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 As cenas protagonizadas pela torcida 
do Grêmio, no domingo passado, 
não são apenas para se lamentar. 
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PEDRO
NETO

 Ministro Marcelo Queiroga cada dia 
mais abana o rabinho, rola e dá a 
patinha para o tutor. 
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MARCELO
HOLLANDA

 Há mais de 20 anos que prefeitos 
dizem que vão revitalizar a Ribeira e 
a cada dia o bairro está esquecido.
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 Parnamirim já respira o rompimento 
político entre o prefeito Rosano
Taveira e sua vice, Kátia Pires. 
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ESPORTES. 16 |  A situação � cou 
mais complicada para o Flamengo, 
que está com chances, cada vez 
mais remotas, de conquistar o títu-
lo do Brasileirão em 2021. A equipe 
carioca e o Athletico paranaense 
voltaram a se enfrentar nesta ter-
ça-feira 2, na Arena da Baixada em 
um jogo acirrado. O reencontro ter-
minou com empate em 2 x 2 . Gabi-
gol marcou duas vezes no primeiro 
tempo. Renato Kayzer aos 17 da 2ª 
etapa e Bissoli, nos acréscimos, dei-
xaram tudo igual. A partida estava 
atrasada e foi válida pela 4ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. Com 
o resultado, a equipe da Gávea se 
manteve na 3ª posição.

POLÍTICA.3 | A� rmação é do se-
cretário da Gestão de Projetos e 
Articulação Institucional, Fernando 
Mineiro (PT), sobre as falas proferi-
das pelo deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB), de que a governadora 
Fátima Bezerra vive em um mundo 
de fantasia ao estilo “Alice no País 
das Maravilhas”, durante entrevis-
ta ao Agora RN na sexta-feira 29, 
quando fez uma série de críticas à 
gestora estadual. “Tomba segue o 
script traçado pela oposição no RN: 
cada dia, um ataque à governadora 
e ao governo para alimentar o bolso-
narismo no Estado. Os ataques au-
mentarão à medida que as eleições 
de 2022”, disse Fernando Mineiro. 

GERAL. 12 |  A agência do Banco do 
Nordeste foi explodida na madru-
gada desta terça-feira 2, feriado de 
� nados, em  São Gonçalo do Ama-
rante, na Grande Natal. Testemu-
nhas que moram nas proximidades 
da agência relataram que ouviram 
várias explosões e disparos de ar-
ma de fogo. Os marginais fugiram 
sem levar o cofre. E na tarde do 
mesmo dia, segundo con� rmação 
do comandante do Policiamento 
Metropolitano, coronel Antônio 
Marinho da Silva, três  pessoas, que 
seriam turistas de João Pessoa, fo-
ram assaltadas, perdendo bolsas e 
celulares, numa área restrita, perto 
da Barreira do Inferno. 

Empate deixa 
Flamengo mais 
distante do título

“Sem projeto, resta 
à oposição turbinar 
discurso do ódio” 

Feriado agitado: 
banco é explodido e 
turistas assaltados

Atacante Gabigol voltou a se destacar e marcou duas vezes no primeiro tempo

João Maia não fala 
sobre Bolsonaro no PL

Últimas da Política

Cada um no seu quadrado

Líder da sigla no RN, deputa-
do federal João Maia perma-
nece em silêncio.   PÁGINA 6

A família Jácome poderá � car no-
vamente dividida em 2022. Jacó, 
por exemplo, procura partido.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

SEM FERRÃO

Devido a resultar em um mel mais saboroso e valorizado, a meliponicultura desponta como alternativa de negócio. Benefícios da atividade serão mostrados durante a Festa do Boi. Página 8
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O mau humor faz parte do poder 
quando o bicho pega. Mas esta 
instabilidade tem limites e é pre-

ciso delimitá-los. 
Durante o regime militar eram in-

contáveis às vezes em que ministros, 
governadores biônicos, prefeitos, dele-
gados de polícia e outras “otoridades” 
ridicularizavam jornalistas em público 
quando estes faziam perguntas incon-
venientes. 

A bronca vinha sempre antecedida 
por um franzir de cenho do entrevista-
do, um desconforto físico, gestos evi-
dentes de enfado e, no � nal, um grito 
com palavrões, seguido da intervenção 
truculenta de seguranças. 

Empurrões, socos, pontapés eram 
o trivial simples da ditadura até que um 
dia um jornalista detido para esclare-
cimentos em São Paulo foi encontrado 
pendurado pelo pescoço na cela por-
que decidiu, segundo a versão o� cial, 
se suicidar. Em 13 de dezembro de 1968, 
horas antes da decretação do AI 5, o ato 
institucional que retirou as garantias 
individuais e bateu o martelo do Bra-
sil-ditadura, � cou histórica uma frase 
do então vice-presidente da República, 
o civil Pedro Aleixo, que disse ao então 
presidente-general Costa e Silva:

“O problema de uma lei assim não 
é o senhor. O problema é o guarda da 
esquina”.

Quando a autoridade máxima do 
País é um destemperado e suas pala-
vras transbordam agressividade com 
adversários e jornalistas, que estão ali 

ganhando seu salário, isso transmite 
aos subalternos e seguidores mais entu-
siasmados a permissão para o excesso.

Era assim que agiam as milícias na-
zistas na Alemanha quando Hitler já era 
uma liderança em ascensão e era assim 
que se comportavam os seguidores de 
Mussolini, Stálin e Mao-Tse Tung, que 
cometiam as piores atrocidades em no-
me de seus líderes.

Estamos falando dos camisas ne-
gras de Mussolini na Itália; dos camisas 
pretas das SS; dos camisas cinzas da AS 
e dos camisas verde do integralistas de 
Plínio Salgado no Brasil.

Na terra de Mussolini, o ditador 
fascista que terminou a vida pendurado 
pelos pés junto com a mulher, o presi-
dente Jair Bolsonaro voltou a esbanjar 
truculência.

Só isso porque trabalho que é 
bom, nada. 

Pior, sem demonstrar real apreço 
pelo trabalho, como vimos depois.  

Desta vez foi pior porque vários 
jornalistas de diferentes veículos foram 
agredidos no atacado por seguranças 
que não se sabe como e onde foram 
contratados, já que havia italianos e 
brasileiros no grupo.

Um espetáculo bárbaro que não se 
via no Brasil desde a ditadura.

Bolsonaro saiu antes do � nal do 
evento, não participou da foto o� cial 
com os outros líderes, mas apareceu em 
vídeos sendo inconveniente de várias 
maneiras e, no � nal, brindando o mun-
do com mais um vexame internacional.

Trabalho que é bom, nada

Sentido das coisas
Ajoelhar-se, adorar a Deus é um 

ato de fé, de entrega total a uma di-
vindade.

O sentido etimológico da pala-
vra genu� exão deriva do latim “ge-
nu� exione”, oriunda por sua vez de 
“genu� ectere”, que signi� ca dobrar 
o joelho, ajoelhar; ou, numa forma 
� gurativa, bajular, adular, reveren-
ciar. No � m dá a mesma e velha 
submissão.

Modernidade
Diz o dicionário que o ato de ge-

nu� ectir, quer dizer, dobrar o joelho, 
tem duas maneiras de ser vista: do-
brar o joelho esquerdo é mostrar re-
verência a majestade que representa 
o poder humano de reis, rainhas, im-
peradores, monarcas, expressando 
inteira submissão.

Mas, dobrando o joelho direito, é 
um ato de adoração, dedicado exclu-
sivamente à Divindade. Colocar as 
mãos sobre o joelho de quem se quer 
venerar, adular ou o que quer que se-
ja é uma inovação dos novos tempos, 
portanto. Feito em outras épocas sig-
ni� caria a morte certa. 

Aspas do conterrâneo
Ainda em março deste ano, o 

jornalista paraibano Luiz Gonzaga 
de Lima Queiroz escreveu sobre o 
conterrâneo Queiroga  as seguintes 
linhas:

“Con� rmando o que muitos te-
míamos, o nosso quase conterrâneo 
(nascido em Pombal, com parentes 
patoenses), Marcelo Queiroga, ao in-
vés de se mostrar o cientista que espe-
rávamos para combater a COVID 19, 
está se revelando mais um “puxa-sa-
co” da qualidade do general Pazuello, 
disposto a assumir o cargo só para 
fazer o que seu chefe quer. Continuar 
promovendo aglomerações, negar a 
pandemia, pregar contra o isolamen-
to social, receitar hidroxicloroquina 
e ivermectina, aparecer em público 
sem máscara e achar que quem está 
morrendo é porque tinha mesmo de 
morrer. Além de tratar a vacina co-
mo uma mercadoria comum que se 
compra quando está em promoção”.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Deputado federal General 
Girão, aquele que come pi-
canha, chupa dindin e paga 

com dinheiro público, disse em 
Mossoró, numa entrevista à rádio 
Difusora, que o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, que 
esteve em Natal nesta sexta-feira, é 
Eduardo Leite Moça.

O tom jocoso mostrou todo seu 
desrespeito e preconceito contra o 
governador gaúcho, que recente-
mente assumiu sua homossexuali-
dade publicamente.

A ‘piada’ de Girão tenta dimi-
nuir a estatura do governador pela 
opção sexual do gaúcho, como se o 
fato de ser gay tivesse algum tipo de 
in� uência negativa no exercício do 
mandato.

O que Eduardo Leite faz com 
seu corpo é problema inteiramente 
dele. O que faz com dinheiro públi-

co, é do interesse de todos.
Já Girão, se hospeda em resort 

para curtir o � m de semana e man-
da a conta para o contribuinte pa-
gar. Do alto de sua arrogância ma-
chista, Girão come picanha, pudim, 
lasanha, limonada suíça e ainda 
chupa dindin, mas a conta é paga 
com dinheiro público.

Eduardo Leite pode até ser ‘mo-
ça’ ou o que desejar. Desde que seus 
desejos não envolvam uso de di-
nheiro público de maneira imoral.

Girão, o machão, apesar de 
receber salários de mais de 60 mil 
reais por mês, faz uso de dinheiro 
público para confortar seus desejos 
alimentares, enquanto o Brasil con-
tabiliza milhões de conterrâneos 
passando fome literalmente.

O preconceito é recheado de 
falsa superioridade. Quando se es-
tabelece a igualdade de atitudes, 
o Leite Moça ganha disparado do 
General da Picanha.

Eduardo Leite moça e 
o general da picanha

Queiroga
O ministro da Saúde está ao 

lado do presidente Jair Bolsonaro 
quando este admite na Itália que 
é acusado de genocida – com iro-
nia, é claro.  Queiroga então coloca 
solidariamente a mão no joelho 
do presidente para dizer que ele 
também vai passear em Haia, na 
Holanda, onde os crimes de guerra 
são julgados.

Bolsonaro nem presta atenção 
à demonstração explícita de puxa-
-saquismo de um ministro que ca-

da dia mais abana o rabinho, rola e 
dá a patinha para o tutor. 

Queiroga não era assim quan-
do assumiu o Ministério da Saúde. 
Não era o negacionista da máscara 
e nem o vassalo disposto a dar o 
dedo para manifestantes em Nova 
Iorque que protestavam contra o 
seu chefe.

A mão na perna de Bolsonaro 
é apenas um dado da evolução às 
avessas do médico paraibano que 
entrou no governo caminhando e 
deve sair dele engatinhando.   

Governador gaúcho Eduardo Leite assumiu publicamente sua homossexualidade

Deputado General Girão chamou governador do RS de Eduardo Leite Moça

ARTIGO
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Silêncio
Ministro Rogério Marinho 

disse em Pau dos Ferros que a 
oposição quer calar o presidente 
Bolsonaro porque não aceita o 
debate do contraditório. Será que 
Rogério esquece que é Bolsonaro 
que agride jornalistas e só res-
ponde o que quer?

Censura
Por falar em Bolsonaro, é 

tiro no pé a censura que a CPI 
da Covid quer impor ao buscar 
amparo legal no Supremo para 
proibir o presidente de falar em 
suas redes sociais. Censura é 
inaceitável. 

Censura II
Há meios legais de punir ex-

cessos na fala de Bolsonaro. Os 
próprios provedores das redes 
sociais já puniram com suspen-
são e retirada de vídeos várias 
vezes. Mas, querer impor censura 
é absurdo. 

Ordem
A eleição para presidente 

da OAB ferve nos bastidores, 
igual ou pior que as disputas 
partidárias. O intestino do plei-
to não é bom de se ver. A atual 
diretoria quer permanecer, 
mas a oposição busca fortale-
cimento. O fracionamento de 
candidaturas bene� cia a atual 
gestão. 

Estradeiro
Empresário Haroldo Aze-

vedo caminha para completar 
20 mil quilômetros percorridos 
em sua pré-candidatura ao Se-
nado. Azevedo acredita que o 
trabalho de ‘formiguinha’ po-
derá render frutos lá na frente, 
para viabilizar sua candidatura.

Decano
Deputado estadual José 

Dias caminha para completar 
10 mandatos na Assembleia e 
não sinaliza cansaço. No pleito 

de 2022, o marido de Diúda vai 
fazer dobradinha com o ex-go-
vernador Robinson Faria para 
federal. Os dois voltaram a ser 
amigos.

Rompimento
Parnamirim já respira o 

rompimento político entre o 
prefeito Taveira e sua vice, Kátia 
Pires. Ainda não é o� cial e ne-
nhum dos dois admite publica-
mente, mas Taveira vem crian-
do situações para se ver livre de 
sua vice. Caso se concretize, ele 
perde a vice e a vereadora Carol 
Pires, � lha de Kátia.

Saúde
É muito grave o estado de 

saúde do professor Luís Eduar-
do Carneiro. Internado desde o 
mês de maio, chegou a ser intu-
bado e extubado, mas voltou a 
UTI e respira com ajuda de apa-
relhos. Professor Luís Eduardo 
é muito querido em todo o RN.

REPRODUÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Responsáveis pela tragé-
dia herdada do governo 
passado, os membros 

da atual oposição partem para o 
ataque como se não tivessem res-
ponsabilidades sobre a situação 
do Estado”, a� rmou o secretário da 
Gestão de Projetos e Articulação 
Institucional, Fernando Mineiro 
(PT), sobre as falas proferidas pelo 
deputado estadual Tomba Farias 
(PSDB), de que a governadora Fáti-
ma Bezerra vive em um mundo de 
fantasia ao estilo “Alice no País das 
Maravilhas”, durante entrevista ao 
Agora RN na última sexta-feira (29), 
quando fez uma série de duras crí-
ticas à gestora estadual.

“Tomba segue o script traçado 
pela oposição no RN: cada dia, um 
ataque à governadora e ao governo 
para alimentar o bolsonarismo no 
Estado. Os ataques aumentarão à 
medida que as eleições de 2022 se 
aproximam, pois o objetivo é cons-

truir o discurso para o palanque das 
próximas eleições. Sem projeto para 
o Estado, resta à oposição turbinar o 
discurso do ódio e das fake news pa-
ra manter a base bolsonarista unida”, 
disse Mineiro.

O secretário explicou que, em re-
lação às críticas feitas pelo deputado 
Tomba sobre o atual cenário da Saú-
de no RN, a situação é emblemática, 
uma vez que a gestão federal passada 
destinou verbas extras milionárias 
para serem investidas no Estado, o 
que, aparentemente não foi feito. 
“O caso da Saúde é emblemático: o 
governo Michel Temer repassou ao 
Estado, até 2018, a quantia de R$ 400 
milhões extra do orçamento obriga-
tório pra aplicar na Saúde. O recurso 
foi gasto (pela gestão estadual ante-
rior) não se sabe como e a sociedade 
potiguar sabe qual herança deixada”, 
falou.

Líder do governo na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
o deputado estadual Francisco Me-
deiros (PT) a� rmou que as palavras 
do colega Tomba Farias são incoe-
rentes e têm o objetivo de esconder 
a herança de destruição e descaso 
herdada das gestões passadas. Para 
ele, ser oposição é um direito e é ne-
cessário dentro de uma democracia, 
mas esse papel tem que ser feito de 
forma coerente, o que não acontece 
atualmente. “Aqui, o que temos visto 
é que parte da oposição tem memó-

ria seletiva, ou seja, pretendem a todo 
custo esconder a herança pesada e a 
destruição do nosso Estado”, lamen-
tou.

Francisco a� rmou que a governa-
dora Fátima nunca vendeu as ilusões 
ou fantasias que o deputado Tomba 
externou em sua avaliação feita ao 
Agora RN e que a gestão estadual tem 
como foco principal ser um governo 
de reconstrução do Estado, destruído 
por governos passados sem compro-

misso com os potiguares, em especial 
os dois últimos, quando o Rio Grande 
do Norte foi governado por Rosalba 
Ciarlini (PP) e Robinson Faria (PSD).

“Aliás, se Tomba � zesse um es-
forço de memória recente, deveria 
reconhecer o quanto nosso Estado 
avançou no atual governo. Hoje, por 
exemplo, servidores e servidoras 
estaduais têm previsibilidade em 
relação aos seus salários, além de 
estarem recebendo quase R$ 1 bilhão 

em salários atrasados deixados pelo 
governo anterior. Na área da saúde, 
o governo passado sequer investia o 
mínimo constitucional na área. Tive-
mos mais de 15 anos sem concurso 
para repor o efetivo da Polícia Militar 
e de outras áreas da segurança públi-
ca”, explicou.

Conhecido por sua serenidade e 
compreensão, o deputado Francisco 
a� rmou que o caos � scal e � nancei-
ro deixado para o governo Fátima 
Bezerra tem graves consequências 
na atualidade e em todas as áreas e 
que essas questões não foram ques-
tionadas em gestões passadas, quan-
do se o caos começou a se formar e 
se desenrolar até que chegássemos 
ao ponto que estamos vivenciando 
hoje. E que, com relação às rodovias 
estaduais, um dos pontos criticados 
pelo colega de parlamento, o governo 
estadual não tinha um programa de 
recuperação das estradas há quase 
uma década.

Esse nível de cobrança parece ser 
feito com o intuito de confundir as 
pessoas, para que as mesmas esque-
çam um passado próximo de desca-
so com a gestão do nosso Estado. E 
o que mais espanta, é que esse nível 
de cobrança não era feito até pouco 
tempo. Parece que parte da oposição 
atual do nosso Estado estava num 
sono profundo e só acordou quando 
Fátima assumiu o governo”, lamen-
tou o deputado Francisco.

Mineiro: “Sem projeto para o Estado, 
resta à oposição turbinar discurso do ódio" 
DEFESA | Secretário rebate 
críticas do deputado 
Tomba, que acusou Fátima 
de ser "Alice no País das 
Maravilhas" 

Fernando Mineiro: " Tomba segue script: cada dia, um ataque à governadora"

Tomba diz que Fátima vive como 
"Alice no País das Maravilhas"



Mais um passo importante para 
controle do dinheiro público. É que o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/
RN) formalizou termo de adesão ao 
Cadastro de Clientes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, do Banco Central, 
que é uma ferramenta que registra 
a relação de instituições � nanceiras 
com as quais o correntista possui 
algum relacionamento (como conta 
corrente, poupança e investimentos).  
Com isso, quando o órgão de contas 
decretar a indisponibilidade de bens, 
ou seja, o bloqueio de bens, de agentes 
públicos, empresas privadas ou pes-
soas físicas não vai mais precisar fazer 
consulta individual aos bancos. Na 
prática, vai funcionar da seguinte ma-
neira: uma vez que o Pleno de Contas 
julgar que houve prejuízo ao erário, e 
decidir pela decretação de bloqueio 
de bens da pessoa/empresa que lesou 
o patrimônio público, imediatamen-
te, em uma única relação, vai saber 
em quais instituições � nanceiras esta 
pessoa tem conta corrente, poupança 
e investimentos. Anteriormente, para 
proceder com o bloqueio de contas, o 
Tribunal precisava perguntar a cada 
banco, o que demandava tempo.

O anúncio da adesão foi feito em 
sessão do Pleno pelo presidente do 
TCE, conselheiro Paulo Roberto Al-

ves. Com o mecanismo, o Tribunal 
de Contas poderá subsidiar ações 
de controle externo, especialmente 
aquelas com a necessária adoção de 
medidas cautelares, por receio de 
grave lesão ao patrimônio público. O 
gerenciamento do acesso ao Cadastro 
� cará a cargo da Coordenadoria de 
Informações Estratégicas para o Con-
trole Externo.

Ao comentar sobre a conquista, o 
conselheiro Paulo Roberto Alves, a� r-
mou que se trata de mais um avanço 
para a Corte de Contas. “Antigamente, 
nas cautelares se fazia uma consulta 
individual aos bancos, sobre as contas 
dos jurisdicionados. Agora, temos o 
acesso direto ao cadastro de clientes”, 
apontou.
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Primeiro a decidir por uma pré-
-candidatura ao Senado pelo 
Rio Grande do Norte, o empre-

sário Haroldo Azevedo comemorou 
na última segunda-feira (1º) a marca 
de 18 mil quilômetros percorridos 
dentro do Estado, em busca de diá-
logos e entendimentos com a socie-
dade potiguar. Ele, que ainda não se 
decidiu por qual legenda política irá 
concorrer, destacou que seu princi-
pal objetivo é ajudar a construir um 
Estado fortalecido e atraente do pon-
to de vista econômico, sem distinção 
de ideologias políticas.

“Tenho minhas convicções políti-
cas, mas respeito e me dou bem com 
toda a classe política e devemos tra-
balhar unidos para salvar nosso Es-
tado e a nossa Nação! Já foram quase 
18 mil quilômetros percorridos, por 
80 municípios potiguares. Meus 
acordos estão sendo construídos nas 

ruas, praças públicas, feiras, casas de 
famílias, junto aos eleitores. Haroldo 
Azevedo é um nome novo na disputa 
pelo Senado Federal”, a� rmou.

O empresário, que possui pre-
sença e atuação marcantes nas áreas 
da construção civil e radiodifusão do 
Estado, tem experiência na política 
também, já tendo ocupado os cargos 
de suplente do senador Geraldo Melo e 
de secretário de Turismo durante a ges-
tão estadual de Wilma de Faria. “Tenho 
debatido com o povo, olho no olho do 

cidadão comum, os principais proble-
mas e as soluções para o Rio Grande 
do Norte e do Brasil. Uma coisa é certa: 
não quero conchavo político algum, 
quero ouvir o povo, dialogar direta-
mente com o eleitor, vendo o que real-
mente as pessoas querem e precisam, 
essa é a minha forma de fazer política, 
de uma forma diferente, real. Como 
empresário e cidadão potiguar, já gerei 
milhares de empregos e renda, e tenho 
uma história de vida e experiência na 
iniciativa privada”, afirmou.

Haroldo Azevedo comemora 
18 mil km percorridos no Estado

REPRODUÇÃO REPRODUÇÃO

Haroldo Azevedo: “Não quero conchavo político algum, quero ouvir o povo”

Paulo Roberto comemora mudança

ESTRADEIRO | Pré-candidato 
a senador já visitou mais de 
80 cidades para viabilizar 
sua candidatura

TCE terá facilidade em realizar 
o bloqueio de bens de políticos

CADASTRO
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“O meu nome está à dispo-
sição do partido para a missão”. 
Essa foi a declaração do pré-can-
didato nas eleições de 2022, ao 
cargo de governador do Estado 
Brenno Queiroga (Solidarieda-
de).

Agora RN - O senhor con� rma a 
sua pré-candidatura ao governo 
do RN nas eleições de 2022 pelo 
partido Solidariedade? 

Brenno Queiroga - Posso dizer 
que o meu nome está à disposi-
ção do partido para a missão [de 
ser o pré-candidato ao governo 
do Rio Grande do Norte], mas a 
de� nição sobre se o Solidarieda-
de terá candidatura própria será 
tratada nas próximas semanas, 
após franco debate interno e 
também dialogando com outros 
partidos. E dentro de algumas 
semanas deveremos realizar um 
evento para apresentar as pré-
-candidaturas que disputarão o 
pleito de 2022.

Agora RN - Como aconteceu a in-
dicação para o seu nome? 

Brenno Queiroga - O Solidarie-
dade tem um diferencial em re-
lação à maioria dos partidos: as 
decisões costumam ser tomadas 
de forma oportuna, consolida-
da, bem democrática, aberta a 
todos os integrantes, prevale-
cendo sempre o desejo da maio-
ria dos nossos � liados. De modo 
que a escolha por um nome para 
disputar o governo estadual se-
guirá essa lógica. No meu caso, 
o resultado de 2018 (obtivemos 
mais de 106 mil votos) sinalizou 
ao Solidariedade que o partido 
teria um papel central de res-
ponsabilidade na disputa gover-
no do estado em 2022 - esse é um 
entendimento interno, porque 
temos um histórico de coerên-
cia em nossas ações e opiniões 
sobre o que deve ser feito para ti-
rar o Estado desse quadro de re-
trocesso que o assola. Mas o que 
mais nos orgulha é que o Solida-
riedade é, na minha opinião, o 
partido que tem em suas � leiras 
os melhores e mais quali� cados 
nomes para disputar quaisquer 
cargos em 2022. 

Agora RN - O Senhor recebeu o 

apoio de Kelps Lima, líder do 
partido?

Brenno Queiroga - Kelps é um 
grande líder com quem temos 
forte a� nidade, de sorte que a 
opinião dele é sempre um bom 
parâmetro que guia os rumos do 
posicionamento do Solidarieda-
de. Então seria uma satisfação 
enorme contar com o endosso 
dele a qualquer desa� o que por-
ventura venhamos a encarar na 
política potiguar.  

Agora RN - Na sua avaliação, qual 
foi o motivo pela qual a executiva 

estadual do partido escolheu o 
seu nome para disputar o  gover-
no do RN?  

Brenno Queiroga - Nosso partido 
ainda não fechou questão quan-
to a isso. Estamos ouvindo toda 
nossa base partidária, conver-
sando com outras legendas, rea-
lizando levantamentos internos, 
tudo isso para termos elementos 
que nos permitam construir uma 
ampla aglutinação em torno de 
ideias, lastreadas por diagnóstico 
preciso sobre a situação do nosso 
estado. Desse processo todo sai-
rão as diretrizes que nortearão a 

escolha do nome, se for o caso, 
capaz de representar as princi-
pais pautas que todos no grupo 
defendem.

Agora RN - Recebeu o apoio do 
prefeito de Mossoró Allyson Be-
zerra?

Brenno Queiroga - Nosso nome, 
como já frisado, está à disposição 
do partido para essa missão, se 
a Executiva assim entender. E, 
nesse sentido, o apoio do nosso 
Prefeito Allyson Bezerra seria um 
grande motivador nesse proces-
so.

Agora RN - O senhor se sente pre-
parado para assumir a cadeira de 
governador do RN? O que faria 
de diferente, caso assumisse o 
cargo?

Brenno Queiroga - Venho estu-
dando os dramas do Estado há 
quase uma década, vivenciando 
a gestão pública na base, onde as 
pessoas vivem e sentem na pele 
os desmandos e as carências 
na oferta de serviços por parte 
do governo do estado. Além de 
conhecer os problemas, tenho 
estudado os estados que imple-
mentaram as melhores práticas 
nas mais variadas áreas. De mo-
do que eu mudaria muita coisa. 
A começar pela postura omissa 
diante desse consórcio Nordes-
te; cortaria profundamente gas-
tos políticos com terceirizações 
e com contratos temporários 
na saúde e na educação; lança-
ria um forte programa de PPP’s; 
Como engenheiro projetista, fo-
caria os investimentos em obras 
estruturantes, a partir de proje-
tos adequados, como por exem-
plo para o uso dos recursos con-
tratados junto ao banco mundial 
que até hoje foram utilizados de 
forma tímida e limitada; impri-
miria um olhar mais humano 
e promoveria a informatização 
completa nos serviços de saúde, 
sobretudo quanto às cirurgias e 
consultas, ofertados ao cidadão, 
dentre várias outras medidas.

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para o cargo de senador da Repú-
blica? O Solidariedade vai lançar 
nome próprio? 

Brenno Queiroga - Ainda não 
fechamos questão quanto a este 
ponto. Nas próximas semanas 
o partido haverá de de� nir essa 
situação.

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para os cargos de dep. federal e 
estadual? 

Brenno Queiroga - Nosso parti-
do lançará um nominata muito 
quali� cada para oferecer opções 
ao povo potiguar, tanto para 
deputado estadual, quanto para 
federal. Estaremos prontos para 
caminhar com todos.

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para os cargos de presidente da 
República? O Solidariedade vai 
lançar nome próprio? 

Brenno Queiroga - Ainda não � -
zemos essa avaliação. Há muitos 
nomes interessantes sendo es-
peculados como pré-candidatos 
ao Planalto. Até meados de 2022 
deveremos conhecer os postu-
lantes, e no momento oportuno 
externaremos nossa posição.

Brenno Queiroga será o nome do 
Solidariedade para governador

CEDIDA

ESCOLHA | Partido deverá 
se reunir para a escolha 
do nome que vai disputar 
o governo do RN. Brenno 
afirma que está preparado



Parnamirim Sim
A vice-prefeita Kátia Pires 

poderá entrar novamente em 
uma candidatura a deputada 
no próximo ano. Ela vem sendo 
estimulada pelo ex-senador Jo-
sé Agripino Maia, que tem um 
compromisso com a “União 
Brasil 44”, de fazer um federal. 
Kátia sairia a deputada federal 
e a vereadora Carol Pires a es-
tadual. 

Nominata
Em estratégia para fazer 

o � lho Adjuto Dias deputado 
estadual, o prefeito Álvaro 
Dias está tirando o articulador 
Naelson Borja do presidente 
da Câmara Municipal, Pauli-
nho Freire. Naelson é visto no 
Palácio Felipe Camarão com 
frequência junto ao consultor 
Genildo Pereira. A missão é 
juntar uns candidatos para fa-
zer cociente e eleger Adjuto de-

putado estadual, por outra sigla 
que não seja o PSDB ou MDB, 
por exemplo. 

Prévias do PSDB
A posição de Álvaro Dias 

em apoiar o governador gaúcho 
Eduardo Leite não foi bem en-
tendida ainda. Dos três vereado-
res tucanos em Natal, dois con-
tinuam apoiando o governador 
João Dória: Kleber Fernandes e 
Chagas Catarino. Apenas um de-
clarou voto a Leite: Aroldo Alves. 

Salada 
A família Jácome poderá 

� car novamente dividida em 
2022. O deputado estadual Jacó 
Jácome procura abrigo em uma 
sigla que tenha condições de 
reeleição. O ex-deputado An-
tônio Jácome poderá concorrer 
a deputado federal pelo União 
Brasil. Vereador Ériko Jácome 
� ca no MDB.
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A possibilidade, cada vez 
mais concreta, do pre-
sidente Jair Bolsonaro 

disputar à reeleição pelo PL 
deixa uma situação controversa 
no Rio Grande do Norte. Em si-
lêncio, o deputado federal João 
Maia, que comanda desde 2004 
a sigla no Estado, continua sem 
tocar no assunto. A bancada li-
beral na Assembleia Legislativa 
apoia e faz campanha para a re-
eleição da governadora Fátima 
Bezerra, do PT. Os deputados 
George Soares e Kleber Rodri-
gues não querem nem ouvir falar em Bolsonaro no partido. 

Deputados e lideranças da sigla presidida por Valdemar 
Costa Neto têm avançado em alianças locais com pré-candi-
datos que não devem estar em palanques bolsonaristas em 
2022. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o movi-
mento, além de di� cultar acomodações regionais para rece-
ber Bolsonaro, enfraquece um dos argumentos de auxiliares 

do presidente que veem o PL 
como a melhor opção pelo fato 
de ser um partido mais “coeso”, 
sob o comando de Costa Neto, o 
que evitaria surpresas na cam-
panha.

E a pressão interna por 
maior descolamento em re-
lação a ele vem sobretudo de 
estados do Nordeste, nos quais 
parte das lideranças do PL 
costura alianças com o PT, do 
ex-presidente Lula, ou com a 
terceira via, mas também se 
estende a São Paulo e Rio, onde 

o partido estuda integrar chapas que podem reunir adversá-
rios do presidente. No Piauí, o deputado federal Fábio Abreu 
(PL), aliado do governador Wellington Dias, do PT, disse ter 
recebido a garantia da cúpula de que terá autonomia para 
manter a coligação estadual.

Seria essa a garantia que João Maia e os deputados esta-
duais estão aguardando do PL nacional? 

REPRODUÇÃO
ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Devo disputar mais 
uma vez a reeleição à 
Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Norte”. Essa foi a 
declaração do deputado estadual 
José Dias (PSDB), sinalizando que 
nas eleições do próximo ano vai 
buscar novamente a sua reeleição. 
O parlamentar que desde 1986 foi 
reeleito seguidamente deputado, 
busca o 10º mandato no Legislati-
vo do Estado.

Em entrevista exclusiva ao Jor-
nal Agora RN, nesta segunda-feira 
(1), o deputado estadual José Dias 
revelou quem terá o seu apoio nas 
eleições de 2022, para os cargos de 
deputado federal, governador do 
Rio Grande do Norte, senador e 
presidente da República.

Con� ra a entrevista na íntegra:
Agora RN - Deputado, no plei-

to de 2022, o senhor vai buscar 
a reeleição ou vai colocar o seu 
nome à disposição do seu partido 
(PSDB) para concorrer a algum 
outro cargo?

José Dias - Devo disputar mais 
uma vez a reeleição à Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, por vontade e vocação própria, 
mas, principalmente, se assim 
continuar sendo o desejo mani-
festo por dezenas de lideranças 
e milhares de eleitores em todo o 
Estado, que têm con� ado no meu 
trabalho como seu � el represen-

tante no legislativo estadual.

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para o governo do RN?

José Dias- Apoiarei o candidato 
que se viabilizar contra a atual go-
vernadora do Estado.

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para os cargos de senador e depu-
tado federal em 2022?

José Dias- Para o Senado Federal, 
lutarei pela eleição de Rogério 
Marinho, por entender que tem 
muito a contribuir para o desen-
volvimento, não só do país, mas 
especialmente do Estado do Rio 
Grande do Norte e do seu povo.
Quanto à Câmara Federal, respeito 
os interesses, justos, de cada uma 
das lideranças municipais, com as 
quais tenho o maior apreço e con-
sideração. Posso, naturalmente, 
desejar a eleição de muitos depu-
tados federais potiguares, tendo 
em vista o número de represen-
tantes por Estado ser proporcio-
nal à população (hoje em dia são 
oito), mas, faço questão de, aqui e 
agora, declarar meu voto pessoal, 
que é único, indivisível e no sen-
tido de levar o ex-governador e 
ex-presidente da ALRN, Robinson 
Faria, à Brasília. 

Agora RN - Quem o senhor apoia 
para o cardo de presidente da Re-
pública em 2022?

José Dias- Sabemos que na mi-
tologia grega, a Hidra era um ser 
monstruoso, com muitas cabeças 

e de quem até se dizia que não 
bastava simplesmente cortar uma 
cabeça, pois outras poderiam 
crescer em seu lugar.
Me valho dessa lenda para ilustrar 
a base de um futuro apoio meu: 
votarei no candidato que eu iden-
ti� que como real combatente à 
corrupção, o maior empecilho ao 
desenvolvimento do Brasil, essa 
Hidra insaciável.
Por experiência, por ser um ob-
servador atento da nossa história 
recente, já descarto, de cara e por 
motivos que não precisam de 
maiores explicações, qualquer 
candidato que venha da esquerda 
e/ou do PT.

Agora RN- Como o senhor avalia o 
governo Fátima Bezerra (PT)?

José Dias- Péssimo.

Agora RN - Como o senhor avalia o 
governo de Jair Bolsonaro?

José Dias- Discordo de muitos 
dos seus discursos, de suas falas, 
muito mais pela linguagem que 
emprega, não condizente ao cargo 
que ocupa e em muitos momentos 
em claro desrespeito ao cidadão 
brasileiro, do que por algumas de 
suas ideias, a maioria delas, infeliz-
mente, o atual governo federal não 
conseguiu colocar em prática.
Mas é inegável que a eleição pre-
sidencial passada trouxe muitas 

esperanças e algumas certezas, a 
maior destas que a demagogia e 
a corrupção velada da esquerda 
poderiam, sim, ser vencidas, como 
de fato ocorreu. 
No mais, não podemos deixar de 
citar outras conquistas notáveis, 
a maior delas, a meu ver, a trans-
posição do São Francisco, sonho 
acalentado de muitos, inclusive 
de valorosos políticos potiguares, 
como Aluízio Alves, e que o atual 
governo do Brasil, efetivamente, 
transformou em realidade perene.
Além do mais, nunca na história 
desse país, tivemos dois represen-
tantes, ao mesmo tempo, no mais 
alto escalão ministerial. Os minis-
tros Rogério Marinho e Fábio Faria 
fazem jus ao berço onde nasce-
ram, cresceram e de onde alçaram 
voo para horizontes maiores, sem 
nunca esquecer, em nenhum ins-
tante, o nosso Estado e seu povo, 
que deve, sem dúvida, saber hon-
rá-los, cada um à sua maneira, 
com seu voto, caso efetivem, como 
espero, suas respectivas candida-
turas ano que vem.

Agora RN - Como avalia a gestão 
do prefeito de Natal Álvaro Dias?

José Dias- Acredito que minha 
avaliação não deve nem pode se 
sobrepujar à do próprio natalense, 
que, ao menos assim parece sina-
lizar as pesquisas de aprovação, 
vem considerando seus acertos 
bem maiores do que seus prová-
veis e supostos equívocos. 

José Dias vai tentar o 10º mandato em 
dobradinha com Robinson para federal

João Maia mantém silêncio sobre possibilidade de Bolsonaro assinar a ficha do PL
DIVULGAÇÃO



Natal, quarta-feira, 3 de novembro de 2021 7Economia

Em meio à cautela no mercado 
local e às expectativas com 
a decisão do Banco Central 

norte-americano, o dólar iniciou no-
vembro em alta e fechou no maior 
nível em mais de seis meses. A bolsa 
de valores recuperou-se de perdas 
recentes e teve alta de quase 2%.

O dólar comercial encerrou 
esta segunda-feira 1º vendido a R$ 
5,67, com alta de R$ 0,024 (+0,43%). 
Na máxima do dia, por volta das 
12h, a cotação chegou a R$ 5,69. 
O Banco Central (BC) leiloou US$ 
700 milhões em contratos de swap 
cambial, que equivalem à venda de 
dólares no mercado futuro, mas a 
atuação foi insu� ciente para conter 
a valorização da divisa.

A moeda norte-americana está 
no nível mais alto desde 13 de abril, 
quando tinha fechado em R$ 5,71. 
O dólar acumula valorização de 
9,27% em 2021.

No mercado de ações, o dia foi 
o oposto. Após dois dias seguidos 
de queda, o índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 105.551 pontos, com al-
ta de 1,98%. O indicador foi puxado 
pela Petrobras, cujas ações subiram 
3,72% (ordinária) e 2,75% (preferen-

cial), por causa da baixa adesão à 
greve dos caminhoneiros convoca-
da para hoje. Papéis ligados a ban-
cos também puxaram a alta.

Em relação ao dólar, os inves-
tidores estão na expectativa com 
a votação da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que parcela 
os precatórios e muda o cálculo do 
teto de gastos. Apesar das di� cul-
dades de articulação no Congres-
so, o mercado teme que o governo 
recorra a alguma solução que crie 
brechas para estourar o teto, como 
a edição de um decreto de calami-
dade pública.

Além dos fatores internos, o 
dólar está em alta no mercado in-
ternacional por causa das expec-
tativas em torno da reunião do Fe-
deral Reserve (Fed), Banco Central 
norte-americano. Nesta semana, 
a autoridade monetária da maior 
economia do planeta deve começar 
a retirar os estímulos concedidos 
durante a pandemia de covid-19. 
Mesmo que não aumente os juros 
básicos, o Fed pode começar a re-
duzir o volume de compras men-
sais de títulos que injetam dinheiro 
na economia dos norte-americana.

Mutirão nacional de renegociação vai até dia 30

Dólar fecha no maior valor 
em mais de seis meses

INOVAÇÃO | Novidade está no 
desenvolvimento de um site 
para o devedor preparar a 
negociação

Até 30 de novembro, pessoas 
físicas com dívidas em atraso 
poderão renegociar os débitos 

no Mutirão Nacional de Negociação 
de Dívidas e Orientação Financeira. 
Promovida pela Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban), pelo Banco 
Central, pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça 
e pelo Senado, a iniciativa também 
promoverá cursos de educação � -
nanceira.

Os interessados devem fazer o 
registro no site consumidor.gov.br, 
criado pela Senacon e com a adesão 
de mais de 160 instituições � nan-
ceiras. Após concluir o registro, o 
devedor deve escolher a instituição 
com a qual deseja negociar, relatar o 
problema e fazer o pedido. O banco 
ou a � nanceira tem até 10 dias para 
analisar a requisição e apresentar 
uma proposta.

A novidade desta edição está 
no desenvolvimento de um site es-
pecí� co para o devedor preparar a 
negociação. No endereço mutirao.fe-
braban.org.br, é possível pegar orien-
tações antes de inserir a proposta 
na plataforma da Senacon. Entre as 

informações que podem ser obtidas 
na página estão a lista das dívidas, 
quando vale a pena participar do 
mutirão e a parcela do orçamento 
que pode ser destinada ao pagamen-
to das dívidas.

A página da Febraban também 
tem um link para o Registrato, sis-
tema do Banco Central que divulga 
um extrato das informações de uma 
pessoa com instituições � nanceiras, 
inclusive a lista de dívidas em seu no-
me. O site também fornece o Índice 
de Saúde Financeira (ISF) de cada 
devedor.

Segundo a Febraban, o foco na 
educação � nanceira representa um 
dos principais diferenciais do muti-
rão deste ano. O objetivo é preparar 
os consumidores para a negociação 
em si, evitando que o usuário chegue 
em desvantagem na hora de lidar 
com as instituições � nanceiras e re-
duzindo o risco de reincidência dos 
devedores.

Poderão fazer parte do mutirão 
dívidas sem bens dados em garantia, 
que estejam em atraso e em nome de 
uma pessoa natural e tenham sido 
contraídas de bancos ou � nanceiras. 
Segundo o Banco Central, o acordo 
de cooperação técnica entre o órgão 
e a Febraban para desenvolver ações 
coordenadas de educação � nanceira 
integra a Agenda BC#, lista com as 
prioridades e as estratégias da auto-
ridade monetária.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

LEE JAE-WON/REUTERS

Poderão fazer parte do mutirão dívidas sem bens dados em garantia que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural

Dólar está em alta no mercado internacional, também, por causa das expectativas em torno da reunião do Fed

R$ 5,67 
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Eterna saudade
Eterna saudade da minha mulher, amiga, 

mãe e eterna companheira. Que esteja no céu, 
ao lado de Deus: é o desejo do seu marido Luiz 
Almir, � lhos Luiz Almir Jr, Luiz Augusto Maga-
lhães e Luiz Alberto, nosso Bebeto. 

CEDIDA

CEDIDA

Ribeira
Concordando com o que diz na coluna Wo-

den Madruga, há mais de 20 anos que todo pre-
feito diz que vai revitalizar a Ribeira e a cada dia 
a Ribeira mais esquecida, A solução seria recu-
perar prédios deteriorados, levar famílias mo-
radores de rua para ter um lar, escola, posto de 
saúde, secretarias do próprio municípios, incen-
tivar estabelecimentos comerciais. Isto seria um 
início de uma revitalização. Lamentavelmente, 
até agora, só promessa.

Luiz Almir

Segurança
O Estado passa por 

um momento muito difícil 
com a segurança pública, 
1º: o número de policiais 
está defasado; 2º: o núme-
ro de viaturas também e 
hoje temos a notícia que a 
cada dia dois policiais são 
afastados por problemas 
psicos ou depressivos. Com 

a palavra: Comando da PM 
e a governadora Fátima Be-
zerra.

 
Para dar risada

Netinho perguntou ao 
vovô: Vovô como é a falta 
de ereção? O velho, nervo-
so, disse: Meu � lho, falta de 
ereção é como jogar sinuca 
com uma corda.

Guerreira
A nossa home-

nagem a maior mu-
lher representante 
do sexo feminino na 
política do Rio Gran-
de do Norte, a nossa 
eterna e inesquecível 
guerreira Wilma de 
Faria. Tínhamos algo 
em comum; lutamos 
sempre em defesa dos 
mais humildes, as vezes discordando, mas sempre respeitando o tra-
balho um do outro. Deus a tenha em um bom lugar.

Sexta-feira dia 05
O bairro das Quintas terá nesta sexta-feira show com Grupo Requebra 

participação especial do brega Luiz Almir, na Rua Presidente Kennedy, ao lado 
da conveniência Todo Dia. Você é nosso convidado.

Sábado dia 06
A partir das 15 horas, a 11ª festa das crianças, desta vez no bairro Nordeste. O 

amigo Gérson e esposa, com apoio deste velho comunicador, 96FM e Band Na-
tal, será realizada com direito a brindes, pula-pula, picolé, algodão-doce, piscina 
de bolinhas, palhaço Macarrão e Miojo e a banda Brincantos 

Apesar de ter atravessado uma 
fase de declínio no Brasil, a 
atividade da criação de abe-

lhas nativas sem ferrão volta a ga-
nhar impulso. A meliponicultura tem 
se destacado pelo baixo risco, susten-
tabilidade ambiental e, sobretudo, 
rentabilidade da produção. Enquan-
to em uma área onde se cultiva 24 
colmeias de abelhas africanizadas do 
gênero Apis se obtém um faturamen-
to médio de R$ 8 mil por ano com 
a comercialização dos produtos, é 
possível montar até 200 colmeias de 
abelhas nativas, que podem render 
até R$ 70 mil por ano para o produtor 
e sem nenhum perigo de ferroada, 
ao mesmo tempo em que mantém o 
equilíbrio da � ora da região.

Por esses motivos, a meliponi-
cultura - atividade já regulamentada 
no Rio Grande do Norte - tem des-
pertado a atenção de produtores 
nos últimos anos e o Sebrae-RN vai 
demonstrar os motivos desse inte-
resse, durante a 59ª Festa do Boi. O 

evento será realizado entre os dias 13 
e 20 deste mês, no Parque Aristófanes 
Fernandes, em Parnamirim.

Logo na entrada da Agência Se-
brae Festa do Boi, a instituição está 
montando um meliponário com dez 
colmeias de abelhas dessas espécies, 
levando aos visitantes informações 
sobre a criação, manejo e rentabili-
dade dessa atividade, inclusive com 
um consultor técnico especializado 
nesse tipo de cultivo presente. Esti-
ma-se que no Brasil existem mais de 
240 espécies de abelhas melíponas, 
entre elas a abelha de Jandaíra, famo-

sa no Rio Grande do Norte pelo mel 
saboroso,  que foi popularmente as-
sociado a propriedades medicinais, e 
de alto valor agregado.

“Estamos montando essa estru-
tura para exposição bem semelhante 
a que foi construída no município 
de Jandaíra pelo projeto do Sebrae 
em parceria com a Fundação Banco 
do Brasil para repassar orientação e 
informações técnicas a quem busca 
apostar nessa atividade, cuja procura 
aumentou bastante no período da 
pandemia. Isso em função do mel 
mais saboroso e por ser um tipo de 

abelha mais dócil, sem ferrão”, expli-
ca a analista técnica da Unidade de 
Desenvolvimento Rural do Sebrae-
-RN, Honorina Eugênia, responsável 
pelo meliponário a ser montado no 
Parque Aristófanes Fernandes. Se-
gundo Honorina, além dessa parte 
expositiva, a programação da agên-
cia Sebrae Festa do Boi também 
contempla ainda seminários sobre 
apicultura e meliponicultura no dia 
17 de novembro.

As abelhas silvestres sem ferrão 
carregam características especí� cas 
e propícias para o desenvolvimento 

agroecológico sustentável, já que são 
encarregados de polinizar muitas 
plantas nativas, como, no caso do Rio 
Grande do Norte, espécies endêmi-
cas da caatinga. As colônias podem 
ser montadas em áreas residenciais, 
já que as espécies não apresentam 
riscos de acidentes.

Mais atrações
Os meliponários modelo são ape-

nas uma das atrações da fazendinha, 
o espaço demonstrativo de vários ti-
pos de atividades ligadas ao agrone-
gócio montado na entrada da Agên-
cia Sebrae na Festa do Boi. De acordo 
com o coordenador do espaço, o ana-
lista técnico do Sebrae-RN, Acácio 
Brito, a fazendinha será a porta de 
entrada dos visitantes no espaço do 
Sebrae, apresentando, logo de início, 
várias unidades demonstrativas de 
projetos rurais no evento.

No local, estará funcionando a 
Queijeira Artesanal Nivardo Mello, 
assim como exposto um curral com 
vacas leiteiras oriundas do Projeto 
Leite & Genética e potros gerados 
pelo Projeto Genepotro, ambos de-
senvolvidos pelo Sebrae e parceiros. 
Segundo Acácio Brito, também terá 
unidades de aquicultura, avicultura 
e de produção agroecológica de hor-
taliças. Também estarão na unidade 
demonstrativa os serviços do Ru� ão 
Móvel e Vaca Móvel. O espaço ofere-
cerá atendimentos técnicos especia-
lizados de todos esses setores e o� ci-
nas práticas de queijos artesanais na 
queijeira padrão existente no espaço.

Sebrae destaca rentabilidade da criação 
de abelhas sem ferrão na Festa do Boi
ALIMENTO | Devido a resultar 
em um mel mais saboroso e 
valorizado, a meliponicultura 
desponta como alternativa 
de negócio associado à 
sustentabilidade ambiental. 
Durante a Festa do Boi, o 
Sebrae expõe benefícios da 
atividade

MORAES NETO

Meliponicultura - atividade já regulamentada no Rio Grande do Norte - tem despertado a atenção de produtores nos últimos anos
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Prefeitura de Natal entrega mais de duas mil 
escrituras públicas de imóveis em quatro meses

A última exposição do ano 
da Galeria Sesc apresenta 
o talento da artista Louise 

Gusmão, em obras que remetem a 
memória afetiva da artista e a rela-
ção do ato de costurar e bordar. A 
partir do dia 4 de novembro, o públi-
co poderá conferir presencialmente 
a instalação, de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 19h, com a presença de 
mediadores. 

“Um Lugar de Memória é o 
amadurecimento de um processo 
de pesquisa em arte têxtil, desta 
maneira, inseri o bordado como 
proposição na produção de arte 
contemporânea, através da inves-
tigação e experimentação sobre a 
mestiçagem de materiais e memó-
rias, produzindo novos valores, de 
onde surgem conceitos inéditos por 
meio do fazer”, destaca Louise.  

Este ano, outras duas exposições 
aconteceram na Galeria Sesc, sen-
do elas: Gabriely Nascimento, com 
“Igbá Ayó Ò?Dára”, sobre o universo 
dos orixás, por meio da técnica da 
colagem. Outra foi do artista Borges 
Potiguar, com o trabalho “Reolhar”, 
com técnicas de fotogra� a. 

A Galeria Sesc se destaca no ce-
nário local devido à forte atuação 
com os artistas potiguares, aliado a 
possibilidade de receber visitantes 
com direito a mediação da experi-
ência. O foco são as artes visuais vol-
tada, também, para a arte- educa-
ção. O diferencial desta edição foi o 
formato híbrido, no qual os interes-
sados tiveram acesso ao conteúdo 
pelo canal do Sesc RN no Youtube. 

Galeria Sesc de Exposições 
O projeto foi desenvolvido em 

2015 com objetivo de atuar com 
ações de fomento cultural, difusão 
e arte educação. Em seis anos de 
existência, o espaço abrigou um 
total de 32 exposições. O edital 
2021 superou as expectativas de 
anos anteriores, atraindo 86 ins-
crições, das quais três foram sele-
cionadas. 

Serviço 
O quê? Galeria de Exposições do 

Sesc RN – Um lugar da Memória, da 
artista Louise Gusmão. 

Quando?  4 de novembro a 23 de 
dezembro de 2021 | Segunda a sexta-
-feira, das 9h às 19h. 

Onde? Sesc Cidade Alta. Rua. 
Cel. Bezerra, 33. 

Agendamentos grupos esco-
lares: (84) 3133-0360 ou pelo e-mail: 
galeria@rn.sesc.com.br

Galeria Sesc apresenta instalação 
que retrata memórias afetivas 

COSTURA E BORDADO

A política de regularização fun-
diária da Prefeitura de Natal 
avança de maneira � rme por 

toda cidade. Nesta quinta-feira 28, 
a gestão Municipal realizou mais 
uma série de entregas de escrituras 
públicas para a população. Desta 
vez, a população do bairro Guara-
pes foi bene� ciada com a iniciativa. 
Foram 206 títulos de propriedade de 
imóveis entregues. Semana pasada, 
411 famílias da comunidade foram 
bene� ciadas. O secretário munici-
pal de Trabalho e Assistência Social, 
Adjuto Dias, e o secretário muni-
cipal de Habitação Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes, 
José Vanildo, representaram o pre-
feito Álvaro Dias na entrega.

“Essa é uma das políticas públi-
cas mais relevantes implementadas 
pela Prefeitura de Natal. Ao regula-
rizar os imóveis, a gestão garante 

segurança jurídica, contribui para 
o ordenamento urbano da cidade, 
arrecada mais, valoriza os imóveis, 
bem como gera avanços sociais im-
portantes. São ganhos imensuráveis 
e esse trabalho vai avançar cada vez 
mais, pois o bem-estar da popula-
ção e o desenvolvimento do Muni-
cípio são prioridade para todos nós 
que trabalhamos na administração 
pública Municipal”, destacou o se-
cretário da Semtas, Adjuto Dias. 

De junho até este mês, a Prefeitu-
ra de Natal já entregou mais de 2000 
títulos de regularização fundiária. A 
Seharpe trabalha com a projeção de 
realizar ainda este ano, novas entre-
gas na comunidade da África, Con-
junto Pirangi e Passo da Pátria. Ain-
da estão previstas novas escrituras, 
bene� ciando a população do bairro 
de Nossa Senhora da Apresentação. 
Essas iniciativas somadas devem 

chegar a mais de 1.600 títulos.
Os documentos fazem parte de 

programas como o Papel Passado, 
um convênio da Prefeitura de Natal 
e do Governo Federal, que garante 
a ordenação dos bairros através da 
melhoria das habitações, e isso só é 
possível com a posse legal dos imó-
veis.  Segundo dados da SEHARPE, 
ao todo, a capital potiguar tem a ca-
rência de regulamentar cerca de 34 
mil propriedades.

Além desse trabalho, a prefei-
tura, por meio da SEHARPE, está 
elaborando projetos para receber 
mais � nanciamento do Governo 
Federal, no projeto Casa Verde e 
Amarela, sob o comando do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional. 
São três eixos de atuação do projeto: 
Regularização Fundiária, melhorias 
habitacionais e construção de novas 
unidades.

Ao regularizar os 
imóveis, a gestão 
garante segurança 
jurídica, contribui para o 
ordenamento urbano da 
cidade, arrecada mais, 
valoriza os imóveis, bem 
como gera avanços 
sociais importantes”

“

ADJUTO DIAS
TITULAR DA SEMTAS

LEGALIZAR | Documentos 
fazem parte de programas 
como o Papel Passado, um 
convênio da Prefeitura de 
Natal e do Governo Federal, 
que garante a ordenação 
dos bairros através da 
melhoria das habitações

A partir de 4 de novembro, público poderá conferir presencialmente a instalação

DIVULGAÇÃO

Secretário municipal de Trabalho e Assistência 
Social, Adjuto Dias, e o secretário municipal de 
Habitação Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes, José Vanildo, representaram o 
prefeito Álvaro Dias na entrega.

JOANA LIMA/SECOM
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WILLIAM MEDEIROS
REPÓRTER DE CIDADES

Os maiores desa� os para a re-
tomada das aulas 100% pre-
senciais na Escola Estadual 

Professor João Tibúrcio, em Natal, 
têm sido a falta de estrutura e de 
professores. A a� rmação foi feita 
pela direção e por uma aluna, na 
segunda-feira 25. A instituição tem 
cerca de 600 alunos matriculados, 
contemplando ensino fundamental 
para crianças, adolescentes, jovens 
e adultos.

Com exceção do período no-
turno, onde funcionam as turmas 
de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), todos os turnos já voltaram 
com 100% da capacidade desde o 
dia 04 de outubro. De acordo com 
a direção, a falta de alunos está re-
lacionada ao per� l dos estudantes, 
que geralmente trabalham o dia 
inteiro e são mais velhos. Mesmo 
assim, foi realizada uma busca 
ativa por parte da instituição para 
enfrentar o problema.

Segundo a instituição, foi feito o 
pedido para uma reforma do prédio, 
mas só houve pequenos reparos. “A 
estrutura física é precária. Há dois 
ou três anos já que tem essa deman-
da que deveria vir da secretaria, mas 
até hoje não veio”, disse a vice-dire-
tora Edilza Maria. 

“O prédio precisa de uma refor-
ma, caixa d’água, toda a escola pre-
cisa de uma pintura, troca de porta, 
tem salas sem janelas, faltam ven-
tiladores nas salas e elas são muito 
quentes”, complementou Edilza. 
Segundo ela, a escola procurou a 
Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC) mais de uma vez.

“Não é nem culpa dos profes-
sores ou das diretoras, mas, sim, 
do governo. Se ele tivesse resolvi-
do, a escola estaria muito linda”, 
complementou a aluna do 7º ano, 
Vitória Ketlyn, de 14 anos. A jovem 
ainda chegou a dizer que as salas 
não possuem ventilação e só uma 
tem ar-condicionado. 

“A SEEC enviará uma equipe do 
setor de engenharia para analisar 
as condições da unidade de ensino 
para inserir a escola no cronogra-
ma de obras. Todas as questões 
estruturais serão atendidas”, disse 
a Secretaria de Educação e Cultura 
sobre a falta de estrutura na escola.

Falta de professores 
“Eu gosto, mas ao mesmo tempo, 

é uma coisa bem diferente porque 
tem professor, mas falta professor 

Falta de professores e problemas estruturais prejudicam 
retomada presencial na Escola Estadual João Tibúrcio
EDUCAÇÃO | Unidade atende 
cerca de 600 alunos do 
ensino fundamental e 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA)

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fachada da escola estadual dá sinais que há muito tempo não passa por manutenção e vice-diretora confi rma que houve “pequenos reparos”

Vice-diretora Edilza Maria aponta: escola precisa de pintura, portas, tem salas sem janelas e faltam ventiladores 

em algumas coisas. Está faltando 
professor em artes, em ciências, e 
não era nem para estar faltando”, 
relatou a aluna Vitória Ketlyn. 

“Nesta gestão, mais de 4 mil 
professores, sejam temporários 
ou permanentes, foram convoca-
dos para assumir as salas de aula. 
Com o retorno das aulas presen-
ciais, a SEEC está mapeando os 
locais com falta de docentes para 
reorganizar jornadas de trabalho 

e convocar novos professores con-
forme forem as demandas”, disse a 
Secretaria de Educação do RN por 
meio de comunicado enviado ao 
Agora RN.

Protocolos
De acordo com o coordenador 

pedagógico da escola, Caio Tar-
cio, estão sendo seguidos todos os 
protocolos encaminhados pela Se-
cretaria de Estado da Educação, da 

Cultura, do Esporte e do Lazer (SE-
EC). Segundo ele, foi realizado um 
diálogo com a equipe da instituição 
e elaborado um plano de retomada. 

A escola vem trabalhando com 
a disponibilização de álcool, dis-
tanciamento, uso de máscara, si-
nalização, entre outros. “Está tendo 
álcool. Eles estão higienizando a 
nossa mão, quando a gente entra 
na sala também passa. É muito 
limpo o banheiro daqui da escola. 

Uma coisa eu falo: aqui é limpo. As 
meninas limpam o banheiro bem 
direitinho”, disse Vitória.

Uso de tecnologias
A escola trabalhou com distri-

buição de material impresso e au-
las online durante a pandemia. A 
direção apontou que muitos alunos 
tiveram di� culdade para aprender. 
“Os professores � caram muito an-
gustiados porque a presença nas 
aulas remotas eram baixas, porque 
muitos não tinham condições, não 
tinham internet, não tinham tele-
fone. Então, o professor trabalhou 
três vezes mais”. 

“A gente está aprendendo mais 
agora. Na aula que foi online, não 
deu para a gente desenrolar pelo 
que eu vi. Presencial é totalmente 
diferente”, disse a aluna Vitória.

Sobre o assunto, a SEEC a� r-
mou ao Agora RN que “durante a 
pandemia, diversas plataformas fo-
ram dar continuidade ao processo 
de ensino e aprendizagem, como a 
Escola Digital no SIGEduc. Por � m, 
para aqueles que tiveram di� culda-
de no acesso a internet, a SEEC le-
vou ao ar aulas via TV aberta, todos 
os dias da semana, com conteúdos 
do ensino fundamental, médio e 
EJA. Ainda neste ano, a pasta rea-
lizará compra de equipamentos de 
informática e iniciará a universali-
zação de internet banda larga na 
rede estadual”.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
J. S. & SILVA LTDA, CNPJ 19.044.952/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Facção de peças do 
vestuário, localizada na Rua Joaquim Araújo Sobrinho, N° 427, Ivan Bezerra, Parelhas/RN - CEP: 59.360-000. 

 
Joselito dos Santos 

Proprietária 

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM POTIGUAR-RN

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à 
viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na Rua João Pessoa, entre 
as Avenidas Rio Branco e Av. Deodoro da Fonseca, bairro Cidade Alta, no município de Potiguar-RN 
O imóvel deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente 
de até 10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 2.046m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme 
exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas 
as normas e legislações aplicáveis.  Os interessados deverão encaminhar carta de manifestação de 
interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo:  1) Endereço completo do imóvel, 
área construída em m² e dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) 
em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos 
devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais enviados via 
Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento 
de ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO OLINDA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 40.756.983/0001-05 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO para Transportes de 
Carga Perigosas, localizado na Rua Jeremias da Rocha, Nº 190, Bairro Santo Antônio, CEP: 59.611-190, 
Mossoró/RN.  

SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Renovação da Licença 
de Operação - RLO para o Bay Subestação Mossoró II, localizado na Zona Rural, no Município de 
Mossoró-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Usina Estivas LTDA, 08.058.802/0001-64, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação, com 
prazo de validade até 20/10/2027, em favor do empreendimento Cultivo de Cana-de-açúcar, em uma área 
Não Irrigada de 901,00ha, localizada na Fazenda Mangueira, Área 16, Canguaretama / RN. 

             
Célido Ricardo da Silva 

Superintendente 

 
 
 

O Governo do Rio Grande do 
Norte e a Casa dos Ventos 
Energias Renováveis cele-

braram convênio na sexta-feira 29, 
em que a empresa faz a doação de 
R$ 300 mil para a implantação do 
projeto Plantando o Futuro, que 
será executado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Rural 
e Agricultura Familiar (Sedraf) e 
Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/RN).

Tendo como objetivo o fortale-
cimento da agricultura familiar e 
da pecuária sustentável, a Sedraf 
e a Emater traçaram dois eixos 
de atuação. O primeiro prevê a 
aquisição de materiais e equipa-
mentos necessários à construção 
de 24 campos de produção de for-
ragem por meio da utilização do 
reuso de água domiciliar em oito 
municípios da área de atuação da 
Casa dos Ventos, totalizando 124 
famílias bene� ciadas.

O segundo eixo contempla a 
aquisição de 120 mil raquetes de 
palma forrageiras a serem distri-
buídas às famílias como forma de 
suprir a demanda necessária de 
subsistência da pecuária local em 
épocas de seca, como agora. São 
15 mil raquetes para cada municí-
pio participante, 1.200 por família.

“Essas parcerias são impor-
tantes para que as comunidades 
tenham seu momento de eman-
cipação, de desenvolvimento, de 
crescimento e de ganho para os 
produtores e produtoras da agri-
cultura familiar. Trata-se de um 
projeto-piloto muito inteligente 

e importante. Que ele nos traga 
prosperidade e que possa ser mul-
tiplicado, se possível com a veloci-
dade dos ventos”, disse o vice-go-
vernador Antenor Roberto, que 
conduziu a solenidade, realizada 
no auditório da Governadoria, em 
Natal, com a presença de prefeitos, 
vereadores e lideranças de movi-
mentos sociais.

Secretário da Sedraf, Alexan-
dre Lima lembrou que o Plantando 
o Futuro atende a três indicadores 
do programa Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável: Fome Ze-
ro e Agricultura Sustentável, Água 
Potável e Saneamento, e Consumo 
e Produção Responsáveis. “Esta é 
uma agenda contemporânea, até 
pela necessidade urgente do Se-
miárido. Não se trata apenas do 
uso pelo uso de uma tecnologia. 
Este projeto está integrado a um 
conjunto de outras políticas, nota-
damente no campo da assistência 
técnica.” Alexandre Lima disse 
ainda que o governo quer envolver 
as prefeituras e os sindicatos no 
controle social do programa.

A Casa dos Ventos está cons-
truindo um complexo eólico, cha-
mado Rio dos Ventos, que ocupa 
14 mil hectares nos municípios de 
Caiçara do Rio do Vento, Ruy Bar-
bosa, Riachuelo e Bento Fernan-
des, caracterizando-se como um 
dos maiores do mundo, com ca-
pacidade instalada total de 1.038 
megawatts (mWh) e investimen-
to de R$ 5 bilhões. Outros 2.040 
mWh em projetos eólicos estão 
em desenvolvimento, previstos 
para entrar em operação até 2024. 
O presidente da empresa, Clécio 
Eloy rea� rmou a disposição do 
grupo de � rmar novas parcerias 
no RN. O fundador da Casa dos 
Ventos, Mário Araripe, lembrou 
que no cenário mundial, o Brasil é 

o país com melhor condições para 
produzir energias renováveis. E no 
Brasil, os melhores são o Rio Gran-
de do Norte e a Bahia.

Representando a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar (Fetraf), Cícera Franco 
defendeu a ampliação dessas 
parcerias para 60 municípios po-
tiguares onde é produzida energia 
eólica atualmente. “Projetos di-
recionados especi� camente para 
nós, agricultores e agricultoras 
familiares, que estamos colabo-
rando com o desenvolvimento 
econômico do Estado.”

Em nome dos oito municípios 
bene� ciados, a prefeita Sandra Ja-
queline, de Fernando Pedroza, pa-
rabenizou o governo e a empresa 
pela iniciativa. “Creio que muitas 
outras virão para bene� ciar o po-
vo.” Os municípios contemplados 
no projeto Plantando o Futuro 
� cam nas regiões Agreste e Cen-
tral. São eles: Angicos, Fernando 
Pedroza, Caiçara do Rio do Vento, 
Lajes, Pedro Avelino, Riachuelo, 
Ruy Barbosa e São Tomé.

Também participaram da 
solenidade, o deputado estadual 
Hermano Moraes, representan-
do a Assembleia Legislativa; os 
prefeitos Joca Basílio (Riachuelo), 
Miguel Pinheiro (Angicos) e San-
dra Jaqueline (Fernando Pedro-
za), Obdon Fernandes (Fetarn), 
assessores municipais, vereadores 
e representantes de movimentos 
sociais. Pelo Governo do Estado, 
além de Alexandre Lima, estive-
ram presentes o subsecretário da 
Sape, Davi Soares; diretor geral 
da Emater, Cesar Oliveira; diretor 
geral do Idema, Leonlene Aguiar; 
diretor presidente da Emparn, 
Rodrigo Maranhão, e técnicos das 
secretarias e órgãos ligados à agri-
cultura.

Governo do RN firma parceria para 
implantar projeto Plantando o Futuro

EIXOS | Objetivo é fortalecer 
agricultura familiar e a 
pecuária sustentável

Vice-governador Antenor Roberto conduziu 
solenidade, no auditório da Governadoria, 
com presenças de prefeitos, vereadores e 
lideranças de movimentos sociais

SANDRO MENEZES/ASSECOM RN
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
24ª Vara Cível da Comarca de Natal  

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

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 
 

O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0814269-55.2016.8.20.5001, proposta por AREZZO 
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra CARLOS M DA MOTA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de CARLOS M DA 
MOTA - ME, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no 
valor de R$ 262.528,00, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da 
dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 
procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A 
parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) 
dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido 
de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica 
advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, Carlaína Carla 
Costa de Almeida, Auxiliar Técnica, digitei. 
 

Natal/RN, 30 de setembro de 2021 
 

RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA 
Juiz de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) 

 
CEARÁ MIRIM EXPRESS EIRELI, CNPJ nº 35.287.910/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação (LO) do Posto de Revenda de combustíveis líquidos e GNV com capacidade total de 
armazenamento de 60m³ e 1.296L GNV, localizado à Av. João Xavier Pereira Sobral, nº 301 – Centro – Ceará 
Mirim/RN. 

VICTOR LUCAS VITAL ALVES REGIS 
Diretor 

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO (40 dias) 
 

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

Natal/RN, 25 de outubro de 2021 
 

LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM  
JUIZ DE DIREITO 
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Uma agência do Banco do 
Nordeste foi explodida na 
madrugada desta terça-feira 

2, feriado de � nados. O prédio locali-
zado em São Gonçalo do Amarante, 
na Grande Natal, � cou destruído.

Pessoas que moram nas proxi-
midades da agência relataram que 
ouviram várias explosões e disparos 
de arma de fogo na madrugada. De 
acordo com o 11º Batalhão da Polí-
cia Militar, responsável pelo patru-
lhamento na área, a ocorrência foi 
registrada por volta das 2 horas, na 
rua Benedito Santana.

O Esquadrão Antibombas foi 
enviado para veri� car a possibilida-
de de algum explosivo estar no local.

Os policiais deixaram o prédio 
sem localizar nenhuma bomba, 
mas voltaram horas depois, no 
meio da manhã, após os seguranças 
encontrarem um objeto, que foi reti-
rado do local pelas forças especiais.

Várias munições de calibre 12 e 
de fuzil também foram encontradas 
na manhã desta terça, no entorno 
do banco. Grampos foram espa-
lhados na região de Regomoleiro, 
bairro próximo da agência, e tam-
bém na Avenida Bacharel Tomaz 
Landim. Dessa forma, o maior � uxo 
de trânsito no entorno do banco foi 
impedido para que os criminosos 
agissem.

A ação durou pouco tempo e 

terminou antes da chegada da Po-
lícia Militar, que mobilizou várias 
viaturas para o local.

Um carro modelo Linea, de cor 
preta, foi apreendido em uma região 
próxima do banco durante as bus-
cas. De acordo com a PM, o veículo 
tinha registro de roubo. 

Segundo informações da Polícia 
Militar, os criminosos não consegui-
ram levar dinheiro do local. Além 
disso, a PM informou que os bandi-
dos não conseguiram abrir o cofre 
da agência.

Esta não é a primeira vez que 
a agência é alvo de criminosos. So-
mente em 2017, a agência foi invadi-
da pelo menos três vezes.

Criminosos assaltam três turistas

Bandidos explodem banco 
e fogem sem levar o dinheiro

ÁREA RESTRITA

Criminosos roubaram apare-
lhos celulares e bolsas de três 
pessoas que caminhavam nas 

proximidades da Barreira do Infer-
no, na tarde desta terça 2, em Natal. 
As informações são do comandante 

do Policiamento Metropolitano, co-
ronel Antônio Marinho da Silva. 

As vítimas, de acordo com  
Marinho, andavam por uma área 
restrita, de responsabilidade da Ae-
ronáutica.. 

Marinho também relatou que 
policiais militares ainda se uniram 
para fazer buscas pelo mato que � ca 
no entorno, mas não conseguiram 
encontrar os bandidos. As três pes-
soas seriam turistas de João Pessoa.

VIOLÊNCIA | Na madrugada desta terça-feira 2, a cidade de São Gonçalo do Amarante 
recebeu a “visita” de bandidos que atacaram a agência do Banco do Nordeste

Várias munições de calibre 12 e de fuzil também foram encontradas na manhã desta terça, no entorno do banco 

AIRTON FREIRE/INTERTV CABUGI
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O professor da SESI Escola do 
Rio Grande do Norte e escri-
tor, Paulo César Palhares, é o 

vencedor do “Talentos dos docentes 
SESI”, um concurso feito na sema-
na do professor pelo movimento 
Geração SESI/SENAI Nacional. A 
escolha do docente, através do seu 
talento, foi realizada em duas eta-
pas. A primeira delas a inscrição, no 
qual o professor precisa informar 
seu talento. Nesta fase, três � nalistas 
do SESI e três do SENAI foram sele-
cionados pela comissão interna do 
concurso.

O professor Paulo César lembra 
que, depois da primeira etapa, foi 
escolhido como � nalista do SESI e 
concorreu com outras duas profes-
soras através do voto popular. “Com 
muito apoio do SESI, alunos, direção 
e docentes, tivemos a grande felici-
dade de termos essa vitória”, come-
mora.

O talento apresentado por Paulo 
César foi o de ser escritor. “Apresen-
tei meu primeiro livro e falei dos 
meus projetos para com a literatura 
e docência”, conta.

Para ele, vencer o concurso está 
sendo incrível. “O prestígio na pro� s-
são é uma das coisas mais importan-
tes que considero, e o SESI de várias 
formas vem mostrando esse reco-
nhecimento. Ganhar o concurso tem 
sido um desses lindos momentos e 
um estímulo enorme para eu conti-
nuar escrevendo meus livros e quem 
sabe lançar agora em 2022. Realmen-
te estou muito feliz”, rea� rma.

Paulo César é professor há seis 
anos e está na SESI Escola desde fe-
vereiro deste ano. “Cada dia que pas-
sa me apaixono mais por fazer parte 
dessa equipe, para mim foi a minha 
grande conquista pro� ssional”.

Além da pro� ssão de ensinar, 
ele desenha e escreve e encontrou 
uma forma de juntar essas paixões 
na sala de aula. “Hoje sou muito feliz 
pelo meu fazer educacional e como 
ele vem ajudando a trabalhar com 
meus alunos”, diz.

Professor do RN é vencedor do concurso 
nacional “Talentos dos docentes SESI”

TALENTO | Paulo César Palhares lembra que, depois da primeira etapa, foi escolhido como finalista do SESI e concorreu com outras duas professoras através 
do voto popular. “Com muito apoio do SESI, alunos, direção e docentes, tivemos a grande felicidade de termos essa vitória”, comemora

 O professor lançou seu primei-
ro livro em 2016, uma literatura 
infanto-juvenil, em um ambiente 
fantástico que criou com seus co-
nhecimentos geográ� cos. E planeja 
continuar produzindo literatura e 
deseja que ela possa chegar a vários 

jovens no Brasil.
 “Aqui no SESI tenho recebido 

muito apoio em ser esse pro� ssio-
nal. Estou satisfeito, registro minha 
gratidão ao SESI, à FIERN, sou mui-
to grato por eles me apoiarem em 
minha jornada”, conclui.

 Desafio
O desa� o do Mês do Docente foi 

realizado em parceria com o apli-
cativo Geração SESI SENAI. Baixe 
no seu celular para participar dos 
próximos desa� os, ter acesso aos 
conteúdos e concorrer a prêmios.

 Resultado final do concurso
Paulo César Palhares – SESI-RN 

– 878 curtidas
Katiusce Teixeira – SESI-SC – 

375 curtidas
Juliana Garcia| SESI-RJ – 135 

curtidas

DIVULGAÇÃO

Paulo lançou seu primeiro livro em 
2016, uma literatura infanto-juvenil, 
em um ambiente fantástico que criou 
com seus conhecimentos geográfi cos.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A companhia das pessoas será importante hoje, 
seja no trabalho, em casa ou apenas para matar a 
saudade dos amigos. Aproveite para terminar tarefas 
que exigem colaboração de terceiros — tudo que for 
feito em equipe tem mais chance de sucesso.

O dia começa tranquilo e você pode colocar algumas 
coisas em ordem. Mas depois do almoço, o astral 
fi ca mais tenso, principalmente com a família. Se 
você bater o pé em casa, vai criar a maior confusão 
sem motivo. Reclamar de tudo também não ajuda.

Sua atenção estará focada no trabalho como um 
raio laser e pode até encontrar novas oportunidades 
nessa área se anda pensando em trocar de emprego. 
Para atrair energias boas para este novo ciclo, use os 
nossos Sais de Banho Terapêutico Emprego.

Será preciso paciência para driblar gente fofoqueira 
ou mentirosa. Para evitar mal-entendidos, tenha 
cuidado com o que diz. É melhor checar as 
informações ou dados no trabalho duas vezes para 
não queimar seu fi lme.

Apesar dos compromissos profi ssionais, o seu coração 
vai sonhar com férias e momentos de diversão. Só não 
deixe que isso atrapalhe na hora de cuidar das tarefas, 
tá? Por outro lado, vai sobrar criatividade e bom 
humor para lidar com os desafi os no trabalho.

Hoje, é melhor repensar alguns gastos e deixar os 
planos mais ambiciosos para outro momento. Em 
compensação, a galera pode dar uma mãozinha se 
está procurando um novo emprego ou se precisa 
desabafar e receber conselhos.

Assuntos domésticos ou que envolvem a família podem 
ocupar boa parte do seu tempo nesta quarta. Pode ser 
mais fácil colocar as coisas em ordem em casa ou fazer 
alguns reparos logo cedo, mas se tiver que trabalhar, 
não deixe que isso interfi ra no seu rendimento.

Pode se preparar para ralar dobrado hoje, Caprica. 
A boa notícia é que você poderá planejar o futuro 
e investir na carreira, um passinho de cada vez. 
Dica de ouro: use as Moedas Feng Shui e guarde-
as na carteira ou bolsa, para atrair prosperidade!

No trabalho, a comunicação e as boas ideias serão seus maiores 
trunfos para se destacar em qualquer tarefa. Quem lida com 
o público, com vendas ou com comunicação tem tudo para 
brilhar! Depois do almoço, porém, cuidado para não perder 
informações, documentos ou mandar e-mails com erros.

Nesta quarta, vale aprender coisas novas, sair da rotina 
e até se arriscar em alguns projetos diferentes, seja na 
vida pessoal ou no trabalho. Nem tudo será perfeito, 
porém, e depois do almoço, talvez tenha que lidar com 
um astral tenso e alguns imprevistos pelo caminho.

Assuntos fi nanceiros seguem em alta nesta 
quarta, Virgem, e a melhor notícia é que os astros 
prometem boas vibes para o seu bolso. Claro que 
nada cai do céu, por isso, pode ir se preparando 
pra ralar dobrado, viu?

No trabalho, seu sexto sentido vai fazer hora extra e pode 
te ajudar a conseguir o que deseja, desde que consiga 
se adaptar às mudanças que devem marcar esta quarta. 
Depois do almoço, porém, as diferenças podem falar mais 
alto e devem surgir alguns atritos com pessoas próximas.

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
Karine Alves ganha espaço 
no esporte da Globo. Merece. 
É competente...... A partir de 

domingo, ela estará no time � xo 
de apresentadores do “Esporte 

Espetacular”......Já � iago Oliveira, 
vai para o “Fantástico”.Bruna 

Linzmeyer encerrou participação 
na primeira fase do remake de 

“Pantanal”, nos trabalhos do Mato 
Grosso do Sul...... Madeleine, sua 
personagem, foi vivida por Ingra 
Lyberato na Manchete......  As 

externas na região Centro Oeste 
devemseguir até dezembro.Luciano 
Quirino também entra em “Além da 
Ilusão”, a próxima das seis na Globo.
Emilio Orciollo Netto � nalizou 

a gravação do áudio book do livro 
“Frankenstein”, de Marty Shelley, 

interpretando Victor Frankenstein.
Diante de tantos acontecimentos, 

a expectativa na Record é da roça 
mais disputada dos últimos tempos.
William Bonner volta à bancada do 

“JN” no próximo dia 17.

Estreia marcada
Produzido pela Endemol Shine, 

o novo programa de Sabrina Sato na 
Record, com participação de Nath Fi-
nanças, “Gincana da Grana – Mercado 
Pago”, tem estreia marcada para este 
próximo sábado, após “A Fazenda”.

O formato busca ensinar os 
brasileiros a lidar melhor com o 
dinheiro e a conquistar a saúde � -
nanceira. Na primeira temporada, 
estarão Adriana Bombom, Laura 
Keller, Negão da BL e o jogador Ri-
charlyson.

Situação de momento
Caio Coppolla foi contratado 

pela TV Jovem Pan News.
Aliás, muita coisa já estava en-

caminhada antes mesmo de ser 
comunicada a sua saída da CNN 
Brasil.

Por outra
A TV Jovem Pan também tem 

uma conversa bem encaminhada 
com Alexandre Garcia. Só que não 
está sacramentado ainda.

Se tudo correr como se espera, 
será para a apresentação de um 
programa semanal, às sextas-feiras.

Confirmando
Em um encontro, na tarde des-

ta quarta-feira, com todos os seus 
diretores e principais executivos, 
Amilcare Dallevo irá anunciar Ju-
liana Algañaraz como nova respon-
sável pelo Artístico da Rede TV!.

Pro� ssional do mercado, co-
nhecida pelo trabalho desenvolv 
ido na Endemol.

Aniversário
O Grupo Porta dos Fundos, li-

derado por Fábio Porchat, Antonio 
Tabet e companhia, completa 10 
anos de atividades em 2022.

Toda uma programação já co-
meça a ser armada desde já.

Humor
Dudu Azevedo, intérprete de “Je-

sus” em produções da Record, gravou 
uma participação especial na nova 
temporada do “Vai Que Cola”.O epi-
sódio ainda não tem data de exibição.      

Pantanal
O “Câmera Record” prepara 

uma reportagem especial na região 
do Pantanal.

No domingo, o repórter Rogé-
rio Guimarães viajou para a região 
acompanhado do repórter cinema-
tográ� co Gilson Fredy e do repórter 
de investigação e pauta Tarcísio Ba-
daró. O trabalho deve durar 10 dias.

Nova casa
Após uma sequência de traba-

lhos na Globo entre 2015 e 2018, in-
cluindo três novelas das nove, Arian-
ne Botelho assinou com a Record.

E também para viver um dos 
principais papéis de “Reis”, em 2022. 

Produção do Fausto Silva trabalha só para apresentar bom programa

Já tem gente querendo apostar 
na audiência do Fausto Silva 
na Band. Alguns até, cobran-

do antecipado. Não é por aí. A vida 
não funciona assim.

Claro que essa expectativa 
toda é até natural, considerando 
o que o Fausto representa. Ele, so-
zinho, já conta pontos.

Mas o “Faustão na Band”, em 
janeiro, vai só iniciar uma dispu-
ta de longa distância, com muito 
chão pela frente. Se não for uma 
inteira, é mais que meia marato-
na. Daí a preocupação de todos os 
envolvidos em sua realização, em 
apenas colocar um bom produto 

no ar e isto partindo do próprio 
Fausto. Trabalhar cuidadosamen-
te na sua implantação.

Ibope é consequência. Não 
tem o menor sentido elucubrar 
em cima disso agora, até porque o 
objetivo a ser alcançado, antes de 
mais nada, é o de se colocar como 
opção para o telespectador no ho-
rário.

Contra jornal-novela da Glo-
bo e Record, o público terá um 
programa de variedades e é por aí 
que são das mais interessantes as 
condições de alcançar bons resul-
tados.

Aliás, a conquista de um ter-

ceiro lugar, para a Band, que hoje 
tem traço no horário, já será um 
resultado dos céus.

DIVULGAÇÃO GLOBO
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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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BUQUÊ
Querendo comemorar a nova 

morada de Gabriela Alves em Tirol, 
um grupo de amigas se reuniu e 
montou uma grande surpresa para a 
publicitária, numa espécie de open 
house. Tudo organizado em 24h 
com a cumplicidade da mãe da bela, 
Sibele Alves e aproveitando a breve 
estadia de Bebel Tinoco em Natal 
– atualmente a arquiteta reside no 
Espírito Santo.

*
Quando Gaby abriu a porta 

o susto: todas já estavam lá para 
desejar tudo de melhor na vida que 
a partir de agora vai levar no apê. 
Daqui para frente, quem sabe, pla-
nos de união com o pernambucano 
Marcos Queiroz. Noite de risadas, 
boas energias e um desejo bonito 
de ver uma amiga feliz nos novos 
passos que dá na vida.

 SUSTENTÁVEL
O trio formado pelas jovens 

empreendedoras Roberta Duarte, 
Luanna Santa Rosa e Lorena Lage 
está bem feliz. A marca das meninas, 
a Cora Beleza Natural, fará toda 
parte de aromatização da Casa 
Cor RN. Todo cheirinho que você 
for sentindo ao andar pela mostra 
de arquitetura foi desenvolvido no 
melhor estilo slow beauty. A grife 
potiguar tem produtos naturais, 
orgânicos e veganos, ideais para 
quem deseja mudar os hábitos de 
consumo. O melhor sem tudo elabo-
rado sem maus tratos a animais.

SÓ LOVE
Brasileiras de mais de 40 

anos estão ampliando o hábito 
de acompanhar novelas. Até aí, 
nenhuma novidade, não fossem elas 
as novelas turcas. Qual o motivo? 
São tramas conservadoras, longe do 
estilo “Verdades Secretas”, conec-
tadas apenas ao amor romântico e 
impossível e sem cenas quentes. Co-
mo as tramas não passam na TV, as 
fãs organizam grupos no Telegram 
e montam per� s no YouTube para 
exibir os capítulos, e ainda acrescen-
tam legendas, com apoio do Google 
Tradutor.

SONHOS
O Vendedor de Sonhos volta 

em cartaz para única apresentação 
presencial no dia 07 de novembro, 
às 20h no Teatro Riachuelo Natal. A 
peça é uma adaptada do best-seller 
de Augusto Cury (o psiquiatra mais 
lido do mundo na atualidade) conta 
a história do personagem Júlio César, 
que tenta o suicídio e é impedido de 
cometer o ato por intermédio de um 
mendigo. No elenco Luiz Amorim, 
Mateus Carrieri, Adriano Merlini, 
Fernanda Mariano, Pedro Casali, 
Marcus Veríssimo e Guilherme 
Carrasco.

MAMYS ATENTAS
As jornalistas e gravidinhas 

Heloisa Guimarães e Marília Rocha 
visitaram a novíssima maternidade 
Dr. Del� n Gonzalez, em Petrópolis. 
Recebidas pelo diretor do Hospital 
Rio Grande, o médico Luiz Roberto 
Fonseca, conheceram todos os 
recantos da unidade, que é coorde-
nada pelo pediatra Ney Fonseca e 
iniciou o atendimento ao público 
esta semana. A previsão é que a 
maternidade realize, em média, por 
dia, 150 atendimentos emergenciais 
e 20 cirurgias em média.

RENOVE-SE
O homem que revolucionou as 

vinhetas da Globo, Hans Doner, jun-
to com � iago Nigro, Bráulio Bessa, 
Carol Pai� er e João Kepler são as 
grandes estrelas de mais um Fórum 
de Negócios. O evento que engloba 
vendas, marketing, gestão, working e 
investimentos ocorre nos dias 10 e 11 
de novembro, no Teatro Riachuelo. 
São esperadas 1.500 pessoas naquele 
que é considerado o mais completo 
treinamento quando o assunto é 
empreendedorismo e inteligência 
emocional. Não é algo apenas para 
donos de empresas, comerciantes, 
líderes ou quem pensa iniciar um 
negócio. É para quem deseja avançar, 
independente da pro� ssão. Atenção 
para as participações de Marcos 
Rossi e Samuel Bortolin.

Happy    Birthday
Kyara Soares, Felipe Fernando, Leísia Galvão, So� a Freire, � iago Cavalcanti, Augusto Fontenele, Anna Beatriz Dieb, Anderson Cristian e Ronaldo Barros

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Virgínia Coelli e Anelly Medeiros estão mesmo dedicadas 
ao mundo das corridas. A dupla participou da Meia Maratona de 
João Pessoa, ocorrida no � nal de semana. Também participando 
da prova, Carol Brito.
 A cantora potiguar Khrystal fez questão de tietar os amigos Chico 

Cesar e Geraldo Azevedo que � zeram duas belíssimas apresentações no 
Teatro Riachuelo. Encontro com direito a foto no camarim e muitos papos.
 Também no estilo fã, Ana Emilia Maia não se fez de rogada 

e subiu ao palco para cantar um dos maiores sucessos de Reginal-
do Rossi. Acompanhada da banda original do Rei, soltou a voz no 
Festival da cachaça, no Aram Hotel.
 Falando em cachaça, o Sommelier Kenedy Santos, já um expert no 

mundo dos vinhos, agora conclui sua formação e vira também conhecedor 
da mais brasileira das bebidas, o aguardente.

A arquiteta ANDRÉA ALCÂNTARA transfor-
mou o almoço com amigas numa referên-
cia virtual em mesa posta. O blog  de 2011 
trazia tendências em decoração, mas a pai-
xão por mesas diferentes falou mais alto. 
Inicialmente postagens com inspirações 
de outros arquitetos, hoje posts autorais e 
com foco em decoração mais efetiva e me-
nos com glamourizada. Não é fácil. As pes-
soas querem “divulgação grátis”, sem falar 
nas agruras em viagens para cobrir feiras e 
eventos. Mas ela acredita que o mercado lo-
cal já percebeu o poder de in� uenciadores. 
“Vivo da internet. Parcerias com marcas, 
campanha de marketing, cursos on-line e 
minha mais nova conquista: o Studio do 
@almocodesexta sexta”.

A vontade cria a oportunidade“

“

B-DAY - SOFIA FREIRE

Em Granado, Ana Lígia com o amado Moacir Pelocha

O odontólogo Cacio Paiva em Sampa

 Catharine Cavalcante recebe o professor Luís 
Carlos que proferiu palestra em Natal para 
membros da escola de Filoso� a   Nova Acrópole

Aproveitando o feriadão em clima praiano, 
Geraldine Melo e  Renato Costa Dias
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Dever cumprido 

O ABC está de fora da de-
cisão da série D de 2021. 
E daí? Não vejo nenhum 

problema nisso. O alvinegro en-
trou na série D deste ano com 
um objetivo. Voltar  à série C em 
2022. E, cumpriu bem este obje-

tivo. O que viesse daí pra frente 
seria lucro. No ultimo domingo 
a equipe venceu o Aparecidense, 
porém não levou na soma geral 
do número de gols. Paciência! É 
vida que segue. Parabéns ABC por 
mais este acesso.

Quem autorizou a devolução?
Noticiei na última sexta-feira  (29.10.21) mais um pepino para ser descas-

cado pelo novo presidente do América. O clube rubro contratou no início do 
estadual O meia Alan Calbergue, junto ao Payssandu/PA por empréstimo. No 
contrato existia uma cláusula que o clube rubro teria que pagar uma multa de 
R$ 100 mil, caso devolvesse o meia antes do término do vínculo de emprésti-
mo. Pelas informações Calbergue ganhava aproximadamente R$ 2.500 reais/
mensais. Se somarmos os meses que ainda restavam de contrato (6 meses), 
chegaremos a quantia de R$ 15 mil reais. Acontece que alguém dentro do 
clube mandou devolver o jogador ao seu clube de origem, mesmo sabendo 
da multa. O Payssandu acionou a CNRD - Câmara Nacional de Resolução de 
Disputas -, cobrando o América. A dívida hoje já está próxima dos R$ 105 mil, 
com juros. A pergunta que não quer calar. Quem autorizou a devolução do 
atleta ao Payssandu mesmo sabendo da multa? É quem pagará a multa, quem 
mandou devolver ou o América?  Decifrem este mistério.

Foi o melhor jogador em campo
O melhor jogador do ABC na 

última partida contra o Apareciden-
se foi a frasqueira. Que coisa linda. 
Que festa maravilhosa fez a torcida 
alvinegra. Aplaudiu do primeiro ao 
último minuto. A frasqueira jogou 
muito. Merecia ver sua equipe che-
gando à � nal.

Na final
O Campinense chegou a � nal da 

série D. E o seu comandante é um 
velho conhecido nosso. Ranielle Ri-
beiro, ex-técnico do ABC. Que Ranielli 
conquiste mais este título. Torcida por 
aqui é o que não lhe faltará. Eu mesmo 
agora sou Campinense desde menino. 
Pelo menos até o término da série D.

Que coisa ridícula 
As cenas do último domingo pro-

tagonizadas pela torcida do Grêmio 
não são apenas para se lamentar. Elas 
são abomináveis. São deprimentes. 
Quem já viu invadir gramado para 
quebrar o VAR. Que os bandidos 
sejam identificados e punidos exem-
plarmente. Assim como aqui no RN, 
no RGS também existem bandidos. 
Marginais. Delinquentes. 

Foi um sucesso
A estreia no último sábado da 

entrevista de página inteira com o 
presidente do CD americano foi um 
sucesso. No próximo sábado tere-
mos uma nova entrevista. Obrigado 
à todos pelo retorno. E não esque-
çam que todos os sábados teremos 
uma entrevista nova.

Agora é o Sousa
O ABC agora vira a chave.  A 

equipe enfrentará o Sousa/PB na sua 
última partida de 2021. Que chegue 
a fase grupos da Copa do Nordeste. 
Força ABC.

Já estão trabalhando
Pelas informações o presidente 

eleito do América, José Ivanaldo Sou-
za, e o técnico, Renatinho Potiguar, 
tem se reunido quase que diaria-
mente, já traçando planos para 2022. 
Categorias de bases, campos de trei-
namentos, CT, montagem do elenco, 
data da apresentação, tudo isso vem 
sendo discutido entre eles. Trabalho 
não tem faltado. 

Athletico-PR e Flamengo vol-
taram a se enfrentar nesta 
terça-feira 2, na Arena da 

Baixada em um jogo quente. E o re-
encontro terminou com empate em 
2 x 2 . Gabigol marcou duas vezes no 
primeiro tempo. Renato Kayzer aos 
17 da 2ª etapa e Bissoli, nos acrésci-
mos, deixaram tudo igual.

A partida estava atrasada e foi 
válida pela 4ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Com o resultado, a 
equipe da Gávea se manteve na 3ª 
posição com 50 pontos, 9 a menos 
que o líder Atlético-MG. A equipe 
paranaense é 14ª na tabela com 35 
pontos e chegou ao 6º jogo sem vi-
tória.

O Flamengo joga mais uma vez 
ainda nesta semana. Na sexta-feira 
5, a equipe encara o Atlético-GO. O 
Athletico-PR joga fora de casa con-

tra o Red Bull Bragantino no domin-
go 7.

E a partida foi marcada pelo cli-
ma quente dentro de campo. Com 
uma série de discussões e provoca-
ções entre os jogadores, em claro 

resquício do encontro pela Copa do 
Brasil. cada lance, os jogadores das 
duas equipes se estranhavam. Cla-
ramente nervosos, os jogadores do 
Furacão interrompiam as principais 
jogadas do rival com falta.

BRASILEIRÃO| Equipe da 
Gávea se manteve na 3ª 
posição com 50 pontos, 9 a 
menos que o líder Atlético-MG

Athletico do Paraná e Flamengo 
empatam na Arena da Baixada

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Gabigol voltou a brilhar, marcando dois gols para a equipe do Flamengo


