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GERAL. 31 |  A governadora Fátima 
Bezerra assinou, na manhã desta 
terça-feira 16, a ordem de serviços 
para reforma e ampliação do Hos-
pital Pediátrico Maria Alice Fernan-
des, na zona Norte de Natal. Serão 
feitos a ampliação da enfermaria 
neonatal com cinco leitos, lactário, 

reforma da classe hospitalar, ba-
nheiros das enfermarias, central de 
abastecimento farmacêutico e al-
moxarifado. As obras serão execu-
tadas com recursos no valor de R$ 
945.894,99 doados pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) no Rio 
Grande do Norte.

Fátima Bezerra autoriza 
ampliação do Hospital 
Maria Alice Fernandes

GERAL. 26 E 27 |  Ao comemorar seis anos do portal de notícias e quatro da versão impressa, o Grupo Agora RN consegue atravessar 
a fase mais intensa da pandemia, sem abandonar seu princípio básico de informar, cada dia mais próximo da sociedade potiguar

Agora RN completa seis anos sem 
falhar um dia na missão de informar

POLÍTICA. 11 |  Prefeito Allyson 
Bezerra (Solidariedade) implan-
tou, no maior município do in-
terior do RN, um novo estilo de 
gestão, que tem como principal 
característica o ritmo intenso 
de trabalho. É um gestor que 
dorme tarde e acorda cedo para 
bater o ponto nas ruas de Mos-
soró e no Palácio da Resistência.

Gestão de Allyson 
é marcada pelo 
ritmo acelerado

Por onde passa, prefeito Allyson é recepcionado pelos mossosoenses
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Na dança, seja ela clássica ou con-
temporânea, o bailarino é o la-
do físico enquanto o coreógrafo 

é a cabeça. Um não vive sem o outro. 
Na política, os militantes represen-

tam os bailarinos enquanto quem pen-
sa a estratégia faz a vez do coreógrafo.

Ou seja, a militância pode até pen-
sar, mas não é o forte dela. 

O que ela gosta mesmo é de agitar, 
ir às ruas, ostentar orgulhosamente sua 
bandeira. Ela é uma necessidade dos 
partidos e das lideranças que as mane-
jam.

Não é à toa que o bailarino como 
militante obedece à risca a coreogra� a 
de sua dança. A diferença é que, no pri-
meiro caso, cumpre uma função remu-
nerada tendo em vista um espetáculo; 
no outro caso, nem sempre.

Como acontece com a orquestra, 
quem manda é o regente e o resultado 
� nal é tudo. Mas, no caso do militante 
político, não.

Ele, o militante, é meio anárquico, 
desa� na, sai do compasso ou da coreo-
gra� a quando dá na telha. Quer é agitar, 
falar bobagem porque o compromisso 
dele é com a sua própria verdade orien-
tada por um pensador personi� cado 
na � gura de seu líder político.

Se for um militante pro� ssional, 
que ganha para se descabelar em cima 
de um carro de som, pode encher a 
burra de dinheiro mantendo blogs na 
internet, in� uenciando milhares ou 
milhões de pessoas.

Aí ele deixa de ser um militante de 
rua, um inocente útil, massa de mano-
bra, para se transformar num regente, 
num coreógrafo pro� ssional condu-
zindo ou criando movimentos para os 

amadores dispostos a gastar energia 
nas ruas ou como multiplicadores me-
nores.

Até o advento de Jair Bolsonaro, os 
militantes de esquerda predominavam 
no Brasil e até se davam ao luxo de 
louvar notórios ditadores como Fidel 
Castro e até Stalin quando eram mais, 
digamos, fundamentalistas.

O País não estava habituado a lidar 
com a militância de extrema direita 
depois que parte dela se apoderou do 
verde e amarelo contra os ranhetas 
de vermelho, alguns dos quais ultima-
mente se renderam a Daniel Ortega na 
Nicarágua, um notório autoritário.

Militância quer sangue e com os 
petistas não é diferente quando eles 
resolvem exercitar a teimosia histórica 
que já tolerou grandes barbaridades no 
mundo. Nos anos que se seguiram ao 
golpe militar de 64, muita gente foi tor-
turada e morta pela repressão militar, 
mas muitos também perderam a vida 
em atentados e execuções promovidos 
por grupos clandestinos de esquerda.

Boa parte da população apoiou as 
esquerdas mais radicais, que queriam 
transformar o Brasil numa imprová-
vel Cuba de dimensões continentais, 
como muita gente do povo também 
apoiou os militares na luta contra o 
comunismo.

Meio século depois, falar em co-
munismo, porém, é tão absurdo como 
lutar contra vacinas, mas é o discurso 
que emplaca em toda a direita interna-
cional.  

Já quando algum tolo da esquerda 
saúda um regime autoritário e fraudu-
lento, como o de Ortega, reforça o verso 
da moeda.

Burrice não tem lado

Por fora, bela viola
A verdade é que nunca foi dife-

rente no Brasil. Aqui, o capitalismo 
do livre mercado nunca foi pratica-
do em seus fundamentos básicos. 
Sempre teve um grande player que 
é o Estado, cuja herança domina 
desde o Império com a ajuda das 
Forças Armadas.

Seguinte
Na República Velha, encerrada 

em 1930, e na que a sucedeu, os 
velhos hábitos nunca mudam, ape-
nas as instituições foram se moder-
nizando, especialmente depois do 
� m da ditadura militar em 1985.

Mas essa modernização apenas 
despejou um glacê ligeiramente 
adocicado sobre o velho bolo mofa-
do que é a República brasileira.

Mega ambição
Muita gente (todo mundo) pen-

sou ontem pelo menos umas cinco 
vezes o que faria com um prêmio 
de R$ 350 milhões da Mega Sena.

Casas no exterior, carros, 
iates, viagens demoradas pelo 
mundo,  tudo entrou na relação. 
Outros, mais modestos, falaram 
de comprar uma casa própria 
para si e os pais. Mas a verdade 
é que um dinheirão desse tira a 
tranquilidade.

O ganhador começa a pensar 
seriamente na segurança dele e 
da família e  a se esconder de to-
do mundo. Conclusão: 10% disso, 
mesmo com a mordida do Leão, já 
estaria bom demais.

Agora é ninguém
Depois de denúncias de inge-

rência sobre as provas do Enem, 
e das declarações de Bolsonaro 
de que essas provas � cam ago-
ra mais com a cara do governo, 
agora ninguém mais sabe e viu 
nada. 

Ontem, o ministro da Educação 
tratou de desmentir tudo. Só que não 
convenceu ninguém. Aliás, a denún-
cias dos servidores do Inep foram 
tratadas durante uma “quebra-quei-
xo” na saída do Ministério da Educa-
ção, quando deveriam motivar uma 
pronunciamento oficial.

Aliás...
... Milton Ribeiro, o quarto mi-

nistro escolhido por Bolsonaro (já 
que um nem assumiu), é um pastor 
presbiteriano, teólogo, advogado e 
professor brasileiro desconhecido 
da maioria da população por sua 
notória inação à frente à importan-
tíssima pasta que ocupa.
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MARCELO HOLLANDA

Nenhum empreendimento 
na comunicação é fácil. 
Veículos centenários co-

meçaram modestos e seus fun-
dadores ainda se lembram de 
quando atrasavam salários, ga-
nhavam tempo com os credores e 
improvisavam saídas em épocas 
de vacas magras.

Nenhum veículo da mídia, po-
rém, ignora que as di� culdades 
fazem a regra do jogo e, por isso, 
mudam e melhoram com a ajuda 
do público e dos anunciantes. 

É deles que deriva o capital 
� nanceiro e de con� ança que 
patrocinam o empreendimento 
num terreno às vezes árido e es-
buracado.

Mas é da persistência e da 
obstinação que se fazem as em-
presas, especialmente quando 
seu mister é a comunicação.   

Não é exagero dizer que o 
Agora RN é fruto dessa qualidade 
de cavar e cavar em terreno seco, 
até ver brotar a água que saciará 
o andarilho no caminho de uma 
jornada longa e muitas vezes in-
certa. 

O Agora RN é fruto dessa vi-

são obstinada de que erros são 
tão valiosos quanto os acertos, 
para se alcançar metas sempre 
muito longe da perfeição, mas 
com a coragem de propor e se ex-
por para a mudança de conceitos 
e valores da comunidade.  

Valores compartilhados to-
dos os dias, acordando e indo 
dormir com o público, seja na 
internet, nas mídias sociais ou 
folheando um jornal impresso na 
padaria da esquina. 

Não é fácil, mas o Agora RN 
viu o progresso se multiplicando 
em número de acessos em seu 
portal, que já ultrapassa os três 
milhões por mês, com a parceria 
do mercado publicitário.

Graças a ele, e ao reconhe-
cimento do público, o portal de 
notícias e a máquina rotativa do 
jornal impresso não pararam de 
funcionar uma única vez nesses 
últimos seis anos de internet e 
quatro de mídia impressa gratui-
ta. 

É preciso comemorar isso, 
especialmente nessa época que 
a pandemia tem maltratado os 
brasileiros. 

Nós estamos aqui

Inimigo nº 1
Que a inflação é o grande inimi-

go da renda, ninguém duvida. Dar 
aumento a todo o funcionalismo 
público sem exceção, como promete 
o presidente Jair Bolsonaro, além de 
só fazer sentido para a elite desses 
servidores, que ganha brutalmente 
mais do que o resto, é manter a desi-

gualdade exatamente como sempre 
foi em relação aos trabalhadores da 
iniciativa privada: brutal.

É claro, muita gente que ganha 
rios de dinheiro na iniciativa priva-
da, mas é uma parcela tão diminuta 
que alarga consideravelmente as 
desigualdades  dos últimos anos que 
pareciam diminuir.

EDITORIAL

Receber a edição do Agora RN já faz parte da rotina de milhares de leitores
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Gordura
A governadora Fátima Be-

zerra é favorita ao pleito de 2022, 
mas os números de diferentes 
pesquisas reforçam que favori-
tismo não signi� ca ser imbatível. 
Ela não tem gordura eleitoral a 
perder. Isso é perigoso.

Rejeição
Além de não dispor de per-

centual de aceitação acima de 
40%, Fátima tem rejeição superior 
a 30%, o que é perigoso num pleito 
majoritário, mas não inviabiliza a 
candidatura. É preciso aumentar 
aceitação e conter rejeição.

Ligação
Outro ponto que Fátima po-

derá ser bene� ciada é a aceitação 
do eleitorado potiguar ao nome 
do ex-presidente Lula. O apelo 
de Lula ao eleitor em relação à 
Fátima poderá funcionar positi-
vamente. Hoje, a intenção de voto 
não está ‘casada’ entre os dois.

Candidatura
Apresentadora do programa 

Giro dos Blogs, da 97 FM, Alayde 
Passaia, tem sido estimulada a 
disputar cadeira de deputada 
estadual no pleito do próximo 
ano. Se comunica muito bem, é 
popular, bonita, inteligente e tem 
bom trânsito na classe política. 
Pode surpreender.

Cambalhota
Ex-prefeito Carlos Eduardo 

passou o feriadão na praia de Pi-
rangi. Segundo ele, banho de mar 
duas vezes ao dia, leitura e “Volto 
para Natal dando cambalhota!

Crise
A crise administrativa em 

Parnamirim tem provocado cri-
se política na base do prefeito 
Rosano Taveira. O rompimento 
da vice-prefeita Kátia Pires com 
o prefeito é questão de tempo. O 
desgaste de Taveira é gigantesco 
e abalou até vereadores de sua 

base, que anunciaram rompi-
mento. O coronel poderá � car só.

Covid
CPI da Covid chegando à sua 

reta � nal ainda sem estabelecer, 
de forma concreta, os problemas 
com os contratos e a responsabi-
lização de cada envolvido. 

Arena
Na CPI da Arena, o boicote 

claro da oposição e a inapetência 
dos parlamentares, não conse-
guiu se � rmar e apresentar fatos 
impactantes.

Niver
Jornal Agora RN comemora 

06 anos de atividade no Estado. 
Não é fácil manter um jornal 
impresso nos tempos atuais. Pa-
rabéns ao jornalista Alex Viana, 
pela ousadia e perseverança; 
parabéns a todos os pro� ssio-
nais que fazem o Agora RN. Vida 
longa!

REPRODUÇÃO

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
prestará esclarecimentos so-

bre o direcionamento de emendas do 
chamado “Orçamento Secreto” à Co-
missão de Transparência, Governan-
ça, Fiscalização e Controle (CTFC) 
do Senado Federal, no próximo dia 7 
de dezembro, às 14h30. O convite ao 
ministro potiguar foi aprovado nesta 
terça-feira (16) pelos integrantes do 
CTFC.

Os parlamentares querem que o 
ministro esclareça o direcionamen-
to da verba para � nanciamento da 
construção de um mirante turístico 
a 300 metros de onde possui um 
terreno, no município de Monte das 
Gameleiras (RN). O objetivo é iden-
ti� car se houve exercício do cargo 
público para benefício próprio por 
parte de Marinho.

O “Orçamento Secreto”, cujos 
gastos são de� nidos por meio das 
chamadas "emendas de relator" no 
âmbito da Comissão Mista de Or-
çamento (CMO), precisa de uma 

análise profunda, tanto pelo Legis-
lativo como pelos órgãos de contro-
le, explicou o senador José Regu� e 
(Podemos-DF). Ele lembrou que são 
várias as denúncias sobre a falta de 
transparência desse processo.

O senador também a� rmou que 
o comparecimento de um ministro 
ao Congresso Nacional não deveria 
ser motivo para celeuma, mas pre-
cisa ser encarada como algo normal 

e natural dentro da República. “Não 
se trata de um julgamento. Um mi-
nistro deve satisfações à sociedade e 
ao Parlamento e o convite deveria ser 
encarado como algo normal dentro 
do processo democrático”, a� rmou.

O convite permite ao ministro 
se ausentar de comparecer ao Sena-
do Federal, enquanto a convocação 
obriga sua presença na Casa. “Espero 
que o ministro não deixe de vir para 

prestar satisfações ao Parlamento 
brasileiro. Como não veio da outra 
vez, poderemos colocar em votação 
o requerimento de convocação e ele 
estará obrigado a vir”, explicou o pre-
sidente da comissão, senador Regu� e.

 
Entenda o caso

 A informação consta em re-
portagem do jornal O Estado de S. 
Paulo sobre a distribuição de R$ 88 

milhões para aquisição de tratores 
e caminhões em 39 municípios do 
Rio Grande do Norte, por meio de 
recursos oriundos de emendas do re-
lator-geral do Orçamento, alocados 
no Ministério do Desenvolvimento 
Regional (Codevasf) e distribuídos, 
segundo a matéria, por meio de uma 
“Planilha interna do MDR – gabinete 
do Ministro”.

“Nesse caso, deve-se apurar 
essa denúncia, pois caso se con� r-
me, � ca claro que tais atos estão 
completamente desalinhados com 
os princípios básicos que devem 
nortear os atos da administração 
pública, que são a publicidade e 
a e� ciência”, defendeu o senador 
Styvenson Valentim (Podemos), 
que fez um requerimento de con-
vocação, substituído pelo convite 
após entendimento entre os parla-
mentares da comissão.

Já o caso do mirante milionário 
foi detalhado por uma reportagem 
do jornal O Estadão publicada no 
dia 20 de setembro passado. Na 
ocasião, o diário obteve planilhas de 
execução orçamentária do Ministé-
rio do Turismo em que o nome de 
Rogério Marinho aparece como “au-
tor” e “agente político” da indicação 
dos recursos. Em defesa do minis-
tro, o deputado federal Beto Rosado 
(Progressistas) a� rmou ser o autor 
da solicitação da verba.

Rogério Marinho vai ter que esclarecer 
Orçamento Secreto do MDR no Senado
CONVITE | Comissão 
do Senado aprova 
requerimento que 
convida ministro a prestar 
esclarecimentos no dia 7 
de dezembro 

Apesar de ser 'convite', ministro Rogério Marinho deverá comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos de sua pasta 

Fátima, tá passando a pandemia e no 
Carnaval eu espero você no Seu Boga, o 

bloco mais animado da Redinha. Seu Boga 
é sensacional minha governadora!

Luiz, pode contar 
com minha presença 

no Seu Boga
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Agenda Propositiva
para o desenvolvimento
do Rio Grande do Norte 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), por meio do Mais 

RN, elaborou um estudo que reúne pontos que merecem atenção diferenciada 

para o desenvolvimento do nosso estado.

1. Lei Estadual de Concessões

2. Lei Estadual do Gás Natural

3. Gestão de Ativos do Estado 

4. Portos 

5. Energias Limpas

6. Turismo

7. Educação Pública

omaisrn

Aponte a câmera do
celular e confira a 
agenda completa.
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ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Secretário Cipriano, o senhor 
deveria não ser demitido, 
mas sim, deveria está preso. 

Preso na cadeia, por ser o respon-
sável por todas essas mortes e pelo 
mau uso do dinheiro público do nos-
so Rio Grande do Norte”, a� rmou o 
deputado estadual Nelter Queiroz 
(MDB), ao rebater as críticas feitas 
pelo secretário de Saúde do Estado, 
Cipriano Maia, que em reportagem 
recente ao Jornal Agora RN, classi� -
cou Nelter Queiroz de “inconsequen-
te”, “irresponsável” e “mentiroso”.

“É público e notório que em todo 
o Rio Grande do Norte que está em 

curso a pior gestão da área de saúde 
do Estado, comandada pelo atual se-
cretário Cipriano Maia.  

Segundo o deputado estadual, no 
caso da morte do idoso José William, 
que teve atendimento negado no 
Walfredo Gurgel: “Culpar os médicos 
ou os pro� ssionais do hospital por 
omissão ou mau atendimento, é des-
conhecer as condições de trabalho 
que esses são submetidos. É desviar o 
foco da real culpa da gestão estadual. 
Isso é um exemplo de como o caos se 
instalou no sistema público de saú-
de do Rio Grande do Norte, pois faz 
tempo que existe a falta de exames 
de cateterismo e angioplastias, oca-
sionando mortes silenciosas diaria-
mente que não são de conhecimento 
público e que � cam apenas nas esta-
tísticas do SUS”, enfatizou. 

Para Nelter: “A atual situação dos 
hospitais Walfredo Gurgel e Santa 
Catarina exigem mais do que crí-
ticas, questionamentos e re� exos, 
exigem uma intervenção. Com todo 
esse caos instalado e, mesmo assim, 
a UTI Neonatal do Hospital Maria 

Alice Fernandes, no Conjunto Parque 
dos Coqueiros, não está funcionan-
do, apesar da obra ter sido concluída 
há 2 anos, por incompetência da ges-
tão atual da saúde que tem à frente 
o secretário Cipriano Maia, por não 
contratar médicos”, declarou.

Na opinião do deputado Nelter, 
não há justi� cativas para que Cipria-
no Maia, continue à frente da pasta 
da Saúde pública do Estado: “Diante 
de tamanha ingerência do senhor 
Cipriano Maia, porque não entrega 

o cargo? Porque a governadora Fáti-
ma Bezerra não troca o comando da 
pasta da Saúde pública? O que falta 
acontecer para que Fátima Bezerra 
tome as rédeas do caos instalado no 
SUS do Rio Grande do Norte? O que 
falta para o Ministério Público do 
nosso Estado e a justiça tão vigilan-
te, atuarem de forma mais efetiva e 
clara?”. 

Segundo o deputado, na pande-
mia do novo Coronavírus, a gestão 
do secretário Cipriano Maia foi de-

sastrosa: “Desde o início do período 
da pandemia da Covid-19 quase 
1000 pessoas já morreram em nosso 
Rio grande do Norte, apenas por fal-
ta de leitos de UTI. Esses não foram 
instalados em virtude da ingerência 
do governo da professora de ex-ori-
gem popular, Fátima Bezerra, e do 
professor Cipriano Maia, em inau-
gurar pelo menos um hospital de 
campanha.  

O deputado enfatiza que, desde 
a posse da governadora Fátima Be-
zerra (PT), em janeiro de 2019, que a 
situação do SUS potiguar, que já era 
delicada, piorou drasticamente: “Na 
atual administração da saúde esta-
dual, falta de tudo: � os cirúrgicos, 
comida para os pacientes e acompa-
nhantes, medicamentos na Unicat, 
fornecedores deixam de entregar 
por falta de pagamento. Prestadores 
de serviços reclamam de meses de 
atrasos de pagamentos, terceiriza-
dos não recebem salários com regu-
laridades e servidores concursados 
estão surtando em razão do grande 
estresse”, � nalizou. 

Nelter responsabiliza Cipriano por 
mortes e pede prisão do secretário
CRISE | Deputado reforça 
críticas à Saúde pública 
no RN e culpa o secretário 
Cipriano Maia pela “pior 
gestão da área de saúde 
do Estado”

Nelter: “O que falta para que Fátima tome as rédeas do caos no SUS do RN”
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Engenheiros agrônomos, florestais, agrícolas, de pesca, aquicultura e meteorologistas são alguns dos profissionais envolvidos com a terra, com 

as águas, com as florestas e com o clima. São eles que, dia ou noite, com sol ou com chuva, garantem a qualidade dos nossos alimentos. São 

eles, também, os responsáveis pela conservação e recuperação do solo, das florestas e bacias hidrográficas. Eles utilizam os conhecimentos da 

biotecnologia e atuam no licenciamento ambiental, nas discussões sobre o aquecimento global e nos estudos avançados de meteorologia. Tudo 

para produzir alimentos seguros e sustentáveis, tão essenciais à vida humana. Engenheiros agrônomos, florestais, agrícolas, de pesca, 

aquicultura e meteorologistas. Milhares de brasileiros cuidando da alimentação de milhões no mundo.

Antes de chegar ao prato,
nossa alimentação passa

por milhares de mãos.



UTI
Aliás, não é apenas o deputado Nelter que vem 

fazendo observações na saúde estadual. Vários par-
lamentares e prefeitos já manifestaram críticas ao 
trabalho de Cipriano Maia. 

Portas da Esperança 
O anúncio da � liação de Jair Bolsonaro ao PL, de 

Valdemar Costa Neto, pode ter sido feito de maneira 
açodada, a� rmou o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), que disse, ainda, que as portas de seu 
partido “nunca estiveram fechadas nem posso dizer 
que continuam abertas” ao presidente da República.

Disputa 
De Mossoró, vem informação sobre a silenciosa 

disputa pelos votos no Solidariedade. O presidente da 
Câmara, Lawrence Amorim, começa a fazer contas. 
Não quer “bater esteira” para o deputado Kelps Lima. 

Retorno 
Depois de um susto no coração, na semana passa-

da, o deputado Raimundo Fernandes (PSDB) voltou 
à ativa. Ele presidiu ontem a Comissão Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia 
Legislativa.
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Abrindo os pronun-
ciamentos ontem, na 
sessão da Assembleia 
Legislativa, o deputado 
Nelter Queiroz (MDB) te-
ceu críticas à atual gestão 
da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap). 
O médico Cipriano Maia 
voltou a ter sua compe-
tência questionada. 

“Eu volto ao Plenário 
para relatar uma entrevis-
ta que dei ao Jornal Ago-
ra, na última sexta-feira, 
dando minha opinião 
sobre o caos da Saúde 
Pública do nosso Estado. 
E, no sábado, o secretário Cipriano Maia respondeu à minha entre-
vista, dizendo que eu sou mentiroso, irresponsável, inconsequente 
e ignorante. E aqui eu venho trazer a resposta”, iniciou.

“É público e notório 
que estamos na pior 
gestão da Saúde Pública 
do RN. Desde o início da 
gestão da governado-
ra Fátima, em janeiro 
de 2019, a situação do 
SUS potiguar piorou 
drasticamente. Na atu-
al administração, falta 
de tudo: � os cirúrgicos, 
comida para pacientes 
e acompanhantes, me-
dicamentos da Unicat, 
mesmo com � nancia-
mento federal. Além 
disso, prestadores de 
serviços reclamam de 

atrasos nos pagamentos, terceirizados não recebem regularmente 
e servidores concursados estão surtando em razão do grande es-
tresse”, criticou.

Secretário Cipriano Maia volta a ser alvo de críticas na Assembleia
DIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

 

O ex-vereador de Natal, 
Franklin Capistrano, se sub-
meteu a uma cirurgia para 

implantação de uma válvula no 
cérebro após apresentar quadro de 
hidrocefalia, nesta segunda-feira 
(15), na Capital. A cirurgia durou 
aproximadamente uma hora e 
transcorreu tranquilamente, sem 
intercorrências. Seu quadro clíni-
co é estável e a expectativa é que o 
ex-parlamentar, de 78 anos, receba 
alta hospitalar ainda esta semana.

O � lho de Franklin, escritor 
Pablo Capistrano, explicou ao Ago-

ra RN que o ex-vereador apresentou 
quadro de hidrocefalia, que afetou 
sobretudo os movimentos do corpo 
e, diante disso, a equipe médica que 
o acompanha decidiu pela implan-
tação de uma válvula no cérebro, 
que redireciona o líquido cefalorra-
quidiano para outra parte do corpo. 
A técnica permite que o cérebro re-
torne ao tamanho normal, alivian-
do os sintomas da doença.

“Ele está bem melhor, já no 
quarto. A cirurgia foi tranquila, sem 
intercorrências. E 24 horas após a 
operação, foi feita uma tomogra� a 
para ver a posição do cateter e está 
tudo bem. Já percebemos melhoras 
substanciais no quadro evolutivo, 

ele está mais ativo, se movimentan-
do mais, porque estava com di� cul-
dade nos movimentos. Espero que 
ele tenha alta, se tudo correr bem, 
até esta quinta-feira. Estamos nessa 
esperança de que até ele possa ter 
alta logo”, a� rmou Pablo.

Franklin Capistrano, 78 anos, é 
médico psiquiatra e foi vereador do 
município de Natal por sete mandatos, 
tendo sido presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal durante o biênio 2015-
2016. Filiado ao PSB, o ex-parlamentar 
é natural da cidade de Monteiro, na Pa-
raíba, e começou sua atividade política 
no movimento estudantil. Em 2020, 
decidiu não disputar o pleito eleitoral 
por opção pessoal.

Ex-vereador Franklin Capistrano 
implanta válvula no cérebro 

Franklin Capistrano cumpriu sete mandatos de vereador em Natal e chegou a presidir a Câmara da capital potiguar

ELPÍDIO JÚNIOR

DIVULGAÇÃO

O Projeto de Lei Complementar 
09/2021, que prevê a revisão 
do Plano Diretor de Natal 

(PDN) foi aprovado nesta terça-feira 
(16) na Comissão de Planejamento 
Urbano, Meio Ambiente e Habita-
ção da Câmara Municipal através 
do parecer favorável do relator Aldo 
Clemente (PDT), presidente da co-
missão.

O relator encartou 30 emendas 
ao texto original, mas explicou que se 
referem às modi� cações na redação 
sem alterar o mérito das propos-
tas. “Apresentarei outras emendas, 
posteriormente, para debater em 
plenário de forma mais democrática 
e ampla com todos os vereadores. O 
projeto segue no ritmo e cronograma 
previsto e aprovado por todos os ve-
readores para que em dezembro en-
treguemos à Natal um Plano Diretor 
dinâmico, equilibrado e sustentável”, 
pontuou Aldo Clemente.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante) votou favorável ao parecer 
e destacou que também pretende 
apresentar emendas para uma dis-
cussão mais ampla em plenário. “A 
relatoria foi bem elaborada, com 
emendas corretivas de técnica legis-
lativa. Minhas ressalvas eu quero fo-
car nos pilares do Plano Diretor, que 
são a economia, o social e o ambien-
tal, que se desenvolvem em outros 
eixos. Pretendo discutir emendas 
que tratem de pontos que precisam 
ser bem discutidos, como os eixos es-
truturantes, da regulamentação dos 

fundos municipais, a outorga onero-
sa, as áreas de proteção ambiental e 
de interesse social”, disse ele.

Presente de forma remota, o vo-
to do vereador Eriko Jácome (MDB) 
também foi favorável ao parecer. 
Já a vereadora Brisa Bracchi (PT) 
considerou que, por se tratar de 
uma comissão também de caráter 
temático, esperava que o parecer 
aprofundasse temas objeto do cole-
giado. “A atual minuta prevê redução 
dos atuais perímetros de Áreas de 
Interesse Social (AEIS) e de Proteção 
Ambiental (ZPAs) e o relatório justi-
� ca essa delimitação. Na questão da 
habitação, não vemos a construção 
de habitações de 10m2 como solução 
para o problema da habitação, além 
de outras questões como a exclusão 
de AEIS por meio de plebiscitos. São 
questões sensíveis que esperamos 
maior discussão”, frisou.

Aldo preside Comissão de Planejamento

Comissão de Planejamento 
Urbano aprova revisão 
do Plano Diretor de Natal

COM 30 EMENDAS
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VERÔNIA MACEDO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

Desbocado, verdadeiro, autên-
tico, sem medo, polêmico, 
pai, desaforado e respeitador. 

Um seresteiro por natureza, exímio 
comunicador, há 44 anos é a voz do 
povo no rádio, televisão e nos jornais 
impressos do Rio Grande do Norte. 
Tudo isso cabe dentro do “velho” Luiz 
Almir, e como se não bastasse, aos 
69 anos, o homem que é 100% Zona 
Norte de Natal até morrer e defen-
sor das pessoas menos favorecidas, 
conseguiu obter diploma de nível su-
perior, mostrando que nunca é tarde 
para quem acredita em um sonho.  

Aplaudido por muitos e criticado 
por alguns que contestam a irreve-
rência que é a sua marca registrada. 
Sem “papa na língua”, fala tudo o que 
pensa de quem desdenha do povo 
humilde que ele aprendeu a ser um 
defensor: “Mas isso não é uma ma-
neira que eu criei, eu nasci assim, 
eu sou assim. As pessoas falam da 
minha autenticidade, porque na ho-
ra de punir e ser xingado, eu digo a 
verdade, doa a quem doer”, explicou.

Luiz Almir entrou na política em 
1996, quando foi eleito para o primei-
ro dos quatro mandatos que exerceu 
como vereador em Natal. Em 2000, 
foi eleito para a Assembleia Legisla-
tiva, onde teve dois mandatos como 
deputado estadual: “Eu comecei a 
minha vida política quando eu fazia 
a rádio Nordeste AM, na época, não 
existia televisão. A Zona Norte de 
Natal tinha a fama de ser um curral 
eleitoral dos ricos, que iam para lá e 
diziam: ‘abram as portas do curral 

e vamos entrar com carro de som, 
caminhão, ônibus e comprar votos’. 
E eu, de tanto ver denegrir a minha 
família Zona Norte, tomei a decisão 
de quebrar essa cerca, a porteira e me 
lançar candidato. E terminei sendo 
o terceiro vereador mais votado na 
época, em 1996. E fui um vereador 
atuante, sempre nas causas popula-
res. Sempre defendi o direito do ca-
melô de ganhar a sua sobrevivência 
com dignidade”, destacou. 

“Sempre tive boa e má convi-
vência com prefeitos, porque se 
fosse maltratar gente pobre, brigava 
comigo. Podia ser o maior aliado ou 
aliada. É tanto que tive divergências 
com Wilma de Faria, que era uma 
mulher que nós fazíamos campanha 
e eu até brincava. Nós saíamos às 14h 
e � cávamos até às 20h, e nem pedir 
para fazer xixi em uma casa a mulher 
pedia. Eu ainda pedia duas ou três 
vezes. Muitas vezes caminhamos 

juntos e separados, por exemplo, eu 
fui candidato a prefeito, tinham mui-
tos candidatos a prefeito, inclusive 
Fátima Bezerra. Ganhei de todos no 
1º turno e fui para o 2º turno com 
Carlos Eduardo, e só não ganhei de 
Carlos Eduardo, porque ele estava 
com Wilma, com a maldita onda 40, 
que foi o que me lascou. Na antevés-
pera das eleições, eu estava empata-
do com Carlos Eduardo, no 2º turno. 
E aí veio Wilma de Faria e danou a 
onda 40 dela e, realmente era pesada 
e conseguiu ganhar de mim por 2% 
dos votos”, relembrou, Luiz Amir.

Luiz Almir recorda dos planos e 
sonhos que havia feito caso tivesse 
ganhado aquela eleição para prefeito 
de Natal: “O meu vice-prefeito, era 
Luiz Eduardo Carneiro, que Deus 
o levou. Nós fazíamos reuniões, eu 
ia cuidar da parte pobre da cidade. 
Pretendíamos construir casas, não 
luxuosas, eram apenas quarto, sala, 

banheiro e cozinha, nos terrenos 
que tinham muitos que a prefeitura 
e o governo do Estado possuíam e 
doar para a população de rua, para 
que eles tivessem dignidade, uma 
casa para morar. O mínimo que nós 
poderíamos fazer. Já Luiz Eduardo ia 
cuidar da educação de Natal, já esta-
va tudo combinado”, recordou.

Logo no início da sua carreira 
política, em seu primeiro mandato 
na Câmara Municipal de Natal, Luiz 
Almir rememora um episódio inu-
sitado: “Uma vez eu � z no primeiro 
mandato meu, eu chamei a palavra 
‘merda’ no plenário da Câmara e um 
deputado, que tomava pelo menos 3 
litros de uísque por dia, mas era chi-
que, metido a rico e um professor da 
UFRN disse: Vossa excelência não po-
de dizer essa palavra no plenário. Eu 
disse: eu sei dizer detrito estomacal 
após a digestão expelido pelo ânus, 
mas eu chamo é de merda, nessa 

porra. E fui aplaudido por todo mun-
do que estava na Câmara Municipal 
neste dia. Em 1996 eu já falava o lin-
guajar do povo”, relembrou.

Atualmente o comunicador do 
povo está sem mandato, mas preten-
de disputar uma vaga de deputado 
estadual nas eleições de 2022: “Es-
tou recebendo o carinho do povo e 
sinto um forte desejo de lançar meu 
nome a deputado estadual. Estou 
conversando com vários partidos e 
lideranças políticas do nosso Estado”, 
explicou o ex-vereador.

Título de Cidadão Natalense
Nascido em Juazeiro do Norte, no 

Ceará, agora Luiz Almir é Cidadão 
Natalense, com um diploma que a 
Câmara Municipal de Natal lhe ou-
torgou na última terça-feira (09), por 
meio de propositura da vereadora 
Nina Souza (PDT).

Segundo Luiz Almir, ao receber o 
título de Cidadão Natalense, os vere-
adores que usaram da palavra foram 
unânimes em dizer: “De todos os tí-
tulos de Cidadão Natalense, esse é o 
mais justo. Porque nada acontece na 
Zona Norte sem ter a voz, a briga e a 
luta de Luiz Almir”, explicou.

“São inúmeros os serviços pres-
tados a Natal, como político e como 
comunicador. É uma pessoa que 
lutou a vida toda pela Zona Norte, 
onde criou os � lhos e mora até hoje. 
Por tudo isso, achei que precisava dar 
esse título o� cial. Luiz Almir já era ci-
dadão natalense de fato, e a partir de 
hoje passa a ser também de direito”, 
justi� cou a vereadora Nina Souza.

O amor de Luiz Almir pela Zona 
Norte de Natal é tão grande, que nem 
a morte os separa: “Morreu meu pai, 
minha mãe, minha mulher, alguns 
� lhos casaram e saíram da Zona 
Norte, mas eu continuo lá, na mesma 
casa há 33 anos. Eu disse à Deus só 
saio daqui da Zona Norte, quando 
Ele me chamar. E quero ser cremado 
e as minhas cinzas jogadas no mar da 
Redinha”, � nalizou.

Luiz Almir, 100% Zona Norte; cidadão 
natalense oficial, conta sua história 
HOMENAGEM| Ex-
vereador e ex-deputado 
recebe título de cidadão 
natalense, é elogiado pelos 
parlamentares e relata 
história política

Emocionado, ex-vereador Luiz Almir recebeu título de cidadão natalense pela proposição da vereadora Nina Souza

Luiz Almir fazia discurso e cantava nos comícios. Aqui, em evento público com Garibaldi e Wilma Luiz Almir representa a luta da Zona Norte e participou do progresso de Natal, como a Ponte Newton Navarro
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Tem nome
do presente e 
um grande futuro.

Agora RN. 
Seis anos informando 
a sociedade com isenção 
e bom jornalismo.

JOANA LIMA/SECOM

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA 

Os líderes do Partido dos Tra-
balhadores no Rio Grande do 
Norte evidenciaram a parti-

cipação do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no Parlamento Europeu. 
Em viagem internacional o ex-presi-
dente foi aplaudido de pé, abrindo a 
possibilidade de que o Brasil volte a 
ser respeitado e admirado no mundo.

A presidente municipal do PT 
e vereadora Divaneide Basílio des-
tacou que com Lula o Brasil é res-
peitado. “Foi uma demonstração de 
respeito. Orgulho para todos nós bra-
sileiros. O presidente Lula sabe das 
coisas. O Parlamento Europeu reco-
nheceu e aplaudiu de pé. É estadista 
que fala?”, disse a petista.

O secretário estadual de Gestão 

de Projetos e Relações Institucionais, 
Fernando Mineiro (PT), evidenciou o 
momento vivido pelo ex-presidente 
Lula. Mineiro usou sua conta no Ins-
tagram para compartilhar o momen-
to em que todo Parlamento Europeu 
se rende ao ex-presidente brasileiro. 
“Não tinha como ser diferente. Lula 
aplaudido de pé no Parlamento Eu-
ropeu”, escreveu Mineiro.

A deputada Isolda Dantas (PT) 
começou o seu dia nesta terça-feira 
(16) desejando aos seus seguidores 
nas redes sociais um bom dia com 
o discurso de Lula, e escreveu: “Lula 
discursa sobre colocar o pobre no 
orçamento e o Parlamento Europeu 
aplaude de pé. Esse é o presidente 
que o Brasil precisa e quer”.

No discurso, Lula afirmou que o 
Brasil voltará a ser uma força positiva 
no mundo. “O Brasil é o país que num 
passado muito recente encantou o 
mundo com as suas políticas inovado-
ras, que retiraram da extrema pobreza 
36 milhões de pessoas – o equivalente 
à soma das populações inteiras de 
Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. 

O Brasil é o país que assumiu volun-
tariamente diante do mundo o com-
promisso de reduzir em 75 por cento 
o desmatamento na Amazônia, como 
forma de conter a emissão de gases 
poluentes. E cumprimos antecipada-
mente nossa promessa – entre 2004 e 
2012, nós, de fato, reduzimos em 80 por 
cento o desmatamento da Amazônia, 
contribuindo para minimizar o avanço 

das mudanças climáticas”, lembrou 
Lula, em seu discurso histórico, elogia-
do pela imprensa internacional.

O ex-presidente brasileiro ainda 
disse que o mundo precisa de de-
mocracia, de paz, não de guerra; de 
livros, não de armas; o mundo preci-
sa de amor, não de ódio. O histórico 
discurso ganhou amplo destaque na 
imprensa estrangeira. Jornais e agên-

cias de notícias repercutiram as pala-
vras de Lula e o tratamento de chefe 
de Estado com o qual o petista foi re-
cepcionado em Bruxelas, na Bélgica. 

De acordo com a agência Bloom-
berg, ao contrário de Bolsonaro, 
Lula ganhou recepção calorosa na 
Europa. “Poucos dias depois que Bol-
sonaro apareceu isolado na cúpula 
do G20, em Roma, Lula conseguiu 
garantir uma série de reuniões de al-
to nível com autoridades europeias”, 
relatou a Agência.

Já o espanhol El País destacou a 
campanha de Lula contra a fome e a 
miséria e sua liderança nas pesquisas 
de opinião. “Queremos que os pobres 
estejam no orçamento e os ricos pa-
guem impostos”, declarou Lula no 
Parlamento Europeu, informando 
ainda que Lula fez uma defesa enfáti-
ca do legado das gestões petistas, res-
ponsáveis pela retirada do Brasil do 
Mapa da Fome e a geração de mais 
de 22 milhões de empregos formais.

Deutsche Welle, France Presse 
e Swissinfo também destacaram a 
agenda de Lula pela Europa. 

Lideranças do PT no RN enaltecem o 
discurso de Lula no Parlamento Europeu
INTERNACIONAL| Ex-
presidente Lula é aplaudido 
de pé após discurso 
emocionado no Parlamento

Participação de Lula foi registrada pela imprensa internacional de forma positiva
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um SINDICATO 
QUE ATUA PELA VIDA
e cobra ações
efetivas pela saúde
Há quase dois anos lutando contra a pandemia
do coronavírus no Rio Grande do Norte.

Visitamos mais de 87 unidades de saúde
em todo o estado, entregamos mais de
4 mil máscaras e 2 mil tubos de álcool
em gel, além de 190 cestas básicas à população. 

Estamos atentos ao drama da desassistência
na saúde pública do RN que coloca em 
risco a vida dos pacientes. 

Por isso, acreditamos que é urgente:

Ampliação da rede de atendimento
com abertura de leitos.

1

Concurso para garantir
corpo profissional qualificado.2

Abastecimento de insumos,
equipamentos e exames.3

Atendimento a todos os casos
de emergência, independente do
referenciamento do hospital,
e só depois, com segurança,
encaminhar o pacientes para
outra unidade. 

4

5

Resolução das filas por consultas,
exames ou cirurgias eletivas
através de licitação de empresas
com histórico na área de saúde,
com corpo clínico e profissionais
qualificados.

REPRODUÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), usou suas redes 
sociais para comemorar o 

aniversário de um ano de sua vitó-
ria em primeiro turno na disputa 
pela Prefeitura Municipal, durante 
as eleições de 2020. Agradeceu os 
quase 195 mil votos obtidos, o equi-
valente a 56,6% dos votos válidos. E 
lembrou que, apesar do pleito ter si-
do realizado durante a pandemia do 
novo coronavírus, todo o processo 
foi tranquilo.

“Hoje, faz um ano da nossa 
histórica vitória. Um ano que re-

a� rmei meu compromisso de tra-
balhar incansavelmente por Natal! 
Essa foi uma campanha diferente 
de todas. Pois aconteceu no meio 

da guerra contra o coronavírus. E 
nossa vitória no 1º turno mostrou 
que trilhamos o caminho certo. O 
caminho do trabalho sério para 

cuidar bem das pessoas”, a� rmou 
Álvaro.

O prefeito da Capital também 
agradeceu a con� ança e o apoio 

dos natalenses à sua gestão e rea-
� rmou que continuará trabalhando 
para melhorar a qualidade de vida 
da população, bem como manter o 
trabalho em equipe na força-tarefa 
permanente de enfrentamento à 
pandemia de Covid. “Quase 200 mil 
natalenses deram seu voto de con-
� ança ao nosso trabalho. E é com 
trabalho que agradeço diariamente 
a con� ança de cada um. Vamos em 
frente!”, enfatizou.

Formado em Medicina, Álva-
ro entrou na política aos 24 anos, 
quando assumiu a vice-prefeitura 
de Caicó. Foi deputado estadual 
por quatro mandatos e presidente 
da Assembleia Legislativa entre 
os anos de 1997 e 2002, quando foi 
eleito deputado federal. Em 2016, 
ele foi eleito vice-prefeito da Capital 
em chapa encabeçada por Carlos 
Eduardo Alves (PDT), que abdicou 
do cargo para disputar o governo do 
Estado em 2018. Álvaro assumiu a 
Prefeitura em seguida, até ser reelei-
to em 2020.

Álvaro Dias comemora um ano da 
vitória em primeiro turno na eleição 
LEMBRANÇA | Prefeito de 
Natal relembra o dia de 
sua vitória eleitoral, quando 
venceu o pleito de 15 de 
novembro de 2020

Prefeito de Natal, Álvaro Dias: “É com trabalho que agradeço diariamente a confi ança de cada um. Vamos em frente!”



A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Incentivo ao esporte
Além da parte social que fazemos com ou 

sem mandato na Zona Norte nos bairros ca-
rentes de Natal, também ajudamos o esporte 
de vários conjuntos da Zona Norte, exemplo: 
esta foto é do time Atlético Pompeia, dirigido 
pelo nosso amigo, treinador e diretor Omar 
Sales, que venceu recentemente 6x1 contra o 
RB Esperança. Vamos continuar incentivando 
também o esporte amador.

DIVULGAÇÃO

Luiz Almir

Ensino médio
O novo ensino médio da rede pública do estado: haverá au-

mento da carga horária. Este assunto está sendo discutido na 
Assembleia Legislativa, pois é preciso melhorar o número e o 
salário dos professores, mais ônibus, lanche para os alunos e 
aumento de número de pro� ssionais; será que pensaram nis-
so?????

REPRODUÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O secretário de Estado de Saúde 
Pública, Cipriano Maia, pres-
tará depoimento à Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Covid 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte no próximo dia 2 de 
dezembro, con� rmou o presidente 
da CPI, deputado estadual Kelps Li-
ma (Solidariedade). Ele explicou que 
Cipriano é investigado em 11, dos 12 
contratos suspeitos de irregularida-
des envolvendo o governo estadual 
na gestão da pandemia no RN, com 
exceção do contrato de publicidade. 
O relatório � nal da CPI será entregue 
no dia 16 de dezembro pelo relator, 
deputado Francisco do PT.

Segundo Kelps, o depoimento 
do secretário da Saúde poderá escla-
recer pontos duvidosos levantados 
durante a CPI, como o contrato do 
Consórcio Nordeste, que teve um 
capítulo especial no último dia 10, 
quando o proprietário da empresa 
Biogeoenergy, Paulo de Tarso Carlos, 
revelou parte do esquema organiza-
do de propinas, em sessão secreta da 

CPI. Além de a� rmar sofrer ameaças 
de morte, Paulo prometeu revelar 
fatos que não estão no inquérito 
que tramita no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) somente na presença 
do procurador-geral da República, 
Augusto Aras.

“O secretário será ouvido por úl-
timo porque precisávamos ter acesso 
aos documentos, testemunhas, que-
bras de sigilo e porque agora temos 
perguntas, dúvidas que antes não 
tínhamos. Foi um acordo entre todos 

os membros da CPI, de convocá-lo 
apenas no � nal de tudo, para que ele 
possa esclarecer os pontos que ainda 
estão pendentes. Cipriano vem na 
condição de investigado, pois alguns 
atos que ele cometeu possuem claras 
evidências de improbidade adminis-
trativa e ele tem todo o direito de se 
defender, com prerrogativas jurídicas 
de um investigado”, explicou o presi-
dente da CPI.

Kelps a� rmou que, caso sejam 
con� rmados os atos de improbidade 

administrativa por parte do secre-
tário, este poderá perder o cargo ou 
função pública, � car proibido de ser 
contratado pelo Estado e devolver o 
dinheiro, por exemplo. E que, no caso 
do contrato do Consórcio Nordeste, 
há os crimes de improbidade admi-
nistrativa e o de corrupção, que estão 
evidenciados por documentos. “O 
secretário é investigado, não quer di-
zer que é culpado. Embora a situação 
dele seja bem complicada”, falou.

O presidente da CPI da Covid 

disse que o relatório será lido no 
próximo dia 8 de dezembro entre os 
membros da comissão e que o texto 
� nal será entregue no dia 16 de de-
zembro. Sobre o depoimento de Pau-
lo de Tarso, o deputado a� rmou que 
as denúncias apresentadas na sessão 
secreta são gravíssimas, embora não 
tenha envolvimento de nenhum ges-
tor público do Rio Grande do Norte. 
“Se ele puder comprovar tudo o que 
falou, implode o Consórcio Nordeste. 
Mas, não vou espetacularizar ou agir 
de má-fé. A governadora é investiga-
da por ato de improbidade, mas não 
de corrupção”, completou.

Cipriano Maia será ouvido pela CPI 
da Covid no RN no dia 9 de dezembro
INVESTIGAÇÃO | Integrantes 
da CPI já definiram data do 
depoimento do secretário 
de Saúde do RN para 
esclarecer dúvidas a respeito 
dos contratos

Kelps: “Foi um acordo entre membros da CPI, de convocá-lo apenas no fi nal, para que ele possa esclarecer pontos pendentes”
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Cipriano vem na 
condição de investigado, 
pois alguns atos que 
ele cometeu possuem 
claras evidências 
de improbidade 
administrativa e ele 
tem todo o direito de se 
defender”

“
KELPS LIMA
PRESIDENTE DA CPI

SEMSUR
Recebi, na 96FM, um gru-

po de barraqueiros da Feira 
da Cidade da Esperança, ale-
gando que a Semsur exige um 
metro de distância de uma 
barraca para outra nas feiras 
e só na Cidade da Esperan-
ça estão sendo exigidos dois 
metros de distância, prejudi-
cando o ganha pão de vários 
pais de família. Conversei com 
o secretário Irapõa. Ele disse 
que, em acordo com o MPRN, 
será determinado em toda as 
feiras, não só da Cidade da 

Esperança, 1,5 metro de dis-
tância em função do acesso a 
cadeirantes, quem não cum-
prir perderá o espaço. Vamos 
acompanhar!!

OAB
A Band Natal promove ho-

je, às 13h30 um debate com os 
cinco candidatos à presidên-
cia da OAB/RN. Convidamos 
todos os advogados, pois será 
um grande debate onde os ad-
vogados votantes em dúvidas 
tomarão as suas decisões. A 
Band sempre na frente!!!

Indígena
São Gonçalo do Amarante 

monta a escola de ensino indíge-
na. Conforme o prefeito Paulinho 
Emídio, é dever do poder público 
promover a cultura indígena. Con-
cordo, parabéns!!!

Feira livre
Há mais de 10 anos, a Feira de 

Igapó sempre foi na Rua Nossa Se-
nhora do Ó. Sem ouvir os morado-
res, a SEMSUR mudou para outra 
rua Pastor José de Morais. Uma 
comissão de moradores esteve na 
96FM pedindo para interceder jun-
to à Secretaria a volta da feira para 
Nossa Senhora do Ó. Conversei 
com secretário Irapõa, que prome-
teu analisar e me dá um retorno.

DER
Solicitamos ao DER a conclu-

são do pró-transporte Zona Norte, 
duplicação da Avenida das Fron-

teiras urgente e pavimentar a es-
trada que liga Pedra Preta a Lajes; 
a mesma encontra-se totalmente 
esburacada.

Segurança
Moradores de Nova Natal pe-

dem policiamento na Praça do 
Aboio, pois os vândalos estão que-
brando os brinquedos recém-ins-
talados e usando droga a toda hora 
na referida praça.

Investimentos
Conversando com o ministro 

Rogério Marinho, que vem trazen-
do muitos investimentos para o 
RN, ele também ajudou o ministro 
da Justiça a trazer 25 milhões para 
a Segurança Pública do Estado. 
Portanto, é hora do Governo inves-
tir em mais viaturas, mais polícia, 
melhores condições aos policiais, 
já que o mais di� cil é dinheiro e 
este acaba de chegar.
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DIVULGAÇÃO

Mossoró tem se destacado no 
cenário político estadual 
desde o resultado das elei-

ções 2020. Mais ainda com a vitória 
do jovem na época deputado estadu-
al e hoje prefeito de Mossoró Allyson 
Bezerra, de 29 anos, engenheiro civil, 
servidor público da Universidade Fe-
deral Rural do Semiárido (UFERSA), 
que tem sua história de vida marca-
da pela vivência numa casa de barro 
morando no Sítio Chafariz. Allyson é 
o prefeito eleito mais jovem da histó-
ria de Mossoró.

Allyson implantou no maior mu-
nicípio do interior do Rio Grande do 
Norte um novo estilo de gestão, que 
tem como principal característica o 
ritmo intenso de trabalho. É um ges-
tor que dorme tarde e acorda cedo 
para bater o ponto nas ruas de Mos-
soró e no Palácio da Resistência – se-
de do Executivo Municipal.

Através das redes sociais, ferra-
menta que Allyson sempre usou nas 
duas campanhas políticas que dispu-
tou, o prefeito mostra o dia a dia nas 
obras e demais visitas na cidade e na 
zona rural.

Como ele mesmo sempre a� rma 
em entrevistas e conversas com a po-
pulação, não há dia, hora, nem � m de 
semana ou feriado. Quem faz parte 
da equipe da Prefeitura de Mossoró 
está ciente de sua importante missão 
de trabalhar pelo povo incansavel-
mente.

Diariamente, o prefeito comparti-
lha vídeos e fotos acompanhando as 
obras de praças, pavimentação, calça-
mento, limpeza urbana e de córregos 
e canais, além das unidades básicas 
de saúde e demais equipamentos de 
saúde do município. Soma-se a isso, 
as visitas continuadas às secretarias 
para despachar pessoalmente com 
os secretários e acompanhar os trâ-
mites. É inegável o ritmo acelerado de 
trabalho que o prefeito Allyson insta-
lou na administração municipal em 
pouco mais de 10 meses de gestão. 
Um per� l de trabalhador que busca 
soluções para problemas antigos do 
município.

Outro ponto que chama aten-
ção no gestor é sua vontade e forte 
presença onde o povo está. Nas 
visitas, ele conversa, escuta, busca 
a solução, liga para o secretário se 
preciso for, tudo para resolver a si-

tuação o quanto antes.
O novo modelo de gestão em ação 

na Capital do Semiárido potiguar, ala-
vancado pelo jovem mossoroense da 
zona rural, foi necessário principal-
mente porque o Município vivia tem-
pos difíceis com salários atrasados 
de mais de 7 mil servidores efetivos 
e terceirizados deixados pela gestão 
passada. Ao todo, foram R$ 850 mi-
lhões de dívidas herdadas.

Com o compromisso de organi-
zar Mossoró, o prefeito está sendo 
auxiliado por equipe técnica, oriunda 
de grandes quadros das universida-
des e instituições de ensino mosso-
roenses. Juntos o gestor e sua equipe 
têm atuado para resolver problemas 
históricos.

Nos primeiros 100 dias de gover-
no, Allyson já colheu importantes 
frutos do seu trabalho, como a apro-
vação da gestão em 67% em pesquisa 

divulgada pela TCM Telecom e Insti-
tuto TS2. Na última pesquisa divul-
gada a nível estadual feita pelo Blog 
do BG e Instituto Agora Sei, Allyson 
contou com 76% de aprovação, mos-
trando que a administração segue em 
crescente aprovação.

O que é possível sentir e ver no 
dia a dia do mossoroense já é re-
� exo da “mudança”, palavra muito 
usada pelo prefeito Allyson em 2020 
e promovida pela gestão. Mossoró 
vive um novo tempo, com médicos 
atendendo, obras acontecendo, 
consultas e exames sendo realiza-
das, serviço público de qualidade 
sendo levado os cidadãos - como 
deve ser. Hoje o mossoroense dis-
põe de uma gestão marcada pelo 
trabalho intenso, diálogo, transpa-
rência de suas ações, valorização 
dos servidores públicos e compro-
misso com Mossoró e seu povo.

Gestão do Prefeito Allyson em Mossoró 
é marcada pelo ritmo acelerado

TRABALHO | Allyson implantou 
no maior município do interior 
do Rio Grande do Norte um 
novo estilo de gestão 

Receptividade: por onde passa, prefeito Allyson recebe o carinho dos populares Allyson Bezerra visita comunidades mossoroenses, conversando com moradores 

10
Meses de gestão 

marcados pelo ritmo 
acelerado de trabalho
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JOSÉ ALDENIR

BOSCO AFONSO
ESPECIAL PARA O AGORA RN

Ele foi um jornalista combativo 
na sua juventude, tornou-se 
advogado de grande conceito, 

professor universitário, procurador 
federal e se encantou com a política 
onde ocupou os cargos de vice-pre-
feito de Natal e deputado federal 
por seis mandatos, mas igualmente 
à maioria dos brasileiros ainda não 
tem candidato de� nido à presidência 
da República.

Durante os seus mandatos na Câ-
mara Federal teve a oportunidade de 
presidir a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e a Comissão Mista (de-
putados e senadores), que aprovou o 
Plano Real no país, como relator da 
CPI dos Medicamentos propôs o re-
médio genérico implantado no Brasil 
e alcançou prestígio internacional ao 
presidir o Parlamento Latino Ameri-
cano (Parlatino), que anteriormente 
havia sido presidido pelo deputado 
Ulisses Guimarães e pelo senador 
Nelson Carneiro, os três brasileiros 
que estiveram à frente da instituição, 
que hoje tem sede no Panamá.

Ele se chama Ney Lopes de Sou-
za e é o marido de dona Abgail. Está 
com 76 anos de idade, mas garante 
ter fôlego, determinação e disposi-
ção para enfrentar campanha elei-
toral. Procurado pela reportagem 
do AGORA RN que indagou se ele 
ainda tinha disposição para dis-
putar algum cargo eletivo, Ney foi 
logo demonstrando como poderá 
ser o seu desempenho e respondeu: 
“Tenho total disposição. Acumulei 

muita experiência na vida pública 
em sucessivos mandatos, cargos 
e funções. Graças a Deus gozo de 
boa saúde. Percebo a gravidade do 
momento com a necessidade da re-
construção nacional, após a pande-
mia”. E complementou: “O RN co-
nhece o trabalho que realizei como 
parlamentar. Em todo o período 
dos meus mandatos estive na lista 
dos 100 mais atuantes em Brasília. 
Não seria um estranho, nem um 
arrivista”.Enquanto o entrevistado 
falava da disposição em enfrentar 
uma campanha eleitoral, a repor-
tagem foi direto ao assunto e pro-
curou saber se ele estaria disposto 
a disputar o cargo de senador e se 
já tinha de� nido o seu partido po-

lítico. Ney con� rmou a pretensão, 
justi� cando: “Muitos amigos me 
procuraram e estimulam que dis-
pute o Senado em 2022, pela minha 
vivência no Congresso e ser a Casa 
Legislativa que cuida dos interesses 
da Federação. Não posso ser candi-
dato de mim mesmo. Caso existisse 
no Brasil o candidato avulso, como 
na maioria das democracias, hoje 
já seria candidato. Mas é necessário 
ter a legenda de um partido e isso 
é muito difícil. Veja as di� culdades 
do próprio Bolsonaro”.

Mesmo entendendo que dis-
putar a vaga no Senado se trata de 
uma campanha estadual, onde se 
faz necessário apoios municipais, o 
ex-deputado federal Ney Lopes diz 

que “A campanha que pretendo fazer 
seria diretamente junto ao eleitor, 
prestando constas do que � z e mos-
trando o que posso fazer. Ganhar ou 
perder seria decorrência da decisão, 
que respeitarei”. Na mesma ocasião 
foi perguntado se algum partido já 
havia lhe oferecido legenda, o que 
foi con� rmado: “Sim. Mais de um. 
Porém partidos apenas com alguns 
segundos no horário gratuito na TV 
e no rádio. Não me interessa o Fundo 
Partidário. Porém, é fundamental fa-
lar na propaganda eleitoral gratuita, 
como meio de prestar contas do que 
� z e ainda poderei fazer”.

Embora em tempos áureos de sua 
carreira política tenha sido disputado 
por vários partidos políticos consi-

derados robustos e de peso junto ao 
eleitorado, Ney defenestra os respon-
sáveis pelos partidos que já estão em 
plena mobilização para o próximo 
pleito eleitoral e ao ser indagado se 
ainda tem esperança de obter legen-
da por um partido viável, diz: “Em 
política tudo é possível. Mas pelo que 
vejo, os “esquemas” “patotas” e “arran-
jos por debaixo do pano” já estão em 
marcha. Além do mais, o que ofereço 
é disposição de trabalhar com propos-
tas inovadoras, o que parece não inte-
ressar aos líderes partidários. Se não 
disputar, � carei de consciência tran-
quila, por não ter me omitido”. Ques-
tionado se o fato de já ter mais de meia 
dúzia de pretendentes em disputar a 
cadeira no Senado, ainda teria espaço 
para a sua candidatura, o entrevistado 
foi � rme: “Espaço existe. Nada está 
de� nido. É difícil pelas “mordaças” 
partidárias. A� nal não sou um desco-
nhecido. O Estado todo me conhece. 
Tenho absoluta certeza, que se chegar 
ao eleitor como candidato serei bem 
recebido. Ganhar ou perder ninguém 
pode garantir”.

Ney Lopes, um político experiente que 
quer chegar ao Senado da República
ELEIÇÕES | Deputado 
federal por seis mandatos, 
advogado e jornalista 
coloca nome à disposição 
para disputar pleito 
majoritário de 2022

Ney Lopes: “A campanha seria diretamente junto ao eleitor, prestando constas do que fi z e mostrando o que posso fazer”

Ao falar como autor de proje-
tos que tiveram projeção nacio-
nal, o ex-deputado Ney Lopes de 
Souza, mostrou euforia ao dizer 
que “Não dá para citar todos. Mas 
começo pelo crédito educativo, 
que criei através do projeto de lei 
nº 274/1975. O � nanciamento 
abrangia todos os estudantes das 
Universidades públicas e privadas, 
sem exceção, com o pagamento 
mensal, em média de dois salários 
mínimos, ajudando nas despesas 
com alimentação vestuário, trans-
porte, habitação, mensalidades, 
livros e material acadêmico. O 
resgate era após dois anos da con-
clusão do curso, com prorroga-

ção, juros especiais, prazo de até 
o dobro do tempo de graduação, 
em função da renda e emprego. O 
governo do PT criminosamente 
acabou o crédito educativo, subs-
tituindo pelo FIES, que excluiu até 
hoje os estudantes das Universi-
dades públicas. Essa mudança 
permitiu que algumas universi-
dades privadas incluíssem alunos 
‘� ctícios’ e assim recebessem 
valores fraudados. O Tribunal de 
Contas da União (TCU) constatou 
descalabro e ‘rombo bilionário’. Os 
contratos � rmados nos governos 
Lula e Dilma, revelaram fraudes e 
‘passivo’ de mais de 55 bilhões de 
reais. A minha luta seria o retorno 

do crédito educativo, como pro-
pus em 1975, com ajustes neces-
sários”.

Confessando sua frustra-
ção de não ter conseguido levar 
adiante a sua pretensão em fazer 
com que o Rio Grande do Norte 
integrasse o trecho ferroviário 
da Transnordestina, Ney Lopes 
relata: “Não se compreende que 
a ferrovia Transnordestina esteja 
em construção e o RN continue 
excluído do seu trajeto. Transcre-
vi nos anais da Câmara dos De-
putados, o estudo técnico do pro-
fessor Marcos Caldas, do núcleo 
de logística integrada e sistemas, 
da Universidade Federal Flumi-

nense, graduado em Londres e 
autoridade mundial em ferrovia. 
Ele conclui pela total viabilidade 
da inclusão do RN no percurso 
de 355 km e recomendou o pro-
longamento da ferrovia, através 
do Vale do Açu e Mossoró. Infe-
lizmente não contei com apoio. 
À época todos � zeram ‘ouvido de 
mercador’ para agradar a Lula, o 
então presidente. Até hoje, silên-
cio sepulcral”.

Para o pretenso candidato ao 
senado Ney Lopes, o aproveita-
mento da área do Grande Natal é 
considerado ‘a joia da coroa’ para 
proporcionar o desenvolvimento 
do estado, e depois de fazer rela-

tos históricos e justi� ca: “Na 2ª 
Guerra Mundial, o ‘Grande Natal’ 
foi o apoio dos aliados na defesa 
de possíveis ataques vindos da 
Europa e África, em direção aos 
Estados Unidos e o Canal do 
Panamá. No século XXI, este é o 
local para a implantação de um 
polo exportador e turístico, com 
a expansão do comércio, geração 
de milhares de empregos, au-
mento do contingente consumi-
dor, da arrecadação de ISS/ICMS 
e receita pública do Estado e mu-
nicípios. Não há melhor posição 
geográ� ca estratégica, do que o 
Grande Natal. Estamos perdendo 
mais uma vez”.

“O governo do PT, criminosamente, acabou com o crédito educativo”

Não posso ser candidato 
de mim mesmo. Caso 
existisse no Brasil o 
candidato avulso, 
como na maioria das 
democracias, hoje já 
seria candidato. Mas é 
necessário ter a legenda 
de um partido e isso é 
muito difícil”

“
NEY LOPES
EX-DEPUTADO FEDERAL
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JOÃO MARIA ALVES/SECOM

ALEX RÉGIS/SECOM

Com o avanço da vacinação 
contra a covid-19 e a acentua-
da redução da doença, a Prefei-

tura retoma o calendário de eventos 
com a realização do Natal em Natal 
2021. Os festejos, que têm como tema 
“Natal do Recomeço”, começam o� -
cialmente na próxima sexta-feira 19, 
quando a tradicional Árvore de Natal 
instalada em Mirassol será acesa pelo 
prefeito Álvaro Dias.

 Considerada a maior árvore de 
natal do país, a estrutura presente na 
Praça de Mirassol terá 120 metros de 
altura, com duas camadas repletas 
de luzes nas cores azul e dourado. As 
tonalidades foram escolhidas dessa 
forma porque representam os sím-
bolos de prosperidade e alegria.

“A Árvore de Natal é desde sem-
pre um símbolo de esperança e de 
confraternização. Agora em 2021, 
mais que nunca, a nossa árvore de 
Mirassol terá esse signi� cado. Não 
tenho dúvidas de que vai inspirar nas 
pessoas a expectativa de um Natal 
e de tempos bem mais felizes para 
todos, pois chega num momento em 
que estamos retomando a normali-
dade das nossas vidas e avançando 
contra a covid-19”, projeta o prefeito 
Álvaro Dias.

A Árvore de Natal de Mirassol 
está sendo instalada pela Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), pasta responsável pela de-
coração natalina da cidade. Seguindo 
o projeto do Executivo municipal, a 
decoração da cidade � cará concen-
trada nos polos da festa.

Segundo o secretário Irapoã Nó-
brega, titular da Semsur, a decoração 
do Natal em Natal de 2021 será mais 
enxuta em relação aos anos anterio-
res. No entanto, a festa receberá todo 

o destaque necessário e será atrativa 
para os natalenses e turistas que es-
tiverem na cidade entre os meses de 
novembro e janeiro.

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

Iluminação no 
Centro Histórico

A decoração da cidade será con-
centrada em pontos especí� cos. Na 
zona Leste, o Centro Histórico de Na-
tal terá iluminação especial nas igrejas 
tombadas, além do Palácio Felipe Ca-
marão, Instituto Histórico, Catedral 
Metropolitana, Beco da Lama, Centro 

Cultural Ruy Pereira e a Rua João Pes-
soa. Também será realizada a decora-
ção da Escadaria de Mãe Luíza.

Já na região Sul, a Praça de Miras-
sol vai contar com a tradicional árvo-
re de Natal, além de um túnel lumi-
noso e a Casinha do Papai Noel. A Via 
Costeira e as avenidas Praia de Ponta 
Negra e Roberto Freire também rece-
berão intervenções. Na Zona Norte, a 
Prefeitura vai instalar decoração nas 
áreas de Lazer do Panatis e Marinho 
Chagas, no ginásio Nélio Dias, no 
Centro Cultural Jesiel Figueiredo e no 
Viaduto da Redinha.

 

Prefeitura vai espalhar 
outras 15 árvores 
natalinas pela cidade

No Natal em Natal deste ano, 
a Prefeitura vai distribuir pela ci-
dade 16 árvores de Natal. A prin-
cipal será a de Mirassol, com 120 

metros de altura. Também está 
prevista a instalação de 10 árvo-
res ornamentais nos canteiros da 
Via Costeira e uma de 15 metros 
de altura na Av. Praia de Ponta 
Negra. As demais serão instala-
das na Zona Norte — sendo uma 
ornamental no entorno do Via-
duto da Redinha e três árvores 
de 30 metros no pátio do Ginásio 
Nélio Dias e nas áreas de Lazer do 
Panatis e Marinho Chagas.

“Junto com as árvores, nós 
iremos entregar um túnel de 
aproximadamente 100 metros 
de extensão na Av. Praia de Pon-
ta Negra. Ele será iluminado nas 
cores branca e dourada e terá 
uma árvore tipo pinheiro com 
15 metros de altura no centro. 
Escolhemos o local por ser uma 
área ampla, com uma grande 
presença de público. Desde mo-
radores de Natal a turistas. Será 

uma grande atração do Natal em 
Natal”, anunciou o secretário da 
Semsur, Irapoã Nóbrega.

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

Árvore de Mirassol será 
acesa e marcará largada 
da decoração natalina 
ATRATIVO |  Considerada a maior árvore de natal do país, a estrutura na Praça de Mirassol 
terá 120 metros de altura, com duas camadas repletas de luzes nas cores azul e dourado

De acordo com a Semsur, decoração da cidade será concentrada em pontos

 Praça da Árvore de Mirassol – Mirassol
 Pórtico dos Reis Magos – BR-101
 Três Reis Magos – BR-101
 Três Reis Magos – Av. João Medeiros Filho
 Av. Praia de Ponta Negra – Ponta Negra
 Av. Roberto Freire – Capim Macio e Ponta Negra
 Via Costeira
 Viaduto da Redinha
 Área de Lazer do Panatis
  Área de Lazer Marinho Chagas
 Espaço Cultural Jesiel Figueiredo
 Pátio do Ginásio Nélio Dias
 Igrejas do Circuito Histórico de Natal (Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja do 

Galo, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação...)
 Catedral Metropolitana
 Palácio Felipe Camarão
 Instituto Histórico e Geográfi co do Rio Grande do Norte

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos de Natal,
já está definida a decoração dos seguintes locais:
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Segunda mulher mais votada 
do Rio Grande do Norte no ano 
passado, quando concorreu à 

Prefeitura de Parnamirim e � cou 
em segundo lugar com 39,61% dos 
votos válidos, Professora Nilda re-
velou que se � liará ao partido Soli-
dariedade para concorrer à cadeira 
de deputada federal pelo Estado em 
2022. Ela a� rmou que pretende atu-
ar a favor de Parnamirim, terceiro 
maior colégio eleitoral estadual e 
que é favorável à abertura de uma 
CPI urgente na saúde no município.

Sobre a situação atual da saúde 

em Parnamirim, Professora Nilda 
foi taxativa ao a� rmar que é extre-
mamente delicada. Denunciou que 
a única Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) da cidade vem redu-
zindo gradativamente o número de 
atendimentos à população, sofren-
do ainda com vários fechamentos 
ao longo dos anos. Para ela, há uma 
necessidade latente de instalação 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) no município para 
investigar o porquê dessa situação.

“Nossa cidade precisa devido 
aos inúmeros problemas que vem 
enfrentando em relação à saúde. 
Quando eu estava vereadora em 
Parnamirim, na legislatura 2017-
2020, dei entrada em uma CPI, mas 
infelizmente não tive aprovação 
exigida pelo regimento interno, que 
era o voto de seis parlamentares, 
por isso não demos andamento. Se 
a Casa Legislativa de Parnamirim 
tiver realmente compromisso com o 
povo, diante das diversas vezes que 
a nossa única UPA foi fechada e a di-

minuição do número de atendimen-
to, irá abrir uma CPI”, enfatizou.

Professora Nilda também ques-
tionou a falta de investimentos em 
coisas básicas, como insumos do 
dia-a-dia e ações concretas para me-
lhorar a situação da saúde em Parna-
mirim: “Se nossa cidade tem um or-
çamento de mais de R$ 500 milhões, 
superávit e excesso de arrecadação, 

então porque o básico do básico na 
saúde e na educação não está acon-
tecendo? Tem que ter um motivo”.

Sobre sua � liação ao Solidarie-
dade, partido que abriga os depu-
tados estaduais Cristiane Dantas, 
Kelps Lima e Subtenente Eliabe, 
Professora Nilda falou que já houve 
várias conversas com suas lideran-
ças: “Temos pensamentos idênti-

cos, principalmente acreditar nas 
pessoas, porque o diferencial quem 
faz são elas. Acredito muito no pro-
jeto do partido, tendo em vista o 
diferencial que faz na história polí-
tica do Estado, quando incentiva o 
surgimento de novos líderes entre 
a juventude, por meio da Escola de 
Líderes. Então, dentro dessa conjun-
tura, estamos alinhados com a le-
genda porque acreditamos que seja 
o melhor para Parnamirim e para o 
Rio Grande do Norte”, disse.

Professora Nilda foi a segunda 
mulher mais votada nas eleições 
estaduais de 2020, � cando atrás 
apenas de Rosalba Ciarlini, que 
concorreu e perdeu o pleito para 
Allyson Bezerra (Solidariedade) em 
Mossoró. A pré-candidata obteve o 
segundo lugar na disputa pela Pre-
feitura de Parnamirim, com 32,1 mil 
votos em Parnamirim, o equivalente 
a 39,61% dos votos válidos. A dife-
rença entre ela e o candidato eleito, 
Rosano Taveira (Republicanos), foi 
de oito mil votos.

Ex-candidata a prefeita, professora Nilda 
defende CPI da Saúde em Parnamirim
SUSPEITA | Professora Nilda 
acredita que é necessário 
que a Câmara instale uma 
CPI para investigar a crise 
que passa a saúde pública 
em Parnamirim

Nilda: “Tem excesso de arrecadação, então porque o básico  não está acontecendo?” 

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) têm levado suas ações cada 
vez mais longe, para chegar cada vez mais perto do trabalhador do Transporte, de seus familiares e da comunidade.

Aqui no Rio Grande do Norte, estamos em Natal, Mossoró e João Câmara. O SEST oferece assistência à saúde por meio dos 
serviços de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e atividades educativas para a qualidade de vida.

O SENAT realiza qualificação de mão de obra, visando às necessidades do mercado e o desenvolvimento econômico do Estado.

Também estamos presentes com o programa Despoluir, da Confederação Nacional do Transporte, reduzindo a emissão de poluentes 
e garantindo a pureza do ar que respiramos.

A Fetronor reúne mais de 100 empresas de Transporte Urbano, Metropolitano e Rodoviário de Passageiros do Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco e defende o desenvolvimento da nossa região oferecendo um serviço de qualidade para todos.

Esse é o nosso jeito de trabalhar.
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Com o avanço da vacinação, RN 
já respira, diz Marcelo Queiroz

“A pandemia trouxe impactos 
profundos na economia 
potiguar, sobretudo para o 

comércio e serviços, segmentos re-
presentados pela Fecomércio RN e 
com participação de 76,49% no PIB 
estadual”. 

Assim, o presidente da Federação 
da Comércio, Bens, Serviços e Turis-
mo do RN, Marcelo Queiroz, abre seu 
depoimento enviado com exclusivi-
dade para o Agora RN por mais oca-
sião de mais um adversário do grupo 
de comunicação parceiro. 

Eis o restante da mensagem, na 
íntegra: 

“Empreendimentos de todos os 
portes foram afetados, mas os mi-
cros e pequenos, que são a grande 
maioria que compõe a nossa cadeia 
econômica, foram os que mais senti-
ram os efeitos da crise.

Ao longo dos últimos meses, com 
a ampliação da vacinação, iniciamos 
o processo de retomada, mas ainda 
temos um longo caminho a ser per-
corrido. 

A população está endividada e o 
setor produtivo precisa de apoio go-
vernamental, especialmente na revi-
são de linhas de � nanciamentos, na 
condução das reformas estruturan-
tes, como é o caso da Tributária, e no 
controle efetivo da in� ação, a � m de 
que tenhamos um melhor ambiente 
de negócios.

Apesar de todo esse cenário, a 
boa notícia é que, nos primeiros no-
ve meses deste ano, o Rio Grande do 
Norte recuperou os postos de traba-
lhos formais perdidos entre 2015 e 
2020, quando vivemos uma grave cri-
se econômica e o auge da pandemia. 
Neste período, foram perdidas 13.667 

vagas e, somente até setembro deste 
ano, registramos mais de 30 mil pos-
tos formais. 

O Turismo também tem obtido 
bons resultados desde julho e a ex-
pectativa é termos uma alta estação 
que chegue a movimentar algo em 
torno de R$ 1,2 bilhão. Para o Comér-
cio, estamos projetando terminar o 
ano com um crescimento de vendas 
entre 5% a 7%.

O setor produtivo do Rio Grande 
do Norte fez o dever de casa ao longo 
desses meses de Pandemia. Por meio 
de ações da Fecomércio, nos articu-
lamos, contribuímos com a constru-
ção dos protocolos sanitários e dos 
planos de retomada, além de termos, 
de uma forma geral, revisto processos 
internos e remodelado produtos e 
serviços, diante dos desa� os da crise. 

Como eu disse, temos pontos 
cruciais a serem superados em âmbi-
to nacional para que, de fato, tenha-
mos um melhor ambiente de negó-
cios em 2022 e possamos consolidar 
esse caminho para recuperação da 
nossa economia”.

AVALIAÇÃO | Para o 
presidente da Fecomércio 
no Estado, a retomada da 
economia se dá no momento 
em a população está 
endividada e o setor precisa 
do apoio governamental 

FECOMÉRCIO

Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio RN, analisa quadro da economia
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O sufoco da pandemia foi 
grande para mais de 55 
segmentos do turismo, 

mas o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Hoteleira 
no RN (ABIH), Abdon Gosson, 
espera a melhor alta temporada 
de todos os tempos. E tudo por 
causa da vacinação, que avança 
para as doses de reforço, reani-
mando o setor mais prejudicado 
pela pandemia. 

Nesta entrevista, Abdon Gos-
son fala dos tempos mais difíceis 
e de como é bom sentir o aviões 
chegando, irrigando a economia 
do RN. 

Agora RN -  O senhor se recorda 
de um momento mais difícil para 
io turismo do RN com o produzi-
do desde o ano passado pela pan-
demia?

Abdon Gosson -  Nunca. O turis-
mo foi o setor que mais sofreu 
e ainda vem sofrendo com a 
pandemia, com os seus 55 seg-

mentos. Os hotéis fecharam suas 
portas, as empresas de receptivo 
pararam de fazer receptivo; os 
passeios de bug cessaram; guias 
cruzaram os braços e assim por 
diante. Bares e restaurantes fe-
charam, especialmente a hotela-
ria sofreu. 

Agora RN -  O prejuízo foi muito 
grande?

Abdon Gosson - Alguns hotéis 
passaram mais de um ano e meio 
tendo prejuízo diariamente e, 
quando reabrimos, o que come-
çou lentamente a partir de julho 
do ano passado, a ocupação não 
passava de 20%, quando um ho-
tel para se pagar precisa de uma 
ocupação superior a 40%. 

Agora RN - Quando começou a 
melhorar exatamente?

Abdon Gosson - Só agora, a partir 
de maio e junho deste ano, que 
realmente começou a retomar 
um pouco mais. E nós esperáva-

mos isso. Cada vez que a popu-
lação se vacina, a ocupação me-
lhora. E hotéis cheios mostram o 
destino. Primeiro com os turistas 
regionais até 500 km, do Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e do pró-
prio estado. Depois, chegando 
de avião de todos os lugares do 
Brasil. E, agora, os voos para Na-
tal praticamente já estão às mes-
mas de antes da pandemia. Mais 
recentemente, o voo da TAP, com 
turistas estrangeiros, coroou esse 
processo. E esse turismo deixa 
mais dinheiro porque � cam mais 
no destino e trazem euros. 

Agora RN- A expectativa é boa?
Abdon Gosson - A expectativa é 
de melhora a cada quinzena e a 
cada mês. Nós não agüentáva-
mos mais sofrer tanto. O turismo 
emprega 120 mil pessoas no RN 
que dependem diretamente do 
turismo; se pensar em contrata-
ções terceirizadas, esse número 
passa das 250 mil pessoas. Gera 

emprego muito rápido e faz com 
que a economia também gire ra-
pidamente. 

Agora RN- Então, a vacinação 
cumpriu seu papel econômico?

Abdon Gosson - Com certeza. E 
que ela seja gradativa e constan-
te, mostrando para o turista  que 
ele pode � car tranquilo porque 
destino seguro. Que os hotéis 
aqui não baixaram a guarda com 
o distanciamento. Nunca se ou-
viu falar de hospede se contami-
nar em nenhum lugar do mundo. 
O momento é de retomada res-
ponsável. E todos nós estamos 
com protocolos rigorosos para 
mostrar a que nosso destino é 
seguro, os turistas se divertiram, 
não foram contaminados e pos-
sam divulgar isso. Ainda teremos 
alguns feriados, réveillon e conse-
quentemente o verão. Esperamos 
que este seja um dos melhores 
momentos da alta estação que já 
tivemos. 

Esta será a melhor alta temporada, 
aposta o presidente da ABIH do RN

EXPECTATIVA | Abdon Gosson 
lembra que o sofrimento 
do setor foi grande, mas a 
vacinação chegou para levar 
oxigênio aos negócios, que 
continuarão com protocolos 
rígidos para que o turista 
saiba que aqui a estadia é 
totalmente segura

REPRODUÇÃO

Abdon Gosson: “Alguns hotéis 
passaram mais de um ano e 
meio tendo prejuízo diariamente”
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“Os alpinistas reconhe-
cem, sabem por expe-
riência própria, que os 

perigos estão na escalada, mas 
também estão na descida”. A fra-
se é de José Bezerra Marinho, co-
ordenador do Mais RN, consultor 
em estratégia e comportamento, 
perguntado pelo Agora RN sobre 
a esperança do empresariado na 
pós-pandemia. 

Em outras palavras, motivos 
para entusiasmo há, mas as li-
ções tiradas da fase mais aguda 
da pandemia ensinam que é pre-
ciso aprender com as agruras da 
subida para não escorregar e cair 
na descida. 

Nesta entrevista especial ao 
Agora RN, Marinho conversa 
sobre essa metáfora do alpinis-
ta e das sutilezas de atos como 
avançar e recuar no mundo 
empresarial, quando se enfrenta 
uma crise de proporções monu-
mentais para o negócio como é a 
pandemia do coronavírus, cujas 
mudanças, muitas delas, vieram 
para � car. 

Agora RN- O senhor costuma di-
zer que grandes perigos da pan-
demia para um alpinista estão na 
descida e não na subida da mon-
tanha. O que quer dizer com isso?

José Bezerra Marinho - Na subi-
da, o alpinista está focado, cuida-
doso e determinado e na descida, 
quando ele já conquistou o cume 
da montanha, está mais relaxado, 
despreocupado e con� ante. E, de 
fato, há uma lista de escaladores 
que perderam a vida na descida. 
E isso porque se achavam segu-
ros por ter alcançado o objetivo. 
E, é claro, por abrir mão de certas 
medidas de segurança ou por an-
siedade mesmo de chegar, o que 
acomete até gente com muita 
experiência, despencam. 

Agora RN- A pandemia tem a ver 
com essa comparação?

Marinho- Eu acho que a compa-
ração foi feita para a pandemia 
quando a gente fala de empreen-
dedores ou empresários conheci-
dos em seus segmentos. É o que 
acontece agora  quando começa-

mos a deixar os terríveis efeitos 
da pandemia para trás. Quando 
deixamos para trás a parte mais 
difícil, mas ainda estamos sob 
ameaças severas. Ou seja, se 
aprendemos a conviver com o 
vírus à duras penas, deveríamos 
aprender mais com essa situação 
extraordinariamente complexa 
para crescer em nossos negócios. 

Agora RN- Como assim? 
Marinho- Aprender com que a 
natureza ensina: incorpora as in-
formações que seu meio oferece, 
as mudanças ocorridas no meio 
ambiente e alterar seu compor-
tamento para viver, exatamente 
como o vírus faz para continuar 

circulando. As novas cepas nada 
mais são que as mutações de um 
vírus que quer sobreviver. A ca-
da medida de resistência ele vai 
mudando seu comportamento. 
Então, vamos aprender com o 
inimigo. Porque quando vencer-
mos esse vírus haverá um novo 
obstáculo mais na frente de outra 
natureza. 

Agora RN- Então,, com os casos 
diminuindo, não é o momento de 
comemorar?

Marinho- Comemorar sim, mas 
não se embebedar e achar que 
os problemas estão resolvidos. 
Ou seja, comemorar com cuida-
do. Ter bem claro que a Huma-

nidade conseguiu encontrar a 
vacina em tempo recorde graças 
a ciência. Em outros tempos elas 
demoraram 15 anos para serem 
descobertas, enquanto esta não 
demorou um ano. E isso se cha-
ma determinação e união. O que 
aconteceu de janeiro de 2020 pa-
ra cá é extraordinário. 

Agora RN- Dento dessa linha de 
raciocínio o senhor acha que 
muitas mudanças, como oo tra-
balho remoto, prevaleceram no 
cenário corporativo?

Marinho- Vai depender muito do 
tipo de negócio que se conduza. 
Nesse caso, dependerá muito da 
gerência e do tipo de resultado 

que se queira alcançar. Pessoal-
mente, eu não troco o trabalho 
presencial por nada. Para mim, 
por mais que tenha sido útil no 
auge da pandemia, nada subs-
titui a convivência no seio das 
organizações e na geração dos 
resultados. 

Agora RN- Pode explicar isso?
Marinho- A criança não vai a 
escola só para ter informação – 
coisa que ela pode ter em casa 
pelos meios disponíveis -, mas ela 
vai para ter interação com outras 
pessoas. Ela vai para a escola para 
interagir e descobrir o outro. Para 
servir aos outros e ser servido 
por eles. Dessa mesma forma, a 
importância de convivermos em 
equipe, conhecer nossos limites 
se faz na convivência diária. Na-
da substitui a interação pessoal, 
portanto. 

Agora RN- Então, esse é um valor 
que permanecerá na pós-pande-
mia?

Marinho- Na hora da retomada, 
as empresas terão oportunidade 
de colocar em prática não como 
algoritmos dizem. Ao longo dos 
anos, desde a Revolução Indus-
trial, as máquinas têm servido 
para poupar o ser humano de 
atividades repetitivas, deixando 
ao homem a função de pensar, 
re� etir. A diferença é que não po-
demos pensar que escolas, como 
as empresas, são aqueles respon-
sáveis por reproduzir algoritmos, 
ao invés de preparar pessoa com 
visão critica sobre arte, meio am-
biente, economia, política e por ai 
afora.

Agora RN- O senhor disse  que a 
pós pandemia não pode ser enca-
rada como uma festa. Pode expli-
car isso?

Marinho- A pós-pandemia não 
é uma festa tipo liberou geral, é 
um momento de re� exão e de 
onde sairemos muitos mais res-
ponsáveis e focados. As grandes 
mudanças no mundo aconte-
cem depois de di� culdades, de 
perdas de emprego, de pessoas.  
A pandemia deve ser encarada 
como uma lição a ser aprendida. 
A grande novidade é sair da escu-
ridão. 

Agora RN- Com a retomada tam-
bém?

Marinho- Especialmente na reto-
mada, que é gradual. Não pode-
mos caminhar na falsa dicotomia 
entre economia e crise sanitária e 
nisso, graças a Deus, o RN enten-
deu. O plano de retomada adota-
do pelo governo estadual nesse 
período é um bom exemplo. 

A crise é sempre educativa, diz o 
coordenador do Mais RN da Fiern
ENTREVISTA | Para José 
Bezerra Marinho, a grande 
lição dos tempos duros 
de pandemia é que as 
empresas podem sair mais 
fortes se não perderem o 
foco e os ensinamentos 
aprendidos durante a crise e 
que ficarão para sempre

DIVULGAÇÃO

José Bezerra Marinho: “Pós-pandemia não é uma festa tipo liberou geral, é um momento de refl exão”
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A 17ª edição da Fenacam - Fei-
ra Nacional do Camarão, que 
termina nesta sexta-feira 19, 

no Centro de Convenções, em Natal, 
promete ser o divisor de águas para 
o setor no pós-pandemia. 

O Rio Grande do Norte já che-
gou a exportar 21.178 toneladas de 
camarão cultivado em 2004 e ne-
nhum quilo 2020, primeiro ano da 
pandemia do coronavírus. 

Depois de vários anos sem ex-
portações, o RN, através da Coope-
rativa Unipesca, voltou a exportar 
para os Estados Unidos, mas ainda 
de forma muito tímida.  A expec-
tativa é aumentar a produção e 
passar a exportar camarões para 
União Europeia, China e EUA, já no 
período de janeiro a agosto de 2022. 

“Estamos muito preocupados 
com o futuro do desenvolvimento 
do nosso setor e todos querem dis-

cutir, ouvir, aprender. Precisamos 
crescer mais, aumentar a produ-
ção, voltar ao mercado internacio-
nal”, avalia Itamar Rocha, presiden-
te da ABCC (Associação Brasileira 
dos Criadores de Camarão). 

Agora, a palavra de ordem do 
setor, segundo Itamar, é: “conversar 
mais para entender”.

E a conversa é com os micros, 
pequenos e médios produtores 
para atrair os investimentos e as 
parcerias, principalmente com 
empresas  ancoras, que o setor pre-
cisa para superar os problemas de 
Licenciamento Ambiental, acessos 
a créditos e ao processamento da 

produção. Isso será fundamental 
para a sustentabilidade e cresci-
mento do setor.

Apesar dos efeitos negativos na 
economia, durante a pandemia, 
o camarão marinho sobreviveu, 
chegando, inclusive, a aumentar 
sua produção de 2020 em relação 
a 2019. 

“No setor da produção de ca-
marão marinho cultivado, nota-
damente do Brasil, mesmo no seu 
período mais crítico, houve um 
incremento de 24,4% na produção 
de 2020 (112 mil toneladas) em re-
lação à de 2019 (90 mil toneladas)”, 
lembra Itamar Rocha.

Feira quer ser um divisor de águas para o camarão no RN
NEGÓCIOS | A 17ª edição da 
Fenacam, que acontece 
até sexta, quer ajudar os 
carcinicultores do estado, 
que já foram os maiores do 
Brasil, a voltar a crescer no 
pós-pandemia

DIVULGAÇÃO

Itamar Rocha, presidente da ABCC

DIVULGAÇÃO

Rio Grande do Norte já chegou 
a exportar 21.178 toneladas de 
camarão cultivado em 2004
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A retomada sempre foi uma 
certeza. O problema era 
saber quando. No caso de 

eventos, jogos e demais atividades 
envolvendo público, que movimen-
tam muito a economia, não foi di-
ferente.

Enxergando um horizonte mais 
promissor, em se tratando das con-
dições sanitárias, público e empre-
endedores passaram a preencher 
suas agendas e assumir os riscos (e 
prazeres) de restabelecer um maior 
convívio social. 

Esse contexto vem atraindo a 
demanda dos produtores de conte-
údos esportivos e de entretenimen-
to pelas possibilidades de agenda 
na Arena das Dunas já nesse ano 
de 2021 e, com mais entusiasmo, no 
ano que se aproxima. 

Seria um sinal claro que os dias 
mais difíceis � caram para trás?

Em 2021 foram retomadas as 
partidas de futebol com público, 
o que foi um marco para a Arena. 
Aconteceram ou já estão con� r-
mados outros eventos tradicionais 

por ali, como o Carnatal, Multifei-
ra Brasil Mostra Brasil, Samba for 
Friends, Meia Maratona do Sol, 
além de outros que nos devolveram 
o propósito de seguir sendo o gran-
de centro de convivência do Rio 
Grande do Norte.

Para 2022, já é esperada a volta 
de grandes atrações que tiveram a 
Arena das Dunas como palco no 
passado. Bailes de carnaval, prévias 
carnavalescas, festejos juninos são 
esperados como conteúdos que de-
vem ser retomados. Destaque para 

o Festival MADA, que é tradicional 
na cena musical e já anunciou sua 
edição em 2022 no estádio. 

Os mais novos ocupantes de 
seus espaços são a clínica trans-
disciplinar Núcleo Desenvolve, que 
iniciou sua operação este ano na 
área comercial da Arena, e a Cerve-
jaria Ra� e, que está com inaugura-
ção marcada agora para novembro. 

O futebol, conteúdo cativo, de-
ve se apresentar em no gramado já 
em meados de janeiro, pelo Cam-
peonato Potiguar.

Arena das Dunas retoma os negócios
VOLTA | Aos poucos, o 
estádio que abrigou jogos 
da Copa do Mundo de 2014 
começa a receber eventos e 
a esperança é que normalize 
totalmente sua agenda para 
2022 

Para 2022, já é esperada a volta de grandes atrações que tiveram a Arena das Dunas como palco no passado, como prévias carnavalescas, festejos juninos e shows musicais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Uma pesquisa da Associação 
Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop), feita em 

todo o país, mostrou que 62,5% dos 
1,2 mil associados farão promoções 
em seus pontos de venda durante a 
Black Friday (sexta-feira preta), no 
� m de novembro, enquanto 18,8% 
dos lojistas gostariam de participar 
da data, porém, não conseguirão 
devido ao aumento de custos que 
pressionam os preços e as margens 
de venda.

Os que admitiram que não vão 
participar são 12,5% e os que apos-
tarão apenas em promoções via 
internet em plataformas de e-com-
merce são 6,2%.

Mesmo assim, a expectativa da 
Alshop com relação à data é positi-
va, podendo superar os números de 
2020 em 5%. “Sabemos que o varejo 
tem se erguido aos poucos, e mesmo 
diante da alta dos preços, em con-
versas com outros empresários, há 
muito mais otimismo para essa no-
va fase”, disse o diretor institucional 
da Alshop, Luis Augusto Ildefonso.

Segundo ele, mesmo com a al-
ta do dólar e o aumento de custos 
indiretos, os consumidores podem 
visitar as lojas esperando descontos 
signi� cativos. “Os descontos não 
serão tão generosos como nos anos 
anteriores, mas com certeza farão a 
diferença para o consumidor que es-
tá em busca de smartphones, eletro-
domésticos ou até outros produtos 
que já estejam no radar. O impor-
tante é aproveitar a data e pesquisar 
para encontrar bons descontos”, 
a� rmou.

A Federação do Comércio (Fe-
comercio) de São Paulo alertou para 
o fato de que a preparação para a 
data requer atenção dos lojistas na 
hora de identi� car o limite de des-
contos para atrair os consumidores 
sem comprometer o � uxo de caixa, 
ainda mais diante de um cenário de 
incertezas econômicas e com indi-
cadores de consumo deteriorados 
(desemprego em alta, in� ação, de-
terioração da renda e crédito mais 
caro). Por outro lado, alguns pontos 
críticos devem ser analisados quan-
to à Black Friday deste ano.

“A oferta mais escassa de bens 
duráveis, como eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos, poderá ter im-
pacto nas vendas, considerando 
que os insumos necessários para a 
fabricação destes produtos estão 
com preços mais altos. Além disso, 
o crescimento mundial da demanda 
e a falta de componentes eletrôni-
cos poderão comprometer a oferta 

de determinados produtos”, disse a 
entidade.

Segundo a Fecomercio, com a 
retomada econômica, houve cres-
cimento signi� cativo da demanda, 
atingindo a logística de transpor-
tes, com o número de contêineres, 
navios e aviões não aumentando 
para dar conta dos pedidos que já 
estavam atrasados por causa das 
medidas restritivas para controle da 
pandemia e das novas encomendas 
mundiais simultaneamente, elevan-
do o preço dos fretes e os prazos 
para a exportação e a importação 
de produtos. A alta do dólar é outro 
componente a ser considerando, 
aumentando o custo dos produtos.

“Em razão de todos estes pro-
blemas, os lojistas já trabalham com 
estoques mais baixos para atender 
os clientes neste � m de ano. Um 
dos grandes desa� os será realizar 

promoções que sejam interessantes 
para os consumidores, consideran-
do o aumento dos custos, sem com-
prometer as � nanças do negócio”, 
informou a Fecomercio.

Para a entidade, o ponto de aten-
ção para os lojistas na Black Friday 
deste ano é colocar o consumidor 
no centro das estratégias do negó-
cio, proporcionando a melhor expe-
riência de compra, desde o primeiro 
contato até o pós-venda.

Dados da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), baseados em 
um levantamento da consultoria 
Neotrust/Compre&Con� e, mos-
tram que, no ano passado, mesmo 
com as medidas de distanciamento 
social mais rígidas e os efeitos mais 
intensos da crise econômica desen-
cadeada pelo novo coronavírus, as 
vendas na Black Friday cresceram 
mais de 30% em relação a 2019 e al-

cançaram R$ 5,1 bilhões.
Por conta desses números e pa-

ra impulsionar as vendas este ano, 
a entidade elaborou um guia para 
ajudar os lojistas a buscarem alter-
nativas para alavancar as vendas. 
Em primeiro lugar a associação 
orienta para aproveitar o alcance 
das redes sociais. “Muitos empreen-
dedores, especialmente aqueles que 
têm apenas um negócio físico, ainda 
não conseguem enxergar a real ne-
cessidade de usar as redes sociais a 
seu favor. Além de abrir uma conta 
da empresa, vale a pena considerar 
a ideia de investir em anúncios para 
impactar mais usuários com as suas 
ofertas”, salientou a ACSP.

Outra dica é oferecer descontos 
reais, já que o período é um sucesso 
de vendas, mas também desperta a 
descon� ança com relação aos des-
contos. “Isso porque, nas últimas 

edições, muitas empresas aumenta-
ram os preços às vésperas do evento 
para, no dia da campanha, anun-
ciar reduções maiores nos preços. 
O lembrete é o de que conquistar a 
con� ança do público em uma data 
como esta pode � delizar clientes 
para o ano todo”.

É importante controlar o esto-
que e o caixa para de� nir a estraté-
gia de marketing e de preci� cação, 
não esquecendo de avaliar o estoque 
e veri� car com os fornecedores se os 
contratos de compra serão cumpri-
dos ou se podem sofrer atrasos.

“Outro ponto de atenção é garan-
tir que o treinamento da equipe este-
ja em dia para que não haja falhas no 
processo. As respostas aos clientes 
no WhatsApp, e-mail, redes sociais e 
todo o suporte pós-venda devem ser 
cordiais e transmitir credibilidade 
para o público”, sugeriu a ACSP.

Pesquisa diz que 62,5% dos lojistas 
participarão da Black Friday
DADOS | Levantamento é 
da Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping 
(Alshop), feita em todo o país

JOSÉ ALDENIR/ARQUIVO/AGORA RN

 Fecomercio de São Paulo alertou para o fato de que a preparação para a data requer atenção dos lojistas na hora de identifi car o limite de descontos
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MARCELO HOLLANDA
REPORTER DE ECONOMIA

Ao comemorar seis anos de 
existência do portal de notí-
cias e quatro da versão im-

pressa, que inaugurou no mercado 
potiguar a gratuidade do jornal para 
os leitores, o Grupo Agora RN atra-
vessou a pandemia sem abandonar 
seu princípio básico de informar com 
conteúdo e opinião. 

A� nal, são mais de 3 milhões de 
acessos mensalmente no portal, um 
número eloquente para uma inicia-
tiva ainda jovem na comunicação, 
além de milhares de leitores habitua-

dos a folhear as 16 páginas impressas 
que circulam religiosamente todos 
os dias, de terça a sábado/domingo. 
No começo, uma vez por semana a 
partir de 2016, depois diariamente já 
no ano seguinte, sem nenhuma inter-
rupção até o momento. 

Desde então, o Agora RN cons-
truiu seu tripé na comunicação do 
Rio Grande do Norte com portal de 
notícias, jornal impresso e suas redes 
sociais no Twitter, Instagram, Face-
book e WhatsApp, onde os leitores 
recebem resumos das principais 

informações das últimas horas e a 
edição impressa em formato PDF. 

O jornal físico, que já chegou a 
20 mil exemplares, mas precisou ser 
enxugado para se adequar aos novos 
tempos da crise econômica, ainda 
assim é de longe a maior tiragem do 

RN em relação ao seu maior concor-
rente, com tradição de décadas eque 
circula no modelo pago. 

Para o diretor do Grupo de co-
municação, jornalista Alex Viana, o 
jornal impresso é um símbolo da pre-
sença do Agora RN na comunidade, 
como eixo para o qual converge toda 
a política de comunicação voltada 
para uma região metropolitana cada 
dia mais complexa em suas iniciati-
vas e problemas. 

“O crescimento vertiginoso da 
internet e a chegada, em breve, do 
5G nas capitais brasileiras vai mu-
dar muita coisa no panorama da 
comunicação, mas ainda manterá 
um público � el ao jornal impresso, 
a exemplo do que acontece no eixo 
Rio-São Paulo”, avalia Alex Viana. “E 
não será diferente entre nós”, acres-
centa.

Aqui, o jornal Agora RN é mais: 
um símbolo do compromisso que 
o grupo de comunicação tem com 
o público consumidor e o mercado 
publicitário. Porque, realmente, se 
trabalha. 

COMUNICAÇÃO | Mais um 
ano de Agora RN mostra 
que empreendedorismo 
na comunicação se renova 
e enfrenta crises como a 
pandemia, que mudou a 
face do mundo, de maneira 
criativa e inovadora

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Jornalistas experientes e profi ssionais mais novos estão comprometidos com a qualidade das informações do Agora RN

Agora RN: seis anos sem interrupção e 
mantendo o compromisso de informar

Sede do Grupo Agora RN, na avenida Hermes da Fonseca, em frente à Praça das Flores: compromisso em apurar e noticiar os fatos que repercutem nos segmentos sociais do Rio Grande do Norte

Continua na página 27
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Com uma redação ativa desde 
as primeiras horas da manhã, 
equipes de plantonistas à noite 

e nos � ns de semana, além de  uma 
rede de colaboradores que operam 
de qualquer lugar por demanda, o 
Agora RN honra o princípio basilar 
da informação, que é a agilidade.

Com pro� ssionais experientes 
de muitos anos de trabalho e jovens 
talentos, o Agora RN é também um 
celeiro de oportunidades para mui-
tos que desejam ocupar o seu lugar 
no mercado que viveu e vive tempos 
difíceis com a pandemia do novo co-
ronavírus. 

Mas, olhando para trás, tudo va-
leu a pena, especialmente quando 
se veri� ca os avanços obtidos pelo 
Agora RN em apenas seis anos de 
atividade. 

 Da versão semanal, em 2016, de 
apenas quatro páginas e 500 exem-
plares, para o sucesso do diário que 
chegou a ultrapassar 16 páginas e 15 
mil exemplares diários, a história do 
Agora RN foi construída basicamen-
te desa� os, um atrás do outro. 

“Com o portal se consolidando 
como marca conhecida nacional 
e internacionalmente na internet, 
tinha tudo para nos recolhermos à 
zona de conforto quando veio a ideia 
de investir no jornal impresso”, conta 
Alex Viana. 

Hoje, ele sabe que, embora arris-
cada, essa aposta ajudou a mobilizar 
a empresa em torno de um desa� o 
novo, responsável pela existência de 
um parque grá� co na Zona Oeste de 
Natal, que funciona independente 
da redação e do departamento co-

mercial, instalados em Petrópolis, na 
Zona Leste. 

Em 2017, quando � nalmente 
começa a ser distribuída a edição 
impressa gratuita nos principais cru-
zamentos da cidade e em estabeleci-
mentos comerciais, como padarias, 
consultórios e algumas repartições 
públicas, a mágica acontece. 

Depois de pesquisar os modelos 

de jornais gratuitos no Brasil, Europa 
e Estados Unidos (e programar a ideia 
no Rio Grande do Norte), o Agora RN 
não só � ncou sua bandeira no mer-
cado da informação impressa, já que 
o portal já estava implantado, como 
criou uma operação editorial voltada 
as necessidades de seus clientes. 

Esse negócio foi tão bem sucedi-
do que hoje o jornal abraça edições 

informativas tanto da prefeitura de 
Natal quanto do Governo do Estado, 
como frequentemente circula com 
segundas capas para anunciantes 
importantes, que desejam informar 
seus produtos e serviços. 

Em consequência, grandes equi-
pes de distribuição foram formadas, 
instalando na empresa a distribuição 
como apêndice importante de toda a 

operação editorial e industrial a par-
tir de um parque grá� co próprio. 

Uma diretoria própria foi criada 
para orientar essa operação tão vital 
para o negócio. Um dia, os telefones 
da redação começaram a tocar. Era 
o dono da o� cina, o advogado, o 
médico, a cabeleireira, o professor, o 
estudante querendo saber onde po-
deria conseguir um exemplar, o que 
obrigou a empresa a disponibilizar, 
mediante uma taxa simbólica, a en-
trega em domicílio.

Pode-se dizer, assim, que o Ago-
ra RN é um multiproduto editorial a 
serviço, ao mesmo tempo, do público 
em geral e dos clientes, em particular, 
mantendo uma prestação de servi-
ços à altura desses dois grupos de 
interesses distintos.

Mas os recursos humanos dentro 
da empresa foram passando por su-
cessivas adequações e ajustes até se 
criar uma cultura própria de trabalho 
que nunca deixa de se aperfeiçoar. 

Quem não conhece a estrutura 
de um veículo de comunicação nem 
imagina a complexidade da opera-
ção. “É administrar con� itos, come-
ter erros, redimir-se deles fazendo 
a coisa certa, até errar de novo para 
novamente acertar”, resume Alex 
Viana.

Hoje, com uma tiragem audita-
da de 7.500 exemplares distribuídos 
religiosamente, o Agora RN ousou 
acreditar no impresso como um ni-
cho que ainda habitará entre nós por 
muitos anos. E depois de atravessar 
por quase dois anos uma pandemia 
que mudou a face do mundo, o fôlego 
dessa jovem empresa está renovado.

Agilidade e profissionalismo fazem 
Agora RN bater recordes sucessivos

Continuação da página 26

REPRODUÇÃO

Agilidade é uma das principais características do portal Agora RN, que vem batendo recordes sucessivos de acessos

Parque gráfi co, na Zona Oeste da capital potiguar, imprime as milhares de edições que circulam levando informações, análises, opiniões, sempre primando pela qualidade e respeitando os leitores

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Após ampla reforma execu-
tada pela Prefeitura de Na-
tal com investimentos na 

ordem de R$ 1,4 milhão, o prefeito 
Álvaro Dias inaugurará, às 19 ho-
ras, a obra de revitalização do Gi-
násio Nélio Dias, nesta quarta-feira 
17, quando o time Natal/Funvic, 
que recebe apoio da Prefeitura, en-
frentará o Minas/Fiat/Gerdau pela 
quinta rodada da Superliga Mascu-
lina de Vôlei, a divisão de elite da 
modalidade. 

O Ginásio Nélio Dias é o maior 
equipamento esportivo da cidade, 
está localizado no conjunto Gra-
moré, Zona Norte, e representa 
uma importante arena esportiva, 
com capacidade aproximada de 
seis mil pessoas, estacionamento 
para 700 veículos e mais de 9 mil 
metros quadrados.  O espaço já 
foi palco de grandes eventos es-
portivos com a participação das 
seleções brasileiras de futsal, vôlei 
e basquete. 

Na reforma do equipamento fo-
ram feitas melhorias na iluminação, 

pintura em geral, modernização 
das instalações hidrossanitárias, 
recuperação do teto, substituição 
das grades no entorno do ginásio e 
a atualização de toda a estrutura de 

combate e prevenção a incêndios. 
A Superliga Masculina de Vôlei 

é o primeiro evento esportivo que o 
Nélio Dias está sediando após a refor-
ma e o público natalense poderá par-

ticipar da cerimônia de inauguração 
do espaço na quarta-feira, dia 17, às 
19h, com uma grande festa, atrações 
especiais e ainda torcer para o time 
de Natal pela Superliga de Vôlei.

Boa notícia: obra de revitalização do Ginásio 
Nélio Dias será entregue nesta quarta-feira
COMPETIÇÕES | Ginásio é o 
maior equipamento esportivo 
da cidade, está localizado 
no conjunto Gramoré e 
representa uma importante 
arena esportiva, com 
capacidade aproximada 
de seis mil pessoas

DIVULGAÇÃO/SEL

Espaço já foi palco de grandes eventos esportivos com a participação das seleções brasileiras de futsal, vôlei e basquete 
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O SEBRAE ESTÁ
NA ZONA NORTE
Venha descobrir um lugar completo e com 
soluções integradas para o seu negócio.
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Um marco do audiovisual mos-
soroense, o Festival Alternati-
vo de Cinema de Mossoró (Fa-

cim) promove a sétima arte e valoriza 
as produções audiovisuais de pro� s-
sionais da terra, além de promover 
novos talentos. A maratona de exibi-
ções, debates, exposições e o� cinas já 
iniciou ao longo deste mês. Nos dias 
20 e 21 de novembro, o Facim terá 
uma programação gratuita com exi-
bição de � lmes, na Praça dos Patins 
Sadraque Tavares. O projeto foi con-
templado com recursos da Lei Aldir 
Blanc, da Prefeitura de Mossoró.

Plínio Sá, idealizador do Facim, 
destacou a primeira edição do festi-
val que faz um resgate da história do 
cinema em Mossoró. O Festival Alter-
nativo de Cinema de Mossoró surgiu 
do anseio do ator, diretor e produtor 
em democratizar o acesso e a produ-

ção audiovisual.
“É um festival todo trabalhado 

em cima do resgate histórico do ci-
nema mossoroense, das casas de ci-
nema locais, tanto que todas as cate-
gorias da nossa mostra são nomes de 
cinemas antigos aqui de Mossoró e 
vai acontecer na praça pública aber-
ta ao público totalmente gratuito”, 
ressaltou Plínio Sá.

A programação será aberta ao 
público a partir das 17h30 e segue 
até as 22h nos dias 20 e 21 com inter-
venção artística, exibição de � lmes, 
roda de bate-papo sobre assuntos 
relacionados ao cinema com pro-
dutores e produtoras de audiovisual 
de Mossoró. Ainda serão realizadas 
rodas de conversa com pro� ssionais 
de audiovisuais da cidade, abrindo 
as noites do Festival. Evelyn Freitas, 
Wigna Ribeiro, Lígia Kiss, Madson 
Ney, Esdras Marchezan estarão pre-
sentes nos bate-papos.

O Facim tem seis categorias de 
seleção de � lmes, sendo que todas fo-
ram nomeadas em homenagem aos 
cinemas antigos da cidade: Cine Cid 
(categoria competitiva para � lmes 
de � cção); Cine Imperial (categoria 

competitiva para a produção de 
documentários); Cine Rivoli (com-
petitiva para videoclipes); Cine Pax 
(não-competitiva livre); Cine Caiçara 
(competitiva livre); e o Cine Centená-
rio (categoria destinada à produção 
mossoroense).

“É importante que tenha esse 
movimento aqui na cidade de Mos-
soró para que se valorize e que se for-
taleça o movimento do audiovisual. 
Estamos valorizando ao máximo os 
pro� ssionais de Mossoró. O Facim 
promoveu prévias nos bairros peri-
féricos para descentralizar, levando o 
cinema às comunidades. Recebemos 
mais de 500 inscrições de Mossoró e 
do restante do Brasil”, a� rmou o ide-
alizador do projeto.

Além das prévias, nas últimas 
semanas o Facim realizou o� cinas 
gratuitas voltadas à produção au-
diovisual. Dentre elas, “Roteiro Au-
diovisual”, com o jornalista Danilo 
Queiroz; “Produção de Filmes com 
Celular”, com o videomaker Fernan-
do Nícolas; “Produção de Documen-
tário”, com a documentarista Elli 
Cafrê; “A Força de uma Grande His-
tória – traço, narrativa e personagem 

no documentário”, com o jornalista e 
professor Esdras Marchezan. Todas 
as o� cinas na sede da Companhia 
Pão Doce, parceira do festival.

“O público e também os outros 
artistas estão chegando junto, es-
tão colaborando. Está sendo muito 
interativo, sendo muito bacana ver 
essa troca, esse intercâmbio com 
todo mundo. A gente tem parceria 
com outros artistas colegas nossos 
também chegando junto, cedendo 
uma sede de trabalho deles pra gente 
poder fazer as o� cinas. Outro pessoal 
se disponibilizando em fazer toda a 
captação audiovisual do evento. Isso 
está sendo muito bacana e a popula-
ção, tanto produtores e produtoras 
audiovisuais, quanto sociedade civil 
está chegando junto. A partir disso 
a gente está conseguindo ver novos 
talentos. O mais legal é que são pes-
soas que muitas vezes não são da 
área do cinema e estão participando. 
Aumenta essa pluralidade de possibi-
lidades, de produtores audiovisuais 
em Mossoró, que é uma cidade tão 
forte na cultura”, enfatizou a jorna-
lista Luiza Gurgel, coordenadora do 
Facim.

Festival Alternativo de Cinema valoriza 
produções audiovisuais mossoroenses
MOSSORÓ | Facim terá uma 
programação gratuita com 
exibição de filmes, na Praça 
dos Patins Sadraque Tavares

Plínio Sá, idealizador do Festival

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM
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O empreendedor que vive nas 
favelas de Natal é, de modo 
geral, negro, de baixa renda, 

chefe de família, mais maduro e com 
menor escolaridade. Isso é o que 
mostra o novo levantamento feito 
pelo Data Favela, instituto de pesqui-
sa formado pela união entre o Insti-
tuto Locomotiva e a CUFA (Central 
Única das Favelas), em parceria com 
o Sebrae no Rio Grande do Norte e 
divulgado nesta segunda-feira 15, du-
rante o Fórum de Empreendedoris-
mo Social e Negócios de Impacto, no 
espaço Agência Sebrae Festa do Boi, 
em Parnamirim, região metropolita-
na de Natal.

Entre os entrevistados, 57% são 
homens, 67% são negros e com mé-
dia de 42 anos de idade. Mais da me-
tade deles, 54%, estudou até o ensino 
fundamental, e 91% estão nas classes 
C, D e E. Quando perguntado sobre 
os motivos que os � zeram empre-
ender, 58% responderam que foi por 
necessidade.

O diretor técnico do Sebrae no 
Rio Grande do Norte, João Hélio 
Cavalcanti, destaca que mais uma 
vez, o estado cumpre seu papel van-
guardista e transformador ao criar 
a certi� cação para os negócios de 
impacto social. “O trabalho realizado 
pelo comitê estadual, comprometido 
com o futuro do país e o pleno desen-
volvimento sustentável dos negócios, 
chancela a decisão tomada pelo go-
verno, contribuindo na construção 
de um arcabouço legal, estratégico 

e importante para a geração, quali-
� cada, de trabalho e renda no RN”, 
a� rma João Hélio, reiterando ser um 
avanço importante e signi� cativo pa-
ra os negócios potiguares.

Embora 63% dos empreendedo-
res estejam dentro da informalidade, 
59% deles gostariam de ter CNPJ. 
Esses trabalhadores são, em maioria, 
comerciantes: 55% trabalham em 
comércios de produtos fabricados 
por terceiros, 45% atuam no ramo de 
alimentação e bebidas e metade tem 
um ponto próprio, sendo que outros 
34% trabalham de casa.

“A pesquisa nos revela que, assim 
como em outras regiões do Brasil, 
existe muita potência nas favelas de 
Natal, que as pessoas estão dispostas 
a empreender, mas muitas delas ain-
da esbarram em desa� os como falta 
de ensino e de infraestrutura básica 
para o trabalho”, comenta Renato 
Meirelles, presidente do Instituto Lo-
comotiva, que participou do fórum 
de forma remota.

“A gente percebe que, mesmo 
com todos os problemas econômi-
cos que afetam as populações mais 
pobres, as pessoas nas favelas estão 
correndo atrás de seus sonhos, de su-
as ambições, e usando a criatividade 
para driblar o desemprego”, a� rma 
Preto Zezé, presidente da CUFA, que 
também participou do evento de for-
ma virtual.

São poucos os empreendedores 
que atuam em sociedade. Apenas 8% 
declararam ter sócios e 14% disseram 

ter funcionários. Destes, a maioria 
costuma construir esse vínculo com 
familiares, sendo 84% entre os que 
têm sociedade e 68% entre os que 
contratam.

Ao todo, 80% dos empreendedo-
res das favelas de Natal contam com 
acesso à internet no trabalho, mas 
apenas 36% fazem atendimento onli-
ne. A pesquisa também demonstrou 
que muitos dos entrevistados ainda 
carecem de uma maior organização 
� nanceira. Isso porque somente 32% 
conseguem separar o dinheiro do ne-
gócio das � nanças domésticas e 67% 
são bancarizados.

A pesquisa foi realizada nas co-
munidades de Natal. A amostra é 
composta de 459 entrevistas realiza-
das entre 19 de agosto e 3 de setem-
bro de 2021, com homens e mulheres 
a partir de 18 anos.

Primeiro instituto de pesquisa 
especializado em favelas,o Data 
Favela atua com o objetivo de dar 
voz à sua população, combinando 
a expertise de pesquisa do Instituto 
Locomotiva ao conhecimento e pro-
ximidade das favelas da CUFA. Atua 
nesses territórios de forma � uida 
e pro� ssional, seja entrevistando 
seus moradores, seja treinando-os 
para atuarem nos estudos realiza-
dos. É um processo socialmente 
responsável, que coleta informações 
con� áveis ao mesmo tempo em que 
fornece quali� cação pro� ssional e 
geração de renda para os moradores 
das favelas.

Pesquisa inédita traça perfil do 
empreendedorismo nas favelas
REALIDADE | Data Favela e 
Sebrae lançam pesquisa 
que traça perfil dos 
empreendedores das favelas 
de Natal. Levantamento 
mostra que muitos ainda 
carecem de instruções 
relacionadas à gestão de 
seus negócios

A gente percebe que, 
mesmo com todos os 
problemas econômicos 
que afetam as 
populações mais pobres, 
as pessoas nas favelas 
estão correndo atrás de 
seus sonhos”

“
PRETO ZEZÉ
PRESIDENTE DA CUFA

AGÊNCIA SEBRAE

Levantamento feito pelo Data Favela, em parceria com o Sebrae no Rio Grande do Norte, foi divulgado nesta segunda-feira 15, durante o Fórum de Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

GILBERTO DUARTE DA SILVA SOBRINHO, CPF: 080.077.754-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação-LI, com Validade: 12/11/2025, para Posto de revenda de combustível líquido, com capacidade de 
60m3, localizado na Avenida José Rodrigues de Aquino Filho, s/n, Loteamento Portal do Agreste, 
Quadra B - Lotes 16 e 17, Bairro Santa Luzia, Município de Nova Cruz/RN. 
 

GILBERTO DUARTE DA SILVA SOBRINHO 
PROPRIETARIO 

 
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na 

forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) JOSE FILGUEIRA DA SILVA 48199826487 CNPJ: 29.665.118/0001-10, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0819139-70.2021.8.20.5001, proposta por INDUSTRIA E COMERCIO 
HIDROMAR LTDA contra JOSE FILGUEIRA DA SILVA 48199826487, cuja cópia da petição inicial encontra-se à 
disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado 
curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande 
do Norte, aos 05/11/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 
 

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

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
J E LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 43.697.845/0001-90, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, 
com validade: 12/11/2027, para Transporte de Cargas Perigosas (combustíveis líquidos), com capacidade 
total de armazenamento de 15,35t, localizado na Rua Dr. Inácio Soares Barbosa, 944, Cruz do Monte, 
Parelhas/RN. 

JOSÉ ERNANDES DANTAS FILHO 
 SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JOSÉ EVERALDO DA SILVA BEZERRA, CPF Nº 021.304.194-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença 
Simplificada - para a atividade de Piscicultura em viveiro, localizada no Povoado Bela Vista, 54, Centro de 
Tibau do Sul /RN. 

José Everaldo Da Silva Bezerra  
Empreendedor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Marcio Alexandre Dionísio, CPF: 966.140.724-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO – Licença de 
Reguarização de Operação para Carcinicultura – produção de camarão, localizada no Sítio 
Cabeceiras/Fazenda Pai João, S/N, Zona Rural, Tibau do Sul/RN, Coodenadas: E266104,171m; 
N9313486,445m. 

Marcio Alexandre Dionísio  
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2020-152926/TEC/RLO-0926, 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de 

código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-LV-0050D-
RN: 9.378.723,00 mN; 659.499,00 mE, com 5.145,00 metros, e produção escoada para a Estação Coletora 
e Compressora (ECC) LV-A (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x3 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço de código 7-RFQ-0038D-

RN, e coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.397.112,48 mN / 640.331,96 mE, com 1.366,62 metros de 
extensão, e a produção escoada para Estação Coletora Riacho da Forquilha, coordenadas em UTM 
(Zona 24M): 9.396.577,85 mN / 641.346,66 mE. Datum SIRGAS 2000, Municipio de Apodi. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0038D-RN, e 
coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.397.112,50 mN / 640.332,00 mE, e a produção escoada para 
Estação Coletora Riacho da Forquilha, coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.396.577,85 mN / 
641.346,66 mE Datum SIRGAS 2000, Município de Apodi. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Poço Petrolífero de código 7-PJ-0043-RN 
(N=9.420.939,82 m/E=669.538,26 m), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite PJ-A 
(E=747.911,00 m/N= 9.411.540,00 m) Datum SIRGAS 2000. Município de Mossoró. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x5 CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2016-104050/TEC/LO-0269 com prazo de validade até 13/03/2018, Ampliação da Estação 

Coletora Satélite Pereiro, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
715.161,41 mE; 9.399.316,09 mN), constituída de: 01 (um) Vazo Separador para medição fiscal de gás produzido, 
com dique de contenção e placa de sustentação de concreto; 01 (um) Queimador, com dique de contenção e placa 
de sustentação de concreto; e 01 (um) Tanque horizontal de 35 m³ para separação de água, com dique de 
contenção e placa de sustentação de concreto. Bloco POT-T-749, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2018-119656/TEC/LO-0091, 01 (uma) linha com coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000, para escoamento de gás produzido a partir da Estação Coletora Satélite Pereiro 
(9.399.342,00 mN; 715.130,00 mE), ao ponto de entrega e interligação com o Gasoduto da Petrobras (9.399.316,00 
mN; 715.161,00 mE), medindo 637,71 metros de extensão, Campo de Produção Sabiá da Mata, Zona Rural, 
Município de Assú/RN.   

 Renovação de Licença de Operação Nº 2018-121668/TEC/RLO-0305, 01 (uma) linha de surgência do poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-PRR-0002-RN 
(9.399.537,00 mN; 714.763,00 mE), com 660,00 metros de extensão e destino à Estação Coletora Pereiro. Campo 
de Produção Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x6 

A governadora Fátima Bezer-
ra assinou na manhã desta 
terça-feira 16 a ordem de 

serviços para reforma e ampliação 
do Hospital Pediátrico Maria Alice 
Fernandes, na zona Norte de Natal. 
Será feita a ampliação da enferma-
ria neonatal com cinco leitos, lac-
tário, reforma da classe hospitalar, 
banheiros das enfermarias, central 
de abastecimento farmacêutico e 
almoxarifado.

“Continuamos melhorando a 
estrutura da saúde pública em nos-
so Estado. Agora damos continuida-
de às melhorias no hospital Maria 
Alice Fernandes que é referência em 
pediatria”, a� rmou a governadora 
no ato da assinatura quando esteve 
acompanhada dos secretários de 
Estado, Cipriano Maia, da Saúde, 
Gustavo Coelho, da Infraestrutura, 
adjunta do Gabinete Civil, Socorro 
Batista, subsecretária do GAC, La-
íssa Costa, subsecretário de Gestão 
da Sesap, Elan Miranda, diretora do 
Maria Alice, Suyame Furtado e do 
diretor da MVP Engenharia e Cons-
trução, Marcelo Vitor Pereira.

As obras serão realizadas com 
recursos no valor de R$ 945.894,99 
doados pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no RN, proveniente 
de penalidade aplicada por multa 
trabalhista a uma empresa privada. 
O prazo para conclusão das obras é 

de 180 dias.
O Hospital Pediátrico Maria 

Alice Fernandes (HMAF) é uma Ins-
tituição Pública de Saúde de médio 
porte vinculada ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). Atende crianças e 
adolescentes de zero a 14 anos 11 
meses 29 dias, que têm acesso à 
unidade por meio de regulação en-
caminhadas por outras unidades de 
saúde.

Dispõe de 36 leitos para aten-
dimento clínico (inclusive leitos de 
psiquiatria), centro cirúrgico com 
duas salas e 14 leitos destinados 
ao atendimento de crianças com 
patologias cirúrgicas; 6 leitos para 
dependentes de ventilação mecâni-
ca e 10 leitos de unidade de terapia 
intensiva. Possui ainda pronto so-
corro com 2 leitos de estabilização 
e 14 leitos de observação clínica e 
cirúrgica.

A instituição dispõe também 
de atendimento ambulatorial pa-
ra retorno cirúrgico e consultas 
especializadas em cardiologia, 
otorrinolaringologia, psiquiatria, 
fonoaudiologia e gastroenterologia, 
este último atua em parceria com 
a equipe de nutricionistas e realiza 
trabalho direcionado ao programa 
de Teste de Provocação Oral (TPO).

O Hospital faz parte da rede de 
assistência na pandemia do novo 
coronavírus.

Governadora assina ordem 
de serviço para ampliação do 
Hospital Maria Alice Fernandes
MONTANTE| Serão investidos 
R$ 945.894,99 doados pelo 
Ministério do Trabalho

No ato da assinatura, Fátima Bezerra esteve acompanhada de auxiliares, como o secretário da Saúde, Cipriano Maia

ELISA ELSIE/ASSECOM 

Continuamos melhorando 
a estrutura da saúde 
pública em nosso 
Estado. Agora damos 
continuidade às 
melhorias no hospital 
Maria Alice Fernandes 
que é referência em 
pediatria”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN
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DIVULGAÇÃO

AGN-RN investe mais de R$ 76,8 milhões na 
economia potiguar em apenas dois anos e 10 meses

A Agência de Fomento do Rio 
Grande do Norte (AGN-RN), 
instituição � nanceira do 

Governo do Estado, alcançou a ex-
pressiva marca de mais de RS 7684 
milhões investidos na economia 
norte-riograndense através de � -
nanciamentos a empreendedores 
e empreendimentos potiguares no 
período de pouco mais de dois anos 
e 10 meses. O resultado é 32,1% 
maior do que desempenho alcança-
do em todo quadriênio 2015-2018.

Ao todo, foram R$ 76.849.552,27 
injetados pela instituição � nanceira 
por meio das mais diversas linhas 
de créditos operadas e que atende-
ram 18.143 empreendedores desde 
o dia 1º de janeiro de 2019 até 12 de 
novembro de 2021. No período an-
terior, foram pouco mais de R$ 58,1 
milhões investidos.

A Agência, inclusive, está próxi-
ma de superar também o número de 
negócios atendidos e já tem 98,4% 
do total apoiado no quadriênio 
anterior. Entre 2015 e 2018, foram 
18.427 empreendedores atendidos 
com � nanciamento contra 18.143 e 
ainda faltando um ano e três meses 
para fechar o quadriênio.

O crescimento expressivo nas 
operações e no volume de negócios 
realizados ao longo dos últimos 
anos pela AGN se dá, segundo a di-

retora-presidente Márcia Maia, em 
razão das transformações realiza-
das na gestão Agência de Fomento 
a partir das diretrizes e do Governo 
do Estado, da governadora Fátima 
Bezerra e da própria instituição � -
nanceira de desenvolvimento.

A gestora se refere às linhas 
criadas para atender Agricultura 
Familiar, Cultura e Artesanato, Eco-
nomia Solidária, Juventude Empre-
endedora; Colônias de Pescadores, 
informais e MEIs da cadeia produti-

va do Turismo, bem como, a criação 
de uma plataforma online própria 
para facilitar o acesso ao crédito, 
ampliação de parcerias junto ao Se-
brae, CDLs, Prefeituras, Associações 
ligadas ao setor produtivo e outras 
instituições para alcançar novos 
públicos/empreendedores, além de 
medidas administrativas de reor-
denamento de setores, redução de 
despesas e articulação com secreta-
rias do Governo do Estado.

“A Agência de Fomento tem um 

papel anticíclico enquanto institui-
ção � nanceira de desenvolvimento 
responsável por gerir a política pú-
blica de crédito e com participação 
direta no estímulo ao desenvolvi-
mento e ao empreendedorismo no 
estado. Mesmo antes da pandemia, 
iniciamos uma série de ações ge-
renciais, ampliamos o espectro de 
atividades que a instituição atendia, 
melhoramos a comunicação e bus-
camos estar cada vez mais próxi-
mos do empreendedor, literalmente 
viajando o estado de ponta a ponta”, 
explicou a diretora-presidente.

DESEMPENHO | Em menos 
de três anos, instituição 
financeira do Governo do 
Estado superou em 32,1% 
o volume de recursos 
financiados no quadriênio 
2015-2018

Márcia Maia destaca transformações realizadas na Agência de Fomento a partir das diretrizes e do Governo do Estado Confira os canais de 
atendimento:

Microcrédito formal e informal:
84 3232-6106 ou 84 99607-1360 

(Whatsapp)
E-mail: 

micro@agnrn.com.br
Fungetur:

84 3232-1583 ou 84 99136-
1897/99640-0700 (Whatsapp)

E-mail: 
cadastro@agnrn.com.br

O Tribunal de Justiça do RN e 
a Justiça Federal celebraram 
na sexta-feira 12 um Termo 

de Cooperação Técnica que irá be-
ne� ciar, aproximadamente, 800 
moradores, proprietários de casas, 
do conjunto Parque dos Coqueiros, 
Zona Norte de Natal. O termo tem o 
objetivo de operacionalizar acordo 
� rmado perante o Setor de Mediação 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
junto aos processos envolvendo o 
Sistema de Financiamento da Habi-
tação (SFH).

No Rio Grande do Norte, o acor-
do bene� cia, inicialmente, as pes-
soas que adquiriram imóveis neste 
conjunto e que tiveram problemas 
relacionados a vícios (defeitos) de 
construção nas residências. Os pro-
cessos relacionados a esta situação 
tramitam tanto na Justiça Estadual 
quanto na Federal, e, em virtude dis-

so, o termo de cooperação está sendo 
� rmado, para que esta ação, ou seja, 
a concretização desse acordo, seja 
realizada em conjunto pelas duas 
esferas do Poder Judiciário.

Na solenidade, o desembarga-
dor Vivaldo Pinheiro, presidente 
do TJRN, destacou que a Semana 
Nacional de Conciliação se encerra 
com um ponto alto que é a assina-
tura deste termo de cooperação, o 
qual possibilitará que os processos 
possam ser resolvidos através de 
uma conciliação feita em bloco. “Um 
exemplo exitoso que deverá servir 
de modelo para todo o país como 
forma de dar celeridade e qualidade 
a resposta que o Judiciário entrega ao 
cidadão. Parabéns aos magistrados, 
servidores, conciliadores que tão 
penhoradamente se dedicam a esta 
causa da mais elevada grandeza que 
equaciona e solve litígios e promove a 
cultura da paz social”, frisou Vivaldo 
Pinheiro.

Secretária executiva do Núcleo 
Permanente de Mediação e Concilia-
ção do TJRN, a juíza Daniella Simo-
netti salientou que o jurisdicionado 
não precisará se deslocar até os fó-

runs do TJRN ou da JFRN - ao contrá-
rio, o Poder Judiciário é que irá até o 
conjunto Parque dos Coqueiros para 
atender a todos os cidadãos lá, no 
período de 22 a 26 de novembro com 
a CEF e o escritório de advocacia que 
representa os mutuários presentes 
no local. Segundo ela, a previsão e 
que sejam atendidas 200 pessoas por 
dia, com dez mesas de conciliação.

Ela agradeceu aos representan-

tes da Justiça Federal pelos esforços 
envidados para que o Termo de Co-
operação Técnica fosse assinado em 
tempo tão curto e justamente no en-
cerramento da 16ª Semana Nacional 
da Conciliação. Ela também agrade-
ceu o empenho de toda a equipe de 
mediação do STJ, da Caixa Econômi-
ca Federal e do escritório de advoca-
cia que representa os mutuários, a 
seguradora e a Advocacia Geral da 

União. “Mais uma vez os métodos 
consensuais signi� cando tanto para 
o jurisdicionado, para o Judiciário na 
prática da efetiva justiça”, enalteceu a 
magistrada.

Para o presidente do TRF da 5ª Re-
gião, desembargador Edilson Pereira 
Nobre Júnior, no mundo globalizado 
de hoje é preciso começar mudando 
a cultura jurídica do litígio pela reso-
lução de conflitos jurídicos por meios 
alternativos, com a conciliação sendo o 
primeiro meio. Essa mudança, segun-
do o presidente, poderia começar pelo 
ensino jurídico nas universidades.

De acordo com o desembargador 
federal, o Poder Judiciário está assu-
mindo bem esse papel na conciliação 
e disse que não tem dúvidas de que as 
duas esferas de justiça farão um gran-
de trabalho nesse caso especí� co dos 
mutuários do Conjunto Parque dos 
Coqueiros e que os jurisdicionados é 
que têm a ganhar com essa iniciativa.

A juíza federal Gisele Araújo Lei-
te, coordenadora do Cejusc da Jus-
tiça Federal, relatou que a ideia teve 
início em 2018, com algumas reuni-
ões com todos os atores envolvidos 
em busca de resolver os con� itos.

TJRN e Justiça Federal firmam cooperação para 
beneficiar mutuários do Parque dos Coqueiros
JUSTIÇA | Termo objetiva 
operacionalizar acordo 
firmado perante o Setor 
de Mediação do STJ

JURINEWS

Desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do RN
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2018-121650/TEC/RLO-0304, com prazo de validade até 03/09/2021, 01(uma) linha 

de surgência poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-CNB-02-RN 
(9.394.075,00 mN; 710.267,00 mE), com 615,00 metros de extensão e destino à Estação Coletora Carnaúba. Campo de 
Produção Sabiá da Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2018-129653/TEC/LO-0334, com prazo de validade até 22/04/2022, 06 (seis) linhas de surgência dos 
poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-05-RN 
(9.393.775,38 mN; 708.003,55 mE), com 900,00 metros de extensão; 7-SBO-06-RN (9.393.849,44 mN;708.560,14 mE), com 
1.100,00 metros de extensão; 7-SBO-07-RN (9.393.937,70 mN; 709.248,06 mE), com 800,00 metros de extensão; 7-SBO-08-
RN (9.393.941,91 mN; 709.722,56 mE), com 700,00 metros de extensão; 7-SBO-09-RN (9.393.873,32 mN; 709.991,54 mE), 
com 400,00 metros de extensão; e, 7-SBO-10-RN (9.394.197,98 mN; 709.961,48 mE), com 2.000,00 metros de extensão. O 
destino das produções para Estação Coletora Satélite de Carnaúba (9.399.265,52 mN; 715.104,41 mE). Campo de Produção 
Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2017-109911/TEC/LS-0113, com prazo de validade até 30/06/2020, 02 (dois) acessos aos poços 
petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0001-RN 
(9.393.968,50 mN; 708.848,47 mE), com 105,19 metros; e 7-SBO-0003-RN (9.394.556,08 mN; 710.225,57 mE), com 688,92 
metros. Campo Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Ampliação Nº 2017-113299/TEC/LA-0032, com prazo 13/09/2021, Ampliação na Estação Coletora de Carnaúba, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 (9.394.412,90 mN; 710.714,50 mE), 
contemplando: Instalação de 06 (seis) tanques de 60,00 m³ cada; Conversão de 02 (dois) tanques de 56,00 m² e de 01 (um) 
tanque de 60,00 m³ para tanque de medição fiscal com inclusão de 03 (três) bicos carregadores; Instalação de 02 (dois) 
tanques de 50,00 m³ cada, para separação de água; Ampliação da cerca e Interligações diversas, Bloco POT-T-748, Zona 
Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115585/TEC/RLO-1183 com prazo 13/01/2021, 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 1-CNB-01-RN (9.394.451,00 mN; 710.712,00 
mE), com destino à Estação Coletora Carnaúba. Campo de Produção Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-115794/TEC/RLO-1226 com prazo de validade até 16/02/2021, 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-PBC-02-RN (9.393.831,00 
mN; 709.116,00 mE), com destino à Estação Coletora Carnaúba. Campo de Produção Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, 
Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-116652/TEC/RLO-1352, com prazo de validade até 30/01/2021, 01 (uma) Linha 
de Surgência ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-PBC-
03-RN (9.393.787,00 mN; 709.080,00 mE), com 2.900,00 metros de extensão, e destino à Estação Coletora Carnaúba. Campo 
de Produção Sabiá da Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2017-116654/TEC/RLO-1353 com prazo de validade até 30/01/2021, 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-CNB-02-RN (9.394.490,00 
mN; 710.739,00 mE), com destino à Estação Coletora Carnaúba. Campo de Produção Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, 
Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2018-121637/TEC/RLO-0300, com prazo de validade até 30/08/2021, 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 3-PBC-
0002-RN (9.393.810,00 mN; 709.108,00 mE), com 1.751,00 metros de extensão e destino à Estação Coletora Carnaúba. 
Campo de Produção Sabiá da Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação Licença Simplificada Nº 2018-129652/TEC/RLS-0303, com prazo de validade até 29/04/2022, 02 (dois) acessos 
dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-05-RN 
(9.393.775,00 mN; 708.003,00 mE), com 110,00 metros de extensão; e 7-SBO-10-RN (9.394.197,00 mN; 709.961,00 mE), 
com 93,21 metros de extensão. Campo de Produção Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação e Operação Nº 2020-156267/TEC/LIO-0033, com prazo 10/06/2022, 01 (uma) linha de injeção de gás do 
poço injetor de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 8-SBO-0020-RN: 
9.394.040,00 mN; 709.010,00 mE, com 1.881,58 metros, e gás a ser injetado a partir da Estação Coletora Satélite Carnaúba 
(9.394.407,31 mN; 710.708,51 mE). Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 08.419.352/0024-84, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, com validade: 12/11/2027, para usina de concreto, instalada em uma área de 
2770m2 , sendo 104,14 m2 de área construída, localizado na Rua José Thomas de Sena, S/N, Lote 9914 0050 
0864, setor 04, Distrito Industrial I, Macaiba/RN. 
 

DURVAL ALEXANDRINO DOS SANTOS NETO 
PROPRIETÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
recebeu a Licença de Operação com validade em 12/11//2027 em favor do empreendimento para a Extração 
Mineral de Metaconglomerado para uso ornamental, com volume de 300m³/mês em uma área de 6,67 ha, 
localizada no Sítio Boqueirão – Zona Rural – Parelhas – RN.  
 

Jesus Ávaro Rey Bello  
Sócio Administrador  

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
O POSTO DE COMBUSTIVEL LORENA LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.617.302/0001-55, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação – LI para Revenda de Combustíveis Líquidos, nesta data, em favor do empreendimento, 
com capacidade de armazenamento de 60.000 L (sessenta mil litros), sendo estes: Gasolina Comum, Gasolina 
Aditivada, Etanol, Diesel Comum e Diesel S10. O empreendimento está localizado na Rua Francisco Jorge dos 
Santos, 390, Centro, CEP 59.665-000, Carnaubais-RN. 
 

NICODEMOS CAVALCANTE DANTAS 
CPF: 475.025.504-10 

Sócio Diretor  

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  
 

Reciaço RN – Reciclagem de Aço LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.: 21.967.785/0001-46, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Alteração  para a Empresa que atua no ramo de comercialização e depósito de sucatas 
metálicas, incluindo metais ferrosos e não ferrosos, com geração de resíduos classe I e II, localizada no 
município de Macaíba, no endereço Rod. BR-304/RN(Reta Tabajara) – S/N – Setor 04 – Quadra 0001 – Lote 
1461 – Distrito Industrial I - CEP 59.280-000. 

Manoel Patrício de Medeiros Neto 
Sócio Administrador 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Serra Norte Granitos LTDA, CNPJ 02.372.580/0001-73, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação – LI, 
para Extração de minérios diversos (ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmatíticas e quartzitos, 
feldspato, xisto, xelita, etc.) 1000 (m³/mês), localizada na Zona Rural, Sítio Malhada da Areia, s/n, Equador, RN.  
 

Osny Antônio Pozzi Machado 
Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A empresa VALENC ENERGIA LTDA., CNPJ 28.893.977/0001-02, torna a público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) para Geração de 
Energia com Fonte Eólica, localizada à Rodovia RN 160, Fazenda Flor do Vale, denominado Parque Eólico Flor 
da Terra (27,5MW), Ceará Mirim/RN. 

Armindo Bredariol Junior 
Diretor Técnico 

 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A empresa VALENC ENERGIA LTDA., CNPJ 28.893.977/0001-02, torna a público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) para Geração de 
Energia com Fonte Eólica, localizada à Rodovia RN 160, denominado Parque Eólico Floresta (25MW), Ceará 
Mirim/RN. 

Armindo Bredariol Junior 
Diretor Técnico 

 

 
 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
 

Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 
 

SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que firmou com 
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização 
de Exploração – Uso Alternativo do Solo, com prazo de validade até 10/11/2022, em favor do 
empreendimento com registro no SINAFLOR 22415183 e autorização 2024.5.2021.54839 para uma área de 
0,7160 Ha, , sendo autorizada a intervenção na vegetação referente a uma área de 0,3500 hectare, rendimento 
lenhoso estimado em 9,03m³ ou 30,79 st, constituída por vegetação nativa característica do Bioma Caatinga, 
cuja poligonal é delimitada pelas coordenadas em UTM  para perfuração de 01 (um) poço petrolífero de código 
7-SBO-0013-RN do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  
 

RICARDO MAZORRA PERES  
Diretor de Operações                                                                    
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

Usina Estivas LTDA, 311.682.47/0001-45, 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 29/09/2027, em favor do empreendimento Cultivo de Cana-de-açúcar, em uma área 
não Irrigada de 1.568,25 ha, localizada nas Fazendas Sítio São José de Mipibu, Pau-Brasil e Lagoa do 
Fumo, Área 01, Municipio de São José de Mipibu / RN. 

             
Célido Ricardo da Silva 

Superintendente 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Usina Estivas LTDA, 311.682.47/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, com prazo de validade 
até 30/09/2027, em favor do empreendimento Cultivo de Cana-de-açúcar, em uma área não Irrigada de 
129,64 ha, localizada na Fazenda Imuna, Bloco 04, Município de Nísia Floresta / RN. 

             
Célido Ricardo da Silva 

Superintendente 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Usina Estivas LTDA, 311.682.47/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, com prazo de validade 
até 29/09/2027, em favor do empreendimento Cultivo de Cana-de-açúcar, em uma área não Irrigada de 
163,68 ha, localizada nas Fazendas Paraíso e São Miguel, Área 11, Município de Arez / RN. 
 

Célido Ricardo da Silva 
Superintendente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A empresa VALENC ENERGIA LTDA., CNPJ 28.893.977/0001-02, torna a público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) para Geração de 
Energia com Fonte Eólica, localizada à Rodovia RN 160, denominado Parque Eólico Barro Vermelho (25MW), 
Extremoz/RN. 

Armindo Bredariol Junior 
Diretor Técnico 

 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 911.001/2021
Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica 
nº 062/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE ITENS PARA KITS MATERNIDADE”. O local de 
realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se 
credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 17 de novembro de 2021 às 08hs:00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 02 de dezembro de 2021 às 11hs:00min.  INÍCIO DA DISPUTA:  02 de dezembro de 
2021 às 11hs:01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus 
Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail : 
cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002. 

Jardim do Seridó/RN, 16 de novembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

MOSSORÓ

CARBONIZADO

Mãe e filhos 
são mortos 
após deixarem 
delegacia

Polícia encontra 
cadáver em 
Carnaubais

Bandidos atiraram contra o 
carro de um motorista de 
aplicativo e mataram uma 

mulher e seu � lho, na manhã 
desta terça-feira 16, em Mossoró.
As vítimas tinham acabado de sair 
da Delegacia Especializada de Fur-
tos e Roubos, onde o jovem de 18 
anos tinha prestado depoimento 
sobre crimes que teria praticado.

Após saírem da Defur, as víti-
mas estavam em um carro con-
duzido por um motorista de apli-
cativo quando, no caminho, elas 
foram interceptadas por um veícu-
lo de cor preta, no Bairro Abolição 4.
Vários disparos de uma arma 
calibre 12 foram efetuados. Após 
a ação criminosa, o motorista 
do veículo saiu sem nenhum 
ferimento e prestou esclare-
cimentos sobre o ocorrido.
Segundo informações da Polícia 
Civil, as investigações apontam o 
rapaz de 18 anos como integrante 
de alguma facção criminosa. Os 
bandidos ainda não foram captu-
tados.

Milagre
O sargento PM Almeidaclassi� -

cou como “milagre” o fato do mo-
torista ter sobrevivido ao atentado: 
“Um milagre grande. Vários tiros 
sendo disparados em seu veículo, ele 
sair ileso é um verdadeiro milagre.
“Acredito que já estavam observan-
do as vítimas, minutos antes”, disse 
o policial.

Criminosos invadiram uma casa, 
tiraram à força e carbonizaram 
o morador da residência, no 

município de Carnaubais, no interior 
do Rio Grande do Norte. O caso acon-
teceu na madrugada desta terça 16.

Segundo informações chegadas 
à redação, cerca de quatro homens 
encapuzados, em um carro, che-
garam à residência e chamaram a 
vítima, que foi rendida. Os bandidos 
levaram o homem, dois aparelhos 
celulares que haviam na casa e um 
carro de placas não informadas.

Algum tempo depois, populares 
informaram que um carro estava em 
chamas próximo ao lixão em Car-
naubais, onde policiais encontraram 
o corpo do homem carbonizado 
dentro do veículo.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

AQUELE TEXTO
Sempre gostei de escrever. Dentro 

da comunicação é minha melhor 
vertente. Gosto de contar histórias, 
de conectar pessoas, de conhecer e 
narrar fatos, de noticiar. Por muito 
tempo a crônica social foi vista como 
fútil, no entanto é o retrato � el de um 
tempo, com suas belezas e mazelas. 
Me propus há anos, quando a oportu-
nidade me chamou, fazer jornalismo 
social, não virei colunista, um título as 
vezes pedante demais, sou, fui e serei 
jornalista em cada linha que � zer, em 
cada local onde puder comunicar.

Para mim é uma felicidade 
hoje festejar essa página, festejar este 
veículo que se chama AGORA RN.

Isso é a celebração de uma 
coragem: a de investir num impresso 
quando muitos apostam em sua 
derrocada completa. A crescente 
do periódico e sua rede mostram o 
contrário. Apresentam possibilidades 
de interação. Algo não precisa morrer, 
para algo sobressair, podem coexistir. 
Eu adoro escrever para jornal, para 
revistas, ainda mais quando não há 
imposição, direcionamento, censura. 
As pessoas que acreditam neste 
veículo merecem aplausos de todos 
aqueles que amam e tem como 
missão o bem informar. Não é fácil 
manter o Agora RN circulando diaria-
mente e agora chegando as mãos de 
seus leitores maior e mais bonito que 
nunca. É uma aposta, um sonho, um 
compromisso. 

A partir de amanhã o meu 
também cresce. Nossa página ganha 
cor todos os dias. E eu vou seguir 
escolhendo sempre as melhores fotos 
e trazendo as principais notícias de 
pessoas, eventos e ocorridos. Rati� co 
minha dedicação ímpar com você que 
me acompanha e gosta, mantendo 
meu propósito de com essa crônica 
social também ajudar a construir 
uma sociedade que enxergue a todos 
como iguais e que mire no seu melhor, 
em boas ideias e bons propósitos. No 
mais parabenizar a Alex por ser  o 
capitão disso tudo, alguém que pre-
cisa tomar decisões diárias, algumas 
não fáceis. Agradeço a con� ança, o 
espaço. Vida longa ao Agora RN.

Happy    Birthday
Regina Alvarenga, Davi Miguel 

Medeiros, Salesiano Dantas, Alex 

Costa, Ana Luíza Saraiva, Jurema 

Carvalho e Daniel Rezende 

Vai ter cicatriz e vai ter aprendizado“

“

Nestes dois meses de coluna, mensagens de quem foi notícia

“Uma coluna 
antenada em tudo 
que está rolando na 
cidade; Simone traz 
entretenimento de 
qualidade.”

PAULA GASPAR 
INFLUENCIADORA

“Seriedade, 
competência, e 

principalmente talento, 
com certeza o sucesso 
é garantido. Parabéns 
pelo jornalismo sério”.

HAROLDO AZEVEDO 
CHEF

Não é apenas sobre a coluna, 
é sobre a competência 
e irreverência de quem a 
escreve. Parabéns Agora 
RN, parabéns Simone Silva, 
parabéns a todos que 
fazem parte desse meio de 
comunicação que faz parte 
do meu dia a dia.

ROBERTA DUARTE
EMPRESÁRIA

“A Coluna de Simone Silva 
no Agora RN é um marco 

na história do jornalismo 
potiguar. Dar voz, espaço  
e destaque ás mulheres é 
algo que pode e deve ser 

comemorado. Vida longa a 
esse canal comunicativo de 

qualidade.” 

MARIANA SIQUEIRA
ADVOGADA 

“Parabenizo pelos seus 6 
anos o AgoraRN e todos os 
seus profissionais,  pela busca 
constante da informação séria, 
crítica e essencial, que apenas 
o jornalismo de qualidade é 
capaz de fornecer. Instrumento 
de consolidação da nossa 
democracia”.

DANIELE MOTTA
CONSULTORA DE IMAGEM

“A coluna de Simone reflete 
a alma dela, alegre, amiga, 
acolhedora. Uma festa que 

acontece todas as vezes que 
ela abraça a gente com o sorriso 

imenso. Estas na sua coluna é 
sempre motivo de muita alegria! 
Sou suspeita em falar por sou fã 

desde sempre!Vida longa!”

CARLA NOGUEIRA
EMPREENDEDORA

“O Agora RN e a coluna de 
Simone Silva são imprescindíveis 
para nos deixar bem informados. 
São espaços plurais e que 
mostram o cotidiano de forma 
responsável, verdadeira e também 
com leveza. É a crônica social 
que dá gosto lê. Que existam por 
muitos anos. Parabéns!”

CINTIA SENA
PAISAGISTA  

“Um dia como hoje é impossível 
passar em branco, Simone e 
essa coluna nos enriquecem 

diariamente com conteúdo 
verídico e de qualidade, feito 
com muita responsabilidade 
e com um talento que só ela 

tem. Acredito que falar sobre 
pessoas seja uma das tarefas 

mais difíceis que existem, e 
essa querida executa com 

maestria, sempre com muito 
respeito e sem se envolver em 

questões pífias. 

BRUNO PORPINO
PUBLICITÁRIO

B- DAY - DAVI MIGUEL
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CRUZADAS
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O que mais se destaca é a sua habilidade para lidar com 
dinheiro, Áries. Multiplica, Senhor! Se prestar atenção a 
tudo o que ocorre ao seu redor, vai ser moleza descobrir 
novas maneiras de encher o bolso, fechar uma parceria 
comercial e até receber uma grana que não esperava.

Além de pintar imprevistos e problemas à tarde, 
acontecimentos antigos também podem azedar a 
convivência com colegas e até com o mozão, e ao invés 
de mandar mensagens irritadas e começar uma briga, 
deixe para conversar pessoalmente com o par à noite.

No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e 
correr atrás dos seus maiores sonhos para chegar 
onde deseja. Nada vai cair de brinde no seu colo, 
mas pode se surpreender com o que é capaz de 
conquistar graças aos seus esforços.

Seu signo costuma ser desconfi ado e nem sempre 
interage de boa com os outros, mas a Lua promete 
melhorar a interação com os colegas e parceiros pela 
manhã. Aproveite para conversar sobre projetos e tarefas 
que dependem de colaboração, marcar reunião, etc.

No trabalho, priorize tarefas que podem ser feitas 
de maneira reservada, especialmente se anda 
sonhando com uma promoção ou quer abocanhar 
aquela comissão no fi nal do mês, e com nosso 
Banho de Atitude, será fácil de atingir seus objetivos.

Mergulhar no trabalho e fi nalizar suas obrigações 
logo cedo será a melhor pedida nesta quarta, meu 
cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para 
o seu sucesso pela manhã, porque não vai faltar 
serviço.

O desejo de expandir seus horizontes, experimentar algo 
novo e deixar a rotina de lado deve movimentar esta manhã. 
Deixe a desconfi ança de lado para experimentar novas 
maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, especialmente 
se estiver a fi m de melhorar sua produtividade.

Nesta quarta, criatividade e ótimas ideias serão 
importantes para se destacar no trabalho logo 
cedo, meu cristalzinho. Explore seu charme para 
fazer novos contatos profi ssionais, conquistar 
clientes ou melhorar suas vendas.

Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais 
chatinhas ou rotineiras, foque sua atenção no 
serviço. O astral é perfeito para repensar a carreira, 
fazer ajustes e até encontrar um novo nicho com 
mais chance de sucesso.

No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode 
demonstrar mais praticidade na hora de lidar com as 
tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home offi ce 
pode ter desafi os e talvez seja complicado entregar a 
produtividade que precisa.

A Lua em Touro destaca sua criatividade no 
trabalho, bem como o espírito de equipe para 
encarar as tarefas com garra e disposição. Além 
disso, investir em conhecimento é sempre uma 
boa ideia, Virgem.

Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se destacar no 
serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. 
Aproveite para causar boa impressão ao lidar com clientes 
ou pessoas novas, ampliar seus círculos sociais, e cuidar de 
serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
O “Zig Zag Arena” é uma 

preocupação na Globo. Tanto 
assim que na segunda-feira já 
eram exibidas chamadas para 
o próximo programa.“Minha 

Voz Fica”, documentário inédito 
com Zélia Duncan, será exibido 
nesta quarta-feira, às 18h, pelo 
Arte 1.Caio Rehder e Wesley 
Ho�  também fecharam para a 
nova novela da Record, “Reis”, 

com estreia no começo de 2022.
Marcella Maia, Ícaro Silva e 

Rainer Cadete são alguns nomes da 
Globo con� rmados nas passarelas 

da São Paulo Fashion Week.A 
TV Cultura volta a dedicar parte 
de sua programação à literatura, 

sexta-feira, a partir das 20h, 
com o retorno do “Entrelinhas”.
Conhecido pelos roteiros 

policiais - como os � lmes sobre 
Suzane Von Richthofen e a série 
“Bom Dia, Verônica” -, Raphael 
Montes prepara uma comédia 

romântica para o Disney+.

Em jogo
Na última sexta-feira saiu o 

edital de concorrência do cam-
peonato inglês para 2023/2024 a 
2026/2027 – três temporadas.

Prazo � nal para a entrega das 
propostas é o dia 13 de dezembro. 
Decisão sai este ano, incluindo to-
da a América Latina.

Tem chance
Band e Rubens Barrichello es-

tão muito próximos de um acerto 
de� nitivo, visando a temporada de 
2022 da Fórmula 1.

Existe, das partes, boa vontade 
em conciliar a agenda de compro-
missos da TV com a rotina agitada 
do piloto.

Clube do Bolinha
Alguém se tocou que a equi-

pe de esportes da TV Jovem Pan 
é composta apenas por homens. 
Festival do alfaiate.

Diante disso foi iniciada a bus-
ca por representantes femininas. 
Já existe conversa com algumas.

Bombando
No ar há menos de uma sema-

na, “Sandy + Chef ” ocupa o primei-
ro lugar entre os dez programas 
mais vistos do HBO Max no Brasil.

Nesta próxima sexta serão dis-
ponibilizados os três episódios � -
nais da temporada, com João Dia-
mante, Renata Vanzetto e � iago 
Castanho.

Por pouco
Em entrevista ao podcast Ma-

milos, Bruna Marquezine revelou 
que estava na briga para ser a Su-
pergirl no � lme “� e Flash”, da DC, 
que estreia em 2022.

Fez o teste no intervalo das 
gravações de “Maldivas”, série da 
Net� ix, e chegou ao Top 2, quando 
perdeu a vaga para Sasha Calle. 

Isis Valverde também concorreu.

Caminhando
Há tempos a Globo ensaia uma 

noite de segunda-feira sem exibi-
ção de “Tela Quente”, para privile-
giar o conteúdo nacional.

Carlos Henrique Schroder, em 
seus tempos de número 1, defendia 
essa possibilidade. Nesta semana, 
por causa do futebol, entrou uma 
edição do “� e Voice”, algo bem 
melhor que os batidos � lmes.

Vale a história
No passado, durante anos nos 

tempos do Boni, a Globo tinha 
produção própria nas segundas-
-feiras.

Só parou em 1987, no � m do 
“Viva o Gordo”, quando Jô Soares 
decidiu não renovar com a Globo 
e o “Tela Quente” foi criado para 
quebrar um galho.

Assim � cou.

Record e SBT 
já têm fi xados 
seus endereços 
esportivos

Assim como a Globo faz há 
muito tempo, Record e SBT ago-
ra entraram de vez no disputado 
campo esportivo, inclusive com 
o cuidado de obter direitos de 
transmissão por períodos longos.

Nada mais correto. É uma 
proteção necessária.

A construção do hábito só 
vem com o tempo e por aí sem-
pre vale lembrar o exemplo da 
TV Gazeta, em 1987. Quando 
ainda existia a OTI – Organiza-

INSTAGRAM

ção da Televisão Iberoamericana, 
que prendia e mandava soltar na 
televisão de toda a América, aquela 
que transmitisse o Pan-Americano 
em Indianápolis em 1987 seria im-

pedida de fazer a Copa do Mundo 
da Itália em 1990. Tinha uma briga 
com a FIFA.

Para driblar tal determinação, 
Record, Globo e Band juntaram 
os seus pro� ssionais e cobriram o 
Pan pelo Canal 11 de São Paulo e 
emissoras independentes. Foi um 
estouro de audiência, mas limita-
do apenas entre o início e  � m da 
competição. No dia seguinte ao seu 
término, a Gazeta voltou à antiga 
rotina de baixos resultados.

SBT, além da Liga dos Campe-
ões, terá a Libertadores também 
na temporada de 2022 e promete 
brigar pelas próximas, assim como 
a Record fez com o Paulistão e o 
Campeonato Carioca pelos próxi-
mos anos. Endereços marcados.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Os astros recomendam que você tenha muita 
cautela e discrição ao longo do dia. Lua e Netuno na 
Casa 12 alertam que é melhor não con  ar demais 
nas pessoas e ouvir a sua intuição para não cair nas 
armadilhas de gente falsa, mentirosa ou golpista.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
“Que Seja Doce”, sucesso do GNT, se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entrou na rotina de trabalhos. 

Opinião
O futebol é da Globo e ela sabe 

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

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

Por exemplo
Para “Craque do Jogo”, em 

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

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

Fala muito
Aliás, em se tratando de boas 

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

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

Cinema
Marcos Veras, pai do Davi, 

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

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

Mesmo caminho
O programa “O Túnel do 

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

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

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

Agora, o casamento
Viviane Araújo queria vencer 

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

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

No stop
Tiago Leifert apresenta, do-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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Está fechado o grid da Fórmu-
la-1 para 2022. A Alfa Romeo 
anunciou nesta terça-feira 16 

que Guanyu Zhou, de 22 anos, subs-
tituirá o italiano Antonio Giovinazzi 
e terá como companheiro de equipe 
o � nlandês Valtteri Bottas, da Mer-
cedes. Agora as 10 equipes estão 
com suas duplas de� nidas para a 
próxima temporada, que pela pri-
meira vez na história terá um piloto 
chinês.

Piloto de testes da Alpine e cor-
rendo na Fórmula 2, Zhou dirigiu 
o carro de Fernando Alonso no co-
meço da temporada da F-1 e desde 
então despertava o interesse da 
Alfa Romeo. Com a ideia da equipe 
em mesclar a experiência de Bottas 
com um jovem talentoso, Zhou aca-

bou escolhido.
“É um prazer receber Guanyu 

Zhou na Alfa Romeo Racing”, disse 
Frédéric Vasseur, diretor executivo 
da equipe. “Ele é um piloto muito ta-
lentoso, como seus resultados na F2 
mostraram, e estamos ansiosos para 
ajudar seu talento a � orescer ainda 
mais na Fórmula 1.”

Vasseur comemorou a nova du-
pla da Alfa Romeo. “Estamos orgu-
lhosos de nossa formação para 2022 
e con� antes de que Zhou formará 
uma parceria de muito sucesso com 
Valtteri. Também estamos ansiosos 
para dar as boas-vindas a todos os 
novos fãs chineses que se juntarão 
à equipe. Alfa Romeo Racing é uma 
marca histórica e que incorpora o 
espírito da Fórmula 1. Faremos o 

nosso melhor para tornar a experi-
ência do nosso esporte excelente na 
China.”

Zhou, segundo Metrópoles, fes-
tejou bastante a primeira chance na 
F-1 e promete não decepcionar. “Eu 
sonhava desde muito jovem a esca-
lar o mais alto que pudesse em um 
esporte pelo qual sou apaixonado e 
agora o sonho se tornou realidade. 
É um privilégio para mim começar 
minha carreira na Fórmula 1 com 
uma equipe icônica, uma equipe que 
introduziu tantos jovens talentos na 
F-1 no passado. Agora o sonho é rea-
lidade”, disse o jovem chinês.

O piloto da UNI-Virtuosi no cam-
peonato de Fórmula 2 deste ano foi 
além. “Sinto-me bem preparado pa-
ra o imenso desa� o da Fórmula 1, o 

ápice do meu esporte, ao lado de um 
talento comprovado de classe mun-
dial que é o Valtteri Bottas. Agrade-
ço à equipe Alfa Romeo Racing por 
esta oportunidade. No próximo ano, 
a meta será aprender o máximo e o 
mais rápido possível”, enfatizou.

“Ser o primeiro piloto chinês 
na Fórmula 1 é um avanço para a 
história do automobilismo chinês. 
Sei que muitas esperanças estarão 
depositadas em mim e, como sem-
pre, vou tomar isso como motivação 
para me tornar melhor e alcançar 
mais”, concluiu.

A temporada de 2022 começará 
em março. Mesmo sem corrida na 
China no próximo calendário, os 
chineses agora terão um motivo a 
mais para acompanhar a Fórmula-1.

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Falácias 
No último � nal de semana recebi algumas mensagens nas 

minhas redes sociais, de conselheiros e torcedores do ABC, in-
dignados com uns dois ou três ex-dirigentes do alvinegro que, 
mais uma vez, tentam tumultuar as eleições no clube, passando 
informações distorcidas, e mentirosas, sobre diversos assuntos 
da atual gestão que tenta a reeleição. Dentre às várias mensa-
gens que recebi tem uma em que um ex-dirigente diz que o ABC 
se mudará para Parnamirim, caso a atual diretoria seja reeleita, 
como se isso fosse algo que viesse a prejudicar a imagem do 
ABC. Parnamirim só cresce. E se isso realmente ocorrer qual o 
problema em o clube ter mais um CT? A melhor resposta que a 
atual diretoria pode dar a essas pessoas é silêncio. Esse tipo de 
gente não merece resposta.

De volta 
Botafogo/RJ e Coritiba garantiram seus retornos 

a série A em 2022. Sem dúvida alguma um grande 
presente às duas grandiosas torcidas. São dois clu-
bes que já foram campeões brasileiro e que mere-
cem estar entre os 20 melhores do nosso futebol.

Uma pena
Com a derrota para o Brusque/SC por 1x0 o CRB 

praticamente deu adeus ao seu sonho de chegar a 
série A em 2022. Matematicamente ainda tem chan-
ces, contudo elas são remotas. Torço muito para que 
o CRB ainda chegue, porém a situação � cou muito 
complicada.

Ainda corre risco
Com os resultados do último � nal de semana 

pela série B o todo ex-poderoso Cruzeiro/MG ainda 
corre risco de cair para a série C. Agora, é um risco 
bem pequeno. Para quem em um passado recente 
chegou a conquistar a tríplice coroa (Campeonato 
Estadual, Copa do Brasil e Série A), é uma queda 
grande estar brigando agora para se manter na série 
B. Preço alto pago por ter os Perrelas no poder nas 
últimas décadas no clube. Os velhos coronéis já de-
veriam ter sido banidos do nosso futebol.

Fizeram bonito
Mais uma vez, os dois clubes alagoanos, CSA e CRB, � zeram 

bonito na série B. Se o acesso não veio, paciência. Entretanto, já 
são de três a quatro anos brigando na parte de cima da série B. 
E olha que em 2019 o CSA chegou a série A, porém caiu no ano 
seguinte. Os dirigentes do futebol potiguar bem que poderiam 
pegar algumas aulas com os dirigentes alagoanos para saber 
como são feitos os planejamentos dos dois principais clubes da 
bela Maceió.

Pintando
O Atlético/MG tem tudo para garantir o título da série A 

em 2021. No futebol nós já vimos de tudo, agora se nada mudar 
nas duas próximas rodadas o clube mineiro poderá conquistar 
mais um título 50 anos depois. O alvinegro mineiro está pintan-
do como o mais novo campeão brasileiro.

100% de lotação 
Na decisão da Libertadores da América entre Flamengo x Pal-

meiras, o governo do Uruguai resolveu liberar 100% da capacidade 
do estádio para que às duas torcidas possam se fazer presentes. 
Sem dúvida alguma um gol de placa para todos, pois ganha o país 
vizinho com o turismo, e ganham às duas torcidas que poderão 
incentivar os seus clubes de coração.

Guanyu Zhou: 1º piloto chinês na Fórmula 1
VELOCIDADE | Guanyu 
substituirá o italiano Antonio 
Giovinazzi e terá como 
companheiro de
equipe Valtteri Bottas

REPRODUÇÃO

Piloto de testes da Alpine e correndo 
na Fórmula 2, Zhou dirigiu o carro 
de Fernando Alonso no começo da 
temporada da Fórmula 1
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