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

 Com as quedas de clubes como 

Remo/PA e Vitória/BA, a série C de 

2022 será uma “coisa de louco”. 

PÁGINA 16

PEDRO
NETO

 É cada vez mais comum observar 

os apreciadores de vinho com suas 

taças em punho rotacionando-as.

PÁGINA 15

FABRICIA
MESQUITA

  Nasceu Lucca, fi lho do cantor 

Luisinho Nobre com a advogada 

Daniele Almeida. Parabéns!

PÁGINA 13

SIMONE
SILVA

  Infi delidade: o senador Flávio 

Bolsonaro vai para a quarta legenda 

em menos de três anos.

PÁGINA 7

NEY 
LOPES

O juiz Marco Aurélio Paioletti 
Martins Costa, da 2ª Vara da Família 
e Sucessões do Foro Central Cível, 
de São Paulo, decretou a prisão, no 
prazo de 30 dias, do ex-deputado 
federal Henrique Eduardo Alves. O 
mandado de prisão foi expedido, no 
último dia 23, por falta de pagamen-
to de pensão alimentícia no valor de 
quase 1 milhão de reais.

Em 15 de setembro passado, a 
justiça de São Paulo já havia deter-
minado que o ex-deputado pagasse, 

num prazo de três dias, os valores re-
ferentes às pensões alimentícias do 
fi lho caçula, que o pai não cumpria 
há quatro anos.

Henrique Alves, que foi ministro 
do Turismo e presidente da Câmara 
dos Deputados, por meio de no-
ta,  disse: “Não foi hoje que recebi 
a informação de um mandado de 
prisão judicial proferido numa ação, 
por pretensa falta de pagamento de 
pensão alimentícia a Pedro Henri-
que Alves, de 20 anos.  Faz seis dias 

e até agora não recebi qualquer 
intimação.  Estou tranquilo e com 
a consciência em paz que a Justiça 
de Deus e dos homens será feita. 
Esse despautério promovido por 
Pedro Henrique e sua mãe de quem 
me divorciei - de forma consensu-
al -  há mais de 11 anos, deixando 
mais de 50% de meu patrimônio 
na época, não pode prosperar. 
Pelo simples fato de que não tenho 
como pagar uma pensão de quase 
R$ 50 mil reais por mês.”

Juiz manda prender Henrique Alves 
por não pagar pensão alimentícia Fábio Faria sondado 

pelo Republicanos

Últimas da Política

Flávio Rocha e a 3ª via

O  presidente da sigla, de-
putado federal Marcos 
Pereira, sinalizou que a 

prioridade serão as candidaturas 
a deputado federal e ao Senado. 
PÁGINA 3

O empresário Flávio Rocha vai 
abrir sua casa para empresários 
jantarem com o ex-presidente 
Temer: terceira via no cardápio. 
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

  Vitória de João Doria aumentou o 

peso político de Ezequiel Ferreira, 

presidente da Assembleia Legislativa.

PÁGINA 8

LUIZ
ALMIR

Covid-19: diplomatas contabilizam que variante 
Ômicron retém 230 brasileiros na África do Sul
GERAL.10 | Viajantes pediram auxílio diplomático para sair da região, de acordo com o Consulado do Brasil na Cidade do Cabo. Companhias 
aéreas cancelaram decolagens do país, depois que diversas nações fecharam as fronteiras para passageiros procedentes do sul da África.

PSDB potiguar mostra 
força e fica atrás apenas 
de São Paulo na vitória 
do presidenciável Doria
POLÍTICA. 3 |  Sob a liderança do deputado Ezequiel Ferreira, tucanos 
potiguares votaram 90% com João Doria nas prévias do PSDB

Henrique diz ter “consciência em paz”

Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira, e João Doria, candidato do PSDB à Presidência da República
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Não se trata de celebrar a 
alegria, mas a inteligência.

Com mais de 40 varian-
tes circulando no mundo e uma 
última que virou o terror da vez, a 
covid é uma doença cavilosa que 
produz sequelas inimagináveis.

Tem gente que não sente nada 
e gente que sente tudo.

É bem verdade que há um sen-
so comum dizendo, gritando nos 
ouvidos, que sem alegria, amor e 
sexo a vida não vale o seu peso em 
decepções, fracassos e negativida-
des.

Que na hora em que o grande 
revés se aproximar, só a memória 
desses bons tempos trarão certo 
reconforto.

Não é verdade.
Como diz aquele médico de 

muleta da série House, pode-se vi-
ver com dignidade, mas ninguém 
morre com ela.

Morre-se com medo e pavor 
quando ainda há um cérebro fun-
cionando e as drogas não fazem 
efeito.

Portanto, deixar de se espre-
mer uns com os outros numa mi-
careta, trocando fl uidos de língua 
e borrifos de alegria, apenas é um 
sinal que alguma coisa ainda fun-
ciona na cabeça.

Essa “coisa” é, em última aná-

lise, a responsável pelas escolhas 
elementares como viver e morrer.

Quando se dirige um carro al-
coolizado ou se arrisca correr por 
uma avenida movimentada com 
os olhos fechados em nome da 
emoção, a escolha de certa manei-
ra já foi feita.

A pergunta seguinte: é o que se 
deseja?

Muitos responderão que sim 
– que não há vida sem felicidade, 
emoção e adrenalina.

Mas quem disse que a vida 
também não está numa coleção 
de outras sensações ainda a serem 
desbravadas, como a paz, a quie-
tude, a compaixão, a harmonia, a 
elevação espiritual e a empatia.

Se a cada dia, a cada respira-
ção, estamos morrendo, por que 
apressar o processo ou correr ris-
cos evitáveis?

Não nascemos ontem e mor-
rer faz parte da vida. Antecipar 
o que já é certo ou colocar a vida 
dos outros em risco não tem graça 
nenhuma.

É apenas um ato de pouca in-
teligência.

Sempre haverá tempos bons 
para quem se permitir viver e cul-
tivar a boa e velha paciência.

Afi nal, quem sabe o dia de 
amanhã?

A cabeça sobre os ombros

Homem do trabalho
O colunista Lauro Jardim, de O Glo-

bo, se deu ao trabalho de acompanhar 
a última sexta-feira útil do mandatário 
diante de um país abalado pelo desem-
prego e a escalada da infl ação. Apenas 
três atividades na agenda: uma cerimô-
nia de conclusão do curso de formação 
de sargentos da Escola de Aeronáutica 
em Guaratinguetá (SP); o evento de for-
matura do 76º aniversário da Brigada de 
Infantaria pára-quedista, no Rio, fechan-
do com a solenidade do jubileu da Briga-
da de Infantaria pára-quedista.

Este é um presidente do trabalho!

Mestre do escape 1
Além de criticar prefeitos e gover-

nadores que insistem em manter o car-
naval em seus estados e cidades, ques-
tionando a coerência dessa postura, 
Bolsonaro colocou reservas sobre a pos-
sibilidade de fechamento das fronteiras 
brasileiras em nome de sua convicção 
do direito de ir e vir.

Seus apoiadores evangélicos (não 
todos, evidentemente) não gostam do 
carnaval. Aí Bolsonaro faz uma média 
importante com essas lideranças. Mas 
é a favor das fronteiras abertas e aí faz 
média com os seguidores antivacina.

Frases
“Eu não vou sair pro carnaval. Per-

gunte para os governadores. Eduardo 
Paes (prefeito do Rio) já anunciou. Se 
eu falar que não, ele vai falar o que pra 
mim? Que não vai cumprir meu decreto. 
Pergunta pra ele e não pra mim” — frase 
de Bolsonaro à “CNN Brasil ``.

Mestre do escape 2
“Não é Anvisa que decide? Pergunta 

pra Anvisa. Ponto fi nal. Eu não tenho 
opinião. Eu sou um presidente que não 
tenho como decidir as questões voltadas 
à pandemia. Quem decide é o Supremo”.

Advinha quem disse?

Adivinha quem mandou
A Folha apurou que partiu do pró-

prio presidente Bolsonaro a ordem para 
que a Polícia Rodoviária Federal abor-
dasse e levasse a mulher que o xingou na 
Via Dutra, em Resende (RJ), no último 
sábado (27).  

Bolsonaro estava na rodovia por 
volta de nove horas da manhã acenando 
para motoristas quando foi xingado pela 
mulher, que estava no banco de passa-
geiro de um veículo.

 Segundo o Boletim de Ocorrência, 
a equipe da escolta abordou o veículo 
“mediante determinação do próprio sr. 
Presidente” e enquadrou a autora da 
injúria nas “devidas cominações legais e 
qualifi cou os demais ocupantes.”

O ilusionista
Bolsonaro é mesmo um 

mestre dos escapes. Quando 
se acha que ele está bem preso 
dentro da caixa e com o corpo 
totalmente imobilizado por 
uma camisa de força trancada 
por cadeados, eis que ele conse-
gue se desvencilhar.

O homem é um artista. 
Agora mesmo ironizando os 

adversários políticos que não 
cancelam o carnaval, esse festi-
val pagão. Como se importasse 
com as vidas em risco e tivesse 
resolvido aderir a bons costu-
mes como a vacina e a máscara 
de proteção.

É apenas uma maneira de 
se safar de mais uma responsa-
bilidade entre tantos outras do 
cargo.

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

A Comissão de Indústria, Tu-
rismo, Comércio e Empre-
endedorismo da Câmara 

Municipal de Natal aprovou, nes-
ta segunda-feira 29, 17 projetos 
em pauta, dentre estes o projeto 
de Lei Complementar 09/2021, 
que trata da revisão do Plano Di-
retor de Natal.

A matéria foi relatada pelo 
vereador Hermes Câmara (PTB), 
presidente da Comissão. Segundo 
ele, o projeto está em consonância 
com o desenvolvimento e a preser-
vação ambiental. “A proposta trazi-
da buscou encontrar mecanismos 
de incentivo ao turismo local com 
Áreas Especiais de Interesse Turís-
tico e Paisagístico. Verifi camos que 
houve essa preocupação, inclusive, 
com proposta para revitalização 
da Via Costeira, com isso, a imple-
mentação de empreendedorismo 
de uso misto com investimentos 
de pequenos e médios empreen-
dimentos que podem atrair mais 
turistas para a área”, disse o relator. 

Os vereadores Kleber Fernan-
des (PSDB), Chagas Catarino (PDT) 
e Luciano Nascimento (PTB) e a 
vereadora Margarete Régia (PROS) 
participaram da reunião de modo 

remoto e confi rmaram o parecer do 
relator. “É uma comissão que tem 
relação direta com o Plano Diretor, 
dado o impacto que a infraestrutu-
ra da cidade, a construção civil e os 
aspectos paisagísticos e ambientais 
têm no turismo que é a principal 
mola propulsora da economia de 
Natal”, pontuou o vereador Kleber 
Fernandes (PSDB).

A revisão do Plano Diretor 
segue agora para a Comissão de 
Transportes, Legislação Participati-
va e Assuntos Metropolitanos.

Durante a reunião, os verea-
dores aprovaram ainda projetos 
que alteram o calendário de datas 
comemorativas do município, in-
serindo o Dia do Feirante em 25 
de agosto (Eriko Jácome/MDB), 
Semana do Clube de Mães na últi-
ma semana do mês de agosto (Ana 
Paula/PL) e Dia Empreendedoris-
mo Feminino em 19 de novembro 
(Júlia Arruda-Pedro Gorki/PCdoB).

Além disso, passaram projetos 
que instituem programas e polí-
ticas municipais, como o Código 
“Sinal Vermelho” no combate e 
prevenção à violência doméstica 
ou familiar (Aldo Clemente/PDT); 
Programa de recuperação de de-
senvolvimento e Turismo “Econo-
mia Natal Mais”  (Raniere Barbosa/
Avante); Política de Incentivo à Eco-
nomia Criativa (Robson Carvalho/
PDT); e a criação de Polos Cultural 
e Comercial nas zonas Norte, Oeste 
e Leste (Margarete Régia/PROS).

Plano Diretor de Natal é 
aprovado na Comissão 
de Turismo da Câmara
PDN| Revisão segue à 
Comissão de Transportes, 
Legislação Participativa e 
Assuntos Metropolitanos

Vereadores aprovaram projetos que alteram calendário de datas comemorativas

FRANCISCO DE ASSIS/CMN
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O governador de São Paulo, 
João Doria, é o nome do PS-
DB para a disputa presiden-

cial de 2022. Ele foi escolhido por 
53,99% dos 29.360 fi liados que vota-
ram nas prévias partidárias. Doria 
chegou ao total absoluto de 17.470 
votos. O Diretório Estadual do PS-
DB potiguar tinha anunciado apoio 
por unanimidade a Doria, ainda em 
outubro. Apenas o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, abraçou a candidatura 
do governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite.

De acordo com uma consultoria 
que trabalhou para Doria, depois de 
São Paulo, o Estado mais importan-
te para a vitória foi o Rio Grande do 
Norte. “Aqui tivemos os deputados 
Tomba Farias, Gustavo Carvalho, 
Raimundo Fernandes e José Dias se 
somaram conosco nesta vitória. O 
PSDB Nacional sabe hoje o tamanho 
do partido e a importância local. 

Éramos o maior colégio do Nordeste 
em termos de mandatos e o terceiro 
maior do país”, explicou Ezequiel Fer-
reira, presidente do PSDB potiguar.

Os dados da consultoria foram 
apurados por meio de “procedimen-
tos separados e distintos”, como 

pesquisas presenciais e por tele-
marketing, WhatsApp e e-mail. No 
Rio Grande do Norte, Doria obteve 
90% dos votos dos prefeitos, vice-
-prefeitos e dos 244 vereadores. “To-
da a bancada do PSDB da Assem-
bleia Legislativa, que é a maior do 

Nordeste, fi cou unida. Os deputados 
mobilizaram os prefeitos, vices, ve-
readores e os fi liados. Então, foi um 
empenho geral”, afi rmou Ezequiel, 
que também é presidente da Assem-
bleia Legislativa.

No colégio eleitoral das prévias 

do PSDB foram formados quatro 
grupos de votantes, todos com peso 
unitário de 25% do total de votos 
válidos. Nos deputados estaduais, 
o Rio Grande do Norte foi decisivo: 
Doria conquistou (6,8%), enquan-
to Leite teve (5,5%). Outro grupo 
importante foi entre os prefeitos e 
vices, a distância foi pequena: Do-
ria fi cou com 12,9% e Leite 11,9%.  
Dos 31 prefeitos e 25 vices do RN, 
55 apoiaram Doria e praticamente 
quase todos foram votar em Brasília. 
Entre fi liados, Doria teve maior van-
tagem, somando 15,4% dos votos 
frente à 9,2% de Leite.

Para 2022, o PSDB vai montar 
uma grande nominata para a As-
sembleia Legislativa e inclusive irá 
receber a fi liação de outros deputa-
dos estaduais. Nomes novos também 
estão sendo incentivados a entrarem 
na disputa. O PSDB quer lançar 25 
nomes a estadual. Uma nominata a 
deputado federal também vem sen-
do trabalhada. Nomes como o prefei-
to de Parelhas, Dr. Tiago Almeida, os 
vereadores de Natal, Aldo Clemente 
e Kleber Fernandes, além do médico 
Dr. Estácio de Santo Antônio, e que 
atende na região Agreste Potiguar 
estão sendo trabalhados. A ex-depu-
tada Larissa Rosado, presidente da 
União dos Vereadores e Vereadores 
do Rio Grande do Norte (UVERN), é 
uma aposta na região Oeste.

Depois de SP, RN foi o Estado mais 
importante para a vitória de Doria
PRÉVIAS | Sob a liderança do 
presidente da Assembleia 
Legislativa do RN, Ezequiel 
Ferreira, tucanos potiguares 
votaram 90% com João 
Doria para disputar 
Presidência da República 
em 2022

Ezequiel Ferreira destaca: “Toda a bancada do PSDB da Assembleia Legislativa, que é a maior do Nordeste, fi cou unida” 

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Republicanos descarta interesse em candidaturas 
ao Governo e sondou até Fábio Faria para se filiar

O presidente da sigla, depu-
tado federal Marcos Pereira (SP) 
fez um encontro e sinalizou que 
a prioridade em 2022 serão as 
candidaturas a deputado federal 
e ao Senado, que impactam na 
distribuição do fundo eleitoral. 
A informação foi publicada em O 
Globo.  Mesmo com o foco no Le-
gislativo, em pelo menos quatro 
estados — Bahia, Rio Grande do 
Norte, Minas Gerais e Santa Ca-
tarina — há pré-candidatos do Republicanos a gover-
nador. Reservadamente, integrantes da sigla avaliam 
que as candidaturas têm poucas chances de prosperar.

No Rio Grande do Norte, de acordo com a matéria, 
embora o deputado federal Benes Leocádio venha se 
apresentando como pré-candidato do Republicanos 
ao governo, numa chapa com o ministro do Desen-

volvimento Regional, Rogério 
Marinho, para o Senado, a sigla 
sondou outro ministro de Bol-
sonaro, também interessado 
em concorrer à única cadeira 
de senador: Fábio Faria (Comu-
nicações). 

Ele está mais perto, hoje, 
de se fi liar ao PP e o Planalto 
não considera a hipótese de 
que dois ministros disputem 
o mesmo cargo. Bolsonaro já 

chegou a se referir a Marinho, sondado pelo PL, como 
um “bom nome” ao governo, mas o ministro tem dito 
que não quer concorrer ao Executivo.  Pré-candidato a 
deputado federal Victor Hugo, fi lho do presidente da 
Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura (CBPA) 
Abraão Lincoln anda, dizendo que tem o apoio de Mar-
cos Pereira e vai comandar a sigla no Estado.

Aspas
Em entrevista à Inter TV Cabu-

gi, a governadora Fátima Bezerra 
(PT) iniciou essa semana. Ela ad-
mitiu que tem um posicionamento 
pessoal a liberação ou não do uso 
de máscaras, por causa da pande-
mia da covid-19, de acordo com o 
parecer do comitê de especialistas 
do governo. “Eu, particularmente, 
acho que a gente deve ter mais 
cautela, considerando agora essa 
nova cepa, ômicron, mas aqui é 
uma palavra de uma professora”. 

Cidadania
O Congresso Estadual do Ci-

dadania reconduziu o ex-deputa-
do Wober Júnior à presidência do 
diretório no RN. Sem mandatários 
de peso no interior e capital, cou-
be ao ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), fazer as ve-
zes com o amigo de caminhadas 
nas praias. O apresentador Léo 
Souza, principal nome do Cidada-

nia em Natal, já anunciou saída da 
sigla. 

Faria Lima
O empresário Flávio Rocha, 

presidente do grupo Riachuelo-
-Guararapes, já foi empossado na 
semana passada como vice-presi-
dente da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). 
Flávio vai abrir sua casa em São 
Paulo para 20 grandes empresá-
rios jantarem com o ex-presidente 
Michel Temer. Pauta: terceira via.

Mais Querido
O presidente do ABC, Bira 

Marques, foi reeleito para mais um 
mandato à frente do alvinegro. A 
eleição aconteceu no domingo e 
a chapa 2 (ABC no Rumo Certo) 
venceu com 67,2% dos votos. O 
vice de Bira é Fred Menezes, para o 
próximo triênio. Dos 745 eleitores 
aptos, 431 compareceram para vo-
tar. Houve uma abstenção de 42%.

REPRODUÇÃO
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PEDRO LÚCIO CARVALHO

A partir do início de dezembro a 
saúde pública do Rio Grande 
do Norte entra em uma nova 

fase. Para cumprir uma decisão que 
remonta a processos judiciais do fi m 
dos anos 1990, a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública e o Ministério Pú-
blico fi rmaram um acordo para, até 
dia 15 próximo, fazer a regulação da 
porta de entrada do Hospital Monse-
nhor Walfredo Gurgel.

Em suma, o plano consiste em 
regular o acesso ao hospital para 
pacientes que já tenham passado 
por outros serviços de saúde e sejam 
referenciados para o Walfredo Gurgel 
pela gravidade e tipo de atendimento 
que seja do perfi l da unidade, desafo-
gando o hospital de casos leves, que 
historicamente absorveu e absorve, 
e a consequente superlotação dos 
corredores. A medida, no entanto, 
não barra o atendimento de urgência 
que seja conduzido pelo SAMU para 
o local, mantendo o perfi l de hospital 
para atendimento de traumas de alta 
complexidade.

O documento judicial que nor-
teia a medida pontua que entre ja-
neiro e julho deste ano o hospital re-
alizou 35.351 atendimentos - média 
de 5.050 por mês -, dos quais 18.459 
foram avaliados como de baixo risco 
- 52% dos atendimentos.

Os casos que eventualmente si-
gam chegando ao hospital deverão 
ser acolhidos e regulados,  por meio 
de uma central de regulação das por-
tas de urgência aos locais recomen-
dados e referenciados, como Unida-
des de Pronto Atendimento, postos 
de saúde ou outros, conformefl uxo ja 
estabelecidoe pactuado. A medida já 
é consolidada em unidades publicas 
como, por exemplo, nos hospitais 
Giselda Trigueiro, na área de infec-
tologia, e Maria Alice Fernandes, no 
atendimento infantil.

O maior hospital de Urgência do 
Rio Grande do Norte, o Walfredo, co-
mo é popularmente tratado, devido 
aos vazios assistencias ao logo dos 
anos, foi sendo consolidado como 
Hospital Geral por ter uma porta de 
atendimento de alta resposta que 
recebe todos os tipos de casos. No 
entanto, de acordo com o desenho de 
rede, o hospital inaugurado no início 
da década de 1970 é formatado para 
atender urgências e traumas de alta 
complexidade - acidentes de trân-
sito, ferimentos por arma de fogo, 
traumas ortopédicos graves -, além 
de acidentes vasculares. No momen-
to atual que temos na maceo região 

metropolitana diminuição desses va-
zios, com um números  de serviços de 
pronto atendimento seja por UPA ou 
qualifi cação dos pronto socorro mu-
nicipais e regionais, faz-se necessário 
que o HOSPITAL MONSENHOR WA-
LFREDO GURGEL, se volte para sua 
missão, o seu perfi l assistencial que é 
atender a urgência da Alta Complexi-
dade,  e assim oferte uma assistência 
de qualidade ao Usuário SUS.

“Esse é um processo no qual 
estamos trabalhando há muito tem-
po, em conjunto com o Ministério 
Público e com um diálogo amplo e 
transparente com todos os atores, 
principalmente os municípios. Aci-
ma de tudo isso, está o desejo de 
entregar para a população potiguar 
o melhor atendimento possível. O 
Walfredo não vai deixar de atender 
o povo, apenas a situação irá mudar 
com o objetivo de fortalecer o SUS”, 
explica a secretária-adjunta de Saúde 
Pública, Lyane Ramalho.

O termo assinado no fi m dessa 
semana passada pelo secretário de 
Estado Cipriano Maia, o procurador-
-geral do Estado Luiz Antônio Mari-
nho e a promotora de justiça Iara Pi-
nheiro, responsável pela promotoria 
de defesa da saúde pública.

O documento ressalta que o 
primeiro movimento em direção de 
equacionar a superlotação do hos-
pital foi em 1999, com uma ação do 
MP que condenou o Estado a adotar 
“providências imediatas para que 
os pacientes internados nos corre-
dores do Hospital Walfredo Gurgel” 
recebessem os devidos cuidados em 
locais apropriados.

O debate foi retomado em 2014, 
com a edição da Portaria  n° 413/2014- 
GS/SESAP de 21/10/201 quw cria 
a Central de Regulação do Acesso e 
Leitos Hospitalares segundo os fluxos 
Assistencias junto a um Complexo de 
Regulação, que engloba a regulação 
das Urgências seja do Pré-Hospitalar 
como da Porta de Entrada.

E reforçado em 2017, com uma 
nova decisão judicial em processo 
que corre na 2° Vara da Fazenda 
Pública de Natal, requisitando no-
vamente medidas para coibir o acú-
mulo de pacientes nos corredores, 
listando uma série de medidas, den-
tre elas a regulação da porta. Naquele 
ano, ainda ocorreu uma tentativa 
frustrada de regulação da porta.

“Todo esse histórico aponta que 
essa questão não é simples de se 
resolver. Estamos conduzindo um 
esforço grande enquanto gestão para 
que isso possa ser consolidado e a 
população do Rio Grande do Norte 
tenha no Walfredo Gurgel um serviço 
de saúde com um poder ainda maior 
de resolutividade dos casos. Conta-

mos com o entendimento das pes-
soas e a cooperação dos municípios 
na aplicação dessa melhoria”, conclui 
Lyane Ramalho.

Central 
A Central de Acesso às Portas Hos-

pitalares é uma central de regulação 
que auxilia na comunicação 24h das 
unidades que possuem portas de ur-
gência para garantir o fl uxo das ações 
de saúde que envolve as urgências 
24h. Atualmente, atende a demanda 
de regulação de toda a obstetrícia e 
ginecologia, da macro região Metro-
politana e em breve estará abarcando 
as demais urgências clínica, cirurgi-
ca, traumatica e ortopedica Adulto 
e Pediátrico, das portas hospitalares 
do estado, em especial a Porta de En-
trada do HMWG, atendendo assim a 
demanda judicial.

Essa central de Regulação conta 
com profi ssionais Médicos e enfer-
meiros, capacitados, que irão regular 
o acesso à Urgencias das Ambulâncias 
ditas como “branca”, dessa forma o 
SAMU mantém sua regulação de Ur-
gência conforme portaria ministerial, 
resguardando sua autoridade sanitá-
ria e suas prerrogativas de atendimen-
to do APH, sem necessidade de passar 
por outra Central de Regulação.

Dessa forma o usuário terá seu 
atendimento direcionado para a Uni-
dade de Saúde de melhor resposta, 
com o perfi l para atender aquele agra-
vo, qualifi cando assim a assistência, 
direcionando e organizando o fl uxo 
assistencial, de acordo com as unida-
des de referência regional e local.

As regulações são realizadas via 
telefone, com gravação da ligação e 
por meio de um sistema eletrônico 
de informação, disponível na Inter-
net, onde a Unidade que irá receber o 
paciente terá acesso a informação do 
paciente e seu quadro de saúde em 
tempo real. Podendo assim preparar 
sua equipe e estrutura para atender o 
paciente q estará regulado.

Este sistema foi criado pela equipe 
de informática da SESAP, que desde 

2019 vem trabalhando com sistema 
de informação de regulacao das por-
tas, a partir da obstetrícia e atualmen-
te melhora sua versão para atender as 
demais urgências. 

Contrarreferência 
Como parte do processo para 

mudança do perfi l de atendimento do 
Hospital Walfredo Gurgel, a Sesap pu-
blicou na edição de 13 de novembro 
do Diário Ofi cial do Estado a portaria 
n° 3189.

O documento trata do chamado 
de fl uxo de contrarreferência dos 
pacientes. A medida regulamenta o 
processo deencaminhamento das 
pessoas que “necessitam voltar às 
suas unidades de origem hospitalar 
de modo a continuar seu tratamen-
to medicamentoso ou aguardar por 
cirurgia eletiva e procedimentos, ou 
mesmo ser encaminhado para Servi-
ço de Atendimento Domiciliar (SAD) 
e fi car aos cuidados das equipes de 
saúde dos municípios”.

A portaria dá toda orientação 
para que as unidades de saúde, em es-
pecial as de alta complexidade como 
o Walfredo, tenham as condições para 
avaliar os pacientes de acordo com 
suas condições clínicas e possam dar 
o devido encaminhamento a outras 
unidades, fazendo o que as equipes 
chamam de “giro de leito” e deixando 
disponível os locais de internação pa-
ra casos graves.

“Colocam essas pessoas nas am-
bulâncias e encaminha para a porta 
do Walfredo, sem nós sabermos de 
nada. Só descobrimos quando chega 
aqui. Muitas vezes, infelizmente, só 
para constatar o óbito. A nossa expec-
tativa é que fi nalmente com esse pro-
cesso de regulação andando a realida-
de mude e a população compreenda”, 
relata Maria de Fátima Pinheiro, dire-
tora do Walfredo Gurgel.

A diretora reforça que o processo 
de regulação é um desejo antigo dos 
servidores, pois vai diminuir a pressão 
em cima de toda a equipe. “A porta 
do Walfredo é um problema históri-

co. Somos a unidade mais complexa 
da rede, a que dá mais resposta, por 
isso tem que ter uma porta regulada. 
É complicado ter que receber baixa 
complexidade. Precisamos organizar 
para ter uma assistência melhor. Sen-
do avisados do paciente que chega, 
podemos preparar a equipe ideal para 
atender em tempo hábil e com condi-
ções. Isso é o que os funcionários dese-
jam há muito tempo”, relata ela.

Com a mudança planejada para 
ocorrer até 15 de dezembro, na ponta, 
a porta regulada servirá, explica Pinhei-
ro, para que um médico deixe de ficar 
dividido ao mesmo tempo entre casos 
de baixa complexidade, como fraturas 
leves, por exemplo, e de alta, como poli-
traumas ou um AVC. “Natal pode enfim 
passar a ter um hospital de trauma, 
como é padrão em outras regiões seme-
lhantes no país”, resume a gestora.

Medida de gestão
Há anos acompanhando a situa-

ção do Walfredo Gurgel, a promotora 
de justiça Iara Pinheiro classifi ca a 
decisão da Sesap, em parceria com o 
Ministério Público, de regular a porta 
do hospital como “um momento his-
tórico”.

“Espero que, enfi m, possamos ter 
um Walfredo Gurgel atendendo den-
tro do perfi l para o qual foi desenhado. 
Será uma melhoria de atendimento 
para todos os 3 milhões de potiguares. 
Falo isso pois em toda a rede de saúde, 
pública ou privada, não há unidade 
com expertise ou capacidade iguais. 
Então, esse processo de regulação é 
essencial”, explica Pinheiro.

A promotora destaca que essa 
movimentação só sai do papel, mes-
mo com decisões judiciais que correm 
há anos e mesmo décadas, por uma 
decisão de gestão, diferente de outras 
medidas judiciais que envolvem a 
saúde e pontuam na parte fi nanceira 
para leitos de UTI ou medicamentos. 
“O acordo só saiu agora porque a 
gestão da Sesap decidiu fazer. Essa é 
uma medida que depende da vontade 
de fazer, que só se encontrou agora”, 
complementa a titular da 47° promo-
toria.

Outro fator importante destacado 
por ela é a questão da economicidade 
gerada com a regulação da porta. A 
promotora explica que a estrutura do 
Walfredo Gurgel tem um custo alto, 
por seu perfi l de complexidade origi-
nalmente pensado e moldado, para 
ser ter um percentual elevado de casos 
simples. “É caro e contraproducente 
manter uma estrutura, funcionando 
24h por dia,  com diversos profi ssio-
nais qualifi cados, dois tomógrafos e 
tudo o mais, para atender casos leves. 
Até por esse ponto é uma medida ne-
cessária regular a porta”, ressalta.

Sesap cumpre decisão judicial e 
inicia regulação no Walfredo Gurgel
SOCORRO| Medida não barra 
o atendimento de urgência 
levado pelo SAMU ao local 

A partir do início de dezembro, a saúde pública do Estado entra em uma nova fase
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MP-RN) recomen-
dou que a Prefeitura de Extremoz 
exonere, no prazo de 30 dias, todos 
os ocupantes de cargos comissiona-
dos, função de confi ança ou função 
gratifi cada que estejam em situação 
que confi gure relação de nepotismo.  
A recomendação, assinada pela pro-
motora de Justiça Lidiane Oliveira 
dos Santos Câmara, foi publicada no 
Diário Ofi cial do Estado (DOE) de 
quarta-feira 24.

“O município não pode ter fun-
cionários em cargos em comissão 
com relação de parentesco consan-
guíneo, em linha reta ou colateral, 
ou por afi nidade até o terceiro grau 
com o prefeito, vice-prefeito, secretá-
rios municipais, procurador-geral do 
município, chefe de gabinete, qual-
quer outro cargo comissionado do 
referido município, vereadores, bem 
como com o governador do Estado e 
vice-governador, secretários estadu-
ais, deputados, ou com conselheiros 
e auditores do TCE/RN, membros do 
Poder Judiciário e do MP, desde que, 
sendo de outro Poder, se caracterize 
o nepotismo cruzado”, traz parte pu-

blicação.
Também em 30 dias, a Prefeitura 

deve rescindir os contratos, em casos 
excepcionais de dispensa ou ine-
xigibilidade de licitação, de pessoa 
jurídica cujos sócios ou empregados 
sejam parentes até o terceiro grau em 
linha reta, colateral e por afi nidade 
de quaisquer das pessoas ocupantes 
dos cargos citados anteriormente.

Ainda deve se abster de nomear 
para o exercício de cargos comis-
sionados, função de confi ança ou 
função gratifi cada ou de contratar 
pessoas por tempo determinado pa-
ra atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público em 
situação que confi gure nepotismo ou 
nepotismo cruzado.

A promotora Lidiane Câmara 
advertiu o gestor que a inobservân-
cia da recomendação ministerial 
poderá ser entendida como “dolo” 
para fi ns de responsabilização por 
crime funcional e pela prática de ato 
de improbidade administrativa, e 
que em caso de não acatamento dos 
termos recomendados, o Ministério 
Público adotará as medidas judiciais 
cabíveis.

Extremoz tem até 23/12 
para exonerar servidores 
em situação de nepotismo

MPRN
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O prefeito eleito de Guamaré 
Arthur Teixeira (PSB) e sua 
vice Eliane Guedes de Melo 

(MDB) tomam posse nesta terça-
-feira 30, às 18h30, em solenidade 
na Câmara de Vereadores. A sessão, 
que será conduzida pelo presiden-
te do poder legislativo municipal, 
vereador Diego Miranda (MDB), 
será aberta ao público e, segundo o 
presidente da casa, será seguido o 
protocolo sanitário em função da 
pandemia do coronavírus.

A Sessão de Posse vai acontecer 
logo após a diplomação dos eleitos, 
marcada para as 15 horas, através 
de videoconferência, e será presi-
dida pela juíza Cristiany Maria de 
Vasconcelos Batista, titular da 30ª 
Zona Eleitoral e responsável pelas 
eleições suplementares em Guama-
ré. O mandato da chapa vencedora 
encerra em 31 de dezembro de 2024.

O prefeito eleito Arthur Teixeira 
disse estar pronto para o novo de-
safi o. Ele elogiou a administração de 
seu antecessor – o prefeito interino, 
vereador Eudes Miranda (MDB), e 

comentou que conhece bem a cida-
de e sabe dos anseios de cada cida-
dão guamareense.

“Sempre estarei ao lado do de-
senvolvimento, unindo esforços 
para que a gente avance ainda mais 
nas áreas sociais e de infraestrutura. 
Estou recebendo uma casa arruma-
da e organizada, o que fará toda dife-
rença para nossa gestão. Vamos nos 
empenhar e continuar cuidando das 
pessoas da nossa cidade. O bem es-
tar da população guamareense sem-
pre será nossa prioridade”, enfatizou 
Arthur Teixeira.

A vereadora Eliane Guedes de 
Melo, vice-prefeita eleita, afi rmou 
que está honrada com a missão de 
servir ao povo de Guamaré ao do 
prefeito eleito. “Missão honrosa e 
de muita responsabilidade. Servir 
ao povo de Guamaré é um privilégio 
que fi cou para poucos, e espero po-
der colaborar junto ao prefeito por 
uma cidade cada dia melhor de se 
viver”, evidenciou.

De acordo com os dados totali-

zados pelo Tribunal Regional Eleito-
ral do Estado (TRE-RN), dos 14.532 
eleitores que estavam aptos a votar, 
11.821 (81,34%) compareceram às 
urnas e 2.711 (18,66%) não votaram. 
Os votos em branco somaram 120 
(1,01%) e nulos 281 (2,38%).

O candidato Arthur Teixeira, 
da coligação Confi ança Renova-
da (MDB/PSB) teve 6.984 votos 
(61,16%), sendo eleito prefeito da ci-
dade; e o candidato Gustavo Henri-
que Miranda Santiago, do Solidarie-
dade, recebeu 4.436 votos (38,84%). 
As eleições suplementares acontece-
ram em 7 de novembro.

O município de Guamaré, na 
região Costa Branca, fi ca a 173 km 
da capital, tem população estimada 
pelo IBGE em 2021 de 16.261 ha-
bitantes. Guamaré se destaca pelo 
potencial turístico, onde a natureza 
está presente. São praias quase into-
cáveis, dunas de sal, e trilhas ecológi-
cas. Os amantes de uma boa aventu-
ra não podem deixar de ter Guamaré 
em seus roteiros.

Prefeito e vice-prefeita 
de Guamaré tomam 
posse nesta terça-feira 
DIPLOMAÇÃO | Será às 
15 horas, através de 
videoconferência, presidida 
pela juíza Cristiany Batista, 
titular da 30ª Zona Eleitoral

Arthur Teixeira e Eliane Guedes foram eleitos com 61,15% dos votos válidos em eleições suplementares no último dia 7
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Pré-candidato a uma vaga na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, o vice-prefei-

to de Mossoró, Fernandinho, já está 
de malas prontas para deixar o PSD 
e se fi liar ao Republicanos. A expec-
tativa é que isso ocorra até a próxima 
semana, conforme informou Fernan-
dinho, que retornou nesta sexta-feira 
(26) de Brasília, onde participou de 
reuniões com os membros dos dire-
tórios estadual e nacional do Repu-
blicanos, incluindo seu presidente, o 
deputado federal Marcos Pereira (SP).

Fernandinho explicou que resol-
veu mudar de nominata para uma 
que possa lhe acomodar melhor no 
processo sucessório, já que ele é pré-
-candidato a deputado estadual nas 
eleições de 2022. E falou ainda que 
está deixando o PSD, levando consigo 
alguns diretórios da sigla no Oeste 
do Rio Grande do Norte, o que já era 
esperado.

 Ele disse ainda que a decisão 

de sair do PSD não prejudicará seu 
relacionamento com o prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra (Solida-
riedade), com quem mantém uma 
relação de amizade e com quem se 
comprometeu a continuar dando 
todo o suporte necessário à admi-
nistração, como tem feito até hoje. 
Sua intenção é fazer com que o Re-
publicanos em Mossoró inicie um 
canal de diálogo com a governadora 
Fátima Bezerra (PT).

“Ainda não tem data defi nida, 
estamos conversando e creio que até 
a próxima semana, tenhamos uma 
resposta. É só uma questão de par-
tido. Temos (ele e Allyson) uma boa 
convivência. E me dou muito bem 
com a governadora, uma das condi-
cionantes para eu ir para o Republica-
nos é que o partido possa conversar 
com ela que vem fazendo um bom 
trabalho. Gosto muito dela”, afi rmou 
Fernandinho.

• Política Natal, terça-feira, 30 de novembro de 20216

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/DE FATO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Nós sempre conversamos 
com o presidente Ezequiel 
Ferreira. Ele sabe que há 

essa pretensão de termos duas can-
didaturas, uma a deputado federal e a 
outra a estadual”, declarou a ex-depu-
tada federal Sandra Rosado (PSDB), 
sinalizando uma dobradinha com 
sua fi lha, a vereadora de Mossoró La-
rissa Rosado (PSDB), nas eleições de 
2022. Em entrevista ao jornal Agora 
RN, nesta segunda-feira 29, as duas 
falaram com exclusividade sobre seus 
planos políticos para o próximo ano.

A veterana Sandra Rosado, que já 
exerceu diversos mandatos na polí-
tica - entre eles prefeita, vice-prefeita 
e vereadora de Mossoró, três vezes 
deputada federal e uma estadual, 
destacou que, na campanha eleitoral 
de 2022, será pré-candidata a uma 
cadeira na Assembleia Legislativa do 
Estado e sua fi lha, Larissa Rosado, 

será pré-candidata à uma vaga na Câ-
mara Federal.  

“Nosso grupo terá, dentro do 
PSDB, candidaturas para deputado 
federal e estadual. Acredito que, ago-
ra que passaram às prévias internas 
do partido, nós vamos começar a 
dialogar para fazer a defi nição, mas 
é bem provável que eu seja deputada 
estadual e, a minha fi lha, Larissa seja 
deputada federal”, destacou Sandra.

A vereadora Larissa Rosado, tam-
bém dona de uma extensa trajetória 
na política no Rio Grande do Norte, foi 
deputada estadual por quatro man-
datos, ex-secretária de Agricultura no 
governo Wilma de Faria e atualmente 
exerce o seu primeiro mandato como 
vereadora de Mossoró.

“Precisamos de uma representa-
ção política que viva o cotidiano dos 
munícipios potiguares. Essa é uma 
necessidade urgente, porque se você 
conversar com os prefeitos, percebe-
rá o sofrimento que eles enfrentam 
para gerenciar as prefeituras. Isso é 
uma questão que deve ser levada em 
conta. Nós temos a questão da infra-
estrutura, que já vem de lutas antigas 
como, por exemplo, a duplicação da 
BR-304 (entre Macaíba e Mossoró). 
Temos que trabalhar pelo desenvol-
vimento do nosso Estado. Aqui em 
Mossoró, por exemplo, nós temos 

riquezas imensas como o sal, a fruti-
cultura e o petróleo. Além de que, co-
mo mulher, não posso abrir mão pelo 
espaço feminino, criando oportuni-
dades de geração de emprego e renda 
e dizendo não à violência”, disse.  

Já Sandra Rosado explicou que 
tem uma longa história de trabalho 
e dedicação em favor do povo do Rio 
Grande do Norte. “Por onde eu passei, 
deixei provas dessa minha dedicação 
encaminhando soluções para os pro-
blemas enfrentados pelo RN. Então, 
esse diferencial eu sei que tenho, que 
é o trabalho, desde o primeiro man-
dato que tive até o último, que foi de 
vereadora, passando pela Prefeitura 
de Mossoró, Assembleia Legislativa, 

Câmara Federal e Municipal”, falou.

PSDB no RN
Questionada sobre a possibi-

lidade do presidente PSDB no Rio 
Grande do Norte, o deputado Eze-
quiel Ferreira, surgir como um nome 
apontado pelo ex-governador Robin-
son Faria (PSD), para ser oposição ao 
governo Fátima Bezerra (PT), Larissa 
disse, “sei que grande parte do nosso 
partido deseja ter o protagonismo 
nas eleições que estão chegando. Eu 
acredito que Ezequiel tem condições 
e eu acredito nele. Ele tem uma gran-
de experiência política à frente da 
Presidência da Assembleia, tem feito 
um trabalho transparente, inclusive 

a Casa foi bicampeã com o Prêmio 
de Gestão pela Unale. Então, pela 
sua experiência e história, Ezequiel 
tem condições de governar o Estado. 
Agora é uma decisão que parte dele”, 
afi rmou.

Sobre a polarização do PSDB no 
Estado, Larissa disse que não sabe se 
os membros da sigla terão uma uni-
dade partidária em relação ao cargo 
de governo. “Na campanha passada, 
no primeiro turno, fi camos libera-
dos para fazermos nossas opções. 
No segundo turno, votei em Carlos 
Eduardo por uma questão de alian-
ças políticas. A governadora Fátima 
foi apoiada pelo deputado Ezequiel, 
então, eu acredito que o PSDB tem 
pessoas maduras, que irão conversar 
para discutir como serão os rumos da 
próxima eleição”, enfatizou.

Atualmente existe um racha entre 
os grupos políticos da vereadora e da 
ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP), 
mas Larissa afi rmou que, caso precise 
dialogar, não existe inimizade entre 
elas. “Nós precisamos reconquistar 
esses espaços da nossa cidade e, nos 
colocarmos à disposição para que a 
população avalie, em um movimento 
legítimo. Não tenho conversado com 
Rosalba, mas, se houver a necessida-
de de dialogar, isso é uma coisa abso-
lutamente tranquila”, destacou.

Sandra e Larissa Rosado admitem 
fazer dobradinha nas eleições de 2022
MOSSORÓ | Mãe e filha, a 
ex-deputada federal Sandra 
Rosado e a vereadora de 
Mossoró Larissa Rosado, 
estudam a possibilidade 

Sandra e Larissa falaram seus planos políticos com exclusividade ao Agora RN

Fernandinho disse que objetivo é iniciar diálogo entre Republicanos e Fátima Bezerra

Vice-prefeito de Mossoró se filiará 
ao Republicanos nos próximos dias

TRE-RN aprova Planos de 
Auditoria de Longo Prazo 
para quadriênio 2022-2025

TROCA DE PARTIDO PLANEJAMENTO

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-
-RN), seguindo diretrizes dos 

órgãos direcionadores e de controle 
externo e cumprindo o cronograma 
de atividades previstas no portfólio 
de demandas da Auditoria Interna 
de 2021, aprovou os novos planos de 
trabalho que nortearão as atividades 
da área no próximo quadriênio. 

O Plano de Auditoria de Longo 
Prazo (PALP) para o período 2022-
2025 contém as prioridades infor-
madas pela organização, defi nidas 
com base nos objetivos estratégicos, 
metas vigentes e criticidade dos ma-
croprocessos relacionados na Cadeia 
de Valor do TRE-RN e o Plano de 
Auditoria – Exercício 2022, que, com 
maior nível de detalhamento, aborda 
as ações e projetos a serem desenvol-
vidos no próximo ano.

Abrangendo cerca de 30 de-
mandas, o PAA 2022 contempla 
serviços de auditoria, atividades de 
monitoramento de recomendações 

e outras ações e projetos de natu-
reza estruturante que se alinham 
à Estratégia da Auditoria Interna 
(E-Aud 2021-2026) e ao conjunto 
de atribuições regulamentares da 
área. Na concepção do documento, 
também foi considerada a capaci-
dade limitada das equipes em ano 
eleitoral e prevista a possibilidade 
de atualização periódica, conside-
rando eventuais mudanças no con-
texto organizacional e alterações na 
Cadeia de Valor institucional.

A atividade de auditoria interna 
constitui um dos mais importantes 
instrumentos para o aprimoramento 
da gestão pública e para a boa utili-
zação dos recursos públicos dispo-
níveis, gerando valor para as organi-
zações na medida em que, por meio 
de avaliações, identifi ca eventuais 
distorções, fragilidades e oportunida-
des de melhoria nas operações, a par-
tir de uma visão técnica e sistêmica 
fundamentada em normas e práticas 
profi ssionais internacionais.
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Para onde irá o PSDB do RN
Política surpreende. Imagina-se 

certa situação eleitoral, surgem novos 
fatos e tudo muda. O PSDB do RN é um 
exemplo. Antes das prévias nacionais, 
eram todos acomodados no governo 
petista e sinais de apoio à reeleição da 

governadora. Após as prévias, a escolha 
do governador João Dória fortaleceu o 
grupo local. Abrem-se perspectivas 
para candidaturas majoritárias, como 
palanque para o nome indicado à pre-
sidência da República pelo partido.

Chance
A escolha do governador João 

Dória abre realmente espaço para 
o presidente da Assembleia, Eze-
quiel Ferreira, disputar o governo 
do Estado. Porém, a densidade 
desse apoio, ainda depende do 
crescimento eleitoral de Dória e 
se ele irá ser o vice de Moro.

Incógnita
É ainda duvidoso, se os tucanos 

ganharão espaço real na disputa 
eleitoral de 2022 no RN.  Terão que 
construir caminhos, talvez ainda 
não conhecidos da opinião públi-
ca, para montarem um palanque 
confi ável, o que será fundamental 
para o sucesso. Do contrário, a le-
genda entrará numa aventura.

Bolsonaro
O fortalecimento dos tucanos potiguares traz um grave problema: o 

veto da legenda a qualquer tipo de apoio aos aliados de Bolsonaro. Sabe-se 
que é proclamado o apoio do PSDB-RN ao ministro Rogério Marinho, que 
disputará o senado federal, ao lado do presidente

E agora?
A última pesquisa do IPESPE revelou a tendência do eleitor “rejeitar” 

candidatos “incoerentes, contraditórios” e com “casos pendentes na justi-
ça”. Embora o político tradicional não reconheça autonomia do eleitorado 
e ache fácil “misturar azeite com água” (como se fez no passado), em 2022 
parece que será difícil.

Infidelidade
O senador Flávio Bolsonaro vai 

para a quarta legenda em menos de 
três anos. Eleito pelo PSL, mudou para 
o Republicanos e se transferiu para o 
Patriota. Hoje, assina a fi cha do PL.

Nordeste
Em janeiro, Sérgio Moro virá ao 

nordeste. A previsão é visitar Bahia e 
Ceará.

Empresariado
Agrada ao PIB da “avenida pau-

lista”, Celso Pastore assessor de Moro. 
Desejam que ele seja tipo posto Ipiran-
ga.

Memória
Em termos de solidariedade e 

reciprocidade política, de nada valeu 
o prestígio sem limite, que o governo 
Lula deu aos Bancos e empresas, que 
ganharam muito dinheiro, durante os 
seus mandatos. As linhas de crédito, 
com juros negativos, foram pródigas, 
até para compra de aviões de luxo.

Surpresa
O Ministro Nunes Marques votou 

a favor da liberação dos bens de Lula, 
penhorados pela Lava-Jato.

Tentativa
Ala do “União Brasil” defende lan-

çar Eduardo Leite à Presidência, con-
tra o grupo que prefere Moro. Leite não 

disse que estaria com Doria na campa-
nha. Limitou-se a lhe desejar “sorte”.

Eduardo Leite
O governador gaúcho não concor-

rerá à reeleição. Irá estudar no exterior. 
Voltará para disputar a candidatura a 
presidente, em 2026.

Bolsonaro e Lula
As pesquisas mostram que até 

hoje estão consolidadas as candida-
turas de Lula e Bolsonaro. Somados 
dão 54% das intenções de voto espon-
tâneos e 67% estimulados. Lula (42%) 
tem 31 pontos percentuais a mais do 
que Sergio Moro; Bolsonaro tem 14 
pontos de diferença, em relação a seu 
ex-ministro.

Partidos
Avançaram as conversas entre PT, 

PSB e PCdoB sobre a formação de uma 
federação partidária. O TSE ainda não 
regulamentou a lei das federações.

Vice
João Doria e Sérgio Moro terão en-

contro. Diz-se que o paulista aceitaria 
ser vice do ex-juiz.

Militares
Bolsonaro não perde oportunida-

de para atiçar os militares. Na forma-
tura de sargentos da Aeronáutica pe-
diu que todos fi quem “vigilantes sobre 
a situação do país”.

Olho aberto

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) 
lança nesta terça-feira 30 a 

primeira pós-graduação do Brasil 
em inovação para líderes do setor 
elétrico. O curso terá duração de 9 
meses e início em março de 2022, 
com programação EAD e atividades 
presenciais de imersão previstas no 
Brasil e no exterior.

A MasterClass para divulgação 
do programa será realizada na pla-
taforma Zoom, a partir das 17h. O 
formulário de inscrição para parti-
cipar está disponível online, em: bit.
ly/lidereseletrico. As informações 
de acesso serão enviadas aos inscri-
tos.

A programação da live inclui 
palestras do superintendente de 
Inovação e Tecnologia do SENAI, 
Jeff erson de Oliveira Gomes, e do di-
retor executivo do Centro de Tecno-
logia da Indústria Química e Têxtil 
(CETIQT/SENAI), Sergio Motta. Eles 
abordarão o tema-chave da pós-gra-
duação: a inovação no setor elétrico.

O curso de Pós-graduação em 
Inovação para Líderes do Setor 
Elétrico terá 30 vagas na primeira 
turma e um módulo opcional no 
exterior, por adesão, contemplando 
uma missão na China para visitas a 
instituições de ciência, tecnologia 
e indústrias com o apoio da China 
Th ree Gorges Corporation (CTG), 
uma das mundiais líderes em gera-
ção de energia limpa. A CTG Brasil 
é apoiadora institucional da inicia-
tiva.

“Apoiar esse projeto é uma for-
ma de estimular ainda mais a ino-
vação aberta, proporcionando um 
ambiente colaborativo, de troca de 
experiências e conhecimentos, con-
tribuindo para o desenvolvimento e 
capacitação de líderes para um se-
tor elétrico mais inovador”, reforça 
Silvio Scucuglia, diretor de Estraté-
gia e Desempenho Empresarial da 

CTG Brasil.
O público-alvo do curso é a alta 

liderança de empresas do setor elé-
trico que atuam em segmentos co-
mo geração, transmissão, distribui-
ção, fabricação de equipamentos e 
consultorias, além de concessioná-
rias e associações representativas.

“Nós criamos um programa de 
formação para líderes com uma 
proposta que, no país, ainda não 
existia para o setor elétrico”, observa 
Márcia Castoldi, coordenadora dos 
cursos de graduação e pós-gradu-
ação em engenharia química e en-
genharia de produção do CETIQT, 
unidade do SENAI que está à frente 
da iniciativa.

“Essa é uma pós-graduação que 
foca na inovação e no trabalho em 
rede, áreas em que o SENAI já tem 
grande expertise com os ISI”, acres-
centa, fazendo menção aos Institu-
tos SENAI de Inovação – maior rede 
privada do Brasil para Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação com 
foco na indústria.

No Brasil, a programação pre-
sencial será realizada em cinco dos 
26 Institutos SENAI de Inovação, 
incluindo o ISI Energias Renováveis 
(ISI-ER), do Rio Grande do Norte, o 
ISI Biossintéticos e Fibras, do Rio de 
Janeiro, o ISI Manufatura Avançada 
e Microfabricação, de São Paulo, o 
ISI Biomassa, de Mato Grosso do 
Sul, o ISI Processamento a Laser e o 
ISI Sistemas de Manufatura, de San-
ta Catarina.

O conteúdo que será estudado 
foi construído em conjunto com 
esses Institutos, explica o mentor da 
pós-graduação, Prof. Dr. Fernando 
Campagnoli. “A inovação”, diz ele, “é 
uma nova cultura em formação no 
setor elétrico, pois os produtos de 
inovação atualmente são consumi-
dos pelas empresas no campo dos 
fornecedores e dos fabricantes”.

Impacto
“O que nós estamos propondo 

com o curso é que as lideranças 
dessas empresas passem a ser in-
ternamente também produtoras e 
gestoras de inovação”, frisa Cam-
pagnoli. “E qual o impacto disso? É 

gigantesco, porque na medida em 
que as empresas passam a cons-
truir os seus próprios portfólios de 
inovação, elas começam a desen-
volver inovação internamente e em 
parceria com a indústria nacional”, 
afi rma, citando benefícios em ca-
deia também para o consumidor 
de energia elétrica, com potenciais 
melhorias de qualidade dos serviços 
e, em função do desenvolvimento 
tecnológico, até redução tarifária na 
conta de luz.

O curso está dividido em oito 
módulos, que discutirão temas como 
geopolítica e o setor elétrico brasilei-
ro, transição energética e integração 
com a indústria 4.0, fontes renová-
veis como alavanca do processo pro-
dutivo, oportunidades na comercia-
lização de energia, gestão de dados e 
ferramentas para desenho do portfó-
lio de inovação. Durante o desenvol-
vimento dos módulos estão previstas 
atividades práticas de trabalho em 
rede e discussões estratégicas para o 
setor elétrico, com entregas práticas 
em cada módulo.

Serão abordados ainda o que as 
empresas precisam fazer interna e 
externamente para mudar a forma 
de pensar para a inovação e qual es-
tratégia empresarial desenvolverão 
nesse campo, com interação com a 
indústria. Campagnoli afi rma que 
o programa do curso antecipa mu-
danças e desafi os com os quais o se-
tor terá de lidar em futuro próximo.

O SENAI é o maior complexo de 
educação profi ssional da América 
Latina e detentor da maior rede pri-
vada de Institutos de Tecnologia e 
Inovação para a indústria nessa re-
gião do mundo. A Rede de Institutos 
SENAI de Inovação foi criada para 
atender as demandas da indústria 
em todo o território nacional. Ela 
tem como foco a pesquisa aplicada, 
o emprego do conhecimento de for-
ma prática, no desenvolvimento de 
novos produtos e soluções customi-
zadas para as empresas ou de ideias 
que geram oportunidades de ne-
gócios. Os institutos trabalham em 
conjunto, formando uma rede multi-
disciplinar e complementar, entre si 
e em parceria com a academia. 

SENAI lança primeira pós-graduação em 
inovação para líderes do setor elétrico
ESTUDOS|  Curso terá 
duração de 9 meses e 
início em março de 2022, 
com programação EAD e 
atividades presenciais

Fontes renováveis como alavanca do processo produtivo terão destaque em um dos módulos da pós-graduação 

CICLO VIVO
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
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PSDB
Depois do mais votado pelos mais de 44 mil 

fi liados do PSDB, João Doria, hoje pré-candidato 
à Presidência da República em 2022, foi o mais vo-
tado também aqui no RN, cujo partido é coman-
dado pelo presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira. 
Esta vitória de Doria aumentou o peso político de 
Ezequiel Ferreira, que já tem seu nome  divulgado 
nas redes sociais como um possível pré-candida-
to ao Governo do Estado. Vamos aguardar.

Luiz Almir

Contas públicas têm saldo de R$ 28,195 bi em outubro

REPRODUÇÃO

Carnatal 
Se aproximando o dia 08 dede-

zembro, início do Carnatal 2021, 
já aumenta a procura por abadás, 
camarotes, arquibancadas, a luta 
da destaque tem sido grande, a ex-
pectativa é de um grande carnatal 
em função das reservas dos hotéis 
com previsão de 98% de ocupação 
e Natal é a cidade mais procurada 
pelos turistas em todo Brasil. Es-
pera-se,  além da alegria, geração 
de emprego e renda.

Segurança
Tivemos assalto a dois ônibus 

no mesmo dia, um Zona Norte e 

outro Zona Sul. Posto de saúde 
do Panatis na semana passada 40 
pessoas que aguardavam vacina 
da covid perderam celular, relógio, 
dinheiro, um arrastão de 03 vân-
dalos que pularam o muro. Com 
aproximação dos festejos de fi nal 
de ano, é preciso mais policias em 
todos os bairros, Natal e Grande 
Natal.

Coronel Araújo
No próximo dia 03 acrescenta 

300 novos policiais e está aguar-
dando 60 novas viaturas, vamos 
fi car acompanhando e cobrando 
melhorias na segurança. 

Shopping
Os frequentadores e comerciantes dos shoppings Via Direta, 

preocupados com o futuro do referido shopping, pois o mesmo vai 
ser leiloado no próximo dia 09, lance mínimo de 75 milhões. A pre-
ocupação é o que vão fazer, reformas? Vai aumentar o tamanho? 
Lojistas vão continuar? Respostas ainda sem defi nição.

SEMSUR
Agradecendo a Semsur que atendeu a nossa cobrança e deu 

uma nova iluminação na praça Iapissara Aguiar, ontem recebe-
mos reclamação de 03 postes apagado próximo a quadra da Re-
dinha, comunicamos a Semsur a mesma prometeu substituir as 
lâmpadas ainda hoje. 

SEMOV
Prefeito Álvaro Dias divulgou que recuperará as lagoas de cap-

tação e construir mais 8 novas lagoas. Conversei com o secretário 
Carlson e ele informou que o Prefeito está com esta vontade, po-
rém, ainda não existem recursos para estas obras.

Vacina
O Estado do RN atingiu 90% da população adulta com a pri-

meira dose da vacina. A Governadora pede que as pessoas tomem 
a segunda dose para que possamos chegar a 90% da população 
com a segunda dose, o risco de contaminação é bem menor.

Shopping
Os frequentadores e comerciantes dos shoppings Via Direta, pre-

ocupados com o futuro do referido shopping, pois o mesmo vai ser 

leiloado no próximo dia 09, lance mínimo de 75 milhões, a preocu-

pação é o que vão fazer, reformas? Vai aumentar o tamanho? Lojistas 

vão continuar? Respostas ainda sem defi nição.

Com o crescimento da arrecada-
ção e a redução das despesas 
geradas pela pandemia de co-

vid-19, o Governo Central, formado 
por Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central, registrou supe-
rávit de R$ 28,195 bilhões, em outubro. 
Esse foi o maior resultado positivo pa-
ra o mês desde outubro de 2016, quan-
do foi registrado superávit primário de 
R$ 51,756 bilhões (valor corrigido pela 
infl ação). A informação foi divulgada 
nesta segunda-feira 29 pela Secretaria 
do Tesouro Nacional.

O resultado primário é formado 
por receita menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros.

Em outubro do ano passado, o 
Governo Central registrou défi cit de 
R$ 3,783 bilhões (valor corrigido pela 
infl ação). De acordo com o Tesouro, 
em outubro de 2021 comparado a 
igual mês do ano passado, houve 
um aumento real (descontada a in-
fl ação) de 5,9% (crescimento de R$ 
8,7 bilhões) da receita líquida e um 
decréscimo real de 15,4% (menos R$ 
23,3 bilhões) das despesas totais.

“A diminuição nas despesas 
primárias em outubro de 2021 em 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior foi infl uenciada princi-
palmente pela redução nos gastos em 

resposta aos efeitos socioeconômicos 
da crise provocada pela covid-19”, diz 
relatório do Tesouro Nacional.

Os créditos extraordinários e o 
apoio fi nanceiro a estados e muni-
cípios apresentaram redução de R$ 
22,8 bilhões e de R$ 4 bilhões, respec-
tivamente, quando comparados a 
outubro de 2020. Por outro lado, na-
quele mês de 2020 houve devolução à 
União de R$ 6,8 bilhões destinados ao 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese), evento sem equiva-
lente em outubro de 2021, acrescen-
tou o Tesouro.

Com o número de outubro, o 
resultado acumulado em dez meses 
totaliza um défi cit primário de R$ 
53,404 bilhões, ante saldo negativo 

de R$ 767,421 bilhões (valor corrigido 
pela infl ação) no mesmo período de 
2020. Esse foi menor resultado nega-
tivo acumulado de janeiro a outubro 
desde 2015, quando fi cou em R$ 
51,587 bilhões.

Para este ano, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estabelece 
meta de défi cit de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central, mas projeto 
de lei aprovado no fi m de abril per-
mite o abatimento da meta de até R$ 
40 bilhões de gastos com o enfrenta-
mento da pandemia de covid-19.

O Tesouro Nacional também 
divulgou ontem o Relatório de Pro-
jeções da Dívida Pública. Segundo o 
relatório, a Dívida Pública do Gover-
no Geral (DBGG) deve fechar 2021 

com uma queda superior a 8 pontos 
percentuais do PIB (Produto Inter-
no Bruto – soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país) em re-
lação a 2020, “o que mostra reversão 
importante do aumento registrado 
no ano anterior em decorrência da 
queda de arrecadação e das medidas 
fi scais de enfrentamento à pandemia 
da covid-19”.

A previsão é que a DBGG termi-
ne 2021 em 80,6% do PIB. “De 2022 
em diante, espera-se uma redução 
gradual nesse indicador, que atingi-
ria um patamar de 76,6% do PIB em 
2030. Essa trajetória é fruto, basica-
mente, do efeito do crescimento do 
PIB nominal e dos superávits primá-
rios esperados a partir de 2024”.

SUPERÁVIT | Esse foi o maior 
resultado positivo para o mês 
desde outubro de 2016

Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (FOTO), comemora informação divulgada nesta segunda-feira 29 pela Secretaria do Tesouro Nacional

AGÊNCIA BRASIL
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA
O Município de Pedro Avelino/RN, 08.294.654/0001-87, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Simplificada Prévia, com prazo de validade até 25/09/2023, 
em favor do empreendimento Galpão Industrial Para Fabricação de Roupas, 
localizada em Rua do Canário, s/n, Conjunto Cohab, Município de Pedro Avelino/RN.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO, “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO VERTICAL
PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as 
seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10/12/2021, às 09h00min. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do 
e-mail: tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 29 de novembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO, “MENOR PREÇO POR ITEM” OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE 
RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS 
P R O P O S T A S : D i a 1 0 / 1 2 / 2 0 2 1 , à s 1 1 h 0 0 m i n . L O C A L / S I T E : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do e-mail: 
tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 29 de novembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

CONCESSAO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a AE –Autorização Especial, 
com prazo de validade até 29/11/2023, em favor do empreendimento Acesso Interno para conexão dos 
parques eólicos da Central Eólica Mundo Novo, com área de 1,15 km², com extensão de 2,88 km, 
localizado na Fazenda Mundo Novo, Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN.

Ranier Messias
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO – Licença de 
Operação, para licenciamento do Acesso Interno para o Complexo Mundo Novo, localizado no Município de 
São Miguel do Gostoso/RN.

Ranier Messias
Representante Legal

Dois motoristas de ônibus 
foram assaltados em Natal, 
nesta segunda-feira 29. Um 

foi vítima em Lagoa Nova, na zona 
Sul, e o outro na zona Oeste.

No primeiro caso, a vítima foi 
ameaçada por um criminoso. O ban-
dido foi bem insistente, mas como era 
a primeira viagem, havia pouco di-
nheiro. Após o crime, o suspeito fugiu.

O assalto aconteceu no início 
da manhã, no cruzamento entre as 
avenidas Nevaldo Rocha e São José. 
O ônibus era da empresa Guanaba-
ra e fazia a linha 79, com o percurso 

sentido Parque das Dunas-Mirassol.
“Ele queria mais e eu fi quei com 

mais medo ainda, na outra parada 
ele disse para parar depois do sinal 
e ir embora”, disse o motorista. Se-
gundo a vítima, o bandido saiu an-
dando normalmente após o crime.

O condutor ainda relatou sobre 
a sensação de insegurança após o 
crime: “Quando a fi cha cai, meu 
amigo, eu tive que parar o carro 
porque as pernas já começam a não 
obedecer mais, a coluna já fi ca late-
jando. É difícil”, complementa.

Um outro motorista foi assalta-

do pela quinta vez na manhã de se-
gunda 29. Abalada, a vítima chegou 
a chorou após sofrer o crime.

O motorista da linha 25, que 
pertence a Guanabara, dirigia en-
tre o Bairro Nordeste e as Quintas 
quando foi abordado por um crimi-
noso com uma faca. O condutor de 
dirigiu a delegacia para prestar de-
poimentos. Abalado, ele estava em 
choque, chorando e muito nervoso.

O bandido fugiu após o crime. 
Até o fechamento desta edição, não 
há informação sobre a prisão do cri-
minoso.

Variante Ômicron retém 230 brasileiros na África do Sul

REPRODUÇÃO

Receio de contágio: companhias 
aéreas cancelaram decolagens do 
país, depois que nações fecharam 
as fronteiras para passageiros 
procedentes do sul da África

Diplomatas brasileiros na 
África do Sul contabili-
zaram, até a tarde desta 

segunda-feira 29, 230 brasilei-
ros retidos no país por conta 
de voos cancelados por medo 
da nova variante Ômicron do 
coronavírus. Esses viajantes pe-
diram auxílio diplomático para 
sair da região, de acordo com o 
Consulado do Brasil na Cidade 
do Cabo.

Companhias aéreas can-
celaram decolagens do país, 
segundo Metrópoles, depois 
que diversas nações fecharam 
as fronteiras para passageiros 
procedentes do sul da África, 
alegando receio de propagação 
da nova cepa.

“Recebemos contatos de bra-
sileiros retidos aqui e estamos 
buscando uma forma de apoiá-
-los por causa do cancelamento 
de voos”, informou Luiz Felipe 
Pereira, diplomata brasileiro na 
Cidade do Cabo.

Tanto o Consulado na Cida-
de do Cabo quanto a Embaixada 
do Brasil em Pretória atendem 

aqueles que tiveram voos cance-
lados e não conseguem deixar o 
local.

Não há proibição de regres-
so, mas, desde o último sábado 
27, a portaria nº 660, publicada 
pelo governo federal, restringe 
voos procedentes de África do 
Sul, Botsuana, Essuatíni, Leso-
to, Namíbia e Zimbábue, além 
de exigir que passageiros apre-
sentem teste negativo para co-
ronavírus nas últimas 24 horas 
e cumpram isolamento por 14 
dias na cidade do seu destino 
fi nal.

Uma difi culdade adicional 
para brasileiros é o fato de que 
atualmente não há voos comer-
ciais diretos entre Brasil e África 
do Sul. Mesmo países que ha-
bitualmente fazem escala para 
passageiros brasileiros, como 
Emirados Árabes e Catar, pas-
saram a vetar voos procedentes 
da África do Sul. Outra escala 
comum para brasileiros é a Eti-
ópia, que vive um confl ito e está 
em estado de emergência decre-
tado pelo governo.

PREOCUPANTE | Uma 
dificuldade adicional para 
brasileiros é o fato de que 
atualmente não há voos 
comerciais diretos entre 
Brasil e África do Sul

NO MESMO DIA

Assaltantes atacam dois 
motoristas de ônibus em Natal
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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 2019-146975/TEC/RLO-0937, com prazo de validade até 

25/11/2024 em favor de 01 (uma) Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) Livramento, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.379.314,00 mN; 
662.971,00 mE, composta por: 01 (um) tanque de produção com 524 m³; 01 (um) tanque de lavagem com 
524 m³; 01 (um) tanque de lavagem com 795 m³; 02 (dois) tanques de teste com 40 m³ cada um; 02 (dois) 
tanques de combate a incêndio com 187 m³ cada um; 01 (um) tanque com 159 m³; 01 (um) tanque de óleo 
diesel com 0,88 m³; e, 01 (um) tanque de LGE com 0,88 m³. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento 
(LV), Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPEREÇÃO 
O POSTO DE COMBUSTIVEL LORENA LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.617.302/0001-55, torna público que 
obteve do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação – LO 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 

 
CEMITÉRIOS MEMORIAL VILA LTDA, CNPJ 41.097.616/0001-00, com endereço na Rua Monte das Flores, 
550, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Alteração - LA para a ampliação das 
atividades do Cemitério Parque da Passagem, localizado em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Emerson Domingos da Silva – Gerente de Gestão e Qualidade 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
MANOEL NASCIMENTO FILHO EIRELI, CNPJ: 28.570.418/0001-53, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação (LRO) para Indústria de Goma de Mandioca, localizado na Fazenda Cizelândia, nº 
113, Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN. 
 

Manoel Nascimento Filho 
Proprietário 

Com o objetivo de melhorar a 
segurança dos pedestres e a 
qualidade da fl uidez no trân-

sito, a Prefeitura do Natal – por meio 
da Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana – iniciou operação 
de monitoramento e orientação no 
trânsito no bairro do Alecrim, du-
rante o período natalino e as com-
pras de fi m de ano. O trabalho está 
sendo realizado nas avenidas Presi-

dente Bandeira, Coronel Estevam (2 
e 9), entre outras consideradas mais 
movimentadas da região.

De acordo com o órgão, a ação 
compreende desde a melhoria dos 
tempos de semáforos, separação 
das vias por cones até a intervenção 
do agente de trânsito no sentido de 
orientar os condutores de veículos 
na organização do fl uxo, evitando 
os congestionamentos. Outra me-
dida importante é a prioridade do 
transporte público.

Na região, também poderão ser 
montados bloqueios momentâneos 
entre as vias com o intuito de de-
safogar os corredores nos horários 
de pico. Esse trabalho recebeu o 

reconhecimento da Associação de 
Empresários do Bairro do Alecrim.

A STTU recomenda ainda aos 
condutores de veículos na região 
que respeitem a sinalização, não es-
tacionem em locais proibidos, sina-
lizados com cones e ao avistarem a 
canalização de orientação na pista, 
reduzam a velocidade dos veículos 
para maior segurança.

O órgão informa ainda que 
mantêm neste período natalino um 
plano especial de trânsito em várias 
regiões da cidade como a Árvore de 
Natal (Mirassol), áreas de shoppings, 
comerciais e afi ns, com o objetivo de 
garantir a segurança dos pedestres 
assim como desafogar o trânsito.

STTU monitora e orienta fluxo de 
pedestres e veículos no Alecrim
OPERAÇÃO |  Ação vai desde 
a melhoria dos tempos de 
semáforos até a intervenção 
do agente de trânsito

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
recomendou que a Prefeitu-

ra de Ceará-Mirim anule, imediata-
mente, a contratação da Coopera-
tiva de Trabalho dos Profi ssionais 
da Educação do Rio Grande do 
Norte (Coopedu). A recomendação 
está publicada no Diário Ofi cial do 
Estado (DOE) desta sexta-feira 26 e 
deverá ser atendida no prazo de 10 
dias úteis.

A gestão municipal, caso ne-
cessário, poderá proceder a con-
tratação temporária de professores 
e demais profi ssionais da área da 
educação para atender à situação 
temporária de excepcional interes-

se público, mediante contratação 
temporária, com prévio procedi-
mento de seleção com critérios 
objetivos estabelecidos, devendo, 
neste caso, encaminhar ao MPRN 
prova do atendimento dos requi-
sitos elencados pelo STF, quais 
sejam: previsão em lei dos casos de 
contratação temporária; previsão 
legal dos cargos;  tempo determi-
nado; necessidade temporária de 
interesse público; interesse público 
excepcional; e previsão orçamentá-
ria para a despesa.

A recomendação leva em con-
sideração que a investidura em 
cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e tí-
tulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou empre-
go, na forma prevista em lei, ressal-
vadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração.

A Prefeitura de Ceará-Mirim 
deverá encaminhar à Promotoria 
de Justiça da Comarca de Ceará-
-Mirim, no prazo de 10 dias úteis, 
documentos que comprovem o 
cumprimento da recomendação, 
sob pena da adoção das medidas 
judiciais cabíveis, podendo haver 
inclusive o ajuizamento de ação 
civil pública de nulidade de ato ad-
ministrativo.

Ministério Público recomenda anulação 
de contrato entre prefeitura e cooperativa

CEARÁ-MIRIM

STTU

Trabalho é realizado nas avenidas Presidente Bandeira, Coronel Estevam, entre outras consideradas mais movimentadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS (2ª CHAMADA)
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS, no dia 16/12/2021 as 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se a 
disposição o edital e seus anexos, Núcleo Administrativo, Praça da Criança, nº 1000, Centro, CEP 
59.510-000, Afonso Bezerra/RN, no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com, bem como no 
site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Lucas Alves Nunes
Presidente da CPL

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) MARIA ALDENORA ALVES DA SILVA, CPF: 060.364.754-54, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, 
por todos os atos e termos da Ação de MONITÓRIA (40) nº 0860906-
59.2019.8.20.5001, proposta por Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte - CAERN contra MARIA ALDENORA ALVES DA SILVA, 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 25/10/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, 
digitei e vai assinado pela MMª. Juíza.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000009/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.358.723/0001-79, por 
intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO E MELHOR TÉCNICA” por 
“EMPREITADA GLOBAL”, destinada a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:00h do dia 30 DE 
DEZEMBRO DE  2021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 
59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer 
informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 29 de novembro de 2021
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Município de Pedro Avelino/RN, 08.294.654/0001-87, 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 26/11/2027, em favor 
do empreendimento Sistema de Abastecimento de Água (SAA), localizada em 
Comunidade de Arueiras, Zona Rural, Município de Pedro Avelino/RN.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito



• Geral Natal, terça-feira, 30 de novembro de 202112

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), anunciou 

na manhã desta segunda-feira 29 a 
redução da idade para tomar a do-
se de reforço contra a covid-19. O 
anúncio foi feito pelo prefeito Ally-
son Bezerra que aproveitou a opor-
tunidade para chamar a atenção da 
população para a importância de 
atualizar o esquema vacinal.

A partir de hoje, quem com-
pletou o esquema vacinal, ou seja, 
quem já tomou a 1ª e a 2ª dose da 
vacina contra a covid, já pode pro-
curar os pontos de vacinação para 
tomar a dose de reforço. Além dos 
pontos fi xos de vacinação que fun-
cionam nos ginásios do SESI e de 
esporte Pedro Ciarlini, a população 
de Mossoró também vai contar com 
vários pontos extras de vacinação 
nesta semana, a exemplo da sema-
na passada.

Coordenador de Imunizações 

de Mossoró, Etevaldo de Lima ante-
cipou que a vacinação da Covid vai 
acontecer nos mercados públicos, 
farmácias, supermercados e em um 
ponto fi xo durante toda a festa de 
Santa Luzia.

Na quarta-feira 1º, a vacinação 
vai acontecer no Mercado da Cobal 
das 7h30 às 11h; na quinta-feira 2 no 

Atacadão das 8h às 16h, e na Far-
mácia Pague Menos da Leste-Oeste, 
das 13h às 17h. Na sexta-feira 3, no 
PAM do Bom Jardim, das 7h30 às 
11h; início da vacinação no ponto 
fi xo da Festa de Santa Luzia, das 15h 
às 22h e nos supermercados Cidade 
do bairro 12 Anos e do Abolição IV 
em horários a serem defi nidos.

Mossoroenses a partir de 30 anos
podem tomar reforço contra covid SAAE implanta trecho na 

rede de distribuição em 
São Gonçalo do AmaranteIMUNIZAÇÃO | Anúncio foi feito 

pelo prefeito Allyson Bezerra, 
que chamou a atenção da 
população

DIVULGAÇÃO

Obra faz parte do Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante

APOIO:

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:APOIO CULTURAL:

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM

População vai contar com vários pontos extras de vacinação nesta semana

ÁGUA

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante, por meio do 
Sistema Autônomo de Água 

e Esgoto – SAAE, está executando 
as obras de implantação da rede de 
distribuição de água do Sistema Adu-
tor Maxaranguape e substituição de 
redes de águas no município. Nesta 
semana, os serviços estão sendo rea-
lizados na Rua Nossa Senhora Apare-
cida, nas proximidades da rotatória 
de acesso ao aeroporto.

A obra faz parte do PAES, Progra-
ma de Ações Estruturantes de São 
Gonçalo do Amarante, e vai distri-
buir água em redes que somam mais 
de 116 Km de extensão. O objetivo é 
dar funcionalidade ao sistema novo, 
garantindo reserva hídrica e ofertan-
do água de qualidade a população.

A tubulação que está sendo im-
plantada vai transportar água do 
reservatório (próximo ao aeroporto) 
aos bairros Santo Antônio e Guajiru.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

FEIJÃO, ENCONTRO 
E FELICIDADE

O que a pandemia mais nos 
tirou -além é claro de pessoas 
queridas - foi o aconchego do 
outro. Os abraços, os encontros, 
as risadas permaneceram sus-
pensas por muito tempo, e essa 
falta de afeto que só a proximida-
de física proporciona, afetou as 
pessoas. Ontem na VIII Edição 
da Feijoada.com do meu amigo 
Rodrigo Loureiro o tempo parou 
e as pessoas voltaram a se reen-
contrar e a alegria era evidente. 
O temor da falta das pessoas fez 
até Louris pensar em reduzir o 
número de mesas. Precisou fazer 
o contrário. Cerca de 550 pessoas 
passaram pelo Versailles no 
último domingo.

*
O sucesso tem um motivo. A 

verdade que Loureiro entrega as 
pessoas em tudo o que faz. Ele 
é querido de verdade, os con-
vidados estavam lá por querer, 
não é uma festa que se vai por 
obrigação. Os empresários, polí-
ticos, jornalistas, a sociedade de 
modo geral compareceram para 
prestigia-lo e entraram completa-
mente no clima da feijoada. E que 
delícia e farta. Rendeu até quase 
19h, quando os últimos convida-
dos deixaram o buff et.

*
A festa foi impecável. Sobrou 

energia. As atrações musicais 
agradaram em cheio; as meninas 
do Soul Mais  Elas com samba 
e pagode e o serelepe Marcelo 
Miranda, que trouxe o toque de 
swing, piseiro, forró é moção. O 
plus fi cou por conta do colega 
Jacson Damasceno que assumiu 
o microfone e fez uma sequência 
Bruno e Marrone.

Joãozinho Amado comandou 
o cerimonial  JB com sua equipe 
atenciosa, os convidados eram 
logo recepcionados pela obra 
de arte que foi o bolo de Graça 
Cândido, que trouxe imagens de 
Rodrigo e referências ao evento. 
Também a farta mesa de doces de 
Rafaella Fontes agradou em cheio. 
Não fi cou um doce para contar 
história! O espaço kids atendeu 
bem os papais que precisaram 
levar os pequenos e uma ilha de 
massagens foi a surpresa do dia. 

Os coquetéis fi caram a cargo 
de Anderson e o chopp da Voiler 
refrescou o calor. 

*
E as presenças foram muitas e 

bacanas. Da governadora Fátima 
Bezerra as queridas irmãs Vilnei-
de e Vileide Gadelha - na primeira 
festa destes tempos pandêmicos. 
Levando pelo empresário Luís 
Antônio Cunha, o estilista mineiro 
Victor Dzenk também deu rasante 
por lá, sempre simpático. A juíza 
Sandra Elali esbanjou elegância 
e teve companhia de Sani e de 
dois netos; as gravidinhas Taisa 
Assunção e Mayonara Fonseca 
recebiam todas as atenções e a 
mesa das meninas da Nossa Festa 
era de longe a mais animada.

*
Em tempos tão desumanos a 

Feijoada.com foi uma ilha de boas 
energias, de pessoas felizes de 
fato, de amigos que se alegram e 
comemoram o sucesso do outro. 
Rodrigo Loureiro festejou seu 
aniversário, lançou o novo projeto 
da RAS Comunicação e ainda os 
trabalhos no blog, rádio 91.9 e na 
BAND. Trouxe de volta, devolveu 
as pessoas a vontade de se encon-
trar e também a oportunidade 
de pelo menos por uma tarde 
esquecer toda essa loucura que 
tem sido o mundo ultimamente. 
Obrigada!

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Jaques Filho, Carlos Kelsen Luzi-nete Viegas, Jubileu Filho, Amanda Pessoa de Melo, Jorginho Bezerra, Jomardo Jomas, Fátima Delgado Nobre e Zuleide Gonçalves Vieira

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
Nasceu Lucca, fi lho do cantor Luisinho Nobre com a 

advogada Daniele Almeida. A alegria do casal com a chegado 

do pequeno, o primogênito tem contagiado as família e amigos. 

Parabéns!

 Amaury Júnior passa a integrar diariamente a bancada do Tudo 
ao Meio-dia, na 91.9 FM. Também o jornalista Diego Negrellos passa 
a participar as sextas-feiras. Vai trazer novidades do Carnatal e sobre 
eventos.
No último sábado o querido Toninho Magalhães ante-

cipou as comemorações de aniversário (que foi ontem) rece-

bendo amigos em casa ao lado do pai, o Comandate Graco. A 

coluna deseja toda felicidade!

 Um casamento diferente. A noiva de vestido colorido e fl orido 
e os convidados todos de branco. Foi assim que no último sábado a 
jornalista Hayssa Pacheco e o educador Bruno Neri disseram sim. 

Também na Feijoada.com,  a 
Band lançou a sua progra-
mação de Carnatal, que terá 
JULIANA CELLI mais um ano 
como âncora da transmissão. 
Ontem ela estreiou o De olho 
na Folia, o programa mais 
tradicional que antecede 
a micareta. Empolgada e 
repaginada, a jornalista terá a 
companhia de Robertinha Du-
arte durante os quatro dias, 
entrevistando artistas que vão 
se apresentar no camarote 
Senses. Luís Eduardo e Gabi 
Cândida completam o time 
encabeçado por @julianacelli

Nunca desista das pessoas!
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Rodrigo Loureiro comandou o domingo

Robertinha Duarte, Raianny Barbosa 
e Luís Azevedo, no Versailles

Na Feijoda.com, Heberth Sena, 
João Maria e Ubaldo Fernandes

Grupo de jornalistas formado por 
Juliana Manzano, Sayonara Alves, 
Elaine Vládia, e Suzy Noronha

B-DAY – ZULEIDE GONÇALVES
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HORÓSCOPO

Hoje, vale a pena sonhar mais alto e mostrar que 
possui um lado sociável e solidário, Áries. É um bom 
momento para estudar ou reunir informações, saindo 
da sua zona de conforto, e aproveite também pra 
entrar em contato com os amigos e matar a saudade.

Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos 
em casa que estavam pendentes! Vai ser mais fácil 
botar as mãos na massa, planejar o dia e cuidar de 
tarefas que exigem praticidade e bom senso.

Com a Lua brilhando em Libra, vai sobrar disposição 
para mergulhar no trabalho. Você também vai 
encarar as coisas com mais praticidade e pode 
dar conta de alguns serviços mais complexos ou 
pesados que vinha adiando.

Nesta terça, trabalhar em casa pode ser mais 
produtivo, meu cristalzinho. Talvez você esteja 
sonhando com paz e tranquilidade, mas saiba que vai 
dar um show se cuidar das tarefas no seu ritmo e sem 
a presença de muita gente ao redor fazendo algazarra.

A Lua segue fi rme em seu paraíso astral, mas sinaliza 
alguns perrengues no fi nal da tarde, principalmente se já 
tem compromisso ou namora fi rme. Como não adianta se 
preocupar com antecedência, o jeito é se dedicar mais ao 
trabalho e agarrar qualquer oportunidade de evoluir, Gêmeos.

Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos sonhos, 
você não vai se contentar com pouco nesta terça! Aproveite 
o astral favorável para pensar fora da caixa, expandir seus 
contatos, conhecer gente nova, fazer amizades e estreitar 
os laços com as pessoas queridas que estão longe.

As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta 
terça, tanto no trabalho quanto nas fi nanças. Mas tudo 
indica que você vai sair lucrando no fi nal das contas, 
ainda que não seja lá muito fã de surpresas.

No trabalho, é hora de botar as mãos na massa e 
mostrar que dá conta da sua parte se quiser causar 
uma boa impressão nos colegas e na chefi a. Foque 
no que é importante e aproveite para fi nalizar as 
tarefas que vinha empurrando com a barriga.

Você vai dar um show em tudo que envolva 
comunicação, inclusive nas mídias sociais, mas saiba que 
o trabalho pede uma atenção extra no fi nal da tarde, tá? 
Falar demais, esquecer documentos, arquivos ou até 
detalhes importantes podem trazer prejuízo no serviço.

Sol e Mercúrio colocam a relação com os amigos em 
destaque, mas foque nas tarefas primeiro e deixe pra 
sonhar acordado/a mais tarde. E pode entrar uma grana 
que não estava esperando, mas as estrelas avisam que 
vai ser melhor para os seus interesses manter segredo.

O mês está acabando, Virgem, e as estrelas avisam 
que será preciso atenção redobrada com dinheiro. 
Foque no que é importante e controle melhor os 
gastos, por mais que queira comprar tudo o que 
vê pela frente.

As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura 
para se adaptar às mudanças e reviravoltas desta 
terça, meu cristalzinho. Também vale a pena prestar 
atenção ao seu sexto sentido, que estará ainda 
mais afi ado, se quiser se destacar no trabalho.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Pedro Bial entra nas gravações 

fi nais desta temporada do “Conversa 
com Bial”......O último programa vai 

ao ar no dia 17 de dezembro......E 
no dia 20, após o “Jornal da Globo”, 

estreia a oitava temporada do 
“Vai Que Cola”.A exemplo das 

externas no Mato Grosso do Sul, as 
gravações de “Pantanal” também 

estão aceleradas nos estúdios 
da Globo, no Rio.O “Jornal da 
Record” exibe a série “Infância 

Perdida”, que traça um panorama da 
situação das crianças em situação 
de vulnerabilidade social no Brasil.
Andrea Avancini fará a personagem 

Eloá em “Reis”, próxima produção 
bíblica da Record.Camila Queiroz 

não quis comentar as declarações do 
diretor de Entretenimento da Globo, 

Ricardo Waddington......Entre outras 
observações, Waddington confi rmou 
que a atriz exigiu aprovar campanhas 
publicitárias de lançamento de uma 

eventual terceira temporada de 
“Verdades Secretas”.

Outro detalhe
A Fox, ao fi nal do jogo, passou 

a bola para a ESPN e aí foi feito 
todo um trabalho em cima da 
conquista do Palmeiras.

No SportsCenter, à meia-noi-
te, o bem animado Antero Greco 
deu ideia ao Paulo Soares, Ami-
gão, de continuarem ao vivo até a 
chegada do desembarque do time 
vencedor no Brasil.

Apagou
O SBT, dono dos direitos da 

competição na TV aberta, preferiu 
voltar à sua vidinha de sempre.

Permitiu que a Globo, sua 
concorrente, cobrisse toda a festa 
palmeirense, desde o momen-
to que a bola parou de rolar em 
Montevideo até a chegada do ti-
me campeão ao Brasil.

Reencontro
O americano Albert Lewitinn 

foi quem lançou Marcia Goldsch-
midt na televisão, inclusive trouxe 
para o Brasil os seus primeiros mo-
delos de programa.

Agora, os dois morando na 
Europa, ela em Portugal e ele na 
Espanha, articulam a realização 
de um trabalho para o streaming.

Troca de comando
João Kleber e Rafael Paladia 

não são mais os diretores do “En-
crenca”, da Rede TV!.

Julio Picone, ex-MTV, ontem, 
11h da manhã, assumiu no lugar 
deles.

Nada muda
A jornalista Marina Machado 

acaba de renovar seu contrato 
com a TV Brasil.

Isso signifi ca a sua continui-
dade à frente do “Sem Censura”, 
no ar todas as segundas-feiras.

Tem essa
Entre as novidades que a Band 

prepara para o ano que vem, está 
confi rmada a inclusão de um pro-
jeto de humor semanal.

Leandro Hassum aparece en-
tre os nomes cotados.

Falando isso
Nesta próxima sexta, o progra-

ma “LOL: Se Rir Já Era”, da Ama-
zon Prime, já será disponibilizado.

Nos primeiros episódios li-
berados para a imprensa, chama 
atenção a química e parceria entre 
Tom Cavalcante e Clarice Falcão.

Menos ele
O SBT aproveitou o jogo do úl-

timo sábado, a audiência lá em ci-
ma, para lançar a sua mensagem 
de fi nal de ano.

Participação de todo o elenco 
principal da casa, menos um. Sil-
vio Santos fi cou de fora.

Propaganda no 
futebol também 
tem que ter hora 
e lugar

O merchandising foi defi ni-
tivamente instalado nas trans-
missões esportivas. A Globo, 
que durante muito tempo resis-
tiu e sempre proibiu qualquer 
participação de narradores ou 
comentaristas em ações comer-
ciais, entregou os pontos de vez.

Galvão Bueno virou o garo-
to-propaganda do momento.

Mesmo durante os jogos, 
com bola rolando, perigo de 

área ou não, o espaço com som 
e imagem está sendo aberto para 
as mais diferentes inserções.

Sinal dos tempos. E nada 
contra também, só que para tudo 
existe hora e lugar. Parcimônia. 
Este é um trabalho que exige do 
bom coordenador muita atenção 
para intervir no momento certo 
em sua comunicação com o nar-
rador.

Por exemplo: sábado, no SBT, 
o gol do Palmeiras foi mostrado 
numa divisão de tela, conhecida 
como tela reduzida, com a Claro.

Resultado: parafuso na cabe-
ça do telespectador. Ficou sem 
saber onde prestar atenção, no 
gol ou no serviço da operadora.

Bobeada feia, que não pode 
acontecer nunca, muito menos 
numa fi nal, e fi nal de “Libertado-
res”.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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BANCO 3

AEBC
APOSTOLOS
NEPERERE

MISTODUDU
MASPAÃ

FARPARIO
LACMUDO

SAQUAREMA
GETULIOB

LEMUMIA
VARACALL

TAMANCOIV
GOEAACA

VESTIBULAR
MPOSOULA

S

A mulher,
em rela-
ção ao
marido

Orna-
mentar
(tecido)
com fios 

Tiago e 
Mateus, em
relação a 

Jesus (Bíb.)

Sanduíche
de queijo

e pre-
sunto

Saci-(?),
ser fol-
clórico

(?) Nobre,
cantor e
composi-
tor da MPB

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

Instituto
Militar

de Enge-
nharia

Refrige-
rante de

limão

Pequena
lasca de
madeira

Anísio
Teixeira,
educador

Som
de dor
emitido
pelo cão

A capital
nacional
do surfe

(RJ)

Complexo 
vitamínico
contra a
anemia

Licença
para o

comércio

Senhores
de escra-

vos

Aqui, em 
espanhol

Calçado
cuja ba-
se é de
madeira

Espécie
de blusa
feminina

curta

Prova de
ingresso 
na facul-

dade

Naquele
lugar;
acolá

Calado;
silencioso

De voz
áspera

Chamar,
em inglês
Parte da
enxada

Cadáver de
sarcófagos
Joias de
noivado

Salto com
(?), prova
olímpica

(?)
Vargas:

foi presi-
dente do

Brasil

Centro
estético
Tentativa 

de namoro

(?) de: embora
Compõe a fauna
de um parque

ecológico

Órgão que
liga o feto
à placenta
Ao (?): à toa

Forma po-
pular de
"senhor"

Nilo e
Amazonas

(Geog.)

Vogais
de "guru"

Serviu de
modelo

3/acá — spa. 4/amos — call. 5/múmia. 7/getúlio.
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SAL & PIMENTA
Fabrícia Mesquita

@fabriciamesquita
@fabriciafml

Imagine percorrer os 9 estados 
nordestinos conhecendo a rique-
za cultural e as particularidades 

de uma região que tem muita histó-
ria, paisagens e acima de tudo, um 
povo forte. O espetáculo “Aquarela 
Nordestina” vai conduzir o público 
a uma viagem começando na Bahia, 
estado onde o Brasil foi descober-
to, e terminando no Rio Grande do 
Norte, com uma celebração à diver-
sidade cultural da região. O elenco é 
formado por 14 bailarinos que se re-
vezam no palco, em um trabalho de 
muita pesquisa para que os ritmos 
mais característicos de cada estado 
estejam contemplados.

Com idealização do escritor e 
diretor potiguar Júnior Dalberto, 
falecido há um ano, o espetáculo co-
meçou a ser estruturado ainda em 
2019. Em 2021, com a retomada das 

atividades do setor cultural e o avan-
ço da vacinação, Diana Fontes assu-
miu a direção para dar andamento à 
montagem, que estreia na próxima 
terça-feira, dia 30 de novembro em 
sessão única, no Teatro Riachuelo. 
Benefi ciada pela Lei de Incentivo à 
Cultura Djalma Maranhão, e patro-
cínio da Unimed Natal e shopping 
Midway Mal, a apresentação faz 
parte da programação do Natal em 

Natal e será realizada com a distri-
buição dos ingressos gratuitamente, 
através do site uhuu.com.

Para o produtor Robson Paiva, o 
espetáculo é uma forma de resgatar 
a produção dos grandes espetáculos 
no Rio Grande do Norte. “Esse musi-
cal vem para retomar a autoestima 
dos potiguares. É preciso reconhe-
cer a potencialidade dos nossos 
artistas, do que é produzido aqui. 

Musical que retrata riqueza cultural 
do Nordeste estreia nesta terça-feira 
ESPETÁCULO | “Aquarela 
Nordestina” é produção 
potiguar que promete 
viagem aos 9 estados da 
região

Você já se perguntou por que 
girar a taça de vinho? Vou te ex-
plicar! 

É cada vez mais comum ob-
servar os apreciadores de vinho 
com suas taças em punho rota-
cionando-as, porém, mais do que 
uma aparente rodeio, esse ritual, 
hoje em dia mudado para hábito, 
está ligado aos banquetes da an-
tiguidade. 

Um gesto que nasceu a par-
tir da necessidade de garantir a 
qualidade das bebidas. Os reis e 
a nobreza intitulavam pessoas 
de sua confi ança para cozinhar 
e também para provar toda be-

bida e comida que lhes fossem 
servidas. Uma medida para evitar 
possíveis indigestões e, em casos 
mais extremos, envenenamento. 
E ajustando-se pelos mesmos in-
teresses surgiram os sommeliers. 

Eram eles os responsáveis por 
provar, antes mesmo do cozinhei-
ro, os produtos que entravam na 
fortaleza, zelando também pela 
qualidade, armazenamento e 
perecibilidade dos alimentos du-
rante as longas viagens empreen-
didas pelo séquito real.

Atravessando para a contem-
poraneidade, sabemos que a de-
gustação é dividida em 3 etapas: 

visual, olfativa, em que o giro da 
taça está inserido, e gustativa. Há 
milhares de partículas responsá-
veis pelo aroma de um vinho e é 
quando se gira a taça que elas se 
desprendem com maior facilida-
de. À medida que o vinho inte-
rage com o oxigênio, ele evolui e, 
consequentemente, seu paladar 
fi ca mais macio e agradável.

Agora que você já sabe, his-
toricamente e tecnicamente 
falando, por que girar a taça tor-
nou-se um gesto tão comum e 
importante no mundo do vinho é 
só colocar em prática agora! Boa 
degustação à todos!

Rotacionar a taça de vinho

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Apresentação integra programação do Natal em Natal, com ingressos gratuitos

CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BRAZ LUIS DA SILVA, CPF: 019.443.984-49: Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença Simplificada -
RLS, com validade: 02/12/2026, para Projeto de Carcinicultura, com área produtiva de 9,36ha, localizado no 
Sítio Ilha Nova, Zona Rural, Nísia Floresta/RN.

BRAZ LUIS DA SILVA
PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL referente à Supressão Vegetal através da Autorização nº 2024.9.2021.45565, com 
prazo de validade até 26/11/2022, em favor do empreendimento CANTEIRO DE OBRAS E PÁTIO DE 
ESTOCAGEM DO COMPLEXO MUNDO NOVO, localizado na Fazenda Mundo Novo, na zona rural, no 
município de São Miguel do Gostoso/RN.

Ranier Messias
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.735.376/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –
IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS, para execução de Aterro de Construção Civil e Poda com 
capacidade de armazenamento de 40.000 toneladas, localizado as margens da BR-304, zona rural do 
município de Assu/RN. 

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GENIVAL DANTAS BATISTA CPF: 686.139.204-97, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada –
LS, 2016-099375/TEC/LS-0168, com prazo de validade até 30/12/2021, em favor do empreendimento, extração 
de ARGILA em uma área de 18,38(há) com volume de 1.500 m³/mês, localizada na Fazenda Dascal, Zona 
Rural do Município de Assú/RN.

GENIVAL DANTAS BATISTA 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GENIVAL DANTAS BATISTA CPF: 686.139.204-97, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada – RLS, para atividade de extração mineral de ARGILA, em uma área de 18,39 hectares com 
volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na Fazenda Dascal, Zona Rural do Município de Assú/RN.

GENIVAL DANTAS BATISTA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Rei do Camarão, 37.253.977/0002-01, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 18/02/2027, em favor 
de um empreendimento para beneficiamento de camarão, localizada na Rua Amaro Duarte, 281, Nova 
Betânia, Mossoró-RN.

JOSÉWELLINGTON MARCULINO DA SILVA– Sócio

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Município e Comarca de Monte Alegre 

Estado do Rio Grande do Norte 
Av. Juvenal Lamartine, 423, loja 03, Centro, CEP 59182-000 

CNPJ/MF 08.483.315/0001-49. Fone: (84) 3276-2234 – E-mail: cartoriomontealegrern01@yahoo.com.br 

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL 

Lidiana Alves da Silva, Tabeliã interina do Serviço Notarial e Registral de Monte Alegre/RN, situado na Av. Juvenal Lamartine, 
nº 423, Loja 03, Centro, Monte Alegre/RN, FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, aos ausentes, desconhecidos, eventuais interessados, seus cônjuges e/ou  sucessores, bem como por meio 
deste reitera NOTIFICAÇÃO de PAULO ORLANDO PINHEIRO, português, casado sob o regime da separação de bens, 
portador da cédula de identidade nº V-423256-W-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF nº 735.181.401-59, residente e 
domiciliado no Sítio Tremedais, zona rural de Monte Alegre/RN; que na forma do art. Art. 213 da Lei 6.015/1973 foi apresentado 
requerimento que encontra-se em tramitação perante esta Serventia Imobiliária, de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE UM(01) 
IMÓVEL RURAL situado no Sítio Olho D’Água do Coité, Monte Alegre/RN, com área igual a 16,9173 hectares e Perímetro de 
1.922,27 metros, cadastrado no INCRA sob código 180.092.006.653-4, a requerimento firmado aos 07 (sete) dias do mês de 
outubro do ano de 2021, pelo(s) interessado(s) ALICE SOARES SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 05 (cinco) 
dias do mês de abril de 1997, inscrita no CPF/MF n° 701.264.044-88, portadora da cédula de identidade n° 3.047.503-ITEP/RN, 
filha de Arlindo José da Silva e Aldenizia Soares de Souza, com endereço na Rua Professora Dirce Coutinho, nº 1.732, Bloco 4,
Apto. 204 – Capim Macio, Natal/RN, CEP nº 59.082-180, onde tem domicílio, na qualidade de inventariante do Espólio de Arlindo 
José da Silva, a qual faz-se legitimada haja vista conteúdo Termo de Compromisso de Inventariante, expedida pela Exma. Juíza 
de Direito da 9ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal/RN, MMª Fátima Maria Costa Soares de Lima, assinada 
eletronicamente às 20:43:29 horas do dia 27 de julho de 2021, correspondente ao Documento de nº 
21072720432948100000068089478, extraído dos autos da Ação de Inventário, Processo nº 0832939-68.2021.8.20.5001, 
recebido em 26 de outubro de 2021, solicitando que se proceda à notificação de PAULO ORLANDO PINHEIRO, português, 
casado sob o regime da separação de bens, portador da cédula de identidade nº V-423256-W-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no 
CPF/MF nº 735.181.401-59, residente e domiciliado no Sítio Tremedais, zona rural de Monte Alegre/RN, recebido em 26 de 
outubro de 2021; instruído com uma via do memorial descritivo; uma da planta dos trabalhos técnicos realizados por Giovani 
Alves, inscrito no CRT/RN sob n°10829873449, objetos do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT sob nº BR20211015322 e 
demais documentos os quais permanecerão à disposição dos eventuais interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
no endereço acima informado, das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84)32762234.  Decorrido o prazo de 
15(quinze) dias corridos a contar da data da última publicação do edital de que trata o §3º do inciso II do Art. 213 da Lei 
6.015/1973, sem que haja eventual apresentação de impugnação escrita com as razões da discordância, será presumida a 
anuência ao pedido de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL nos termos do art. 213, II, §4º da Lei Federal nº 
6.015/1973, e ensejará a sua imediata averbação, conforme previsto no art. 213, II, §5º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. Monte Alegre/RN, 10 de novembro de 2021. A Oficiala de Registro, Lidiana Alves da Silva. 
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Dois gigantes caíram 
Remo/PA e Vitória/BA caíram para a série C. Dois gigantes 

nas suas regiões. O clube paraense de tantas tradições. De uma 
torcida maravilhosa. Já o rubro-negro baiano é famoso pelos 
investimentos nas bases e por exportar tantos jogadores para o 
Brasil e para o mundo. Sem dúvida a série C de 2022 será a mais 
forte dos últimos anos.

REPRODUÇÃO

O futebol e suas histórias. Quem 
diria que em um elenco com 
jogadores badalados como 

Dudu, Luiz Adriano e Felipe Melo, se-
ria Deyverson quem faria o gol do tri-
campeonato palmeirense na Liber-
tadores? Após a etapa regulamentar 
acabar em 1 a 1, o atacante entrou na 
prorrogação e, aos 5 minutos, apro-
veitou a falha cometida por Andreas 
Pereira, roubou a bola e bateu no 
contra pé de Diego Alves, selando o 2 
a 1 e a “Glória Eterna” para a equipe 
paulista.

Em entrevista ao programa “Mais 
Você” exibido na segunda 29, Deyver-
son conversou com Ana Maria Braga, 
que é palmeirense, e colocou a meda-
lha de campeão no peito da apresen-
tadora. Durante a conversa, o camisa 
9 do Palmeiras conversou sobre sua 
vida e sua trajetória. Deyverson cho-
rou após ver uma mensagem do pai.

“Meu pai lutou pela família toda, 
para nos dar o melhor. Ele sempre fez 
o melhor para tudo para a gente. Eu 
queria ser pagodeiro, mas meu pai 
falou que eu ia ser jogador”, disse.

Deyverson também falou sobre o 
seu desejo antigo de jogar no Brasil. 
O jogador, comprado pelo Benfi ca 
quando ainda era uma promessa do 

Mangaratibense, time de divisões in-
feriores do Rio de Janeiro, teve passa-
gens pelo futebol alemão, português 
e espanhol até ser contratado pelo 
Palmeiras em julho de 2017: “Meu 
sonho sempre foi jogar no Brasil. 
Quando estava de férias, o Cuca me 
ligou e o Alexandre Mattos também. 
Ele (Mattos) perguntou: “Sabe quem 
está falando?” E eu: “Não, número 

estranho (risos). Ele falando dos gols 
contra o Real, Barcelona, achei que 
era coisa boa (risos). E ele me colo-
cou para falar com o Cuca. Desliguei 
na hora e falei com o meu empresário 
pedindo: pelo amor de Deus, atende 
os caras, é o Palmeiras, um clube 
maior que o universo. Teve um traba-
lho, o Levante não queria liberar, mas 
consegui colocar este escudo na vida 

que nunca mais vou tirar. Sou grato. 
Minha palavra é gratidão.”

A entrevista também teve vários 
momentos divertidos. Em um deles, 
Deyverson contou sobre a sua curta 
trajetória como vendedor.

“Eu trabalhei com meus dois 
irmãos, com o Leandro vendendo 
coisas na praia e com o Anderson 
vendendo salgado na bicicleta. Um 

dia um cliente pediu três salgados, eu 
dei, ele me pagou reais 20 e eu dei reais 
20 de troco. Meu irmão perguntou do 
dinheiro, falei que devolvi para o cara. 
Perdi o emprego. Ele disse: Eu te amo, 
mas você está despedido (risos).”

O atacante do Palestra escreveu 
o seu nome na história do clube e se 
consagrou como herói para a nação 
alviverde.

Deyverson: herói improvável para 
o Palmeiras na final da Libertadores
BATALHA | Jogador teve 
passagens pelo futebol 
alemão, português e 
espanhol até ser contratado 
pelo Palmeiras em 2017

Atacante entrou na prorrogação e, aos 5 minutos, aproveitou a falha cometida por Andreas Pereira, roubou a bola e bateu no contra pé de Diego Alves

Zoação 
Os adversários não perdoam. Já os fl amenguistas lamen-

tam. Após a derrota para o Palmeiras por 2x1 na fi nal da 
Taça Libertadores no último sábado muito ainda se comen-
ta sobre mais um vexame rubro-negro em 2021. Para um 
elenco milionário, o melhor do Brasil sem dúvida alguma, o 
Flamengo tinha quase que a obrigação de vencer tudo que 
disputasse. Contudo, futebol não é uma ciência exata.

Nomes já surgem
Com a demissão de Renato Gaúcho pelo Flamengo, 

vários nomes despontam como possíveis técnicos do rubro-
-negro. Jorge Jesus (Benfi ca), Marcelo Gallardo (River Plate), 
Carlos Carvalhal (Braga) e Leonardo Jardim (Al-Hilal), são 
os mais citados. Agora, sem dúvida alguma o de Jesus é o 
preferido da torcida. Nesta hora quem faz a festa são os em-
presários/procuradores, blogueiros e tuiteiros, amigos dos 
técnicos. Leva vantagem quem paga mais para ter seu nome 
citado.

Não será fácil
Com às quedas de clubes como Remo/PA e Vitória/BA, a 

série C de 2022 será coisa de louco.  ABC, Treze, Campinense, 
Floresta, Ferroviário/CE, Atlético/CE, Confi ança/SE, Remo 
e Paysandu (PA), Vitória/BA, esse poderá ser um dos grupos 
da série C. É mole ou quer mais? Tem moleza não amigos.

Com justiça
O atacante, Hulk, do Atlético/MG foi escolhido o cra-

que da série A de 2021. Nada mais justo. O jogador está 
jogando muito. Vive um momento maravilhoso. Minha 
mãe sempre diz. Não é sorte, é trabalho.

Agora é trabalhar
Após vencer às eleições no último domingo do ABC 

o presidente reeleito, Bira Marques, trabalha agora para 
anunciar os nomes dos novos contratados do clube vi-
sando a temporada 2022. Que em 2022 não se erre tanto 
como em anos anteriores.

Ganhou a democracia 
A vitória da chapa, Bira Marques/Fred Mene-

zes, na eleição do ABC, realizada no último domin-
go, foi a vitória da democracia. Sim, porque apesar 
de alguns ex-dirigentes, diga-se de passagem, ultra-
passados, tentarem tumultuar, a eleição foi tran-
quila. A chapa de oposição está de parabéns, pois 
lançou sua chapa em um momento difícil, com o 
clube ainda na série D. Agora é esquecer a eleição 
e todos darem-se às mãos visando o melhor para o 
ABC. Afi nal, nenhum dirigente é maior que o clube.


