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 Empresário Haroldo Azevedo rodou 
18 mil km em mais de 90 municípios 
e concedeu mais de 100 entrevistas.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

  Não se engane: a diferença entre as 
ditaduras de direita das ditaduras 
de esquerda é... nenhuma. 

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

  No sábado, o Projeto Quilombarte 
debate práticas antirracistas, no 
Dia da Consciência Negra. 

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

  É longa a lista de jogadores do ABC 
que não permanecerão no clube para 
as competições do próximo ano.

 Deputado José Dias cobra do 
governo Fátima Bezerra o pagamento 
das emendas parlamentares.

PÁGINA 16 PÁGINA 8

PEDRO
NETO

LUIZ
ALMIR

ECONOMIA. 7 |   Para o presiden-
te da Fecomercio RN, Marcelo 
Queiroz, cuja entidade criou um 
grupo de trabalho para acompa-
nhamento da revisão do Plano 
Diretor, o Plano Diretor vigente 
trouxe impactos ao desenvolvi-
mento da cidade.  Segundo ele, 
com o passar dos anos, a capital 
perdeu muito de sua população 
para outros municípios da Região 
Metropolitana.

GERAL. 10 |   Um dia depois do 
assassinato do farmacêutico An-
dré Damásio, em Natal, o dono 
do restaurante “Queijo Quente”, 
Roberto Bernardo da Silva, e sua 
� lha Rayssa Lopes da Silva foram 
assassinados a tiros dentro do 
estabelecimento, no município 
de São Gonçalo do Amarante, na 
Grande Natal, no � nal da manhã 
desta quinta-feira 18. A mulher do 
comerciante também foi baleada.

GERAL. 11 |  Considerada a maior 
Árvore de Natal do país, a estrutu-
ra na Praça de Mirassol, zona Sul 
da cidade, tem 120 metros de al-
tura, com duas camadas repletas 
de luzes nas cores azul e dourado. 

Comércio de Natal 
vive a expectativa 
para a aprovação 
do Plano Diretor

Criminosos matam 
dono de restaurante 
e sua filha em São 
Gonçalo do Amarante

Árvore com 120 
metros de altura 
será acesa nesta 
sexta em Mirassol

Camilla Gomes 
avança à semifinal 
do Mundial de 
Ginástica de Trampolim
ESPORTES. 16 | Brasileira terminou na sexta colocação na etapa qualificatória 
que classificou 24 ginastas. Semifinal ocorrerá na madrugada de sábado 20

POLÍTICA. 3 |  Deputado José Dias disse que violência no Estado está alarmante, 
chama a governadora Fátima de incompetente e coronel Araújo de “bode expiatório”
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Nordeste se divide 
e Bolsonaro recua

Últimas da Política

General cristão

I  ncertezas sobre � liação de 
Bolsonaro marcam reunião 
com Valdemar da Costa Ne-

to, presidente do PL. PÁGINA. 6

O General Girão conversou 
com o presidente  nacional do 
PSC, Marcondes Gadelha.

BODE EXPIATÓRIO

Camilla Lopes Gomes 
participa de competição 
em Baku, no Azerbaijão

Francisco Canindé de Araújo Silva, 
secretário da Segurança Pública 
do Rio Grande do Norte
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Imagine a seguinte situação hipo-
tética.

A campainha toca e dois po-
liciais fardados estão do lado de fora 
com um papel expedido por um dele-
gado de polícia.

Eles levam em mãos uma queixa 
de atentado ao pudor. É que uma vi-
zinha do prédio em frente, de binócu-
lo, � agrou alguém andando pelado 
pelo apartamento.

Horrorizado com a queixa e prin-
cipalmente com o fato de dois agen-
tes públicos fardados estarem inco-
modando àquela hora da manhã, o 
morador mandou os PMs lamberem 
sabão.

Pronto, está con� gurado o de-
sacato a autoridade e a prisão é em 
� agrante. O sujeito é levado para a 
penitenciária e 100 dias depois é des-
coberto por um defensor público.

Depois de ver seus apelos nega-
dos em duas instâncias da justiça , o 
caso vai parar no Supremo Tribunal 
Federal, onde � nalmente é resolvido 
e o infeliz posto em liberdade.

 Nada disso certamente acontece-
ria num prédio de classe média, mas 
na periferia aconteceu e com uma 
diarista, mãe de uma criança de cinco 
anos, acusada de furtar água da rua 
com um “gato” feito pelo marido.

Esta semana, o ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, revogou a pri-
são da coitada num caso macabro re-
velado pela BBC News Brasil depois 
que a defesa entrou com um habeas 
corpus na Suprema Corte.

A mulher, que tem 34 anos, está 
presa em uma penitenciária de Mi-
nas Gerais desde julho depois que 

funcionários da Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais (Copasa) 
encontraram uma instalação clan-
destina feita pelo companheiro dela.

O caso só veio à tona porque uma 
defensora pública recebeu um bilhe-
te da mulher contando o motivo da 
prisão e da preocupação dela por ter 
deixado o � lho com uma irmã mais 
nova, que mora em outra cidade.

Mas o motivo para a prisão ia 
além do “roubo” da água. O gatilho foi 
a irritação dela durante a abordagem 
policial, quando teria tentado agredir 
um PM, razão pela qual foi algemada 
e colocada no camburão.

Mesmo depois de negar a agres-
são e atribuir ao companheiro o rom-
pimento do lacre no cano de água, já 
que a família não tinha dinheiro para 
pagar a conta, teve jeito não.

Pior nisso tudo é que, antes do 
problema chegar ao Supremo, o Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais e o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF-1) se negarem a libertar a 
diarista sob  o argumento educativo 
de se tratar de uma reincidente. Aí já 
viu, vai para o banquinho dos deso-
bedientes.

É assim que pobre é tratado no 
Brasil: dentro dos rigores da lei e dos 
conceitos da boa educação e do res-
peito à autoridade.

Moral da história: no dia que uma 
vizinha vasculhar seu apartamento 
com um binóculo, � car horrorizada 
com a sua nudez, mandar a polícia 
na sua casa e você não tratar com 
cortesia os agentes  e � car mofando 
100 dias na prisão, já sabe: apela para 
o Supremo.   

O jeito é apelar para o Supremo

Autoridade
Nos longínquos anos de 

1970, quando os quartinhos da 
tortura reinavam impunes nas 
delegacias, fazendo até hoje com 
que seus titulares, meros bacha-
réis, sejam tratados de “doutor” 
pelos interlocutores, há uma boa 
noção de quem é autoridade no 
Brasil e de quem é apenas pobre.

Como muito bandido, quan-
do não é de colarinho branco, 
anda de bermuda, chinelo de 
dedo, bonezinho e é preto na 
maioria das vezes, pobre e ban-
dido costumam estar associados 
ao mesmo balaio, pelo menos 
na cabeça de muitas pessoas “de 
bem” da sociedade.

Diferenças
A diferença entre as ditadu-

ras de direita das ditaduras de 
esquerda é... nenhuma. Nelas, só 
a família, os amigos, a parentela 
e os agregados se dão bem. Sem 
contar que ditadura é muito me-
lhor para governar porque não 
existe oposição e nem imprensa 
para encher o saco. E, é claro, a 
liberdade de expressão é total, 
mas só para quem é amigo do 
ditador.

Pode-se até ter uma o� shore 
em paraíso � scal sendo ministro 
da Economia.

Não é ótimo?

Caneta enorme
Uma vez instalado num parti-

do político que seja seu, o presi-
dente Jair Bolsonaro será o maior 
problema desse partido.  Junto 
com o crescimento rápido da 
legenda, virão as imposições do 
marido ciumento, que não admi-
te que a mulher vire o rosto para 
o lado. Quem sabe uma burca 
esse partido tenha que usar para 
agradar o novo macho alfa e do-
no daquela caneta enorme.

Bons tempos?
Nos tempos de Bolsonaro 

adolescente, fazia sucesso re-
vistinhas de Carlos Zé� ro, com 
todas aquelas histórias picantes 
e desenhos de sexo.

Zé� ro foi o pseudônimo Al-
cides Aguiar Caminha, funcio-
nário público, que se dedicou 
a ilustrar e publicar durante 20 
anos (1950 a 1970) quadrinhos 
(de sacanagem mesmo) conhe-
cidos por “catecismos”.

Imagine quem não deve ter 
sido um de seus leitores mais 
ilustres...
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“Carlos Eduardo é um bom 
nome, tanto para o go-
verno quanto para o Se-

nado”, a� rmou o vereador Robson 
Carvalho (PDT), nesta quinta-feira 
(18). O parlamentar acredita que o 
� lho de Agnelo Alves possui expe-
riência administrativa su� ciente 
para colocar o Rio Grande do Nor-
te nos eixos e disse que, apesar de 
já estar em visitas aos municípios 
buscando apoios políticos, o ex-
-prefeito ainda não se decidiu sobre 
qual cargo concorrerá.

“Carlos Eduardo está andando 
por todo o Estado, é um bom nome, 
tanto para Governo quanto para o 
Senado. Foi prefeito de Natal por 
quatro mandatos, testado e apro-
vado e entende de gestão, sendo 
reeleito com o dobro de votos em 
relação à primeira eleição. Ainda 
não está de� nido se vai sair para 
governo ou Senado, estamos dis-
cutindo internamente no partido”, 
disse Robson.

Em seu segundo mandato co-
mo vereador, ele destacou como 
pontos principais de sua atuação 
na Câmara os projetos de constru-
ção da escadaria de Mãe Luíza, que 
virou um pólo cultural, de prática 
de atividades físicas e ponto turís-

tico, ajudando a reduzir a violência 
na área e a defesa da causa animal, 
com projeto de lei que obriga os 
síndicos a denunciarem casos de 
maus-tratos animais.

O vereador destacou ainda co-
mo pontos importantes dentro Pla-
no Plurianual 2022-2025, aprovado 
nesta quarta-feira (17) pela Câmara 
Municipal, a construção de um hos-
pital veterinário e a ampliação do 
fomento ao terceiro setor. E a� rmou 
a importância do projeto de revisão 
do Plano Diretor da Capital. “Natal 
precisa ser lapidada para se desen-
volver, principalmente nos aspectos 
econômicos e turísticos”, disse.

Integrante da base do prefeito, 
Álvaro Dias, Robson falou sobre a 
relação entre Prefeitura de Natal e 
Câmara Municipal, que atualmen-
te está dividida em três bancadas: 
oposição, situação e independen-
tes. E que, apesar das diferenças 
ideológicas e partidárias, há uma 
harmonia e entendimento entre os 
vereadores, sem ataques pessoais, 
como os ocorridos nas legislaturas 
passadas.

“Faço parte da situação, que é 
independente, que critica na hora 
que precisa e que também mostra 
soluções, que visa o desenvolvi-
mento da nossa cidade. Faço parte 
da base porque acredito no traba-
lho do prefeito e que posso ajudar. 
Mas, caso chegue um ponto em que 
não exista mais essa crença, nossa 
posição será repensada. Vejo uma 
Câmara proativa, que pensa uma 
cidade de Natal evoluída, vejo essa 
legislatura mais construtiva que a 
anterior”, disse.  

Robson Carvalho: 
“Carlos Eduardo é bom 
nome para o governo” 

Fusquinha preto
O ministro Alexandre de Mora-

es alegou desproporcionalidade da 
decisão ao mandar soltar a diarista 
avessa à autoridade policial. Isso 
lembra muito os filmes brasileiros 
antigos mostrando os fusquinhas 
pretos e brancos da “rapa” distri-
buindo pancada em nome da moral 

e dos bons costumes.
É o tal negócio: manda quem 

pode e obedece quem tem juízo. E 
a saída, no caso, é o STF enquanto o 
presidente Jair Bolsonaro não con-
seguir introduzir ali mais uns 40% 
dele na Corte, já que ele só tem 10% 
na figura de Kássio Nunes Marques, 
sua única indicação até o momento.

SUCESSÃO | Vereador de 
Natal avalia que ex-prefeito 
foi testado e aprovado 
como gestor público

Robson Carvalho: “Carlos Eduardo está andando por todo o Estado”

SDF SDFG SDFG
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Migração
Deputados federais e esta-

duais aguardam o movimento 
das legendas nacionais para 
de� nir � liação de� nitiva para 
concorrer à reeleição em 2022. 
Como o quadro nacional tem 
in� uência direta com a questão 
local, parlamentares estão só 
aguardando.

Assembleia 
Um exemplo da migração 

em função do quadro nacional 
é a Assembleia. Alguns depu-
tados que fazem parte da base 
do governo Fátima, não perma-
necerão em partido que apoiar 
Bolsonaro e exigir verticaliza-
ção.

Chapão
Em relação aos federais, há 

expectativa da criação de um 
chapão com todos que estão 
com Bolsonaro, o que vai assus-
tar quem poderá fazer esteira. 

EDUARDO MAIA / AL-RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

“O coronel Araújo é o bode 
expiatório”, a� rmou o de-
putado estadual José Dias, 

sobre os crescentes casos de violên-
cia no Rio Grande do Norte e as es-
peculações de uma possível saída do 
secretário estadual de Segurança Pú-
blica, coronel Francisco Araújo. Para 
o parlamentar, a violência no Estado 
está em um grau extremamente alar-
mante e o descaso do poder público 
é a prova da falta de interesse e de 
competência da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), a quem classi� cou 
como “criminosa no sentido político, 
mas não no Código Penal”.

“O coronel Araújo é um policial 
honrado, conciliador, transigente e 
que sabe negociar politicamente as 
situações. A realidade é duríssima, 
não apenas no RN, mas aqui estamos 
vivendo no abismo, não estamos 

mais o contemplando, como o mun-
do está. E sobre o coronel Araújo, 
me lembra da história dos times de 
futebol: sempre que o time vai mal, 
falam em demitir o técnico, quando 
deveriam é destituir a diretoria toda. 
É isso que deveria acontecer no go-
verno do Rio Grande do Norte. Des-
tituir primeiro a rainha, a dona e aí, o 
restante”, a� rmou.

Para ele, a questão da segurança 

no Rio Grande do Norte tem dois pro-
blemas graves: gerencial, pois o gover-
no que não sabe administrar o Estado 
e político-ideológico, porque a gestão 
só prioriza o partido. Ele citou o dé� -
cit no número de policiais militares 
e civis, a precariedade de material de 
trabalho (armas, munições e viatu-
ras) e até falta de alimentação para 
os pro� ssionais, o que compromete o 
desempenho e a saúde destes. “O go-

verno não liga, só dá prioridade ao PT, 
isso é tão evidente que é impossível 
não perceber”, a� rmou.

“O Estado é criminoso e o Estado 
é representado pela governadora, 
então, consequentemente, ela é cri-
minosa, no sentido político da pa-
lavra, não falo no Código Penal, que 
não sei. Isso é um alarme em relação 
à segurança, que é fundamental não 
apenas para preservar nossas vidas, 

mas um instrumento importante 
na alavancagem de investimentos 
para atrair turistas ao nosso Estado. 
Quando se passa para o capítulo da 
saúde, a coisa se torna ainda mais 
dolorosa e revoltante”, desabafou.

Dias revelou ainda que se impres-
sionou ao ver, nos sites e blogs políti-
cos, diversas notícias jornalísticas so-
bre casos de assaltos e latrocínios no 
Estado e que tudo isso re� ete o caos 
administrativo que é a gestão Fátima 
Bezerra. “A coisa está feia e tudo isso é 
responsabilidade da governadora do 
Estado e do PT, que sempre defende 
bandido, quando deveria proteger os 
cidadãos. Fiquei impressionado hoje 
com tanta matéria de polícia, parecia 
até uma crônica policial”, enfatizou.

José Dias: “O Estado é criminoso e 
é representado pela governadora”
CRÍTICA | Deputado afirma 
que a crise na segurança 
pública é culpa da 
governadora e não do 
secretário, a quem denomina 
de “bode expiatório” no 
sistema potiguar

José Dias: “O coronel Araújo é um policial honrado, conciliador, transigente e que sabe negociar politicamente as situações”

Ô Moro, desde que você 
sentou aí, estou sentindo 
um cheiro forte de algo 

ruim no ar! taokey?

Também, Bozo, você 
esperava o que do seu 

governo? Saí de lá mais sujo 
que pau de galinheiro!

Equilíbrio
Diante desse quadro de ex-

tremos, o União Brasil, partido 
que vai ser presidido no RN pelo 
ex-senador José Agripino, poderá 
ser a ‘hospedagem’ de parlamen-
tares de centro ou de direita, sem 
extremismo. 

Mudança
O blogueiro Robson Pires diz 

que a ex-governadora Rosalba 
Ciarlini, atualmente no PP do 
primo Beto Rosado, está de ma-
las prontas para assinar � liação 
no PL do deputado João Maia. 
Será que ‘Ravengar’ vai deixar a 
mulher largar o partido da famí-
lia?

Dificuldades
Por falar em Beto Rosado, é 

grande a reclamação de lideran-
ças em relação a compromissos 
assumidos e não cumpridos e fal-
ta de atenção. O � lho de Betinho 
poderá enfrentar sérias di� cul-

dades para renovar o mandato.

Dúvida
O empresário Haroldo Aze-

vedo rodou 18 mil km em mais 
de 90 municípios e concedeu 
mais de 100 entrevistas; em to-
das, dizia que seria candidato 
a senador. Quando terminou a 
peregrinação, anunciou candi-
datura ao governo. O que será 
que aconteceu para a mudança 
de candidatura?

Rádio
Já em fase de acabamento, as 

obras de ampliação e implanta-
ção de novos equipamentos nos 
estúdios da Rádio 98 FM. Por 
conta da não conclusão em tem-
po hábil, o empresário Felinto 
Filho, decidiu adiar a estreia do 
novo programa “12 em Ponto”, 
que será apresentado por Dióge-
nes Dantas, Ana Karina Castro e 
este colunista. A nova data é 29 
de novembro.

O Estado é criminoso e 
o Estado é representado 
pela governadora, então, 
consequentemente, ela 
é criminosa, no sentido 
político da palavra. Não 
falo no Código Penal, que 
não sei”

“
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A sustentabilidade ganha des-
taque na Caern após a agen-
da internacional da comitiva 

do Governo do Estado, na Noruega 
e Dinamarca. O compromisso da 
Companhia é ter toda a sua ope-
ração utilizando energia limpa até 
2025, além de realizar outros inves-
timentos na área ambiental.

Atualmente, mais de 60% de 
toda a energia consumida na Caern 
já é oriunda de fontes renováveis, 
do Mercado Livre de Energia, além 
da que vem de hidrelétrica. “Iremos 
trabalhar para assegurar que os ou-
tros 40% venham de fontes limpas, 
tais como eólica e solar. Migraremos 
inclusive a frota da Caern, para ter-
mos carros e caminhões movidos a 
energia solar, biogás das Estações 
de Tratamento de Esgotos (ETE) ou 
de metano verde da eletrólise do lo-
do”, explica o Diretor Presidente da 
Caern, Roberto Linhares.

Durante as reuniões interna-

cionais, os Fundos Internacionais 
de Desenvolvimento demons-
traram interesse em investir na 
Companhia e sinalizaram cami-
nhos que a a Caern deve seguir. 

Dentre os interessados está o IFU 
— Fundo de Investimento para 
Países em Desenvolvimento da 
Dinamarca.

O intercâmbio de conheci-

mentos foi fortalecido pela State of 
Green, uma parceria público-pri-
vada sem � ns lucrativos entre o 
governo dinamarquês e as quatro 
principais associações empresa-

riais norueguesas. Neste encontro, 
foram discutidas oportunidades 
de investimento, e ainda foram 
compartilhados conhecimento, 
experiências e soluções da Dina-
marca para o setor de saneamento 
básico. Os países escandinavos 
também demonstraram interesse 
em investir no desassoreamento 
de rios, bem como na recuperação 
da mata ciliar.

A Scatec, empresa norueguesa 
especializada em energia renovável, 
demonstrou interesse em atuar em 
parceira com a Caern no segmento 
de energia solar. Ainda em 2021, a em-
presa visitará a Companhia para defi-
nir os próximos passos dessa parceria.

“COMUNIDADE  
SUSTENTÁVEL”

Para atingir o compromisso � r-
mado para 2025, a Caern escolherá 
uma comunidade potiguar que será 
totalmente sustentável até o � nal de 
2022. Assim, no prazo médio de um 
ano, a comunidade terá sua opera-
ção completamente atendida por 
energia renovável, índice de perda 
de água mínimo, além de contar 
com reuso de água. A divulgação da 
comunidade escolhida ocorrerá em 
janeiro de 2022.

Caern assume compromisso 
de ser “empresa verde” até 2025

IMFORME PUBLICITÁRIO

LIMPAS | Mais de 60% de 
toda a energia consumida 
na Caern já é oriunda 
de fontes renováveis, do 
Mercado Livre de Energia

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Roberto Linhares: “Iremos trabalhar para assegurar que os outros 40% venham de fontes limpas, tais como eólica e solar” 

Compromisso da Caern é ter toda a 
sua operação utilizando energia 
limpa até 2025, além de realizar 

outros investimentos 
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Câmara aprova projeto que institui noções de 
Direito e Cidadania em escolas municipais 

Câmara de Natal aprova Plano Plurianual (2022-2025) em segunda discussão

O plenário da Câmara de Natal deu 
parecer favorável, durante sessão ordi-
nária, ao Projeto de Lei n° 252/2021 apre-
sentado pelo vereador Raniere Barbosa 
(Avante) que institui no currículo das 
escolas municipais temas de Cidadania 
e Noções Básicas de Direito como con-
teúdo a ser abordado nas ementas das 
disciplinas de história ou demais dis-
ciplinas sociais. Aprovado em segunda 
discussão, a matéria segue agora para 

sanção ou veto do Executivo. Conforme 
o autor, a proposição tem o intuito de ser 
ferramenta para a plena realização da 
dignidade da pessoa humana, ponto fun-
damental do nosso Estado Democrático 
de Direito. “Busca-se com a instituição 
do estudo dos referidos temas oferecer 
aos estudantes conteúdo para uma for-
mação cidadã ampla e plural, na forma 
preconizada na Constituição Federal”, 
explicou o vereador Raniere Barbosa.

Os vereadores da Câmara Munici-
pal de Natal aprovaram, em segunda 
discussão, durante sessão ordinária, o 
Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. Atra-
vés dessa matéria, o Legislativo envia ao 
Executivo Municipal um instrumento 
que traça o planejamento estratégico de 
desenvolvimento para a cidade. Na vota-
ção do PPA foram encartadas 384 emen-
das, das quais 252 foram aprovadas, 127 
retiradas e cinco rejeitadas.

“O balanço desse PPA é extrema-
mente positivo. É essencial que o na-

talense saiba da importância desse 
instrumento. Todas as ações, metas, o 
que o cidadão sonha para seu bairro e 
para sua rua estão dentro desse docu-
mento”, destacou a líder do Governo 
na Casa, vereadora Nina Souza (PDT). 
Ela também acrescentou: “A expectati-
va sobre a sanção do prefeito é muito 
positiva, porque as emendas aprova-
das, com algumas exceções, foram 
consensuais. Houve inclusive algumas 
modi� cadas a pedido do Executivo, 
para se adequar à norma. 

DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR
A Câmara de Natal homenageou 34 conselheiros tu-

telares do município e de cidades da Grande Natal com 
o diploma de reconhecimento pelos serviços prestados 
à sociedade. A solenidade foi uma proposição da verea-
dora Camila Araújo (PSD), presidente da Frente Parla-
mentar dos Conselhos Tutelares, em comemoração ao 
Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, festejado em 18 de 
novembro. Camila foi conselheira tutelar por três man-
datos, além de presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). 

HOMENAGENS 
Associação Patriota de Karatê, instituição com 36 

anos de serviços prestados na promoção do esporte 
junto a crianças e adolescentes carentes de Natal, foi 
homenageada pela Câmara Municipal. A proposição foi 
do vereador Hermes Câmara (PTB). Já por proposição 
do vereador Kleber Fernandes (PSDB) foi homenage-
ada a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais Seção Regional Natal/RN pelo aniversário de 30 
anos.

COMENDA ZUMBI 
DOS PALMARES

A Câmara de Natal, através da proposição 
da vereadora Divaneide Basílio (PT), realizou 
a entrega da Comenda Zumbi dos Palmares. A 
honraria é concedida a pessoas e grupos que 
defendem os direitos da população negra na 
cidade. 

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal

Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do poder 

Legislativo de Natal

Instagram: @camaranatal
Facebook.com/camaranatal

Twitter: @camaranat
Site: cmnnat.rn.gov.brCÂMARA    AGORA
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DIVULGAÇÃO

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A atuação da deputada fede-
ral Natália Bonavides (PT) 
durante audiência pública 

da Comissão de Comissão de Edu-
cação da Câmara dos Deputados, 
nesta quarta-feira (17), repercutiu 
de forma positiva nas redes sociais 
e na imprensa nacional.  A comissão 
estava debatendo sobre a declaração 
do presidente da República, Jair Bol-
sonaro (sem partido), de que o Enem 
terá a “cara do governo” e os pedidos 
de exoneração de funcionários do 
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável por elaborar e 
organizar o Enem, às vésperas do 
exame, que acontece nos dias 21 e 28 
de novembro, quando o ministro da 

Educação, Milton Ribeiro, chegou à 
comissão espontaneamente.

Ao falar, a deputada petista 
questionou o ministro qual seria o 
real motivo da visita da Polícia Fede-
ral ao Inep. “Então, senhor ministro, 
objetivamente - e por favor descul-
pe, mas não tem outra palavra -, 
não me responda com o cinismo 
das respostas anteriores, mas o que 
a Polícia Federal foi averiguar? A 
Polícia Federal agora faz vistoria de 
prédio? Quem foi que enviou? Por 
que nesta época? Não tem isso de 
‘problema nenhum de visitinha de 
con� ança’, isso é constrangimento 
ilegal. Isso é assédio, é criminoso. A 
administração pública tem princí-
pios a cumprir de transparência, de 
publicidade e os senhores têm que 
explicar o que aconteceu não � car 
aqui desviando”, argumentou com 
veemência a petista.

Natália Bonavides ainda de-
nunciou que é praxe do governo 
Bolsonaro perseguir e censurar as 
ações. “O governo isto já vem cen-
surando e perseguindo a cultura, o 
meio ambiente, e agora censura o 
Enem. Isso é criminoso. Os senho-

res do governo Bolsonaro estão 
acostumados a aparelhar a estrutu-
ra do Estado para os objetivos mais 
vergonhosos, como � zeram com 
Abin no caso das “rachadinhas”. É 
nítido que no Enem teve assédio, 
teve constrangimento ilegal, pra 

fazer uma intervenção autoritária.  
A equipe técnica a� rmou: nenhu-
ma das questões que foram vetadas 
tinha qualquer problema pedagó-
gico. Qual foi o problema então? 
Os senhores estão tentando trans-
formar aquilo que foi um instru-

mento fundamental para ter maior 
ampliação de ingresso em universi-
dades da história, e agora senhores 
estão tentando transformar em um 
instrumento de exclusão, de am-
pliação das desigualdades. Vocês 
estão desgraçando o Enem. Até 
agora o senhor não respondeu: teve 
ou não exclusão de questões? por 
que é que o senhor não responde? 
O senhor não veio aqui pra isso?”, 
indagou.

Milton Ribeiro desconversou, e 
disse que não interfere em questões 
e que a visita da Polícia Federal se 
deu porque a sala estava apertada e 
precisava de mais espaços. “Eu não 
participo diretamente da escolha 
das questões. A sala onde é feita a 
escolha das questões do Enem é 
secreta, só algumas pessoas podem 
ter acesso. A entrada de um policial 
federal nesta sala se deveu a um au-
mento de espaço que nós � zemos, 
estava muito apertada. A Polícia 
Federal não foi olhar questões. A 
seleção de questões é feita pela dire-
toria própria, de maneira colegiada. 
Foram eles que decidiram”, respon-
deu o ministro.

Natália afirma que houve censura no 
Enem e chama o ministro de mentiroso 
EDUCAÇÃO | Deputada federal 
do PT ‘peitou’ ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, 
a respeito de denúncias de 
censura nas provas do Enem

Natália: “Ministro, não me responda com o cinismo das respostas anteriores”
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WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Comissão de Educação do Se-
nado Federal aprovou, nesta 
quinta-feira (18), o Projeto de 

Lei do senador Jean Paul Prates (PT) 
que confere ao município de João 
Câmara o título de “Capital Nacional 
dos Ventos”. A proposta segue agora 
para exame pelo Plenário do Senado.

Ao justi� car o projeto, Jean Paul 
fez questão de lembrar que João Câ-
mara se transformou hoje num polo 
exportador de mão de obra para todo 
o mundo graças à geração de energia 
eólica. A cidade possui um total de 
29 parques eólicos, que abrigam 327 
aerogeradores. A importância da 
atividade é tamanha na região que, 
segundo dados do IBGE, de 2008 a 
2012, houve um aumento de 90% no 
PIB do município.

O petista disse que, cerca de 20 
anos atrás, ele foi responsável por 
estruturar o Plano Estadual de Ener-
gia na gestão da então governadora 
Wilma de Faria. Foi a partir desse 
trabalho que o estado começou a de-

senvolver seu potencial que o trans-
formaria no campeão nacional em 
geração de energia eólica.

Segundo Jean, a região do Mato 
Grande é uma das mais promissoras 
do país na geração de energia eólica e 
já é uma das que mais concentra tur-
binas eólicas em todo o mundo. “Isso 
só foi possível porque a população, 
os seus gestores, os legisladores mu-
nicipais aceitam e recepcionam essa 
indústria e esses investimentos de 
forma integrada. Isso gera emprego 
e investimentos na economia local já 
que ⅓ de tudo o que é investido em 
um parque eólico é gasto em com-
pras locais”.

O petista ainda ressaltou que 
pro� ssionais formados pelo IFRN 
ocupam hoje postos de destaque 
nas áreas tecnológica e de gestão em 
empresas de todo o mundo. “Essa in-
dústria ainda tem muito espaço para 
crescer em nosso estado e vai gerar re-
� exos para toda a sociedade potiguar. 
Em breve, nossa região deve se tornar 
uma potência também na geração de 
energia eólica o� shore e vamos ter 
uma nova onda de desenvolvimento, 
oferta de empregos e crescimento do 
PIB estadual com re� exos em setores 
como a educação, hotelaria e serviços 
locais”, defendeu Jean.

O Projeto teve como relator o 
Senador Styvenson Valentim (Pode-
mos-RN). Em seu relatório, Styven-
son destaca que o Rio Grande do 
Norte “é o estado líder em geração 
de energia eólica no Brasil, com 177 

usinas eólicas em funcionamento e 
potência instalada de mais de 6 gi-
gawatts. Neste cenário, o município 
de João Câmara se destaca. Locali-
zado na região do Mato Grande, João 
Câmara possui a maior quantidade 
de aerogeradores por metro quadra-
do do Brasil”.

A Senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN) uniu-se nos elogios à iniciativa 
e lembrou que o estado tem vocação 
para este tipo de atividade e que é 
necessário se rediscutir a sistemática 
de recolhimento de impostos de for-
ma a que os municípios possam ter 
acesso a um pouco mais da riqueza 
gerada pela energia eólica.

Tecnologia 5G
O senador Jean Paul trabalha em 

diversas frentes. Enquanto a Comis-
são de Educação aprovava seu pro-
jeto, na Comissão de Ciência e Tec-
nologia (CCT), o petista participava 
de uma audiência pública interativa 
para debater a implementação das 
redes móveis de quinta geração (5G) 
no país e os benefícios para os usu-
ários, além de aprofundar questões 
relativas à segurança cibernética das 
redes que serão implementadas. O 
requerimento para realização da au-
diência foi de sua autoria.

Por mais de duas horas e por ví-
deo conferência pro� ssionais da ini-

ciativa pública e privada discutiram 
sobre a tecnologia 5G. O senador Jean 
Paul Prates, que é membro titular da 
CCT, deve apresentar o relatório � nal 
sobre o acompanhamento da política 
pública até o dia 9 de dezembro. Para 
o parlamentar, os benefícios gerados 
pela tecnologia 5G devem mudar as 
formas de produção e os modelos 
de negócio ao redor do mundo. Ele 
cita como exemplo a adoção de tec-
nologias como inteligência arti� cial, 
robótica, internet das coisas, compu-
tação em nuvem e realidade virtual. 
Prates destaca, no entanto, que é 
preciso garantir a segurança de todas 
essas aplicações.

“Qual a segurança que temos ho-
je? Os dados pessoais dos cidadãos e 
das empresas estarão todos protegi-
dos? A vulnerabilidade das redes de 
comunicação pode permitir ataques 
criminosos nos mais diversos seto-
res, que podem resultar em prejuízos 
incalculáveis. O que se deve fazer 
para tornar as redes de comunicação 
mais seguras?”, questionou o petista,

A tecnologia 5G possui banda 
larga móvel com maior capacidade, 
melhor e� ciência, podendo comuni-
car-se com mais dispositivos e mais 
rapidamente. Essa tecnologia permi-
te a interconexão de diversos equipa-
mentos, como eletrodomésticos. A 
perspectiva é que a tecnologia � que 
disponível no Brasil em 2022. No dia 
5 deste mês, terminou o primeiro lei-
lão do 5G, com um saldo de R$ 46,7 
bilhões movimentados. 

Jean Paul aprova projeto que torna João 
Câmara a ‘Capital Nacional dos Ventos’
HOMENAGEM | Senador 
justificou título pela produção 
de energia eólica, o que 
transformou a cidade em 
polo exportador de mão 
de obra e responsável pela 
elevação do PIB

Jean Paul, sobre eólicas: “Isso gera emprego e investimentos na economia local”

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

A divisão no Nordeste e os motivos para 
o recuo de Bolsonaro na filiação ao PL 

As incertezas sobre � liação do 
presidente Jair Bolsonaro ao PL 
marcaram reunião com Valdemar 
Costa Neto, presidente da sigla, e 
os dirigentes estaduais. O foco 
é que o PL integra a base de 15 
governadores, dos quais sete são 
adversários de Bolsonaro. Esse foi 
um dos principais motivos para o 
recuo do presidente. 

Parte dos diretórios do Nor-
deste e do Norte tentam surfar no desentendimento para 
desfazer o acordo. No Piauí, o deputado Fábio Abreu (PL-PI) 
anunciou que só irá permanecer se tiver autonomia para 
se aliar ao governador Wellington Dias (PT). Em Alagoas, o 
partido é dirigido pelo ex-ministro Maurício Quintella Les-
sa, secretário estadual de Infraestrutura no governo de Re-
nan Filho (MDB), desafeto de Bolsonaro. No Ceará, há uma 

divisão no diretório: de um lado 
está o casal de deputados bolsona-
ristas Dr. Jaziel e Dra. Silvana e, do 
outro, o prefeito de Eusébio, Acilon 
Gonçalves, aliado do governador 
Camilo Santana (PT).

No Rio Grande do Norte, ape-
sar do deputado federal João Maia 
ser da base nacional de Bolsonaro, 
aqui os deputados George Soares, 
Kleber Rodrigues e Ubaldo Fer-

nandes são aliados da governadora Fátima Bezerra (PT). 
Eles torcem pela liberação em 2022.  Um dos motivos da 
desavença recente entre Bolsonaro e Valdemar é o PL de 
Pernambuco. A autonomia conferida ao diretório do PL-PE, 
em nota assinada por Costa Neto, não foi bem digerida por 
Bolsonaro, e olha que Anderson Ferreira, o presidente esta-
dual, é historicamente ligado ao centro-direita.

Cristão Novo
Pelo menos quatro de-

putados federais do PSL já 
estariam em conversas com 
o PSC. Sabe qual conhecido? 
O General Girão, que anun-
ciou saída do PSL e não iria 
para o União Brasil. Girão teve 
conversas com o presidente 
nacional do PSC, o ex-senador 
Marcondes Gadelha. Infor-
mou o Radar da Veja.

Seresteiro
O apresentador Luiz Almir 

amanheceu no seu “O Povo no 
Rádio” declarando que não será 
candidato em 2022. Ele já a� r-
mou aos seus aliados que pre-
fere � car nos programas da 96 
FM e na Band Natal. O serestei-
ro também adiantou que não 
vai se � liar ao Republicanos. 

Alvo da covid
O secretário de Estado da 

Saúde Pública, Cipriano Maia, 
será ouvido pela CPI da Covid 
da Assembleia Legislativa, no 
próximo dia 2 de dezembro. 
Ciriano vive uma crise com o 
Poder Legislativo e é investi-
gado em 11 dos 12 contratos 
suspeitos de irregularidades 
na gestão da pandemia no RN, 
com exceção do contrato de 
publicidade. 

Alvo no Senado
Está marcada para 7 de 

dezembro a sessão da Comis-
são de Transparência, Gover-
nança, Fiscalização e Contro-
le e Defesa do Consumidor do 
Senado, que vai abrir espaço 
para que o ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, preste esclareci-
mentos sobre o orçamento 
secreto, recentemente sus-
penso pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

REPRODUÇÃO
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Charles Santiago, superinten-
dente do Partage Norte Sho-
pping, que já vive sua terceira 

expansão desde 2007, quando a 
estrutura foi inaugurada, está numa 
extensa lista de pessoas ligadas ao 
varejo que aguarda ansiosamente a 
votação na Câmara do Plano Diretor 
de Natal. Junto com ele, inúmeras 
empresas e empreendimentos de 
todos os tamanhos contam os mi-
nutos para os vereadores aprovarem 
o texto � nal da revisão que, se não é 
perfeito diante do atraso urbanístico 
do município, representa um avanço 
muito grande.  

Construído para ser uma opção 
de compra e entretenimento na re-
gião que mais cresce na cidade, o 
Partage iniciou a primeira de suas 
três expansões em 2019, sete anos 
depois que o grupo empresarial hoje 
dono de 10 shoppings pelo país com-
prou o controle do empreendimento 
em 2012.

Charles Santiago reconhece  que 
o texto que está na Câmara é moder-
no e vai proporcionar no curto, mé-
dio e longo prazo a atração de muitos 
investimento para a região. “Será um 
grande avanço econômico para toda 
a Zona Norte”, resume. 

E embora muitos empresários 
da cidade ainda considerem o texto 

� nal tímido para uma cidade urba-
nisticamente parada no tempo em 
relação a outras capitais do Nordeste, 
não há dúvida que o primeiro passo 
está prestes a ser dado.  

Para Santiago, o importante é 
que foi um processo conduzido de 
maneira muito competente pelo mu-
nicípio e debatido profundamente 
com a comunidade. “A pandemia foi 
um teste duríssimo para o comércio 
e os consumidores de uma maneira 
geral, mas seguindo todos os proto-
colos para manter a população segu-
ra, o clima geral é muito positivo para 
essa retomada”, a� rma ele. 

Para o presidente da Fecomercio, 
Marcelo Queiroz, cuja entidade criou 
um grupo de trabalho para acompa-
nhamento da revisão do Plano Di-
retor, o Plano Diretor vigente trouxe 
impactos ao desenvolvimento da 
cidade.  

Segundo ele, com o passar dos 
anos, a Capital perdeu muito de 
sua população para municípios da 
Região Metropolitana, como Parna-
mirim, Extremoz e São Gonçalo do 
Amarante, onde está localizado o 
aeroporto internacional. 

Isso, sem falar sem contar o pre-
juízo econômico que o atraso dessa 
revisão trouxe à população ativa, que 
ao mudar para outros municípios e 

continuar trabalhando na capital, 
gasta mais tempo e dinheiro com a 
locomoção, deixando seus tributos 
fora da cidade. 

“E não há como dizer que não 
houve uma rigorosa consulta pública 
nesse processo”, salienta. Segundo 
Marcelo Queiroz, houve mais de 100 
reuniões técnicas com 17 grupos de 
trabalho; 14 o� cinas; quatro seminá-
rios públicos técnicos com mais de 
quatro mil contribuições. 

O próprio � iago Mesquita, se-
cretário titular da Semurb, não tem 
dúvida se tratar do Plano Diretor 
mais participativo do Brasil, compa-
rado à última revisão do Plano Dire-
tor de São Paulo, com seis vezes mais 
participantes proporcionalmente.

Para Habib Chalita, presidente 
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes 
Bares e Similares do Rio Grande do 
Norte (SHRBS), a expectativa é gran-
de. Para ele, o Nordeste vem hoje nu-
ma batida de desenvolvimento mui-
to forte, especialmente o imobiliário, 
cuja atração de negócio depende fun-
damentalmente do desenvolvimento 
turístico e da segurança jurídica.  

“Temos hoje o nosso corredor 
turístico que é de Ponta Negra até a 
Redinha, nossas praias urbanas, to-
talmente atrasadas”, admite. 

Acrescenta que, por conta disso,  

o desenvolvimento imobiliário é len-
to, quase que travado, devido ao en-
gessamento urbano de grande parte 
da cidade, incluindo a Zona Norte. 

“O Plano Diretor de Natal, na pes-
soa do � iago Mesquita, fez um ex-
celente trabalho. O prefeito pôs uma 
equipe técnica de nível para cuidar 
desse assunto. Natal hoje é a única 
cidade do  Nordeste a fazer essa revi-
são”, lembra o empresário.

Segundo ele, 99% dos turistas que 
vem a Natal querem conhecer Ponta 
Negra, mas também as belas praias 
do litoral Norte e quando chegam 
se deparam com pontos turísticos 
abandonados, entregue a assaltos, 
facções criminosas e isto mostra 
“porque o turismo  de Natal vem apa-
nhando dos concorrentes”, resume. 

“Natal chegou a ensinar turismo 
ao Nordeste. E o Nordeste hoje está 
muito à frente de Natal. Temos ho-
je a melhor estrutura hoteleira do 
Nordeste. E, ao mesmo tempo, a pior 
estrutura. Basta olhar para Ponta Ne-
gra, para a Via Costeira, as praias ur-
banas até o forte. A estrutura litorâ-
nea de Natal merece de imediato um 
tratamento diferenciado”, assinala.

Chalita acredita que, em 2023, 
muito graças ao novo Plano Diretor, 
Natal terá uma nova roupagem e um 
novo modelo de desenvolvimento.

Comércio de Natal vive a expectativa 
para a aprovação do Plano Diretor

FUTURO| Embora muitos 
empresários da cidade ainda 
considerem o texto final 
tímido em relação a outras 
capitais do Nordeste, a 
revisão que está na Câmara 
para votação é um grande 
passo

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Marcelo Queiroz, presidente da Fecomercio RN: “Houve uma rigorosa consulta pública nesse processo” Thiago Mesquita, titular da Semurb: Plano Diretor mais participativo do Brasil
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A VOZ DO POVO

Debate 
Quarta-feira, a Band Natal 

realizou um debate com os cin-
co candidatos à Presidência da 
OAB/RN, conduzido pela colega 
jornalista Anna Ruth Dantas,  
uma grande audiência e ajudou 
os advogados indecisos a toma-
rem posições em quem votar.

Insista, persista e não 
desista!

O jornal de maior circula-
ção gratuita do Estado, o Agora 
RN, completa 06 anos. Sou tes-
temunha do início da luta do 
colega Alex Viana que, enfren-
tando outros jornais, manteve 
a coragem e a persistência. E 
hoje os demais deixaram de 
existir e ele mantêm a melhor 
equipe de jornalistas, infor-
mação em todos os níveis e a 
maior distribuição gratuita no 
estado. AGORA RN, 06 ANOS 
DE LUTA!!!

Geração de emprego
Governo Federal e o Sena-

do, estão votando a desonera-
ção da folha que vai favorecer a 
geração de mais empregos. Os 
empresários e trabalhadores 
otimistas aguardando o aval do 
Senado.

Emendas parlamentares
Deputado José Dias cobra 

do governo Fátima Bezerra o 
pagamento das emendas par-
lamentares e diz que já entrou 
com ação na justiça. 

Energia
Os técnicos de energia eóli-

ca dizem que a previsão é que o 
RN dobrará sua capacidade em 
04 anos.

@comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.comLuiz Almir

Salesiano, o colégio da minha

DOM BOSCOSÃO JOSÉsalesianorn.com.br

Confiança do empresário do 
comércio cai pelo 3º mês
ATUALIDADE | Apesar das 
três quedas, a confiança do 
empresário acumula alta 
de 9,7% no ano 

O Índice de Con� ança do Em-
presário do Comércio (Icec) 
recuou 1,3% em novembro 

na comparação com outubro. Essa é 
a terceira queda consecutiva do in-
dicador, divulgado pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, apesar do 
aumento da circulação de pessoas 
nas ruas em relação ao início da 
pandemia de covid-19, a con� ança 
apresentou queda no último trimes-
tre. Segundo ele, isso mostra que a 
conjuntura econômica tem afetado 
a con� ança empresarial.

“Os dados indicam que, apesar 
de fundamental, o avanço da vaci-
nação já não tem sido mais su� cien-
te para injetar ânimo no comércio. 
Será preciso que a situação da eco-

nomia melhore para a recuperação 
acontecer”, disse ele.

Apesar das três quedas, a con-
� ança do empresário acumula alta 
de 9,7% no ano. Na comparação 
com novembro de 2020, a expansão 
chegou a 10,2%.

Na comparação com outubro 
deste ano, a principal queda ocor-
reu na avaliação sobre as condições 

atuais (-4,1%), principalmente de-
vido ao recuo na con� ança sobre 
o momento atual da economia 
(-8,4%). As expectativas também ca-
íram, mas de forma mais moderada 
(-0,7%).

As intenções de investimentos  
subiram 0,5% no período, alta puxa-
da pelo aumento de 2,4% na inten-
ção de investir na empresa.

Caixa tem lucro de 3,2 bi
no terceiro trimestre de 2021

POTÊNCIA

A Caixa lucrou R$ 3,2 bilhões 
no terceiro trimestre do ano, 
valor 69,7% maior que o re-

sultado do mesmo período de 2020. 
De janeiro a setembro, o lucro total 
do banco chega a R$ 14,1 bilhões, 
aumento de 87,4% se comparado aos 
nove primeiros meses de 2020.

Em nove meses, já é o segundo 
melhor lucro da história do banco, 
maior que todos os resultados anuais, 
exceto em 2019. Os dados foram divul-
gados nesta quarta 18 pela Caixa.

A margem � nanceira alcançou 
R$ 12,2 bilhões no terceiro trimestre, 
aumento de 27,8% se comparado ao 
mesmo período de 2020. O crescimen-
to, segundo a Caixa, é decorrente prin-
cipalmente dos aumentos de 15,2% 
nas receitas com operações de crédito 
e de 130,1% no resultado com opera-
ções de títulos e valores mobiliários.

O saldo na carteira de crédito to-
tal encerrou o terceiro trimestre com 
R$ 842,3 bilhões, o que representa 
crescimento de 11,3%, se compara-
do ao terceiro trimestre de 2020. Já o 
saldo em micro e pequenas empresas 
teve aumento de 39,2% em 12 meses, 

chegando a R$ 53 bilhões. 
“A Caixa foi o primeiro banco a 

contratar o Pronampe, tendo 35,8% 
de market share [ fatia de mercado] 
do produto em volume de conces-
sões. Apenas no terceiro trimestre 
de 2021, foram contratados R$ 6,7 
bilhões, contemplando 87,5 mil em-
presas”, informou o banco.

Até setembro, o volume de con-
tratações no agronegócio aumentou 
80,1%, número que corresponde a R$ 
10,3 bilhões. 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

CNC avalia que conjuntura econômica afeta confi ança dos empresários

Caixa consegue manter os lucros

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Carnatal
Bom dia
É promoção que se diz?
Chama! Chama! Chama! 
Tem promoção para a 

turma toda na quinta-feira do 
Camarote Beats com Barões 
da Pisadinha, Henry Freitas e 
Open Bar Premium!

Junte sua turma e garanta 
essa oportunidade imperdível 
para grupos de 10 pessoas!

São 10 acessos do cama-
rote na quinta de R$ 3.000,00 
por R$ 2.000,00. Pode ser par-
celado em até 6x sem juros no 
cartão.

Vendas exclusivas no nú-
mero/whatsapp: (84)99400-
7668
SERVIÇO:
Carnatal30
De 09 a 12 de dezembro
Mais informações: carnatal.
com.br
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É MELHOR
SE FOR

Tire agora
suas dúvidas
com nossa
equipe de
vendas.

Edifício  moderno, 
seguro e de design 
inigualável, 
no melhor do Tirol.

OPORTUNIDADE DO DIA: O MELHOR EMPREENDIMENTO PARA BONS NEGÓCIOS.

34m2, 69m2 e 291m2
Salas com 491 vagas sendo

371 para condôminos e
120 para visitantes

11 elevadores
Auditório para

60 pessoas e 2 salas
para reuniões
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A Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública e da Defesa 
Social determinou priorida-

de na investigação do assassinato 
do farmacêutico André Damásio de 
Miranda, de 50 anos, vítima de ban-
didos na tarde de quarta-feira 17.

O crime aconteceu na Rua Jairo 
Tinoco, esquina com a Avenida Ja-
guarari, na lateral da farmácia onde 
a vítima trabalhava como gerente e 
farmacêutico, no bairro Lagoa Nova.

“Assim que � quei sabendo dessa 
brutalidade entrei em contato com o 
comandante-geral da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo, para saber 
das diligências, de como estavam 
sendo feitas as buscas pelos crimi-
nosos, e também falei com a delega-
da-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia 
Saraiva, para determinar prioridade 
na investigação. A Divisão de Homi-

cídios e Proteção à Pessoa já está em 
campo, com a missão de identi� car, 
localizar e prender os autores deste 
crime tão cruel”, disse o secretário da 
Segurança, coronel Araújo Silva.

Ainda de acordo com o coronel 
Araújo, o caso está sendo tratado co-
mo latrocínio, que é o roubo seguido 
de morte, uma vez que o carro da 
vítima foi levado pelos criminosos. O 
veículo já foi localizado e recuperado 
no conjunto Jardim América, na Zo-
na Oeste de Natal.

Em entrevista a 98 FM, Araújo co-
mentou sobre as ações dos crimino-
sos. Segundo ele, a lei dá brechas para 
que eles sigam soltos mesmo quando 
são pegos em � agrante: “A legislação 
tem essa fragilidade, que dá motiva-
ção ao delinquente de delinquir e ter 
quase a certeza que não será preso e 
não será condenado. Impunidade é 

um dos fatores”, a� rmou o secretário, 
em entrevista ao programa “12 em 
Ponto 98”.

O  assassinato
Câmeras de segurança mos-

traram o momento em que André 
estacionou o carro, após voltar do 
horário de almoço, e saiu do veículo 
carregando uma caixa. Três crimino-
sos se aproximaram e ele foi aborda-
do por um deles, que estava armado.

Nas imagens, é possível perceber 
que André entregou a caixa que esta-
va em suas mãos e tentou sair, mas 
foi segurado por um dos bandidos. 
Um dos criminosos atirou e acertou 
o peito da vítima, que morreu dentro 
da farmácia antes mesmo da chega-
da do SAMU. Formado em Farmácia 
pela UFRN, André deixou a mulher e 
dois � lhos aos 50 anos.

Dono de restaurante e filha são assassinados
O dono do restaurante 

“Queijo Quente”, Roberto 
Bernardo da Silva, e sua 

� lha Rayssa Lopes da Silva foram 
assassinados a tiros no próprio 
estabelecimento no município 
de São Gonçalo do Amarante, na 
Grande Natal, no � m da manhã 
desta quinta-feira 18. A mulher do 
proprietário também foi baleada.

Segundo a Polícia Militar, o cri-
me aconteceu por volta das 12h no 
bairro Santo Antônio. Dois bandi-
dos chegaram em uma motocicle-
ta e atiraram contra as vítimas. 

Roberto foi atingido com disparos 
na cabeça e Rayssa no pescoço.

O dono do restaurante tinha 41 
anos. Ele morreu na hora. Rayssa 
chegou a ser levada ao hospital 
Belarmina Monte, onde morreu. 
Aos 21 anos, ela deixa um � lho de 
1 ano e 11 meses.

A mulher do proprietário do 
restaurante também foi ferida 
pelos disparos e teve que ser con-
duzida para o pronto-socorro do 
hospital local. Em seguida, ela foi 
levada ao Hospital Clóvis Sari-
nho, em Natal, onde permanecia 

internada até o fechamento desta 
edição.

A família tinha o restaurante 
há cerca de três anos. Reportagem 
do portal G1 trouxe o relato da 
mãe de Roberto e avó de Rayssa, 
que preferiu não se identi� car. Ela 
contou que eles e a nora estavam 
despachando quentinhas.

“Eu vi que ela não ia sobreviver 
também, era muito sangue. Pra 
que isso? Por que tanta violência? 
Eu não sei como foi, se eles pedi-
ram quentinha, o que eles � zeram. 
Mas assalto não foi”, disse a teste-

munha.
Ela ainda relatou que chegou 

a correr após ouvir os disparos e 
gritou quando viu os criminosos 
fugindo. Eles chegaram a cair da 
moto e dispararam novamente 
contra o restaurante, atingindo o 
muro.

O caso será investigado pela 
Divisão Especializada em Homi-
cídios e Proteção à Pessoa, que vai 
identi� car também se o crime se 
trata de um latrocínio, que é o rou-
bo seguido de morte, ou execução.

VIOLÊNCIA | Criminosos 
ainda atiraram na mulher 
do comerciante, que 
permanecia internada, até o 
fechamento desta edição

Bandidos aterrorizaram estabelecimento comercial, no bairro Santo Antônio, em São Gonçalo do Amarante, por volta do meio-dia desta quarta-feira, quando atiraram em três pessoas da mesma família

Sesed determina prioridade na 
apuração da morte de gerente

ASSASSINATO EM NATAL
REPRODUÇÃO

André Damásio tinha 50 anos e foi morto ao lado da farmácia onde trabalhava

JULIANNE BARRETO/INTER TV CABUGI
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Com o avanço da vacinação 
contra a covid-19, a Prefeitura 
do Natal retoma o calendá-

rio de eventos com a realização do 
Natal em Natal 2021. Os festejos, 
que têm como tema “Natal do Re-
começo”, começam o� cialmente no 
dia 19 de novembro, quando a tradi-
cional Árvore de Mirassol será acesa 
pelo prefeito Álvaro Dias.

Considerada a maior árvore de 
natal do país, a estrutura presente 
na Praça de Mirassol tem 120 me-
tros de altura, com duas camadas 
repletas de luzes nas cores azul 
e dourado. As tonalidades foram 
escolhidas uma vez que represen-
tam os símbolos de prosperidade 
e alegria.

A Árvore de Natal de Mirassol 
está sendo instalada pela Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), a pasta responsável pela 
decoração natalina da cidade. Se-
guindo o projeto do executivo mu-
nicipal, a decoração da cidade � cará 
concentrada nos polos da festa.

O prefeito Álvaro Dias, que tem 
ido conferir o andamento da mon-
tagem da árvore, bem como toda a 
estrutura do entorno onde haverá 
programação diversi� cada de lazer 
e cultura, convida a população e 
turistas para conferir as atividades 
tradicionais dentro das festivida-
des do Natal em Natal, que se pro-
longa até janeiro. 

“Vamos acender a árvore de 
Natal para marcar o início  das fes-
tividades do Natal em Natal, neste 
� nal de ano, com alegria. No local, 
teremos toda aquela movimenta-
ção que temos tradicionalmente 
nesta época do ano. É o Natal do re-
começo”, enfatiza o prefeito, referin-
do-se à reabertura de atividades na 
cidade, possibilitada com o avanço 
da vacinação. 

Segundo Irapoã Nóbrega, titu-
lar da Semsur, o Natal em Natal de 
2021 será mais enxuto em relação 
aos anos anteriores. No entanto, 
a festa receberá todo o destaque 
necessário e será atrativa para os 
natalenses e turistas que estiverem 
na cidade entre os meses de no-
vembro e janeiro.

“Durante o último ano enfren-
tamos algo que, para muitos, era 
inimaginável. Boa parte das verbas 
foi destinada ao enfrentamento do 
Coronavírus e isso trouxe resulta-
dos positivos. Apesar de termos 
um orçamento menor, iremos dar 
aos moradores de nossa cidade um 
natal perfeito, ideal e possível. A de-
coração deste ano será concentrada 
nos polos da festa. Queremos que 
os natalenses sintam que estamos 
superando essa pandemia em con-
junto”, destacou Irapoã Nóbrega.

A decoração da cidade será con-

centrada em pontos especí� cos. Na 
zona Leste, o Centro Histórico de 
Natal terá iluminação especial nas 
igrejas tombadas pelo patrimônio 
histórico, além do Palácio Felipe Ca-
marão, Instituto Histórico, Catedral 
Metropolitana, Beco da Lama, Cen-
tro Cultural Ruy Pereira e a Rua João 
Pessoa. Também será instalada de-
coração na Escadaria de Mãe Luíza.

Já na região Sul, a Praça de Mi-
rassol vai contar com a tradicional 
árvore de Natal, além de um túnel 
luminoso e a Casinha do Papai Noel. 
A Via Costeira e as avenidas Praia 
de Ponta Negra e Roberto Freire 
também receberão intervenções. 
Na zona Norte, a Semsur irá instalar 
decoração nas áreas de Lazer do Pa-
natis e Marinho Chagas, no Ginásio 
Nélio Dias, no Centro Cultural Jesiel 
Figueiredo e no Viaduto da Redinha.

Este ano, a cidade terá 16 árvo-
res de Natal. A principal será a de 
Mirassol, com 120 metros de altura. 
Também está prevista a instalação 
de 10 árvores ornamentais nos 
canteiros da Via Costeira e uma de 
15 metros de altura na Av. Praia de 
Ponta Negra. As demais serão ins-
taladas na zona Norte – sendo uma 
ornamental no entorno do Viaduto 
da Redinha e três árvores de 30 me-
tros no pátio do Ginásio Nélio Dias 
e nas áreas de Lazer do Panatis e 

Marinho Chagas.
“Junto com as árvores, nós ire-

mos entregar um túnel de aproxi-
madamente 100 metros de exten-
são na Av. Praia de Ponta Negra. Ele 
será iluminado nas cores branca e 
dourada e terá uma árvore tipo pi-
nheiro com 15 metros de altura no 
centro. Escolhemos o local por ser 
uma área ampla, com uma grande 
presença de público. Desde mora-
dores de Natal a turistas. Será uma 
grande atração do Natal em Natal”, 
anunciou o secretário da Semsur, 
Irapoã Nóbrega.

Para a decoração natalina deste 
ano, a Semsur realizou a contrata-
ção de duas empresas. São elas: 
Ecoluz Iluminações LTDA EPP e 
Potiguar Locações e Serviços Eireli. 
O valor global de contrato é de R$ 
1.544.775,87 e R$ 2.436.379,23 res-
pectivamente. Os contratos foram 
� rmados via processo licitatório 
e venceram as ofertas de menor 
preço. Cada empresa ofereceu 40% 
de desconto, o que resultou numa 
economia de aproximadamente 
19% em relação ao valor investi-
do na decoração de 2019. A verba 
utilizada é da Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública ( fonte Cosip), que é volta-
da exclusivamente para serviços de 
iluminação.

Árvore de Natal de Mirassol 
será acesa nesta sexta-feira
BELEZA | Considerada a maior árvore de natal do país, a estrutura presente na Praça de Mirassol 
tem 120 metros de altura, com duas camadas repletas de luzes nas cores azul e dourado

Árvore de Mirassol está sendo instalada pela Secretaria de Serviços Urbanos

                 CARTORIO ÚNICO DE EXTREMOZ  
                 COMARCA DE EXTREMOZ - RN  

                 AVENIDA JOAQUIM DE GOIS, N° 02 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.  
                 CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262  

                 Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro 
 

EDITAL  
O serviço registral imobiliário da Comarca de Extremoz/RN, vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e 
seguintes da Lei no 6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele tomarem conhecimento que, 
neste serviço registral, tramita procedimento de registro da instituição de bem de família na qual figura como instituidor: 
FRANCISCO CARLOS BARRETO JÚNIOR, brasileiro, nascido em 25/02/1985, empresário, casado sob o regime da 
separação total de bens com Kamilla Alexandre Fernandes Barreto, portador da cédula de identidade RG nº 
36.582.663-7-SSP/SP, CPF/MF nº 334.825.998-31, residente e domiciliado à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 544, 
apto. 201, Residencial Issa Hazbum, Petrópolis, Natal/RN, por meio de escritura pública de Instituição de Bem de 
Família, lavrada neste Cartório Único de Extremoz, Comarca de Extremoz/RN, nas folhas 28/29, livro 218, datada de 
12/11/2021, referente a UMA (01) UNIDADE RESIDENCIAL, situada na RUA PORTUGAL, n.º 43, encravada no lote 
3602, da quadra 36, integrante do Loteamento SPORT CLUBE III, Murici em Extremoz/RN, contendo os seguintes 
limites e confrontações: Norte - com Lote 3601, Com 20,00m; Sul - com Lote 3603, com 20,00m; Leste - com Rua 
Portugal com 10,00m; Oeste - com Lote 3605, com 10,00m, totalizando uma área de 200,00 m² superfície, com os 
seguintes compartimentos: 01 sala de estar/jantar, 01 cozinha, 03 quartos, sendo 01 suíte, 01 banheiro, 01 área de 
serviço, 01 varanda, caixa d água com capacidade para 1000 litros, as instalações elétricas e hidro-sanitárias em 
funcionamento, totalizando uma área construída de 89,08m². Aquele que se julgar prejudicado em razão da instituição 
deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, por escrito, perante o registrador que esta subscreve. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 SRP N° 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 635/2021

A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 01 de 
dezembro de 2021, às 09h00min o Pregão Eletrônico N.º 009/2021 SRP Nº 020/2021, do tipo 
menor preço, no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br onde será 
disponibilizado o Edital e anexos de Licitação que tem como Objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de medicamentos psicotrópicos com a finalidade de atender as 
necessidades da unidade mista de saúde Beatriz Rodrigues da Silveira do município de Bento 
Fernandes/RN. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Demais informações encontram-se à disposição dos interessados na página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bento Fernandes/RN, em 18 de novembro de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO 2° CHAMADA
PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.005.014/2021
Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em 
sua forma Eletrônica nº 056/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO 
KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
J A R D I M  D O  S E R I D Ó / R N ” .  O  l o c a l  d e  r e a l i z a ç ã o  s e r á  o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar 
junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 19 de novembro de 2021 às 09:00hs. FIM DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 08 de dezembro de 2021 às 08:00hs. INÍCIO DA DISPUTA:  08 de dezembro 
de 2021 às 08:01hs. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, Edital e 
s e u s  A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 18 de novembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO
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. 062/2021, com o objetivo de aquisição de equipamentos 
para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde deste município de 
Macaíba-RN, com registro de preços, com registro de preços. A sessão pública dar-
se-á no dia 30/11/2021 às 09h00min ,  através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo:163960. 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 07h00min às 13h00min.

Macaíba/RN, 18/11/2021
José Maria de Brito Bezerra

Pregoeiro/PMM.
ALEX RÉGIS/SECOM
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(84) 3203-3000 | (84) 98827-3322
abreuimoveis.com.br

Perto de tudo que você precisa
Lagoa Nova | R. da Saudade, 838

3  T I P O S  D E  P L A N T A  B A I X A
2  O U  3  Q U A R T O S  ( 5 5  A  7 3 M ² )

A R Q U I T E T U R A  C O N T E M P O R Â N E A
V I S T A  N A S C E N T E  P A R A  O  P A R Q U E  D A S  D U N A S

P A R A  M O R A R ,
A D M I R A R  E
C O N T E M P L A R
A  V I D A
com todo o conforto,
segurança, modernidade
e lazer que você merece
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

ARA LÉO E SOBRE LÉO
O chef Léo Campos aproveitou a 

abertura do novo empreendimento 
Entrée de La Musique, em Ponta 
Negra, para o qual desenvolveu 
cardápio, e também comemorou seu 
aniversário. Vou falar primeiro da 
casa, que conheci ainda nos tempos 
de morada de Tatyana e Matheus 
Bulhões, � cou encantadora, com 
vários ambientes “instagramaveis” 
desde a entrada. Destaque para a 
árvore � orada no ambiente principal 
e um vitral enorme de � ores, aliás, elas 
estão por toda parte, principalmente 
nas pinturas 3 instalação nas paredes, 
num misto de charme, delicadeza e 
muito bom gosto. Parabéns aos sócios 
Everton Oliveira e � iago Gadelha.

*
Sobre Léo, o que dizer. Assina o 

cardápio da nova casa e de outras 
tantas incríveis como o Orfeus e o 
� ome, no entanto seu maior talento 
vai além. Ele é um vencedor, não 
porque ascendeu socialmente, mas 
por não ter desistido. Conheço há 
anos e ainda quero que ele mesmo 
conte sua história, mas acompanho 
seu � orescimento como pro� ssional 
que tem como característica básica 
a humildade, a vontade de aprender 
e a gratidão ao conquistar. A maior 
prova que consegui ir longe foi dada 
no seu aniversário, frequentado 
por políticos, amigos de pro� ssão, 
dondocagem e gente simples. Ele tem 
amigos verdadeiros. Essa é sua maior 
conquista. 

ENGENHARIA DA ALEGRIA 
Michele Jeronimo reuniu amigos 

da turma de engenharia civil para 
festejar os 25 anos de formados pela 
UFRN. O local foi o espaçoso ape de 
Areia Preta, onde costuma promover 
ótimos e animados encontros. É do 
tipo de an� triã que aproveita a festa e 
que faz o chique ser bem simples. Pois 
bem, a noite foi de recordações, his-
tórias, brindes ao passado e ao futuro. 
É mesmo uma alegria poder abraçar 
amigos de ontem, hoje, principalmen-
te após este período de pandemia 
(que ainda não acabou), mas que já 
foi mais terrível. No grupo, Luciana 
Borges, Rosalix Pinheiro, Heber Vila, 
Fabrício Melo, Marcos Dini e Moises 
Silveira Júnior. 

HOT SUMMER
Grupos de veraneio do Lito-

ral Sul já se preparam para uma 
festa, em janeiro, nos moldes 
dos bons encontros sociais de 
outrora. É a turma carente e 
festeira que não se identi� ca 
com os eventos atuais, mas que 
deseja um night social, restrita 
e como diria o saudoso Oliver: 
sem enfado! É � car atento 
porque o evento vai ocorrer em 
Pirangi. Daremos notícias. 

BARRADOS
Vereadores da base aliada do 

prefeito Álvaro Dias passaram 
por um constrangimento na 
inauguração do Ginásio Nélio 
Dias, que passou por reformas. 
O evento ocorreu na noite do 
jogo da Superliga. Fato é que os 
parlamentares � caram literal-
mente fora da quadra, foram 
impedidos de entrar. Não se 
sabe de quem partiu a ordem, 
mas gerou um grande mal estar 
nos edis.

CAMARÃO 
O Festival “Eita Camarão 

Gostoso”, começa hoje, em São 
Miguel do Gostoso. Seguindo 
o modelo descentralizado, no 
qual cada espaço gastronômico 
oferece um menu composto por 
entrada e prato principal, tendo 
o crustáceo como principal 
ingrediente, o circuito inclui res-
taurantes, bares, lanchonetes e 
barracas que estarão sinalizadas 
com bandeirolas para identi-
� car a participação no evento, 
que encerra no domingo.

Happy    Birthday
Felipe Fonseca, Suzete Braga, Joanita Potiguar, Tásia Simonetti Jamaleddine, Ana Katharina Fernandes, Marquinhos Freire e Mucio Maurício

BOAS & CURTAS
 Arena das Dunas 360 con� rma o poeta Dorgival Dantas 

para show com Bruno e Marrone e Taty Girl, que será amanhã.  
Assinatura da Clap e com mesas e ingressos individuais.
 O Sweet Co� e Week conta com 30 doceiras e  possibilitou 

muita criatividade com o tema Terras Potiguares. Tem homenagem a 
Ítalo Ferreira, a banda Gra� th, o Carnatal e a Pipa, Caicó, São Gonça-
lo, Martins e Mossoró.
 No próximo sábado, O Projeto Quilombarte debate 

práticas antirracistas, no dia da Consciência Negra. Na pro-
gramação atividades socioculturais dentro da comunidade 
Quilombola de Capoeiras, em Macaíba.
 O comediante Diogo Portugal realiza neste domingo a estreia 

do seu novo show: “Não me Cobre Coerência”, nos palcos do Teatro 
Riachuelo em Natal, às 20h30. São 60 minutos de espetáculo.

Não perca o que não tem preço. 
Pode sair caro!“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ANA KATHARINA FERNANDES

DIVULGAÇÃO

Leo Campos com o ex-governador 
Robinson Faria, em seu aniversário 

Michele Jeronimo comemorando 
25 anos como engenheira

Marina Araujo, Miquéias 
Avelino e Sil Faitão no Entrée

Acompanhando de perto a Fórmula 1 no 
Brasil, Walter Fonseca e Hermes Câmara

JACQUELINE CORDEIRO,56, é jornalista e desde 
pequena ama os animais. Aprendeu em casa, 
vendo o pai resgatar bichos abandonados. Por 
18 anos atuou como produtora em São Paulo 
e sempre mesclou amor a comunicação e aos 
pets Programa Petzoo, em maio de 2014, um 
sucesso até hoje na TV potiguar e veiculado na 
BAND.Neste final de semana, promove a segunda 
edição Surf Dog Festival, na Praia de Miami com 
a presença dos grandes campeões mundiais de 
Surf Dog da California. Alem do Programa de Tv, 
@jaccordeiro e o marido, Carlos Brumatti, são 
responsáveis pelo projeto social, Moradores de 
Rua e Seus Cães, onde atende os cães que vivem 
com as pessoas em situação de rua.

#DESTAQUE



• Geral Natal, sexta-feira, 19 de novembro de 202114

HORÓSCOPO

TV TUDO

Sextou, meu cristalzinho, e as estrelas continuam enviando 
excelentes energias para você cuidar da sua grana. Mas é 
preciso ter cautela e manter seus interesses em segredo 
por enquanto. — se surgir uma boa oportunidade de 
negócios, analise os riscos antes de se jogar de cabeça, tá?

A boa notícia é que será mais fácil mergulhar no 
serviço e cuidar de algumas tarefas que fi caram 
pela metade antes de dar a semana por encerrada, 
e se tiver que trabalhar em casa, com produtos ou 
serviços para o lar, melhor ainda.

Você começa o dia a todo vapor e pode se 
sair melhor do que esperava ao cuidar de 
alguns interesses pessoais. Mas será preciso 
determinação, paciência e responsabilidade para 
conseguir bons resultados no trabalho.

Sextou, meu bem, e suas habilidades de 
comunicação prometem dar um show nesta 
manhã. Vale a pena tirar proveito para trocar 
ideias com colegas e clientes, marcar reuniões ou 
esclarecer mal-entendidos.

No trabalho, será fácil perceber quem anda 
mentindo ou quem não merece confi ança. Redobre 
o cuidado para não ser pego de surpresa com essa 
turma falsiane, meu cristalzinho, e aproveite para 
tirar esse povo da sua vida de uma vez por todas.

A semana está chegando ao fi m, meu bem, mas se 
você redobrar os esforços no trabalho, pode até 
conseguir uma grana extra. Mas as estrelas avisam 
que o dinheiro virá diretamente do seu esforço, 
então, nada de fi car enrolando.

Sextou, Câncer, e você começa o dia com muito 
pique para pensar fora da caixa no trabalho. A 
colaboração será a chave para o sucesso, mas se 
ainda está trabalhando em casa, tente dar conta 
do serviço de maneira remota.

Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, 
por isso, aproveite para resolver problemas mais 
complicados, fechar um acordo ou lidar com 
qualquer coisa que possa incomodar. No trabalho, 
sua habilidade de convencer os outros se destaca.

Logo cedo, a dica é focar na carreira e deixar 
seu lado ambicioso dar as cartas. A saúde e os 
cuidados com o corpo também ganham destaque 
e até mesmo alguns ajustes pequenos prometem 
se refl etir de maneira positiva na aparência.

A família e o lar devem ocupar a maior parte da sua 
atenção nesta manhã. Um antigo segredo ou até um 
caso escondido com um amor do passado podem ser 
descobertos hoje, mas no que depender dos astros, 
você vai lidar de boas com todas essas surpresas.

Aproveite a manhã para fazer contatos, planejar 
uma viagem ou pesquisar um novo curso. Vai 
ser mais fácil se destacar em vendas ou em uma 
área que envolva tarefas em colaboração com os 
colegas de equipe.

A comunicação será sua melhor arma nesta sexta, seja para 
resolver mal-entendidos, apresentar novas ideias no trabalho 
ou até colocar o papo em dia com os amigos, do jeito 
que der. Aliás, com o apoio dos amigos, grandes sonhos e 
raciocínio rápido, nada será capaz de fi car no seu caminho.

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 comédia “A Sogra Perfeita”, com 
Cacau Protásio, Rodrigo Sant’Anna, 

Polliana Aleixo e Evelyn Castro, 
chega aos cinemas no próximo dia 

25...... O seu pessoal, no entanto, já 
se movimenta em busca de ideias 

para uma sequência. A direção é de 
Cris D’Amato.Robson Cyrilo não é 
mais o diretor do “Duelo de Mães”, 

apresentado por Ticiana Villas 
Boas na Band...... Marcelo Mauad, 
ex-“Ilha Record”, já assumiu no seu 
lugar.Paulo Betti estará neste � m 

de semana, no teatro do Centro 
Cultural Usiminas, em Ipatinga, 
com o espetáculo “Autobiogra� a 

Autorizada”.Em janeiro começam 
as gravações de “A Nova Onda 
Apocalipse 2”, com direção de 

Marcus Dartagnan...... � iago 
Vilard, além do roteiro, faz o diabo.
Nesta sexta-feira, o espetáculo 

“Angel”, escrito por Vitor de Oliveira 
e Carlos Fernando Barros, estreia 

no Rio, no Teatro das Artes, no 
Shopping da Gávea...

As gravações de “Quanto Mais 
Vida, Melhor!”, a nova novela das 
sete da Globo, a princípio devem 
terminar na semana que vem, 
quando também irá ao ar o seu 
primeiro capítulo.

A equipe trabalha com essa 
previsão, embora isso ainda de-
penda das condições meteorológi-
cas, no Rio, nesses próximos dias. 
Como a previsão é de chuva e o 
trabalho será em externas, existe o 
risco de ter que adiar.

Escrita por Mauro Wilson, esta 
comédia romântica, que estreia 
dia 22, inicialmente se chamaria “A 
Morte Pode Esperar”, mas, devido 
à pandemia da Covid-19, houve a 
decisão de mudar.

A história toda gira em torno 
dos quatro protagonistas, vividos 
por Giovanna Antonelli, Mateus 
Solano, Vladimir Brichta e Valenti-
na Herszage, vítimas fatais de um 
acidente aéreo. Porém, ao anún-
cio de um engano, eles ganham 
uma segunda chance, mas com a 
ressalva: em um ano, um deles irá 
morrer de verdade.

“A trama fala sobre a gente não 
ter certeza de nada, mas que, num 
piscar de olhos, tudo pode mudar. 
Esses quatro são os protagonistas, 
mas os outros personagens da 
novela também estão tentando se 
encontrar e procurando acertar o 
destino deles”, explica Mauro Wil-
son, que faz sua estreia como autor 
titular de novelas.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Gravações de “Quanto Mais Vida, 
Melhor!” entram na etapa fi nal

Boa impressão
“Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, 

em exibição na Globo, está ainda no 
seu início. Tem muita coisa para contar.

Mas a primeira impressão é das 
melhores. A história está muito bem 
colocada.

Tem um porém
Este primeiro trabalho da Lícia 

Manzo, depois de tanta espera, foi 
lançado num momento muito ruim. 
Nunca foi recomendável estrear novela 
muito perto do � nal do ano.

Tem as férias, tem as festas. E, no 
caso dela, sem horário � xo. Até jogo da 
seleção brasileira acabou atrapalhan-
do.

Idem, mesma coisa
Não bastasse “Um Lugar ao Sol”, a 

mesma coisa vai se repetir na faixa das 
19h.

A reprise de “Pega Pega” acaba nesta 
sexta e “Quanto Mais Vida, Melhor!” vai 
estrear na segunda-feira. Complicado.

É um plano
A direção do SBT trabalha com a 

possibilidade de realizar algumas mu-
danças na grade de programação em 
2022.

Entre os principais desejos, o lança-
mento de uma nova linha de entreteni-
mento na faixa da noite.

Streaming
Sacha Bali, que viveu o Atarum em 

“Gênesis”, na Record, acaba de estrear 
no � lme “Moscow”, da Amazon Prime 
Video, como o barman Chris.

Ainda no elenco, � aila Ayala, Bru-
no Fagundes, Micael, Werner Schüne-
mann e Jennifer Nascimento.

Regressiva
“And Just Like � at...”, nova série ori-

ginal do HBO Max com as protagonis-
tas de “Sex And � e City”, estreia com 
episódio duplo na plataforma em 9 de 

dezembro.
Os oito demais capítulos serão dis-

ponibilizados semanalmente, sempre 
às quintas-feiras.

Especial do Rei
A Globo já tem de� nido que o es-

pecial do Roberto Carlos será exibido 
normalmente também neste ano.

Irá ao ar em 22 de dezembro, uma 
quarta-feira, após a novela “Um Lugar 
ao Sol”. Os detalhes do programa ainda 
não são revelados.

Pequena Juma
A atriz Valentina Oliveira, de oito 

anos, gravou suas primeiras cenas para 
“Pantanal”, Juma Marruá, ainda crian-
ça.

Trabalho foi feito em Aquidauana, 
base central de todas as externas do 
remake.

Ponto final
Terminaram em Goiânia as grava-

ções da série “Rensga Hits”, do Globo-
play.

Em seu elenco, Alice Wegmann, 
Deborah Secco, Lúcia Veríssimo, Lore-
na Comparatto e Ernane Moraes, entre 
outros.

DM
Mauro Beting, do SBT e Jovem Pan, 

pela segunda vez sofreu deslocamento 
da retina. Pausa forçada.

Só estará liberado para voltar aos 
trabalhos no começo da próxima se-
mana.

Futuro incerto
É até natural esperar que Camila 

Queiroz, após ser colocada para fora 
de “Verdades Secretas 2” e desmentir a 
Globo por meio de comunicado, pode 
ser um nome rifado para sempre das 
produções da casa.

Klebber Toledo, marido dela que a 
defendeu nas redes sociais, poderá en-
frentar o mesmo problema.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A ASSOCIAÇÃO CENTRO ESPÍRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, CNPJ: 10.703.015/0001-70, faz 
saber conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 18/01/2021, através do 
processo Nº 20210042248, a Licença Ambiental de Operação de sua sede, localizado na Rua dos Tororós, 
382, Alecrim, Natal-RN, com área construída de 592,46m, ficando estabelecido um prazo de cinco dias para 
qualquer esclarecimento. 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
DALVANETE REGIS COSTA, CPF: n° 040.486.284-53, torna Público que recebeu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, de N° 2015-091364/TEC/LS-0254, com validade de 17/11/2027, de um empreendimento de 
Carcinicultura, localizado no Município de Senador Georgino Avelino-RN. 

 
DALVANETE REGIS COSTA 

Proprietária 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
DE ALTERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Mossoró-RN. 

 
Francisco Estevão Sobrinho 

Proprietário 
 

 CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

H A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Instalação de nº 2021-170891/TEC/LI-0115, com validade de 11/11/2025 para 
um Posto de Revenda e Combustíveis líquidos com capacidade de 75m3 na Rodovia BR 304 – km 154 – 
n°100 – Sitio São José 2 – Zona Rural – Angicos – RN. 
 

JULIO DAVI COSTA E SILVA 
Sócio Proprietário. 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alteração – LA, 
de 2.500m³/mês para 37.500m³/mês, para a Licença de Operação Nº 2020-167005/TEC/LO-0240 referente a 
extração de granito em uma área de 8,57ha, localizada no Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, 
Upanema/RN.  

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça 
Sócio-administrador 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 068/2021

O Pregoeiro 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 Eletrônico N° 068/2021 - Processo Administrativo nº 5.789/2021 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Produtos e Equipamentos necessarios ao funcionamento dos 
Dessalinizadores tipo: (Membranas, Elementos Filtrante e Anti-Incrustante), visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 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 
01 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no 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 seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 18 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.

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Ampliação (LA) para 1 (uma) Estação Coletora de código Estação Coletora Carnaúba (EC-CNB), 

localizado no Campo de Produção Sabiá Bico de Osso (SBO), município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

O POSTO PARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 43.770.530/0001-21, com 
endereço na RN 316, S/N, Bairro da esperança, Monte Alegre/RN, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Monte Alegre/RN, a renovação da 
Licença de Regularização e Operação (LRO) de um Posto de abastecimento de combustível com capacidade 
total de 45 m³, em uma área de 648,43 m², localizado no endereço acima citado. 

 
POSTO PARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA 

PROPRIETÁRIO 

 
 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que requer da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença Simplificada 
(LS) referente ao Canteiro de obras, composto escritório, vestiário, refeitório, banheiros, depósitos material e 
etc, localizado na Av. Eng. Roberto Bezerra Freire no Loteamento São Jorge em Regomoleiro na Zona de 
Expansão Urbana - ZEU em uma área total de 35.419,22m² no Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Cleonice Campos Pacheco 
Representante Legal 

 
 

NATHALLYA MACEDO
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Sertanejo é quase sinônimo de 
sofrência. Nos últimos anos, 
muitos artistas se destacaram 

nessa vertente da música e abriram 
caminhos para novos talentos, can-
tando principalmente sobre amor 
e coração partido. Cristiano Araú-
jo, inclusive, imortalizou a letra de 
“Sofrência” quando virou referência 
artística para quem sonha seguir 
carreira musical no Brasil. 

Talvez de� nida como música de 
corno ou de dor de cotovelo, a so-
frência é ainda mais forte porque re-
� ete um tipo de sofrimento moder-
no, dos tempos atuais, da geração 
que namora e vive relacionamentos 
românticos de forma intensa e efê-
mera, que acaba, que volta, e que 
não tem vergonha de gritar para to-
do mundo ouvir. Ou melhor, cantar 
para todo mundo ouvir.

Foi ouvindo Cristiano Araújo, 
Victor e Leo e outros representantes 
do sertanejo que os irmãos Arthur 
e Lucas Baracho decidiram iniciar 
uma jornada na música. Arthur, 
mais velho, cantava em bares e 
eventos menores em Natal há cerca 
de 8 anos, quando Lucas começou a 
se interessar e aprendeu a tocar ins-
trumentos, também treinando para 
ser segunda voz. 

Em 2015, surgiu o� cialmente 
a dupla Arthur e Lucas, e eles pas-
saram a ser conhecidos como os 
irmãos do RN. Inspirados por duos 
de irmãos, como Zezé di Camargo 
e Luciano e Chitãozinho e Xoxoró, 
os jovens � zeram diversos shows 
no estado e chamaram a atenção na 
cena local. Sem grandes pretensões, 
o sucesso da parceria � cou nítido as-
sim que a dupla lançou os primeiros 
trabalhos autorais. 

Hoje, os dois possuem mais de 
50 músicas próprias registradas e 

algumas outras já gravadas. Nesta 
quinta-feira 18, estreou nas plata-
formas digitais o single de trabalho 
“Nem o galo canta mais”. A letra foi 
escrita há 3 anos por Arthur, que 
compôs a canção em poucos minu-
tos. “Quando a gente cantava essa 
letra em apresentações, o pessoal 
gostava e pedia mais. Ela tem uma 
história engraçada, com uma pitada 
de bom-humor dentro da sofrência”, 
contou Arthur ao Agora Entrevista. 

De maneira divertida, a letra 
traz a história de um rapaz apaixo-
nado que comprou um galo após 
um pedido da musa. Contudo, co-
mo já é de se esperar, a relação não 
terminou nos melhores termos. A 
composição então brinca com o fa-
to de que, depois do � m do namoro, 
até o galo � cou triste e deixou de 
cantar, assim como o eu lírico da 
canção. 

O vídeo da música foi gravado 
antes da pandemia da Covid-19 e 
contou com as participações es-
peciais dos in� uenciadores Tiago 
Dionisio e Ana Carolliny. Por causa 
do período de isolamento social, o 
lançamento do trabalho foi adiado 
e o novo momento foi escolhido 
justamente na retomada dos even-
tos presenciais. 

Cantando covers esporadica-
mente, Arthur e Lucas esperam 
conquistar mais fãs no Rio Grande 
do Norte e fortalecer ainda mais a 
música sertaneja entre os potigua-
res. Eles pretendem escrever mais 
canções autorais, dentro de melo-
dias contemporâneas para valori-
zar produções criativas, e percorrer 
o país com apresentações ao vivo.

Serviço 
Arthur e Lucas –  Nem o galo canta 
mais
Onde ouvir: https://bit.ly/2Z3yZo2 e 
em todas as plataformas digitais 
Siga no Instagram: @arthurelucas

Nem o galo canta mais
MÚSICA | Dupla sertaneja 
potiguar Arthur e Lucas 
lançou nesta quinta-feira 
18 o single de trabalho 
“Nem o galo canta mais”, 
composição autoral que traz 
sofrência apaixonada

Quando a gente 
cantava essa letra em 
apresentações, o pessoal 
gostava e pedia mais. 
Ela tem uma história 
engraçada, com uma 
pitada de bom-humor 
dentro da sofrência”

“
ARTHUR BARACHO
CANTOR

FÁBIO EWERTON/AGORA RN

Em 2015, surgiu ofi cialmente a dupla Arthur e Lucas e eles passaram a ser conhecidos como os irmãos do RN



A atleta Camilla Lopes Gomes 
se classi� cou à semi� nal 
do individual feminino no 

Campeonato Mundial de Ginástica 
de Trampolim, nesta quinta-feira 
18, primeiro dia de competição em 
Baku (Azerbaijão). A brasileira ter-
minou na sexta colocação na etapa 
quali� catória que classi� cou ao to-
do 24 ginastas. A semi ocorrerá na 
madrugada de sábado 20.

A ginasta somou 102.340 pon-
tos, após duas apresentações. A 
maior nota foi da russa Iana Lebe-
deva (104.785). A disputa feminina 
contou com ainda Ingrid Simão 
(29ª posição) e Alice Gomes (48ª), 
que não avançaram.

Na quali� catória individual 

masculina não houve brasileiros 
entre os 24 classi� cados: Rafa-
el Andrade � cou em 42º lugar, e 
Rayan Castro em 58º. Quem lide-
rou a disputa foi o bielorrusso Ivan 
Litvinovich, campeão olímpico em 
Tóquio 2020.

Na madrugada desta sexta-fei-
ra 19, segundo a Agência Brasil, 
Camilla Gomes voltaria a com-
petir, ao lado de Alice Gomes, 
na quali� catório do trampolim 
sincronizado feminino. A dupla 
já conquistou um bronze em fe-
vereiro de 2019, na etapa da Copa 
do Mundo, também em Baku. No 
masculino, o Brasil terá Rafael An-
drade junto com Rayan Castro.

O principal objetivo da delega-
ção brasileira é somar pontos no 
ciclo olímpico de três anos para 
os Jogos de Paris. A última par-
ticipação do país na competição 
ocorreu na Rio 2016, com Rafael 
Andrade, graças à vaga destinada 
ao país-sede.

EsportesNatal, sexta-feira, 19 de novembro de 202116

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Muitos não ficam
É longa a lista de jogadores 

do ABC que não permanecerão 
no clube para 2022. Walderrama, 
Alef, Alexandre, Gustsvo Henri-
que, Felipinho, Felipe Manoel, 
João Marcos, Vinícius  (lateral), 

Claudinho, entre outros, estão 
fora do elenco que está sendo 
montado. Nada de errado. Todo 
� nal de temporada é assim. Ago-
ra, que a direção contrate bem 
menos para o ano que vem do 
que contratou para este ano.

Luís Henrique
Um dos poucos jogadores do América que agradou aos torcedores ru-

bros este ano não deverá permanecer para 2022. O atacante Luís Henrique 
fez uma pedida considerada desproporcional pela futura direção de fute-
bol e di� cilmente permanecerá no clube. E olha que o América não ganhou 
nada em 2021. Imagina se tivesse ganho.

Próximo de um acerto
Segundo informações do setorista, Marco Aurélio, que cobre o ABC, o 

atacante, Negueba, poderá permanecer no alvinegro para 2022. Negueba 
foi um dos destaques da equipe na serie D e quer continuar no clube de 
Ponta Negra.

Está chegando a hora
No próximo dia 28.11.21 tem eleição no ABC. A cada dia que se apro-

xima a expectstiva entre nos alvinegros só aumenta. Situação e oposição 
prometem bandeira branca, após a eleição. Ambos os candidatos estão 
prometendo respeitar o resultado das urnas. Legal. Que assim seja. O ABC 
é maior do que todos.

Não precisa de muito
 ABC se sagrou cam-

peão do Sub-20 ao vencer 
o Assu na última quarta-
-feira. Com isso a equipe 
alvinegra garantiu parti-
cipação na Copa São Pau-
lo de Juniores, Copa do 
Nordeste e Copa do Brasil 
em 2022. São três compe-
tições nacionais que  da-
rão grande visibilidade ao 
clube. E olha que o ABC 
não investe tão alto como 
deveria. Agora, isso prova 
que mesmo com pouco di-
nheiro ainda se consegue 
plantar uma pequena se-
mente nas bases. Que sir-
va de estímulo ao próprio 
ABC e  a outros clubes que 
insistem em não investir 
nas bases.

Rivalidade 
também é grande

O Ceará goleou o For-
taleza por 4x0 no clássico. 
Nada de errado se não 
estivéssemos falando do 
maior clássico cearense. 
Mesmo com o Fortaleza 
brigando pelas primeiras 
colorações na serie A a 
torcida tricolor � cou uma 
pistola com alguns joga-
dores. Perder até pode. 
Agora perder para o prin-
cipal rival, nem pensar.

Alguns já acertaram seus retornos
Felipinho, Leozinho, Samuel, Juninho, Ranieri e Elvinho, já acer-

taram seus retornos ao America visando o ano de 2022. São joga-
dores que queriam � car, e que a direção, junto a comissão técnica, 
entendeu que eles � zeram por onde merecer uma nova oportunida-
de, apesar da equipe não ter conquistado seu principal objetivo, no 
caso o acesso a série C em 2022. Que possam ser bem mais felizes no 
ano que vem.
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Camilla Gomes avança à semifinal 
do Mundial de Ginástica de Trampolim
COMPETÊNCIA | Ginasta 
somou 102.340 pontos, 
após duas apresentações

WANDER ROBERTO/COB

Brasileira terminou na sexta colocação na etapa qualifi catória que classifi cou um total de 24 ginastas


