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Justiça manda professores de 
volta ao trabalho, sem reajuste
Decisão de desembargador põe fim à greve da categoria em Natal, que já tinha quase 2 semanas

Educação

O desembargador Virgílio 
Macedo, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do 

Norte (TJRN), determinou nesta 

sexta-feira (8) a suspensão imedia-
ta da greve dos professores da rede 
municipal de ensino de Natal. Os 
educadores devem voltar imedia-

tamente ao trabalho.
Os educadores estão em greve 

desde o dia 28 de março cobrando 
melhores condições de trabalho 

e que a Prefeitura do Natal pague 
o reajuste de 33,24% ao qual a ca-
tegoria tem direito desde janeiro, 
por determinação da União.

__PÁG.11

Futebol Pandemia Eleições Trânsito

Primeira partida entre ABC 
e América, na Arena das Dunas, 
será disputada neste domingo, 
com torcida única e VAR.

Universidade dá razão a 
professor que se recusou a 
continuar dando aula porque 
aluno estava sem acessório.

Partido queria que Antenor 
Roberto seguisse como vice na 
chapa da governadora à reelei-
ção, mas não vai romper.

Fiscalização só valerá em 
vias que tenham sinalização 
indicando monitoramento 
por câmeras.

Estadual começa a 
ser decidido neste 
fim de semana

UFRN ignora 
decretos e segue 
exigindo máscara 

PCdoB lamenta 
perder vice, mas 
ficará com Fátima 

Câmeras agora 
podem multar 
motoristas

__PÁG.24 __PÁG.13 __PÁG.3 __PÁG.18

Banda toca neste domingo, relembrando vários clássicos dos anos 90. Em entrevista, baterista Guilherme Morgado fala sobre retomada

Catedral volta a Natal, agora no formato power trio

Economia

Gás de cozinha fica 
mais barato a partir 
deste sábado 9

Sem merenda, escolas 
improvisam lanches

__PÁG.2

__PÁG.11

__PÁG.6

Editorial

Luiz Almir

Ney Lopes

STTU precisa assumir controle
do sistema de transporte de Natal

Semana Santa é tempo de
reflexão e aumentar fé em Deus

Lula recebe conselhos para
“fechar a boca” após pisar na bola

Problema __PÁG.5

__PÁG.10

Com redução de 5,6%, pre-
ço médio de venda de GLP  nas 
refinarias passará para R$ 4,23 
por kg – R$ 54,94 por botijão.

__PÁG.14
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• Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 20222
Opinião

Editorial

Pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL) 
já não conta mais com nomes bolsonaristas 
para representar o palanque que tenta mon-

tar há quase dois anos. Pessoas ligadas ao ex-minis-
tro vazaram que a bola da vez nos bastidores não é 
mais o ex-vice-governador Fábio Dantas (Solida-
riedade), mas sim o empresário Felipe Maia (União 
Brasil, foto), filho do ex-senador José Agripino Maia, 
dirigente local do União Brasil.

Diretor e sócio majoritário da Comércio de Com-
bustível para Aviação Ltda (Comav), desde 2001, 
concessionária da BR Distribuidora, um dos braços 
da Petrobras, Felipe Maia é advogado, empresário 
e foi deputado federal por três mandatos. Formou-
-se em Direito na Faculdade Cândido Mendes, gra-
duou-se em administração financeira na Fundação 
Getúlio Vargas e na mesma Fundação Getúlio Var-
gas cursou MBA em Gestão Empresarial. Já foi vi-
ce-presidente da Federação das Câmaras dos Diri-
gentes Lojistas do Rio Grande do Norte (CDL-RN).  
A Comav é responsável pelo combustível que abas-
tece as aeronaves que decolam dos aeroportos de 
Natal e Mossoró – um negócio estimado em R$ 50 
milhões por ano. Felipe Maia detém 80% do capital 
social.

Não se tem a certeza que Felipe Maia vai topar 
a ideia de ser candidato ao Governo do Estado. Ele 
saiu da cena política em 2018, abrindo espaços para 
o pai. Agripino tentou ser federal e perdeu a cam-
panha. Rogério Marinho já escalou nomes como 

o deputado Tomba Farias (PSDB) para convencer 
Agripino e Felipe que essa seria uma “grande saca-
da política”. Enquanto isso, Fábio Dantas ocupa os 
espaços da imprensa com entrevistas e declarações 
para assim fazer crer que a oposição a governadora 
Fátima Bezerra (PT), já tem nome. Mas, a ideia de 
Fábio Dantas sequer anima o grupo de WhatsApp 
dos prefeitos filiados à Femurn.

Depois de vários nomes, Rogério Marinho foca 
agora em Felipe Maia para salvar a oposição

Faça o seu papel, STTU

CONTAS. As nominata do PSB 
(Rafael Motta, Henrique Alves e 
mais 7 nomes para juntar votos) 
e do Republicanos (Jaime Calado, 
Vitor Hugo, Márcia Maia e o vice-
-prefeito de Mossoró, Fernandi-
nho da Padaria) vêm causando 
dor de cabeça no PT, que espera 
eleger dois deputados federais. O 
partido da governadora Fátima 
Bezerra tem hoje Natália Bonavi-
des, Mineiro e Samanda Alves co-
mo nomes principais. Mas, Jaime 
e Rafael Motta, dos outros dois 
partidos, tiram votos da esquer-
da. Será um problema.

SERIDÓ. Acendeu a luz ama-
rela na campanha de reeleição 
do deputado Vivaldo Costa, ho-
je no PV. Em Caicó, o ex-deputa-
do Dadá Costa estaria por trás da 
empresária Lilia Saldanha, dona 

do Cabaré Sol e Lua, que lançou 
sua pré-candidatura como depu-
tada estadual pelo Solidariedade. 
Já Mara Costa, sobrinha de Vival-
do, decidiu sair a deputada fede-
ral pelo PP. Os dois projetos não 
ajudam a Vivaldo. Ele passou dois 
anos no seu apartamento em Na-
tal, por medo de pegar Covid.  

BIGODÃO. O deputado Rai-
mundo Fernandes, do PSDB, de-
cidiu entrar com gosto no Agres-
te Potiguar, para tentar diminuir 
as perdas das bases no Alto Oes-
te Potiguar. Nos últimos meses, 
abandonaram Raimundo os pre-
feitos de Patu, Alexandria, Pilões 
e Caraúbas. Nomes como o de-
putado Dr. Bernardo Amorim e 
o médico Kerginaldo Jácome in-
vadiram as bases do deputado 
tucano. 

APROVADO. A presidenciá-
vel Simone Tebet (MDB) disse 
que não há dificuldades nem 
empecilhos nacionais para uma 
aliança entre seu partido com o 
PT no Rio Grande do Norte. O 
deputado Walter Alves caminha 
para ser o vice na chapa da re-
eleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT).

PESAR. Nomes do PT foram 
ao velório do ex-senador Garibal-
di Alves, pai do ex-senador Gari-
baldi Filho, em Emaús. O deputa-
do Francisco do PT e o chefe da 
Casa Civil, Raimundo Alves, fo-
ram levar seu pesar a família Al-
ves. O ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) também circulou lá 
no Morada da Paz. Ficou boa par-
te do tempo conversando com 
amigos.

Alex Viana Diretor-Presidente
Edilson Viana Dir.Administrativo
Lissandra Viana Dir. Financeira
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Já passou da hora de a Pre-
feitura do Natal assumir o 
seu papel e ser, de fato, ges-

tora do sistema de transporte 
público da cidade. É urgente 
que se dê uma solução para o 
problema do “sumiço” de li-
nhas de ônibus. O usuário não 
aguenta mais ver empresas ti-
rarem linhas de circulação sem 
que seja apresentada uma sa-
tisfação ou uma alternativa. 
São milhares de pessoas a ver 
navios nas paradas, piorando 
mais ainda um serviço que já 
era ruim.

Está ficando cada vez mais 
evidente que a prefeitura não 
tem o comando do sistema de 
transporte. As empresas sim-
plesmente param de rodar a 
linha e, pronto, o usuário não 
tem mais aquele ônibus. Para 
que serve a STTU, então? Mais 
prático seria demitir logo a se-
cretária Daliana Bandeira e no-
mear no lugar um dos direto-
res do Seturn.

Para falar a verdade, até que 
não seria uma ideia ruim, já 
que pelo menos as empresas 
têm apontado algumas possí-
veis soluções para o problema, 
enquanto a prefeitura assiste a 
tudo omissa, como se não ti-
vesse nada a ver com a situa-
ção.

Não dá para culpar as em-
presas de ônibus. Elas estão 
em crise. São vítimas também 
da má gestão. Há dois anos, o 
litro do óleo diesel custava me-
tade do valor que custa hoje. A 
tarifa é a mesma e o número de 
passageiros têm caído, até por-
que o serviço é horrível.

Só há três caminhos pos-
síveis para a conta fechar: au-

mento de tarifa, subsídio da 
prefeitura ou redução de cus-
tos. Ou as três coisas juntas. 
As empresas, que não têm ge-
rência sobre as duas primei-
ras possibilidades, decidiram 
parar de rodar algumas linhas 
para conseguir continuar ope-
rando.

O grande problema é que a 
STTU não diz às pessoas o que 
vai fazer, se é que fará algo. A 
cidade vai ficar com as linhas a 
menos?

Falta também transparên-
cia. As contas das empresas 
precisam ser auditadas e mos-
tradas à sociedade com clare-
za, para que todos entendam 
as medidas que são necessá-
rias. Matemática não tem in-
terpretação. O custo precisa 
ser coberto. Seja pela tarifa, 
seja por outra fonte de receita, 
como um subsídio.

Ontem, a InterTV Cabugi 
mostrou o drama de crianças 
com deficiência que precisam 
andar a pé por quase 1 hora, 
sob sol ou chuva, para chegar 
ao CRI, local onde recebem 
tratamento e fazem reabilita-
ção. A caminhada precisa ser 
interrompida várias vezes por-
que os meninos não aguentam 
de dor. A única linha que dava 
acesso ao local, a 68, escafe-
deu-se.

Até o Hemonorte, que fica 
ali perto, começa a enfrentar 
problemas, porque doadores 
que dependem de ônibus não 
aguentam fazer a caminhada 
após fazerem a doação.

Uma vergonha.
STTU, se apresente. Fa-

ça seu papel. O usuário não 
aguenta mais.

REPRODUÇÃO

AUSÊNCIA. Enfrentando pro-
blemas com a Justiça e sob a ame-
aça de voltar à prisão por pensão 
alimentícia, o ex-deputado Henri-
que Alves não foi ao velório do tio, 
o ex-senador Garibaldi Alves, ir-
mão do ex-ministro Aluízio Alves. 
A esposa e blogueira, Laurita Arru-
da Câmara, representou Henrique.

O presidente estadual do PC-
doB, Divanilton Pereira, re-
velou que, por decisão da 

governadora Fátima Bezerra (PT), 
o vice-governador Antenor Ro-
berto (PCdoB) não terá espaço na 
composição da chapa majoritá-
ria nas eleições de outubro. Ago-
ra é oficial. A vaga, hoje ocupada 
por Antenor Roberto (PCdoB), se-
rá dada ao presidente estadual do 
MDB, deputado federal Walter Al-
ves, em troca do apoio político do 
MDB Nordeste à campanha do 
ex-presidente Lula (PT) à presi-
dência da República. Apesar disso, 
ele disse que o partido irá apoiar a 
reeleição da gestora.

O presidente estadual do PC-
doB explicou que recebeu a infor-
mação da chapa Fátima e Walter 
com preocupação, que a militân-
cia da legenda no Estado e o Co-
mitê estadual ficaram desaponta-
dos com a decisão da governado-
ra. Segundo ele, isso causou um 
certo impacto, apesar do PCdoB 
saber o papel que tem hoje e o que 
terá em outubro.

“Tivemos esse diálogo, fizemos 
a contra-argumentação, a gover-
nadora nos ouviu, mas antecipou 
que a vice estaria a serviço des-
sas repactuações. Mesmo assim, 
nós do PCdoB, reafirmamos que a 
nossa intenção é manter Antenor 
Roberto na vice-governadoria, 
não apenas pela sua competên-
cia, mas sim, porque ele expressa 
a opinião democrática e popular 
no governo e isso para nós é mui-
to importante”, ressaltou.

Divanilton também informou 
que o PCdoB não irá romper polí-
tica ou administrativamente com 
a governadora, mas sim, “prosse-
guirá leal e batalhando pela reelei-

ção dela e que o partido aguarda a 
petista dizer onde o PCdoB pode-
rá colaborar melhor com o projeto 
de recondução de Fátima Bezerra 
à cadeira do Poder Executivo esta-
dual”.

Ele frisou ainda que a sigla es-
tá inserida na gestão Fátima Be-
zerra, não por ocupação de espa-
ço, “mas por convicção de que a 
reeleição dela é uma necessidade 
histórica que se impõe. O desloca-
mento do PCdoB de fazer parte de 
uma secretaria ou de uma vice, em 
nosso ponto de vista, não fragiliza 
apenas o nosso partido, fragiliza a 
parte popular que deve existir no 
núcleo desse governo”, disse.

Em relação ao futuro políti-
co de Antenor Roberto, o PCdoB 
abriu diálogos internos sobre o as-
sunto. “Nos próximos dias, o Co-
mitê se reunirá e esperamos a ini-
ciativa da nossa governadora, por 
isso, temos uma reunião agenda-
da para os próximos dias. Até o 
próximo dia 23, teremos já defini-
do onde cada um poderá se encai-
xar no projeto político-eleitoral do 
PCdoB no Rio Grande do Norte”, 
finalizou. 
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Mesmo sem espaço na chapa majoritária, PCdoB continuará batalhando pela reeleição de Fátima Bezerra

DIVULGAÇÃO

Política
PCdoB perde vice na chapa,
mas seguirá apoiando Fátima
Partido aguarda gestora dizer onde poderá colaborar com reeleição da petista; decisão foi recebida com decepção

Adenilson Costa
Repórter de Política

“Nosso partido sempre defendeu uma conjuntura, aliança plena”, disse
Ele explicou como foi a reunião 

com Fátima Bezerra, no momen-
to em que a gestora anunciou que 
iria entregar a vice-governadoria ao 
MDB, nas eleições de outubro. “Fo-
mos convidados pela governadora 
para uma reunião e alí, compreen-
demos, mas naquela oportunidade, 

Fátima falou o termo ‘tratativas’. A 
partir disso, o PCdoB levantou pre-
ocupações políticas, programáti-
cas, visto que o nosso partido sem-
pre defendeu uma conjunção, uma 
aliança ampla no Brasil e no RN. 
Agora, essa agregação precisa no 
mínimo ter um pacto programático 

e não exclusivamente pela ocupa-
ção de cargos públicos”, disse.

Divanilton Pereira relembrou, 
“pegamos um Estado falido do 
ponto de vista administrativo, fiscal 
e orçamentário, o esforço até en-
tão foi de reorganizar o RN e a par-
tir daí, o Estado deu um salto. Para 

nós, deslocar o PCdoB desse núcleo 
estratégico que ajudou a reerguer o 
RN, acho que não é bom caminho, 
apesar de nós concordarmos que 
essas outras forças políticas se agre-
guem ao governo. Agora, essa agre-
gação precisa no mínimo ter um 
pacto programático e não, exclusi-

vamente, pela ocupação de cargos. 
Na minha avaliação, desmontar es-
se núcleo mais programático do go-
verno Fátima Bezerra para incorpo-
rar outras forças em nome de uma 
necessidade de vitória eleitoral, 
acho insuficiente essa formulação”, 
pontuou. 

“Intenção é manter 
Antenor Roberto na 
vice-governadoria, 
não apenas pela 
sua competência, 
mas sim, porque ele 
expressa a opinião 
democrática e 
popular no governo”

Divanilton Pereira
Presidente estadual do PCdoB
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Editorial

Pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL) 
já não conta mais com nomes bolsonaristas 
para representar o palanque que tenta mon-

tar há quase dois anos. Pessoas ligadas ao ex-minis-
tro vazaram que a bola da vez nos bastidores não é 
mais o ex-vice-governador Fábio Dantas (Solida-
riedade), mas sim o empresário Felipe Maia (União 
Brasil, foto), filho do ex-senador José Agripino Maia, 
dirigente local do União Brasil.

Diretor e sócio majoritário da Comércio de Com-
bustível para Aviação Ltda (Comav), desde 2001, 
concessionária da BR Distribuidora, um dos braços 
da Petrobras, Felipe Maia é advogado, empresário 
e foi deputado federal por três mandatos. Formou-
-se em Direito na Faculdade Cândido Mendes, gra-
duou-se em administração financeira na Fundação 
Getúlio Vargas e na mesma Fundação Getúlio Var-
gas cursou MBA em Gestão Empresarial. Já foi vi-
ce-presidente da Federação das Câmaras dos Diri-
gentes Lojistas do Rio Grande do Norte (CDL-RN).  
A Comav é responsável pelo combustível que abas-
tece as aeronaves que decolam dos aeroportos de 
Natal e Mossoró – um negócio estimado em R$ 50 
milhões por ano. Felipe Maia detém 80% do capital 
social.

Não se tem a certeza que Felipe Maia vai topar 
a ideia de ser candidato ao Governo do Estado. Ele 
saiu da cena política em 2018, abrindo espaços para 
o pai. Agripino tentou ser federal e perdeu a cam-
panha. Rogério Marinho já escalou nomes como 

o deputado Tomba Farias (PSDB) para convencer 
Agripino e Felipe que essa seria uma “grande saca-
da política”. Enquanto isso, Fábio Dantas ocupa os 
espaços da imprensa com entrevistas e declarações 
para assim fazer crer que a oposição a governadora 
Fátima Bezerra (PT), já tem nome. Mas, a ideia de 
Fábio Dantas sequer anima o grupo de WhatsApp 
dos prefeitos filiados à Femurn.

Depois de vários nomes, Rogério Marinho foca 
agora em Felipe Maia para salvar a oposição

Faça o seu papel, STTU

CONTAS. As nominata do PSB 
(Rafael Motta, Henrique Alves e 
mais 7 nomes para juntar votos) 
e do Republicanos (Jaime Calado, 
Vitor Hugo, Márcia Maia e o vice-
-prefeito de Mossoró, Fernandi-
nho da Padaria) vêm causando 
dor de cabeça no PT, que espera 
eleger dois deputados federais. O 
partido da governadora Fátima 
Bezerra tem hoje Natália Bonavi-
des, Mineiro e Samanda Alves co-
mo nomes principais. Mas, Jaime 
e Rafael Motta, dos outros dois 
partidos, tiram votos da esquer-
da. Será um problema.

SERIDÓ. Acendeu a luz ama-
rela na campanha de reeleição 
do deputado Vivaldo Costa, ho-
je no PV. Em Caicó, o ex-deputa-
do Dadá Costa estaria por trás da 
empresária Lilia Saldanha, dona 

do Cabaré Sol e Lua, que lançou 
sua pré-candidatura como depu-
tada estadual pelo Solidariedade. 
Já Mara Costa, sobrinha de Vival-
do, decidiu sair a deputada fede-
ral pelo PP. Os dois projetos não 
ajudam a Vivaldo. Ele passou dois 
anos no seu apartamento em Na-
tal, por medo de pegar Covid.  

BIGODÃO. O deputado Rai-
mundo Fernandes, do PSDB, de-
cidiu entrar com gosto no Agres-
te Potiguar, para tentar diminuir 
as perdas das bases no Alto Oes-
te Potiguar. Nos últimos meses, 
abandonaram Raimundo os pre-
feitos de Patu, Alexandria, Pilões 
e Caraúbas. Nomes como o de-
putado Dr. Bernardo Amorim e 
o médico Kerginaldo Jácome in-
vadiram as bases do deputado 
tucano. 

APROVADO. A presidenciá-
vel Simone Tebet (MDB) disse 
que não há dificuldades nem 
empecilhos nacionais para uma 
aliança entre seu partido com o 
PT no Rio Grande do Norte. O 
deputado Walter Alves caminha 
para ser o vice na chapa da re-
eleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT).

PESAR. Nomes do PT foram 
ao velório do ex-senador Garibal-
di Alves, pai do ex-senador Gari-
baldi Filho, em Emaús. O deputa-
do Francisco do PT e o chefe da 
Casa Civil, Raimundo Alves, fo-
ram levar seu pesar a família Al-
ves. O ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) também circulou lá 
no Morada da Paz. Ficou boa par-
te do tempo conversando com 
amigos.
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Já passou da hora de a Pre-
feitura do Natal assumir o 
seu papel e ser, de fato, ges-

tora do sistema de transporte 
público da cidade. É urgente 
que se dê uma solução para o 
problema do “sumiço” de li-
nhas de ônibus. O usuário não 
aguenta mais ver empresas ti-
rarem linhas de circulação sem 
que seja apresentada uma sa-
tisfação ou uma alternativa. 
São milhares de pessoas a ver 
navios nas paradas, piorando 
mais ainda um serviço que já 
era ruim.

Está ficando cada vez mais 
evidente que a prefeitura não 
tem o comando do sistema de 
transporte. As empresas sim-
plesmente param de rodar a 
linha e, pronto, o usuário não 
tem mais aquele ônibus. Para 
que serve a STTU, então? Mais 
prático seria demitir logo a se-
cretária Daliana Bandeira e no-
mear no lugar um dos direto-
res do Seturn.

Para falar a verdade, até que 
não seria uma ideia ruim, já 
que pelo menos as empresas 
têm apontado algumas possí-
veis soluções para o problema, 
enquanto a prefeitura assiste a 
tudo omissa, como se não ti-
vesse nada a ver com a situa-
ção.

Não dá para culpar as em-
presas de ônibus. Elas estão 
em crise. São vítimas também 
da má gestão. Há dois anos, o 
litro do óleo diesel custava me-
tade do valor que custa hoje. A 
tarifa é a mesma e o número de 
passageiros têm caído, até por-
que o serviço é horrível.

Só há três caminhos pos-
síveis para a conta fechar: au-

mento de tarifa, subsídio da 
prefeitura ou redução de cus-
tos. Ou as três coisas juntas. 
As empresas, que não têm ge-
rência sobre as duas primei-
ras possibilidades, decidiram 
parar de rodar algumas linhas 
para conseguir continuar ope-
rando.

O grande problema é que a 
STTU não diz às pessoas o que 
vai fazer, se é que fará algo. A 
cidade vai ficar com as linhas a 
menos?

Falta também transparên-
cia. As contas das empresas 
precisam ser auditadas e mos-
tradas à sociedade com clare-
za, para que todos entendam 
as medidas que são necessá-
rias. Matemática não tem in-
terpretação. O custo precisa 
ser coberto. Seja pela tarifa, 
seja por outra fonte de receita, 
como um subsídio.

Ontem, a InterTV Cabugi 
mostrou o drama de crianças 
com deficiência que precisam 
andar a pé por quase 1 hora, 
sob sol ou chuva, para chegar 
ao CRI, local onde recebem 
tratamento e fazem reabilita-
ção. A caminhada precisa ser 
interrompida várias vezes por-
que os meninos não aguentam 
de dor. A única linha que dava 
acesso ao local, a 68, escafe-
deu-se.

Até o Hemonorte, que fica 
ali perto, começa a enfrentar 
problemas, porque doadores 
que dependem de ônibus não 
aguentam fazer a caminhada 
após fazerem a doação.

Uma vergonha.
STTU, se apresente. Fa-

ça seu papel. O usuário não 
aguenta mais.

REPRODUÇÃO

AUSÊNCIA. Enfrentando pro-
blemas com a Justiça e sob a ame-
aça de voltar à prisão por pensão 
alimentícia, o ex-deputado Henri-
que Alves não foi ao velório do tio, 
o ex-senador Garibaldi Alves, ir-
mão do ex-ministro Aluízio Alves. 
A esposa e blogueira, Laurita Arru-
da Câmara, representou Henrique.

O presidente estadual do PC-
doB, Divanilton Pereira, re-
velou que, por decisão da 

governadora Fátima Bezerra (PT), 
o vice-governador Antenor Ro-
berto (PCdoB) não terá espaço na 
composição da chapa majoritá-
ria nas eleições de outubro. Ago-
ra é oficial. A vaga, hoje ocupada 
por Antenor Roberto (PCdoB), se-
rá dada ao presidente estadual do 
MDB, deputado federal Walter Al-
ves, em troca do apoio político do 
MDB Nordeste à campanha do 
ex-presidente Lula (PT) à presi-
dência da República. Apesar disso, 
ele disse que o partido irá apoiar a 
reeleição da gestora.

O presidente estadual do PC-
doB explicou que recebeu a infor-
mação da chapa Fátima e Walter 
com preocupação, que a militân-
cia da legenda no Estado e o Co-
mitê estadual ficaram desaponta-
dos com a decisão da governado-
ra. Segundo ele, isso causou um 
certo impacto, apesar do PCdoB 
saber o papel que tem hoje e o que 
terá em outubro.

“Tivemos esse diálogo, fizemos 
a contra-argumentação, a gover-
nadora nos ouviu, mas antecipou 
que a vice estaria a serviço des-
sas repactuações. Mesmo assim, 
nós do PCdoB, reafirmamos que a 
nossa intenção é manter Antenor 
Roberto na vice-governadoria, 
não apenas pela sua competên-
cia, mas sim, porque ele expressa 
a opinião democrática e popular 
no governo e isso para nós é mui-
to importante”, ressaltou.

Divanilton também informou 
que o PCdoB não irá romper polí-
tica ou administrativamente com 
a governadora, mas sim, “prosse-
guirá leal e batalhando pela reelei-

ção dela e que o partido aguarda a 
petista dizer onde o PCdoB pode-
rá colaborar melhor com o projeto 
de recondução de Fátima Bezerra 
à cadeira do Poder Executivo esta-
dual”.

Ele frisou ainda que a sigla es-
tá inserida na gestão Fátima Be-
zerra, não por ocupação de espa-
ço, “mas por convicção de que a 
reeleição dela é uma necessidade 
histórica que se impõe. O desloca-
mento do PCdoB de fazer parte de 
uma secretaria ou de uma vice, em 
nosso ponto de vista, não fragiliza 
apenas o nosso partido, fragiliza a 
parte popular que deve existir no 
núcleo desse governo”, disse.

Em relação ao futuro políti-
co de Antenor Roberto, o PCdoB 
abriu diálogos internos sobre o as-
sunto. “Nos próximos dias, o Co-
mitê se reunirá e esperamos a ini-
ciativa da nossa governadora, por 
isso, temos uma reunião agenda-
da para os próximos dias. Até o 
próximo dia 23, teremos já defini-
do onde cada um poderá se encai-
xar no projeto político-eleitoral do 
PCdoB no Rio Grande do Norte”, 
finalizou. 
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Mesmo sem espaço na chapa majoritária, PCdoB continuará batalhando pela reeleição de Fátima Bezerra

DIVULGAÇÃO

Política
PCdoB perde vice na chapa,
mas seguirá apoiando Fátima
Partido aguarda gestora dizer onde poderá colaborar com reeleição da petista; decisão foi recebida com decepção

Adenilson Costa
Repórter de Política

“Nosso partido sempre defendeu uma conjuntura, aliança plena”, disse
Ele explicou como foi a reunião 

com Fátima Bezerra, no momen-
to em que a gestora anunciou que 
iria entregar a vice-governadoria ao 
MDB, nas eleições de outubro. “Fo-
mos convidados pela governadora 
para uma reunião e alí, compreen-
demos, mas naquela oportunidade, 

Fátima falou o termo ‘tratativas’. A 
partir disso, o PCdoB levantou pre-
ocupações políticas, programáti-
cas, visto que o nosso partido sem-
pre defendeu uma conjunção, uma 
aliança ampla no Brasil e no RN. 
Agora, essa agregação precisa no 
mínimo ter um pacto programático 

e não exclusivamente pela ocupa-
ção de cargos públicos”, disse.

Divanilton Pereira relembrou, 
“pegamos um Estado falido do 
ponto de vista administrativo, fiscal 
e orçamentário, o esforço até en-
tão foi de reorganizar o RN e a par-
tir daí, o Estado deu um salto. Para 

nós, deslocar o PCdoB desse núcleo 
estratégico que ajudou a reerguer o 
RN, acho que não é bom caminho, 
apesar de nós concordarmos que 
essas outras forças políticas se agre-
guem ao governo. Agora, essa agre-
gação precisa no mínimo ter um 
pacto programático e não, exclusi-

vamente, pela ocupação de cargos. 
Na minha avaliação, desmontar es-
se núcleo mais programático do go-
verno Fátima Bezerra para incorpo-
rar outras forças em nome de uma 
necessidade de vitória eleitoral, 
acho insuficiente essa formulação”, 
pontuou. 

“Intenção é manter 
Antenor Roberto na 
vice-governadoria, 
não apenas pela 
sua competência, 
mas sim, porque ele 
expressa a opinião 
democrática e 
popular no governo”

Divanilton Pereira
Presidente estadual do PCdoB
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“RN Vida” retoma matrículas e atividades
Programa atende, hoje, 150 crianças e adolescentes entre sete e 16 anos de idade. Período de 
matrículas está aberto e atividades funcionam na sede do Caic do bairro de Lagoa Nova, em Natal

Programa direcionado à ini-
ciação de práticas esporti-
vas, artísticas e culturais pa-

ra crianças e adolescentes entre 
sete e 16 anos, o “RN Vida” está 
retomando suas atividades pre-
senciais em sua plenitude, mo-
mentaneamente interrompidas 
por causa da pandemia de coro-
navírus.  O “RN Vida” é um pro-
grama que conta com parceiros 
importantes como a Federação 
do Comércio de Bens e Serviços 
do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio RN), através do Serviço 
Social do Comércio (Sesc RN), 
que disponibiliza não apenas re-
cursos humanos, mas materiais 
que viabilizam as práticas, entre 
esses o fardamento. Outra impor-
tante parceria, e imprescindível, 
é a Associação dos Magistrados 
do Trabalho da 21ª Região (Ama-
tra 21), que doa os kimonos, en-
tre outras demandas atendidas à 
medida que há necessidade.

Hoje, o “RN Vida” vem aten-
dendo 150 alunos da rede públi-
ca de ensino, mas a sua coorde-
nadora, a arte-educadora Maria 
das Dores Tomaz, informa que o 
programa já começou a rematrí-
cula para se alcançar a capacida-
de de atendimento a 600 crianças 
e adolescentes: “O intuito é não 

ficar com vagas ociosas, a gente 
quer receber matrículas até onde 
for possível”. Ela destaca a impor-
tância do Programa e do papel 
dos parceiros, importantes na ca-
minhada para oferecer essas ati-
vidades às crianças e adolescen-
tes atendidos.

O Programa “RN Vida” é vin-
culado ao Gabinete Civil do Go-
verno do Estado e, praticamente 
há uma década, vem funcionan-
do na avenida Jerônimo Câma-
ra, 1749, ocupando as instalações 
do antigo CAIC de Lagoa Nova. “A 
única exigência é a criança estar 
matriculada na escola, se não es-
tiver matriculada, não entra”, avi-
sa Maria Tomaz.

Maria Tomaz explica que o 
“RN Vida”, que começou a fun-
cionar em agosto de 2013, “é todo 
voltado para o atendimento pe-
dagógico das crianças, especiali-
zado no ensino de modalidades 
esportivas e arte e cultura. Somos 
uma escola de formação comple-
mentar, funcionando no contra-
turno escolar, não é um ensino 
regular”.

Segundo ela, o acesso ao Pro-
grama “RN Vida” não traz custo 
nenhum para os pais dos bene-
ficiários, que são em sua maioria, 
inclusive, de baixa renda. “Nas 

entrevistas, há de se considerar 
que 80% do público atingindo 
são pessoas carentes. Algumas 
não têm renda nenhuma ou são 
do bolsa-família [Auxílio Brasil]”, 
completou, mas informando que 
o acesso é permitido a filhos de 
pai com renda familiar de até três 
salários mínimos, o equivalente a 
R$ 3,6 mil.

A coordenadora do “RN Vi-
da” diz que o programa dispõe de 
amplo espaço para atendimento 
de oito modalidades artísticas, 
culturais e esportivas. Só para dar 
um exemplo, a piscina olímpica 
é uma das quatros dessa moda-
lidade que existem no Rio Gran-
de do Norte, as outras três são de 
instituições privadas.

A auxiliar de escritório Mi-
riam Alves de Souza conta que se 
não fosse o “RN Vida”, a única fi-
lha adolescente, que vai comple-
tar 15 anos, não teria tido chance 
de realizar o sonho de infância – 
dançar balé. “Esporte é muito ca-
ro. Não tinha condições de pagar 
em outro lugar”, disse ela.

Mirian de Souza disse que a 
filha gostava tanto de esporte, 
que começou praticando capo-
eira, ginástica rítmica e balé, de-
pois focou em balé, que é o que 
gostava mais: “Começou cedo, lo-

go aos oito ou nove anos, depois 
a professora disse que ela tinha 
capacidade e foi selecionada pa-
ra ser atleta de rendimento de gi-
nástica rítmica”.

A filha Melina hoje faz parte 
da Associação de Ginastas que 
funciona em Petrópolis, de on-
de saiu para participar e vencer 
competições estaduais, regionais 
e nacionais. “No ‘RN Vida” foi on-
de tudo começou. A gente mora 
em Nazaré, era perto e tinha co-
mo ir e buscar todo dia”.

A dona de casa Jaciane Bezer-
ra da Silva tem uma filha de oito 
anos e um filho de 12 anos inscri-
tos no programa “RN Vida”, que é 
desenvolvido no Centro Integra-
do de Esporte e Cultura. Segundo 
ela, que reside na Cidade da Es-
perança, em Natal, o filho Adrian 
faz aula de violão, caratê e futebol 
de salão, sai de casa pela manhã, 
almoça e depois vai para Escola 
Municipal Ivonete Maciel, onde 
soube, há uns quatro anos, que 
tinha oportunidade de colocar os 
filhos no “RN Vida”.

Jaciane Silva fez a rematrícula 
das crianças porque, no seu en-
tendimento, dependendo da es-
colha, elas “vão levar o aprendi-
zado para o resto da vida”, além 
do fato que a participação no 

projeto “é o único divertimento 
que tem para eles. Na escola, só 
tem atividade de Educação Físi-
ca, na verdade eles adoram”. 

Serviço

Centro Integrado de Esporte 
e Cultura RN Vida
Onde: Avenida Jerônimo Câ-
mara, 1749. Lagoa Nova
Contato: 3232.4004

Documentação de matrícula
- Faixa etária atendida: 7 a 16 
anos de idade
- Declaração de matrícula de 
aluno
- Originais e cópias do RG e 
CPF do aluno e do responsá-
vel pelo aluno
- Comprovante de residência 
- Cópia de certidão de nasci-
mento
- Dias fotos em tamanho ¾

Modalidades artísticas
- Balé, flautas, violão

Modalidades esportivas
- Judô, capoeira, caratê, gi-
nástica rítmica, natação
Fonte – Programa RN Vida

ELISA ELSIE

“RN Vida” está retomando suas 
atividades presenciais, após terem sido 
interrompidas por causa da pandemia

IMFORME PUBLICITÁRIO

Centros infantis e escolas da 
rede municipal de ensino 
de Natal continuam com 

falta de merenda ou com comida 
insuficiente para atender a todos 
os estudantes.

Diretores de unidades de en-
sino ouvidos pelo Agora RN rela-
taram que precisaram liberar alu-
nos mais cedo nos últimos dias 
ou estão tendo de fazer adapta-
ções drásticas no cardápio, reco-
mendadas pela Prefeitura do Na-
tal, porque não chegaram todos 
os itens necessários. A situação 
ocorre mesmo com parte das au-
las suspensas em função da greve 
dos professores.

O diretor de uma escola na 
Zona Norte de Natal contou à re-
portagem que, como não há to-
dos os gêneros alimentícios in-
dicados pela Nutrição para fazer 
o lanche dos alunos, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 

orientou as escolas a fazer adap-
tações na comida.

Ele cita por exemplo que, co-
mo não está sendo enviado acho-
colatado, a pasta recomendou 
que as escolas queimem açúcar e 
misturem com leite para simular 
uma espécie de bebida carameli-
zada. “Não aceitamos essa orien-

tação e acabamos servindo arroz 
de leite para os estudantes”, afir-
ma o gestor.

O professor não quis se iden-
tificar porque tem medo de sofrer 
perseguição da gestão do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB).

Ele disse que a comida que foi 
enviada nos últimos dias, além de 

não ser adequada, é insuficiente. 
“E só mandaram porque eu ame-
acei fechar a escola”, explica. A 
comida na escola só dá para três 
ou quatro dias no máximo.

Em um centro infantil da Zo-
na Sul de Natal, a reportagem 
conversou com outra gestora es-
colar que relatou o mesmo pro-
blema. Ela disse que, nos últi-
mos dias, a direção do CMEI fez 
um acordo com os pais de servir 
apenas um lanche para cada tur-
no, para não ter que suspender as 
aulas. As crianças já têm que vir 
de casa com café da manhã (no 
caso da manhã) e almoço (no ca-
so do turno da tarde). À tarde, co-
mo não está sendo servido jantar, 
os alunos estão sendo liberados 
mais cedo.

Ela diz, no entanto, que exis-
te a expectativa de a situação ser 
normalizada na próxima segun-
da-feira (11).

Em nota, a Secretaria de Edu-
cação afirmou que a merenda 
normalmente é comprada pelas 
próprias escolas. No entanto, co-
mo houve troca recente no co-
mando das unidades de ensino, 
é preciso vencer uma burocracia 
para que os novos diretores assu-
mam o controle das contas ban-
cárias. Enquanto esse processo 
não é finalizado, para que o ano 
letivo não iniciasse sem merenda 
escolar, a SME assumiu o forneci-
mento em todas as 146 unidades 
de ensino.

“No entanto, por se tratar de 
um volume alto de gêneros ali-
mentícios, para atender quase 57 
mil estudantes distribuídos em 
146 unidades de ensino, não foi 
possível atender as duas refeições 
para as crianças da educação in-
fantil (creche e pré-escola)”, pon-
tua a pasta, que espera regularizar 
a situação nos próximos dias. 
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“Não acredito que as elei-
ções, sozinhas, pos-
sam mudar a vida das 

pessoas. Essa democracia dos ri-
cos é um terreno muito limitado 
para as transformações políti-
cas necessárias para acabarmos 
com a exploração e a desigualda-
de. Mas, tampouco, achamos que 
seja correto não apresentar um 
nome socialista e revolucionário 
que possa enfrentar gente como 
Rogério Marinho, Carlos Eduar-
do Alves, da oligarquia dos Alves 
e aliado do PT e de Fátima Bezer-
ra. Certamente o PSTU terá um 
candidato ao Senado, com um 
programa que seja um ponto de 
apoio para a revolta popular que 
esse país e o Estado precisam”, 
afirmou o presidente estadual do 
Partido Socialista dos Trabalha-
dores Unificado (PSTU), Dário 
Barbosa.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 8, 
ele disse que o partido se prepa-
ra para apresentar nos próximos 
dias os nomes que concorrerão 
às eleições gerais pelo partido, 
no Rio Grande do Norte. Um de-
les, o da servidora pública Rosália 
Fernandes, foi definido para dis-

putar o governo do Estado, mas 
para cargos majoritários de vice e 
governador e as nominatas para 
deputado federal e estadual ain-
da estão sendo analisadas inter-
namente.

“Vamos apresentar nossos 
candidatos e candidatas no meio 
de abril, quando serão definidas 
as candidaturas. Apresentaremos 
nossos nomes a todos os cargos 
e serão trabalhadores da saúde, 
educação, moradores da perife-
ria e dirigentes sindicais. É certo 
que teremos candidatos próprios 
e não iremos apoiar candidaturas 
de outros partidos”, afirmou Dário.

Ele confirmou que o objeti-
vo é ter nomes de trabalhadores 
do serviço público estadual para 
as nominatas voltadas à Assem-
bleia Legislativa, como Alexandre 
Guedes, trabalhador do Detran, 
Luciana Lima e Socorro Ribeiro, 
professoras da rede pública. Já 
para as nominatas focadas na Câ-
mara Federal, são nomes como 
“dos professores da rede estadu-
al Nando Poeta e Ana Célia, e do 
enfermeiro Manoel Egídio”, citou.

“Temos consciência que a difi-
culdade para eleger ao menos um 
parlamentar federal é ainda maior. 
Mas isso não nos intimida, já que 
pensamos nas eleições como um 
momento de apresentar mais pro-
fundamente nosso programa so-

cialista de mudança do estado e 
do país”, continuou Dário.

E afirmou que o PSTU potiguar 
também vai entrar na disputa pela 
cadeira de senador da República. 
“Ainda é uma discussão dentro da 
legenda, mas uma das possibilida-
des é meu nome, que está à dispo-
sição do partido para apresentar 
aos trabalhadores e ao povo do RN 
uma alternativa aos nomes das eli-
tes e seus aliados”, revelou o presi-
dente estadual da sigla.

PRÉ-CANDIDATA AO GOVER-
NO. “O nome e a figura de Rosália 

Fernandes são muito importantes 
para o PSTU. É uma mulher forte, 
feminista, trabalhadora da saúde 
do estado e muito respeitada no 
movimento sindical e dos traba-
lhadores. Achamos que é funda-
mental apresentarmos uma mu-
lher trabalhadora para concorrer 
ao governo, que represente a luta 
contra o machismo e a violência, 
mas não só por ser mulher, e sim, 
principalmente, por ser uma mu-
lher socialista”, afirmou o presi-
dente estadual do PSTU.

Para ele, há condições pa-
ra eleger Rosália Fernandes. E 

defendeu que não fará alianças 
políticas com outros partidos, 
sobretudo, porque o programa 
que eles defendem é “incompatí-
vel” com a política praticada pela 
maioria das outras legendas.

“O que estamos fazendo é 
construir, nacionalmente, o Pólo 
Socialista e Revolucionário, um 
bloco que está reunindo o PSTU, 
ativistas independentes, outras 
organizações socialistas e até se-
tores do Psol, que discordam do 
caminho que este partido vem 
tomando. Este Pólo Socialista 
pretende atuar também depois 
que elas passarem, porque que-
remos construir uma unidade de 
organizações na luta diária dos 
trabalhadores, que seja capaz de 
impulsionar uma revolução no 
país”, esclareceu.

Recentemente, o PSTU lan-
çou a socióloga Vera Lúcia Pereira 
como pré-candidata à Presidên-
cia pelo partido. “Vera represen-
ta a necessidade de colocarmos 
para fora Bolsonaro e toda sua 
corja. Essa é a tarefa número 1 
da classe trabalhadora brasileira, 
mas essa tarefa não pode ser usa-
da como desculpa para apresen-
tar um projeto de conciliação de 
classe com setores da burguesia, 
como defendem o PT, o PCdoB e 
a maioria da direção do PSOL”, fi-
nalizou Dário Barbosa. 

PSTU prepara nomes para disputar 
todos os cargos nas eleições estaduais
Presidente estadual da sigla diz que pré-candidatos serão apresentados aos potiguares ainda nos próximos dias

Dário: “Teremos candidatos próprios e não iremos apoiar de outros partidos”

Com falta de alimentos, estudantes de Natal não têm acesso à merenda ideal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

SINTE/RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Em Natal

Com falta de merenda, escolas municipais improvisam
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“RN Vida” retoma matrículas e atividades
Programa atende, hoje, 150 crianças e adolescentes entre sete e 16 anos de idade. Período de 
matrículas está aberto e atividades funcionam na sede do Caic do bairro de Lagoa Nova, em Natal

Programa direcionado à ini-
ciação de práticas esporti-
vas, artísticas e culturais pa-

ra crianças e adolescentes entre 
sete e 16 anos, o “RN Vida” está 
retomando suas atividades pre-
senciais em sua plenitude, mo-
mentaneamente interrompidas 
por causa da pandemia de coro-
navírus.  O “RN Vida” é um pro-
grama que conta com parceiros 
importantes como a Federação 
do Comércio de Bens e Serviços 
do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio RN), através do Serviço 
Social do Comércio (Sesc RN), 
que disponibiliza não apenas re-
cursos humanos, mas materiais 
que viabilizam as práticas, entre 
esses o fardamento. Outra impor-
tante parceria, e imprescindível, 
é a Associação dos Magistrados 
do Trabalho da 21ª Região (Ama-
tra 21), que doa os kimonos, en-
tre outras demandas atendidas à 
medida que há necessidade.

Hoje, o “RN Vida” vem aten-
dendo 150 alunos da rede públi-
ca de ensino, mas a sua coorde-
nadora, a arte-educadora Maria 
das Dores Tomaz, informa que o 
programa já começou a rematrí-
cula para se alcançar a capacida-
de de atendimento a 600 crianças 
e adolescentes: “O intuito é não 

ficar com vagas ociosas, a gente 
quer receber matrículas até onde 
for possível”. Ela destaca a impor-
tância do Programa e do papel 
dos parceiros, importantes na ca-
minhada para oferecer essas ati-
vidades às crianças e adolescen-
tes atendidos.

O Programa “RN Vida” é vin-
culado ao Gabinete Civil do Go-
verno do Estado e, praticamente 
há uma década, vem funcionan-
do na avenida Jerônimo Câma-
ra, 1749, ocupando as instalações 
do antigo CAIC de Lagoa Nova. “A 
única exigência é a criança estar 
matriculada na escola, se não es-
tiver matriculada, não entra”, avi-
sa Maria Tomaz.

Maria Tomaz explica que o 
“RN Vida”, que começou a fun-
cionar em agosto de 2013, “é todo 
voltado para o atendimento pe-
dagógico das crianças, especiali-
zado no ensino de modalidades 
esportivas e arte e cultura. Somos 
uma escola de formação comple-
mentar, funcionando no contra-
turno escolar, não é um ensino 
regular”.

Segundo ela, o acesso ao Pro-
grama “RN Vida” não traz custo 
nenhum para os pais dos bene-
ficiários, que são em sua maioria, 
inclusive, de baixa renda. “Nas 

entrevistas, há de se considerar 
que 80% do público atingindo 
são pessoas carentes. Algumas 
não têm renda nenhuma ou são 
do bolsa-família [Auxílio Brasil]”, 
completou, mas informando que 
o acesso é permitido a filhos de 
pai com renda familiar de até três 
salários mínimos, o equivalente a 
R$ 3,6 mil.

A coordenadora do “RN Vi-
da” diz que o programa dispõe de 
amplo espaço para atendimento 
de oito modalidades artísticas, 
culturais e esportivas. Só para dar 
um exemplo, a piscina olímpica 
é uma das quatros dessa moda-
lidade que existem no Rio Gran-
de do Norte, as outras três são de 
instituições privadas.

A auxiliar de escritório Mi-
riam Alves de Souza conta que se 
não fosse o “RN Vida”, a única fi-
lha adolescente, que vai comple-
tar 15 anos, não teria tido chance 
de realizar o sonho de infância – 
dançar balé. “Esporte é muito ca-
ro. Não tinha condições de pagar 
em outro lugar”, disse ela.

Mirian de Souza disse que a 
filha gostava tanto de esporte, 
que começou praticando capo-
eira, ginástica rítmica e balé, de-
pois focou em balé, que é o que 
gostava mais: “Começou cedo, lo-

go aos oito ou nove anos, depois 
a professora disse que ela tinha 
capacidade e foi selecionada pa-
ra ser atleta de rendimento de gi-
nástica rítmica”.

A filha Melina hoje faz parte 
da Associação de Ginastas que 
funciona em Petrópolis, de on-
de saiu para participar e vencer 
competições estaduais, regionais 
e nacionais. “No ‘RN Vida” foi on-
de tudo começou. A gente mora 
em Nazaré, era perto e tinha co-
mo ir e buscar todo dia”.

A dona de casa Jaciane Bezer-
ra da Silva tem uma filha de oito 
anos e um filho de 12 anos inscri-
tos no programa “RN Vida”, que é 
desenvolvido no Centro Integra-
do de Esporte e Cultura. Segundo 
ela, que reside na Cidade da Es-
perança, em Natal, o filho Adrian 
faz aula de violão, caratê e futebol 
de salão, sai de casa pela manhã, 
almoça e depois vai para Escola 
Municipal Ivonete Maciel, onde 
soube, há uns quatro anos, que 
tinha oportunidade de colocar os 
filhos no “RN Vida”.

Jaciane Silva fez a rematrícula 
das crianças porque, no seu en-
tendimento, dependendo da es-
colha, elas “vão levar o aprendi-
zado para o resto da vida”, além 
do fato que a participação no 

projeto “é o único divertimento 
que tem para eles. Na escola, só 
tem atividade de Educação Físi-
ca, na verdade eles adoram”. 

Serviço

Centro Integrado de Esporte 
e Cultura RN Vida
Onde: Avenida Jerônimo Câ-
mara, 1749. Lagoa Nova
Contato: 3232.4004

Documentação de matrícula
- Faixa etária atendida: 7 a 16 
anos de idade
- Declaração de matrícula de 
aluno
- Originais e cópias do RG e 
CPF do aluno e do responsá-
vel pelo aluno
- Comprovante de residência 
- Cópia de certidão de nasci-
mento
- Dias fotos em tamanho ¾

Modalidades artísticas
- Balé, flautas, violão

Modalidades esportivas
- Judô, capoeira, caratê, gi-
nástica rítmica, natação
Fonte – Programa RN Vida

ELISA ELSIE

“RN Vida” está retomando suas 
atividades presenciais, após terem sido 
interrompidas por causa da pandemia

IMFORME PUBLICITÁRIO

Centros infantis e escolas da 
rede municipal de ensino 
de Natal continuam com 

falta de merenda ou com comida 
insuficiente para atender a todos 
os estudantes.

Diretores de unidades de en-
sino ouvidos pelo Agora RN rela-
taram que precisaram liberar alu-
nos mais cedo nos últimos dias 
ou estão tendo de fazer adapta-
ções drásticas no cardápio, reco-
mendadas pela Prefeitura do Na-
tal, porque não chegaram todos 
os itens necessários. A situação 
ocorre mesmo com parte das au-
las suspensas em função da greve 
dos professores.

O diretor de uma escola na 
Zona Norte de Natal contou à re-
portagem que, como não há to-
dos os gêneros alimentícios in-
dicados pela Nutrição para fazer 
o lanche dos alunos, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 

orientou as escolas a fazer adap-
tações na comida.

Ele cita por exemplo que, co-
mo não está sendo enviado acho-
colatado, a pasta recomendou 
que as escolas queimem açúcar e 
misturem com leite para simular 
uma espécie de bebida carameli-
zada. “Não aceitamos essa orien-

tação e acabamos servindo arroz 
de leite para os estudantes”, afir-
ma o gestor.

O professor não quis se iden-
tificar porque tem medo de sofrer 
perseguição da gestão do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB).

Ele disse que a comida que foi 
enviada nos últimos dias, além de 

não ser adequada, é insuficiente. 
“E só mandaram porque eu ame-
acei fechar a escola”, explica. A 
comida na escola só dá para três 
ou quatro dias no máximo.

Em um centro infantil da Zo-
na Sul de Natal, a reportagem 
conversou com outra gestora es-
colar que relatou o mesmo pro-
blema. Ela disse que, nos últi-
mos dias, a direção do CMEI fez 
um acordo com os pais de servir 
apenas um lanche para cada tur-
no, para não ter que suspender as 
aulas. As crianças já têm que vir 
de casa com café da manhã (no 
caso da manhã) e almoço (no ca-
so do turno da tarde). À tarde, co-
mo não está sendo servido jantar, 
os alunos estão sendo liberados 
mais cedo.

Ela diz, no entanto, que exis-
te a expectativa de a situação ser 
normalizada na próxima segun-
da-feira (11).

Em nota, a Secretaria de Edu-
cação afirmou que a merenda 
normalmente é comprada pelas 
próprias escolas. No entanto, co-
mo houve troca recente no co-
mando das unidades de ensino, 
é preciso vencer uma burocracia 
para que os novos diretores assu-
mam o controle das contas ban-
cárias. Enquanto esse processo 
não é finalizado, para que o ano 
letivo não iniciasse sem merenda 
escolar, a SME assumiu o forneci-
mento em todas as 146 unidades 
de ensino.

“No entanto, por se tratar de 
um volume alto de gêneros ali-
mentícios, para atender quase 57 
mil estudantes distribuídos em 
146 unidades de ensino, não foi 
possível atender as duas refeições 
para as crianças da educação in-
fantil (creche e pré-escola)”, pon-
tua a pasta, que espera regularizar 
a situação nos próximos dias. 
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“Não acredito que as elei-
ções, sozinhas, pos-
sam mudar a vida das 

pessoas. Essa democracia dos ri-
cos é um terreno muito limitado 
para as transformações políti-
cas necessárias para acabarmos 
com a exploração e a desigualda-
de. Mas, tampouco, achamos que 
seja correto não apresentar um 
nome socialista e revolucionário 
que possa enfrentar gente como 
Rogério Marinho, Carlos Eduar-
do Alves, da oligarquia dos Alves 
e aliado do PT e de Fátima Bezer-
ra. Certamente o PSTU terá um 
candidato ao Senado, com um 
programa que seja um ponto de 
apoio para a revolta popular que 
esse país e o Estado precisam”, 
afirmou o presidente estadual do 
Partido Socialista dos Trabalha-
dores Unificado (PSTU), Dário 
Barbosa.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 8, 
ele disse que o partido se prepa-
ra para apresentar nos próximos 
dias os nomes que concorrerão 
às eleições gerais pelo partido, 
no Rio Grande do Norte. Um de-
les, o da servidora pública Rosália 
Fernandes, foi definido para dis-

putar o governo do Estado, mas 
para cargos majoritários de vice e 
governador e as nominatas para 
deputado federal e estadual ain-
da estão sendo analisadas inter-
namente.

“Vamos apresentar nossos 
candidatos e candidatas no meio 
de abril, quando serão definidas 
as candidaturas. Apresentaremos 
nossos nomes a todos os cargos 
e serão trabalhadores da saúde, 
educação, moradores da perife-
ria e dirigentes sindicais. É certo 
que teremos candidatos próprios 
e não iremos apoiar candidaturas 
de outros partidos”, afirmou Dário.

Ele confirmou que o objeti-
vo é ter nomes de trabalhadores 
do serviço público estadual para 
as nominatas voltadas à Assem-
bleia Legislativa, como Alexandre 
Guedes, trabalhador do Detran, 
Luciana Lima e Socorro Ribeiro, 
professoras da rede pública. Já 
para as nominatas focadas na Câ-
mara Federal, são nomes como 
“dos professores da rede estadu-
al Nando Poeta e Ana Célia, e do 
enfermeiro Manoel Egídio”, citou.

“Temos consciência que a difi-
culdade para eleger ao menos um 
parlamentar federal é ainda maior. 
Mas isso não nos intimida, já que 
pensamos nas eleições como um 
momento de apresentar mais pro-
fundamente nosso programa so-

cialista de mudança do estado e 
do país”, continuou Dário.

E afirmou que o PSTU potiguar 
também vai entrar na disputa pela 
cadeira de senador da República. 
“Ainda é uma discussão dentro da 
legenda, mas uma das possibilida-
des é meu nome, que está à dispo-
sição do partido para apresentar 
aos trabalhadores e ao povo do RN 
uma alternativa aos nomes das eli-
tes e seus aliados”, revelou o presi-
dente estadual da sigla.

PRÉ-CANDIDATA AO GOVER-
NO. “O nome e a figura de Rosália 

Fernandes são muito importantes 
para o PSTU. É uma mulher forte, 
feminista, trabalhadora da saúde 
do estado e muito respeitada no 
movimento sindical e dos traba-
lhadores. Achamos que é funda-
mental apresentarmos uma mu-
lher trabalhadora para concorrer 
ao governo, que represente a luta 
contra o machismo e a violência, 
mas não só por ser mulher, e sim, 
principalmente, por ser uma mu-
lher socialista”, afirmou o presi-
dente estadual do PSTU.

Para ele, há condições pa-
ra eleger Rosália Fernandes. E 

defendeu que não fará alianças 
políticas com outros partidos, 
sobretudo, porque o programa 
que eles defendem é “incompatí-
vel” com a política praticada pela 
maioria das outras legendas.

“O que estamos fazendo é 
construir, nacionalmente, o Pólo 
Socialista e Revolucionário, um 
bloco que está reunindo o PSTU, 
ativistas independentes, outras 
organizações socialistas e até se-
tores do Psol, que discordam do 
caminho que este partido vem 
tomando. Este Pólo Socialista 
pretende atuar também depois 
que elas passarem, porque que-
remos construir uma unidade de 
organizações na luta diária dos 
trabalhadores, que seja capaz de 
impulsionar uma revolução no 
país”, esclareceu.

Recentemente, o PSTU lan-
çou a socióloga Vera Lúcia Pereira 
como pré-candidata à Presidên-
cia pelo partido. “Vera represen-
ta a necessidade de colocarmos 
para fora Bolsonaro e toda sua 
corja. Essa é a tarefa número 1 
da classe trabalhadora brasileira, 
mas essa tarefa não pode ser usa-
da como desculpa para apresen-
tar um projeto de conciliação de 
classe com setores da burguesia, 
como defendem o PT, o PCdoB e 
a maioria da direção do PSOL”, fi-
nalizou Dário Barbosa. 

PSTU prepara nomes para disputar 
todos os cargos nas eleições estaduais
Presidente estadual da sigla diz que pré-candidatos serão apresentados aos potiguares ainda nos próximos dias

Dário: “Teremos candidatos próprios e não iremos apoiar de outros partidos”

Com falta de alimentos, estudantes de Natal não têm acesso à merenda ideal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

SINTE/RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Em Natal

Com falta de merenda, escolas municipais improvisam
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Agora, o conselho para “segu-
rar a língua e fechar a boca” 
não é apenas dado a Bol-

sonaro. Petistas da intimidade de 
Lula fazem a ele essa mesma reco-

mendação. Como o peixe deve to-
mar cuidado em abrir a boca para 
morder a isca, os dois candidatos 
devem fazer a mesma coisa ao fa-
zerem declarações.

Lula pisa na bola

PISADA DE BOLA I. Lula criticou a classe média brasileira. Disse o 
petista: “a classe média ostenta muito um padrão de vida acima do ne-
cessário”. Defendeu limites para o consumo da classe média.

ÓDIO. O ódio petista à classe média é antigo. A a filósofa Marile-
na Chauí, uma das intelectuais petistas mais representativas, já expôs: 
“Eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe 
média é a estupidez; é o que tem de reacionário, conservador, igno-
rante, petulante, arrogante, terrorista. A classe média é fascista, é uma 
abominação cognitiva porque é ignorante”.

PISADA DE BOLA II. Sobre o 
aborto, declarou Lula: “Aqui no 
Brasil, as mulheres pobres mor-
rem tentando fazer um aborto, 
porque é proibido, o aborto é ile-
gal. Deveria ser transformado nu-
ma questão de saúde pública e 
todo mundo ter direito e não ter 
vergonha”.

BRASIL. O nosso país está en-
tre os países menos favoráveis ao 
aborto, com forte oposição das 
igrejas católica e evangélica. O te-
ma gera polêmica, sobretudo em 
relação a permissão dada somen-
te em determinadas circunstân-
cias. Pela declaração, Lula rece-
beu duras críticas.

HERANÇA. O presidente deve-
rá ficar com ao menos 25% do es-
pólio eleitoral de Sérgio Moro. Ci-
ro e Lula herdam 12%. Brancos e 
nulos: 24%.

CRESCIMENTO. Na pesquisa 
do Ipespe, o mais beneficiado foi 
Bolsonaro, que subiu de 26% pa-
ra 30% de intenção de votos Lu-
la manteve-se na liderança, com 
44%. Bolsonaro cresceu entre 
pobres (de 31% para 35%), no Sul 
(de 31% para 39%) e no Sudeste 
(de 25% para 31%).

VIOLÊNCIA. O ministro Ema-
nuel Pereira, presidente do TST, 
entregou ao presidente da Repú-
blica o tratado da OIT contra a 
violência no trabalho. O Congres-
so Nacional irá aprová-lo, me-
diante decreto legislativo. Após a 
aprovação, o tratado volta para o 
Poder Executivo para que seja ra-
tificado.

TERCEIRA VIA. Não será ain-
da em 18 de abril que a terceira 
via lançará candidato. A defini-
ção está prevista para ocorrer en-
tre 20 de julho a 5 de agosto.

HOMENAGEM PÓSTUMA I. Ex-
-senador e vice-governador Gari-
baldi Alves. Um político, que cul-
tivou o diálogo.

HOMENAGEM PÓSTUMA II. O 
jornalista mossoroense Canindé 
Queiroz, amigo de longas datas. 

Como escreveu o jornalista Car-
los Santos, ele foi ponto obrigató-
rio das figuras influentes da polí-
tica potiguar.

HOMENAGEM PÓSTUMA III. 
Advogado militante, Meroveu Pa-
checo Dantas exerceu a advoca-
cia com ética e coragem.

HOMENAGEM PÓSTUMA IV. 
Médico psiquiatra Agamenon 
Caldas, açuense e meu colega 
desde o Colégio Marista. Profis-
sional devotado e competente.

TRUMP. O ex-presidente dos 
EUA Donald Trump aumentou 
sua fortuna em US$ 600 milhões, 
segundo a revista Forbes. Trump, 
acumulou o investimento na pla-
taforma de mídia social, Truth 
Social, fundada em 2021.

FUGA. O presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky salvou Joe 
Biden de mais um fiasco interna-
cional. Antes do conflito, o gover-
no dos EUA havia recomendado 
ao presidente transferir-se para a 
cidade mais protegida de Lviv.

CORAGEM. Caso o líder ucra-
niano seguisse o conselho do De-
partamento de Estado america-
no, talvez hoje a capital ucrania-
na estivesse nas mãos das forças 
russas. Isso não aconteceu, por-
que Zelensky, em ato de coragem, 
permaneceu em Kiev defenden-
do a cidade.

Olho aberto

PSB oficializa Alckmin 
vice de Lula, que defende 
aliança pela democracia
Chapa foi oficializada pelas lideranças nacionais das siglas; ex-
adversários políticos decidiram unir forças contra bolsonarismo

Geraldo Alckmin (PSB) é, 
oficialmente, o vice-pre-
sidente na chapa do pré-

-candidato à Presidência da Re-
pública Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), para as eleições deste ano. A 
aliança foi oficializada nesta sex-
ta-feira 8, pelas lideranças nacio-
nais dos partidos, durante evento 
em que o ex-presidente afirmou 
que o casamento político é ne-
cessário para salvar a democracia 
brasileira.

Lula também afirmou que a 
aliança demonstrou que é “ple-
namente possível duas forças 
com projetos diferentes e princí-
pios iguais se juntarem na hora 
de interesse do povo brasileiro”. 

Por seu lado, Alckmin afir-
mou: “Não é hora de egoísmo, é 
hora de generosidade, grande-
za política, desprendimento e 
união. Política não é uma arte so-
litária. A força da política é centrí-
peta, e vamos somar esforços pa-
ra a reconstrução do nosso país”.

As conversas entre Lula e Al-
ckmin para composição da cha-
pa eleitoral ocorrem há meses, e 
envolveram a saída do ex-gover-
nador paulista do PSDB, partido 
onde ficou por 33 anos. Em 2006, 
ambos foram adversários na dis-
puta à Presidência, quando tro-
caram uma série de acusações ao 
longo da campanha eleitoral.

A executiva nacional do PT 
precisará avaliar e referendar a in-
dicação de Alckmin para a cha-
pa. Segundo a âncora da CNN 
Daniela Lima, a oficialização da 
chapa deve ocorrer no dia 30 de 
abril. “Vamos conversar com to-
da sociedade brasileira. Tratar 
com o mesmo respeito um cata-
dor de papel e o empresário da 
maior empresa, um sem-terra e 
um grande fazendeiro”, disse Lu-
la. “Queremos governar esse pa-
ís para todos, mas nosso cora-
ção está voltado para as que mais 
precisam”, continuou o petista. 

A decisão de indicar Alckmin 
como vice de Lula foi aprovada 
pela executiva do PSB. Com a in-
dicação, o PT ainda deverá apro-
var o nome do ex-governador de 
SP.

Lula afirmou que trabalhará 
para formular o plano de gover-
no e que, uma vez eleitos, o pe-
tista ressaltou que o maior desa-
fio será comandar o país. “É im-
portante saber que essa chapa, se 
ela for formalizada, não é só pa-
ra disputar as eleições. Talvez ga-
nhar as eleições seja mais fácil 
do que a tarefa que teremos pe-
la frente de recuperar esse país”, 
disse Lula.

“É plenamente possível du-
as forças com projetos diferentes, 
mas com princípios iguais, se jun-

tarem em um momento de neces-
sidade do povo”, afirmou o petis-
ta ao anunciar a aliança. “Nós te-
mos que provar para a sociedade 
brasileira que esse país precisa de 
amor, não de ódio, precisa de em-
prego, não de arma. Estamos dan-
do uma demonstração muito for-
te ao Brasil hoje”, acrescentou.

Apesar do nome de Alckmin 
enfrentar resistência em seto-
res do PT, o ex-presidente petis-
ta afirmou que vai se “dedicar de 
corpo e alma para que essa alian-
ça seja definitiva”.

“Você será recebido como um 
velho companheiro dentro do 
nosso querido Partido dos Traba-
lhadores. Daqui para a frente, vo-
cê não pode mais ser tratado co-
mo ex-governador e eu como ex-
-presidente. Você me chama de 
‘companheiro Lula’ e eu te cha-
mo de ‘companheiro Alckmin’”.

Para o presidente estadual do 
PSB, Rafael Motta, a formalização 
da indicação de Geraldo Alck-
min como vice na chapa de Lula 
é bem recebida para acabar com 
o bolsonarismo. 

“Somos do partido. O PSB 
formará chapa com o presidente 
Lula e não resta dúvidas sobre em 
qual lado firmaremos posição. A 
frente criada para tirar Bolsona-
ro da Presidência da República é 
muito necessária”. 

Novos “companheiros” defendem ser possível duas forças com projetos diferentes e princípios iguais se juntarem

RICARDO STUCKERT
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A sucessão política esta-
dual no Rio Grande do 
Norte parece, até o mo-

mento, estar caminhando pa-
ra eleições tranquilas, seja pe-
lo ponto de vista de segurança 
pública e de saúde (visto que 
ainda estamos em epidemia do 
coronavírus e suas variantes) 
para os eleitores, quanto para 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) que, até o momento, não 
vê um candidato de oposição 
que possa lhe ameaçar nas ur-
nas em outubro. A impressão 
que se têm, com o passar das 
semanas sem que os oposicio-
nistas definam e divulguem 
um nome “de peso” como op-
ção ao eleitorado – apesar de 
ter muitos, e bons nomes -, é 
que a petista pode ter sua ree-
leição assegurada, sem tantos 
atropelos.

Sobre isso, o cientista polí-
tico Bruno Oliveira explica que 
é importante termos um olhar 
um pouco diferente sobre o 
padrão de análises que estão 
acontecendo sobre a sucessão 
estadual. Para ele, a ausência 
de interesse de pré-candidatos 
com peso político não existiu, 
ou seja, os nomes existem e o 
interesse destes em se candi-
datarem, também.

Ele lembrou ainda que toda 
movimentação de bastidores 
que ocorra neste período elei-

toral é natural e faz parte do 
jogo político. “Mas, à medida 
que as eleições gerais se apro-
ximam, os eleitores potiguares 
entenderão melhor como se 
formarão os palanques. Aí sim, 
teremos uma melhor noção do 
desenho que se vislumbra para 
as eleições de 2022”, afirmou.

No entanto, Bruno chamou 
a atenção para o fato da gover-
nadora chegar ao ano eleitoral 
em melhores condições de re-
eleição. “Não podemos negar 
que, dos últimos governado-
res do Estado, Fátima Bezerra é 
a que chega ao ano da eleição 
estadual com as melhores con-
dições de reeleição, fato que 
não acontece desde 2006. Isso 
fez com que estes nomes ou 
fossem desistindo, como foi o 
caso do prefeito de Natal, Álva-
ro Dias (PSDB), ou fossem pro-
curando compor com a gover-
nadora, como é o caso do ex-
-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT)”, explicou.

Bruno lembrou que, recen-
temente, cogitou-se que o pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte 
(ALRN), o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), seria 
um possível nome para enfren-
tar a governadora nas urnas.

No entanto, o tucano per-
tence à base governista e pa-
ra concorrer, teria que romper 

com Fátima e arriscar perder 
uma reeleição à Assembleia, no 
mínimo. A especulação, já que 
Ezequiel nunca se pronunciou 
oficialmente sobre o tema, ro-
lou solta por várias semanas, 
mas aparentemente morreu na 
praia, possivelmente após ava-
liações internas.

“O MDB, seguindo uma 
tendência dos demais estados 
do Nordeste, também dialoga 
com o PT. Além disso, tudo in-
dica que a eleição de 2022, na-
cionalmente, será novamente 
muito polarizada e claro que 
isso tem reflexos aqui no Es-
tado. O governo Jair Bolsona-
ro (PL) tem reprovação na ca-
sa dos 60% e ninguém pare-
ce querer assumir o desgaste 
de ser o pólo local de apoio ao 
presidente”, afirmou o cientista 
político.

Para ele, até poderemos ter 
mesmo uma eleição mais fria no 
RN, “como ocorreu em 2020 em 
Natal, quando o prefeito Álvaro 
foi para reeleição com um pa-
lanque robusto, vencendo com 
certa facilidade. Todavia, é pre-
ciso lembrar também que não 
há histórico recente de eleição 
no Estado com poucas candida-
turas. Em 2018, foram oito can-
didatos disputando o cargo de 
governador e, mesmo na capital, 
em 2020, Álvaro enfrentou ou-
tros 13 candidatos”, alertou. 

Sem nome forte contra 
Fátima, eleição pode ser 
fria, diz cientista político
Bruno Oliveira explicou que toda a movimentação de bastidores 
durante o período eleitoral é natural e faz parte do jogo político
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CURSO GRÁTIS >> O Sinmed, através do Programa 
de Benefícios para os Médicos – PROBEM, abre vagas 
para curso de violão iniciante. A turma começa as 
atividades no dia 4 de maio e as aulas serão ministradas 
na sede do sindicato, todas as quartas-feiras, das 19h às 
20h. As vagas são limitadas e destinadas para médicos 
sindicalizados e que estão em dia com o sindicato. Para 
mais informações entre em contato pelo (84) 3222-
0028 ou (84) 99934-9642. 

ENCONTRO MÉDICO >> Com o tema “O trabalho 
médico frente à problemática da saúde brasileira”, o 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN) realiza o 2º Encontro de Entidades 
Médicas. O evento acontece entre os dias 29 de abril e 
1º de maio, data em que é comemorado o Dia do 
Trabalhador. O encontro contará com a presença da 
Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento da Medicina (IBDM), entidades 
associativas e sindicatos convidados. Haverá 
participação também do Ministério da Saúde, 
representado por Hélio Angotti Neto, da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 
Além de mesas de debates e palestras, o evento 
também homenageará personalidades importantes da 
medicina e da imprensa.

HORA DA LEITURA >>  “Literatura e criação 
da psique humana e da civilização”, artigo de 
D r .  G e r a l d o  F e r r e i r a .  L e i a  c o m p l e t o  e m 
www.sinmedrn.org.br

S Ã O  G O N Ç A LO  > >  M é d i c o s  d o  h o s p i t a l 
maternidade Belarmina Monte, do município de São 
Gonçalo do Amarante, na grande Natal, se reuniram 
esta semana em assembleia para avaliar movimento de 
greve deflagrado no dia 1º de abril. A categoria decidiu 
voltar com os atendimentos do pronto-socorro e pedir 
ao Conselho Regional de Medicina do RN (CREMERN) 
o dimensionamento de profissionais que atuam na 
unidade. Atestando a necessidade de aumento do 
número de profissionais, o sindicato também deverá 
acionar o Ministério Público, junto ao CRM, para 
alertar a gestão do hospital para que adeque a escala de 
plantões.

semanal
informativo

A N O S

RN

PÁSCOA >> Sinmed RN realiza a tradicional Missa 
de Páscoa no dia 17 de abril, às 10h, com a 
celebração feita pelo Padre Stanley Dantas. A Missa 
será realizada de forma híbrida (presencial e on-line), 
com transmissão através do nosso canal do Youtube e 
perfil do Instagram (@sinmed.rn).

DOAÇÃO >> O Sinmed, em parceria com a Casa 
Durval Paiva, promove campanha que incentiva os 
médicos a ajudarem crianças e adolescentes através do 
imposto solidário. Para isso, ao fazer a sua declaração 
anual de rendimentos à Receita Federal, basta destinar 
até 3% do seu imposto apurado ao Fundo da Infância e 
Adolescência – FIA, até o dia 29/04. Veja como doar 
em www.sinmedrn.org.br

Bruno disse que, com proximidade das eleições, eleitores entenderão melhor como se formarão os palanques
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

Agora, o conselho para “segu-
rar a língua e fechar a boca” 
não é apenas dado a Bol-

sonaro. Petistas da intimidade de 
Lula fazem a ele essa mesma reco-

mendação. Como o peixe deve to-
mar cuidado em abrir a boca para 
morder a isca, os dois candidatos 
devem fazer a mesma coisa ao fa-
zerem declarações.

Lula pisa na bola

PISADA DE BOLA I. Lula criticou a classe média brasileira. Disse o 
petista: “a classe média ostenta muito um padrão de vida acima do ne-
cessário”. Defendeu limites para o consumo da classe média.

ÓDIO. O ódio petista à classe média é antigo. A a filósofa Marile-
na Chauí, uma das intelectuais petistas mais representativas, já expôs: 
“Eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe 
média é a estupidez; é o que tem de reacionário, conservador, igno-
rante, petulante, arrogante, terrorista. A classe média é fascista, é uma 
abominação cognitiva porque é ignorante”.

PISADA DE BOLA II. Sobre o 
aborto, declarou Lula: “Aqui no 
Brasil, as mulheres pobres mor-
rem tentando fazer um aborto, 
porque é proibido, o aborto é ile-
gal. Deveria ser transformado nu-
ma questão de saúde pública e 
todo mundo ter direito e não ter 
vergonha”.

BRASIL. O nosso país está en-
tre os países menos favoráveis ao 
aborto, com forte oposição das 
igrejas católica e evangélica. O te-
ma gera polêmica, sobretudo em 
relação a permissão dada somen-
te em determinadas circunstân-
cias. Pela declaração, Lula rece-
beu duras críticas.

HERANÇA. O presidente deve-
rá ficar com ao menos 25% do es-
pólio eleitoral de Sérgio Moro. Ci-
ro e Lula herdam 12%. Brancos e 
nulos: 24%.

CRESCIMENTO. Na pesquisa 
do Ipespe, o mais beneficiado foi 
Bolsonaro, que subiu de 26% pa-
ra 30% de intenção de votos Lu-
la manteve-se na liderança, com 
44%. Bolsonaro cresceu entre 
pobres (de 31% para 35%), no Sul 
(de 31% para 39%) e no Sudeste 
(de 25% para 31%).

VIOLÊNCIA. O ministro Ema-
nuel Pereira, presidente do TST, 
entregou ao presidente da Repú-
blica o tratado da OIT contra a 
violência no trabalho. O Congres-
so Nacional irá aprová-lo, me-
diante decreto legislativo. Após a 
aprovação, o tratado volta para o 
Poder Executivo para que seja ra-
tificado.

TERCEIRA VIA. Não será ain-
da em 18 de abril que a terceira 
via lançará candidato. A defini-
ção está prevista para ocorrer en-
tre 20 de julho a 5 de agosto.

HOMENAGEM PÓSTUMA I. Ex-
-senador e vice-governador Gari-
baldi Alves. Um político, que cul-
tivou o diálogo.

HOMENAGEM PÓSTUMA II. O 
jornalista mossoroense Canindé 
Queiroz, amigo de longas datas. 

Como escreveu o jornalista Car-
los Santos, ele foi ponto obrigató-
rio das figuras influentes da polí-
tica potiguar.

HOMENAGEM PÓSTUMA III. 
Advogado militante, Meroveu Pa-
checo Dantas exerceu a advoca-
cia com ética e coragem.

HOMENAGEM PÓSTUMA IV. 
Médico psiquiatra Agamenon 
Caldas, açuense e meu colega 
desde o Colégio Marista. Profis-
sional devotado e competente.

TRUMP. O ex-presidente dos 
EUA Donald Trump aumentou 
sua fortuna em US$ 600 milhões, 
segundo a revista Forbes. Trump, 
acumulou o investimento na pla-
taforma de mídia social, Truth 
Social, fundada em 2021.

FUGA. O presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky salvou Joe 
Biden de mais um fiasco interna-
cional. Antes do conflito, o gover-
no dos EUA havia recomendado 
ao presidente transferir-se para a 
cidade mais protegida de Lviv.

CORAGEM. Caso o líder ucra-
niano seguisse o conselho do De-
partamento de Estado america-
no, talvez hoje a capital ucrania-
na estivesse nas mãos das forças 
russas. Isso não aconteceu, por-
que Zelensky, em ato de coragem, 
permaneceu em Kiev defenden-
do a cidade.

Olho aberto

PSB oficializa Alckmin 
vice de Lula, que defende 
aliança pela democracia
Chapa foi oficializada pelas lideranças nacionais das siglas; ex-
adversários políticos decidiram unir forças contra bolsonarismo

Geraldo Alckmin (PSB) é, 
oficialmente, o vice-pre-
sidente na chapa do pré-

-candidato à Presidência da Re-
pública Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), para as eleições deste ano. A 
aliança foi oficializada nesta sex-
ta-feira 8, pelas lideranças nacio-
nais dos partidos, durante evento 
em que o ex-presidente afirmou 
que o casamento político é ne-
cessário para salvar a democracia 
brasileira.

Lula também afirmou que a 
aliança demonstrou que é “ple-
namente possível duas forças 
com projetos diferentes e princí-
pios iguais se juntarem na hora 
de interesse do povo brasileiro”. 

Por seu lado, Alckmin afir-
mou: “Não é hora de egoísmo, é 
hora de generosidade, grande-
za política, desprendimento e 
união. Política não é uma arte so-
litária. A força da política é centrí-
peta, e vamos somar esforços pa-
ra a reconstrução do nosso país”.

As conversas entre Lula e Al-
ckmin para composição da cha-
pa eleitoral ocorrem há meses, e 
envolveram a saída do ex-gover-
nador paulista do PSDB, partido 
onde ficou por 33 anos. Em 2006, 
ambos foram adversários na dis-
puta à Presidência, quando tro-
caram uma série de acusações ao 
longo da campanha eleitoral.

A executiva nacional do PT 
precisará avaliar e referendar a in-
dicação de Alckmin para a cha-
pa. Segundo a âncora da CNN 
Daniela Lima, a oficialização da 
chapa deve ocorrer no dia 30 de 
abril. “Vamos conversar com to-
da sociedade brasileira. Tratar 
com o mesmo respeito um cata-
dor de papel e o empresário da 
maior empresa, um sem-terra e 
um grande fazendeiro”, disse Lu-
la. “Queremos governar esse pa-
ís para todos, mas nosso cora-
ção está voltado para as que mais 
precisam”, continuou o petista. 

A decisão de indicar Alckmin 
como vice de Lula foi aprovada 
pela executiva do PSB. Com a in-
dicação, o PT ainda deverá apro-
var o nome do ex-governador de 
SP.

Lula afirmou que trabalhará 
para formular o plano de gover-
no e que, uma vez eleitos, o pe-
tista ressaltou que o maior desa-
fio será comandar o país. “É im-
portante saber que essa chapa, se 
ela for formalizada, não é só pa-
ra disputar as eleições. Talvez ga-
nhar as eleições seja mais fácil 
do que a tarefa que teremos pe-
la frente de recuperar esse país”, 
disse Lula.

“É plenamente possível du-
as forças com projetos diferentes, 
mas com princípios iguais, se jun-

tarem em um momento de neces-
sidade do povo”, afirmou o petis-
ta ao anunciar a aliança. “Nós te-
mos que provar para a sociedade 
brasileira que esse país precisa de 
amor, não de ódio, precisa de em-
prego, não de arma. Estamos dan-
do uma demonstração muito for-
te ao Brasil hoje”, acrescentou.

Apesar do nome de Alckmin 
enfrentar resistência em seto-
res do PT, o ex-presidente petis-
ta afirmou que vai se “dedicar de 
corpo e alma para que essa alian-
ça seja definitiva”.

“Você será recebido como um 
velho companheiro dentro do 
nosso querido Partido dos Traba-
lhadores. Daqui para a frente, vo-
cê não pode mais ser tratado co-
mo ex-governador e eu como ex-
-presidente. Você me chama de 
‘companheiro Lula’ e eu te cha-
mo de ‘companheiro Alckmin’”.

Para o presidente estadual do 
PSB, Rafael Motta, a formalização 
da indicação de Geraldo Alck-
min como vice na chapa de Lula 
é bem recebida para acabar com 
o bolsonarismo. 

“Somos do partido. O PSB 
formará chapa com o presidente 
Lula e não resta dúvidas sobre em 
qual lado firmaremos posição. A 
frente criada para tirar Bolsona-
ro da Presidência da República é 
muito necessária”. 

Novos “companheiros” defendem ser possível duas forças com projetos diferentes e princípios iguais se juntarem

RICARDO STUCKERT
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A sucessão política esta-
dual no Rio Grande do 
Norte parece, até o mo-

mento, estar caminhando pa-
ra eleições tranquilas, seja pe-
lo ponto de vista de segurança 
pública e de saúde (visto que 
ainda estamos em epidemia do 
coronavírus e suas variantes) 
para os eleitores, quanto para 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) que, até o momento, não 
vê um candidato de oposição 
que possa lhe ameaçar nas ur-
nas em outubro. A impressão 
que se têm, com o passar das 
semanas sem que os oposicio-
nistas definam e divulguem 
um nome “de peso” como op-
ção ao eleitorado – apesar de 
ter muitos, e bons nomes -, é 
que a petista pode ter sua ree-
leição assegurada, sem tantos 
atropelos.

Sobre isso, o cientista polí-
tico Bruno Oliveira explica que 
é importante termos um olhar 
um pouco diferente sobre o 
padrão de análises que estão 
acontecendo sobre a sucessão 
estadual. Para ele, a ausência 
de interesse de pré-candidatos 
com peso político não existiu, 
ou seja, os nomes existem e o 
interesse destes em se candi-
datarem, também.

Ele lembrou ainda que toda 
movimentação de bastidores 
que ocorra neste período elei-

toral é natural e faz parte do 
jogo político. “Mas, à medida 
que as eleições gerais se apro-
ximam, os eleitores potiguares 
entenderão melhor como se 
formarão os palanques. Aí sim, 
teremos uma melhor noção do 
desenho que se vislumbra para 
as eleições de 2022”, afirmou.

No entanto, Bruno chamou 
a atenção para o fato da gover-
nadora chegar ao ano eleitoral 
em melhores condições de re-
eleição. “Não podemos negar 
que, dos últimos governado-
res do Estado, Fátima Bezerra é 
a que chega ao ano da eleição 
estadual com as melhores con-
dições de reeleição, fato que 
não acontece desde 2006. Isso 
fez com que estes nomes ou 
fossem desistindo, como foi o 
caso do prefeito de Natal, Álva-
ro Dias (PSDB), ou fossem pro-
curando compor com a gover-
nadora, como é o caso do ex-
-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT)”, explicou.

Bruno lembrou que, recen-
temente, cogitou-se que o pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte 
(ALRN), o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), seria 
um possível nome para enfren-
tar a governadora nas urnas.

No entanto, o tucano per-
tence à base governista e pa-
ra concorrer, teria que romper 

com Fátima e arriscar perder 
uma reeleição à Assembleia, no 
mínimo. A especulação, já que 
Ezequiel nunca se pronunciou 
oficialmente sobre o tema, ro-
lou solta por várias semanas, 
mas aparentemente morreu na 
praia, possivelmente após ava-
liações internas.

“O MDB, seguindo uma 
tendência dos demais estados 
do Nordeste, também dialoga 
com o PT. Além disso, tudo in-
dica que a eleição de 2022, na-
cionalmente, será novamente 
muito polarizada e claro que 
isso tem reflexos aqui no Es-
tado. O governo Jair Bolsona-
ro (PL) tem reprovação na ca-
sa dos 60% e ninguém pare-
ce querer assumir o desgaste 
de ser o pólo local de apoio ao 
presidente”, afirmou o cientista 
político.

Para ele, até poderemos ter 
mesmo uma eleição mais fria no 
RN, “como ocorreu em 2020 em 
Natal, quando o prefeito Álvaro 
foi para reeleição com um pa-
lanque robusto, vencendo com 
certa facilidade. Todavia, é pre-
ciso lembrar também que não 
há histórico recente de eleição 
no Estado com poucas candida-
turas. Em 2018, foram oito can-
didatos disputando o cargo de 
governador e, mesmo na capital, 
em 2020, Álvaro enfrentou ou-
tros 13 candidatos”, alertou. 

Sem nome forte contra 
Fátima, eleição pode ser 
fria, diz cientista político
Bruno Oliveira explicou que toda a movimentação de bastidores 
durante o período eleitoral é natural e faz parte do jogo político

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

CURSO GRÁTIS >> O Sinmed, através do Programa 
de Benefícios para os Médicos – PROBEM, abre vagas 
para curso de violão iniciante. A turma começa as 
atividades no dia 4 de maio e as aulas serão ministradas 
na sede do sindicato, todas as quartas-feiras, das 19h às 
20h. As vagas são limitadas e destinadas para médicos 
sindicalizados e que estão em dia com o sindicato. Para 
mais informações entre em contato pelo (84) 3222-
0028 ou (84) 99934-9642. 

ENCONTRO MÉDICO >> Com o tema “O trabalho 
médico frente à problemática da saúde brasileira”, o 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN) realiza o 2º Encontro de Entidades 
Médicas. O evento acontece entre os dias 29 de abril e 
1º de maio, data em que é comemorado o Dia do 
Trabalhador. O encontro contará com a presença da 
Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento da Medicina (IBDM), entidades 
associativas e sindicatos convidados. Haverá 
participação também do Ministério da Saúde, 
representado por Hélio Angotti Neto, da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 
Além de mesas de debates e palestras, o evento 
também homenageará personalidades importantes da 
medicina e da imprensa.

HORA DA LEITURA >>  “Literatura e criação 
da psique humana e da civilização”, artigo de 
D r .  G e r a l d o  F e r r e i r a .  L e i a  c o m p l e t o  e m 
www.sinmedrn.org.br

S Ã O  G O N Ç A LO  > >  M é d i c o s  d o  h o s p i t a l 
maternidade Belarmina Monte, do município de São 
Gonçalo do Amarante, na grande Natal, se reuniram 
esta semana em assembleia para avaliar movimento de 
greve deflagrado no dia 1º de abril. A categoria decidiu 
voltar com os atendimentos do pronto-socorro e pedir 
ao Conselho Regional de Medicina do RN (CREMERN) 
o dimensionamento de profissionais que atuam na 
unidade. Atestando a necessidade de aumento do 
número de profissionais, o sindicato também deverá 
acionar o Ministério Público, junto ao CRM, para 
alertar a gestão do hospital para que adeque a escala de 
plantões.
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PÁSCOA >> Sinmed RN realiza a tradicional Missa 
de Páscoa no dia 17 de abril, às 10h, com a 
celebração feita pelo Padre Stanley Dantas. A Missa 
será realizada de forma híbrida (presencial e on-line), 
com transmissão através do nosso canal do Youtube e 
perfil do Instagram (@sinmed.rn).

DOAÇÃO >> O Sinmed, em parceria com a Casa 
Durval Paiva, promove campanha que incentiva os 
médicos a ajudarem crianças e adolescentes através do 
imposto solidário. Para isso, ao fazer a sua declaração 
anual de rendimentos à Receita Federal, basta destinar 
até 3% do seu imposto apurado ao Fundo da Infância e 
Adolescência – FIA, até o dia 29/04. Veja como doar 
em www.sinmedrn.org.br

Bruno disse que, com proximidade das eleições, eleitores entenderão melhor como se formarão os palanques
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
12ª Vara Cível da Comarca de Natal

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

EDITAL DE CITAÇÃO (MONITÓRIA) – ( Prazo: 20 dias )

FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (vinte) 
dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de JOSE GILBERTO SANTOS DA NOBREGA, CPF 083.244.464-27, atu-
almente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e ter-
mos da Ação MONITÓRIA (40) (processo 0804108-61.2014.8.20.6001), proposta por AGENCIA DE FOMENTO DO 
RIO GRANDE DO NORTE S/A contra JOSE GILBERTO SANTOS DA NOBREGA e outro, em tramitação por este Juízo 
da 12ª Vara Cível da Comarca de Natal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o mandado de pagamen-
to no valor declarado na inicial, cientificando-lhe de que, cumprido o mandado, ficará isento de custas e de 
honorários advocatícios, sendo que na hipótese de não pagamento poderá oferecer embargos no mesmo 
prazo. Fica advertido que em caso de revelia fica desde já nomeada a Defensoria Pública como curador 
especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição 
dos interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 16 de março de 2022. Eu, VERONICA DE ALMEIDA 
BEZERRA, Auxiliar Técnica, o fiz digitar e subscrevi. CLEANTO FORTUNATO DA SILVA – Juiz(a) de Direito.

Botijão mais barato

Petrobras anuncia redução
de 5,6% no preço do gás de 
cozinha a partir deste sábado 9
A Petrobras anunciou nesta 

sexta-feira 8 que vai redu-
zir, a partir deste sábado 9, 

o preço do botijão de gás vendi-
do às distribuidoras.

Segundo a petroleira, o preço 
médio de venda de GLP passará 
de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg – 
equivalente a R$ 54,94 por 13kg. 
Com isso, o preço terá uma re-
dução média de R$ 3,27 por 13 
kg, ou de 5,58%.

“Acompanhando a evolução 
dos preços internacionais e da 
taxa de câmbio, que se estabili-
zaram em patamar inferior para 
o GLP, e coerente com a sua Polí-
tica de Preços, a Petrobras redu-
zirá seus preços de venda às dis-
tribuidoras”, informou a empre-
sa em nota.

O último reajuste no preço 
do gás tinha sido feito no dia 11 
de março. Na ocasião, o preço 

médio de venda do GLP as dis-
tribuidoras foi reajustado em 
16,1%, passando de R$ 3,86 para 
R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 
58,21 por 13kg.

O botijão de 13 Kg custa em 
média atualmente no país R$ 
113,63, segundo segundo pes-
quisa da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) feita entre 27 de 
março e 2 de abril. 
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greve dos professores em Natal   
Decisão atende ao pedido da Prefeitura e  fixou multa diária de R$ 10 mil aos dirigentes sindicais e grevistas

Em decisão proferida nes-
ta sexta-feira 8, o desem-
bargador do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJ/RN), Virgílio Macedo, deter-
minou a suspensão imediata da 
greve e o retorno imediato dos 
professores da rede pública mu-
nicipal de ensino às salas de au-
la, garantindo na integralidade 
a prestação do serviço de edu-
cação aos alunos do Município. 

Além disso, o magistrado 
autorizou o imediato descon-
to de salários, em razão dos 
dias em que não houve traba-
lho efetivo, permitida a com-
pensação em caso de acordo, 
e fixou multa diária no valor de 
R$ 10 mil aos dirigentes sindi-
cais e grevistas, limitado ao te-
to de R$ 100 mil, sem prejuízos 
de outras responsabilidades de 
ordem civil, criminal e admi-
nistrativa, caso haja o descum-
primento da sentença.  

A medida atendeu ao pedi-
do da Prefeitura do Natal, que 

ingressou com uma ação na 
corte potiguar, contestando a 
paralisação dos professores da 
rede municipal de educação. 

Ainda na decisão, o desem-
bargador disse que o Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Rio Grande do Norte 
(Sinte/RN) está impossibilitado 
de “tumultuar” a prestação dos 
serviços em todas as unidades 
circunscritas ao âmbito do Mu-
nicípio do Natal, de bloquear o 
acesso às respectivas unidades 
e de constranger servidores que 
não participem do movimento, 
respeitando-se a distância mí-
nima de 1.000 metros em rela-
ção aos bens afetados ao serviço 
público municipal, quando da 
realização de eventuais mani-
festações, no intuito de proteger 
o acesso, a prestação e continui-
dade dos serviços.

Em sua peça sentencial, o 
desembargador Virgílio Mace-
do alertou sobre o risco de gra-
ve prejuízo irreparável a milha-

res de alunos que estão sem o 
acesso ao aprendizado, diante 
da paralisação dos professores 
por tempo indeterminado, res-
saltando que “não se pode ol-
vidar o período de suspensão 

das aulas em face da pandemia 
da Covid-19, necessária, porém 
com consequências negativas 
para os estudantes”.

Professores da rede muni-
cipal de ensino decidiram en-

trar em greve no último dia 28, 
durante assembleia presencial 
do Sinte, por causa da falta de 
acordo na negociação do rea-
juste salarial de 33,24% referen-
te ao piso nacional de 2022.  

Professores da rede municipal de ensino decidiram entrar em greve no dia 28 de março, após assembleia geral
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Estamos no início da Semana Santa. O arcebispo Dom Jai-
me diz que haverá missa em toda as igrejas do Estado e re-
comenda que os fiéis participem da missa e façam jejum. 

Aproveito o feriado para fazer uma reflexão, sepultando os erros, 
ampliando os acertos e aumentando cada vez mais a fé em Deus.

CANINDÉ SOARES

SEMANA SANTA

CIDADE VILA FLOR. A de-
putada atuante Eudiane Ma-
cedo, através de emenda par-
lamentar, destinou R$ 200 mil 
para a compra de uma van 
com 21 lugares para trans-
portar pacientes em trata-
mento de Vila Flor para Natal 
e vice versa. A prefeita Thuan-
ne Souza e a população agra-
deceram à deputada. Para-
béns!!

GOVERNO BOLSONARO. O 
Governo Federal paga R$ 579 
milhões em dívidas de vários 
estados, entre eles o RN, que 
recebeu R$ 5 milhões.

PAVIMENTAÇÃO. A bura-
queira e falta de pavimenta-
ção em várias estradas, prin-
cipalmente a que dá acesso 
ao presídio do RN, vem difi-
cultando a chegada e a saída 
dos policias penais do Estado.

PROFESSOR. Professor que já foi acusado de assédio expulsa aluno 
que se recusou a usar a máscara em sala de aula na UFRN. Os protes-
tos são muitos, até porque existe um decreto estadual facultando o di-
reito de uso.

MAIS UMA LOUCURA DE LULA. O ex-presidiário e ex-presidente Lula 
disse em rede nacional que abortar uma criança é a mesma coisa que 
extrair o dente. Perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado.

DINHEIRO FALSO. A polícia já vinha fiscalizando, e quinta-feira 
prendeu um homem após receber R$ 4.000 em notas falsas enviadas 
pelos Correios. Parabéns!

SOLUÇÕES SEMPRE DEPOIS. Após a morte do bebê que caiu do 10º 
andar, a Câmara Municipal de Natal aprova lei que obriga instalações 
de telas em condomínios em Natal. Já que não pode evitar, vamos re-
mediar.

ROUBO DE FIOS. A cada dia aumenta o roubo de fios por 
parte de vândalos que tentam tirar o cobre e vender para 
manter seus vícios. O mais recente foi quinta-feira. Levaram 
os fios da estação da Caern no San Valle, deixando 8 bairros 
sem água em Natal. Até ontem a Caern não tinha reposto a 
fiação.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
12ª Vara Cível da Comarca de Natal

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

EDITAL DE CITAÇÃO (MONITÓRIA) – ( Prazo: 20 dias )

FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (vinte) 
dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de JOSE GILBERTO SANTOS DA NOBREGA, CPF 083.244.464-27, atu-
almente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e ter-
mos da Ação MONITÓRIA (40) (processo 0804108-61.2014.8.20.6001), proposta por AGENCIA DE FOMENTO DO 
RIO GRANDE DO NORTE S/A contra JOSE GILBERTO SANTOS DA NOBREGA e outro, em tramitação por este Juízo 
da 12ª Vara Cível da Comarca de Natal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o mandado de pagamen-
to no valor declarado na inicial, cientificando-lhe de que, cumprido o mandado, ficará isento de custas e de 
honorários advocatícios, sendo que na hipótese de não pagamento poderá oferecer embargos no mesmo 
prazo. Fica advertido que em caso de revelia fica desde já nomeada a Defensoria Pública como curador 
especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à disposição 
dos interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 16 de março de 2022. Eu, VERONICA DE ALMEIDA 
BEZERRA, Auxiliar Técnica, o fiz digitar e subscrevi. CLEANTO FORTUNATO DA SILVA – Juiz(a) de Direito.
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RN completa 7 dias consecutivos 
sem mortes causadas pela Covid
Última morte foi registrada em Parelhas no dia 1º de abril; dados em ritmo de queda no Estado são animadores 

O Rio Grande do Norte com-
pletou, nesta sexta-feira 8, 
sete dias consecutivos sem 

mortes por Covid-19. No dia 1º de 
abril, foi registrado um óbito cau-
sado pela doença em todo o esta-
do, na cidade de Parelhas, confor-
me os dados da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap). 

Até o momento, são 8.153 
mortes por Covid e 499.986 casos 
da doença confirmados desde o 
início da pandemia. Além da que-
da no número de óbitos, as in-
ternações também diminuíram. 
Com a baixa demanda, o Governo 
do Estado decidiu converter gran-
de parte dos leitos críticos Covid, 
do sistema público de saúde, para 
pacientes afetados por outras do-
enças. 

A gestão estadual também de-
sobrigou o uso de máscaras em 
ambientes públicos no dia 16 de 
março, e em ambientes fechados 
na última quarta-feira 6. Os dados 

são animadores, mostram que os 
casos de Covid-19 têm seguido um 
ritmo de queda e motivaram a de-
sobrigação. 

Os números de potiguares 
imunizados influenciam e ajudam 
a manter o momento de tranquili-
dade. Até esta quinta 8, 82% do pú-
blico-alvo estava completamente 
imunizado contra a Covid. “A más-
cara é para quem tem sintoma 
[gripal]”, defendeu o pesquisador 
e coordenador do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS/UFRN), Ricardo Valentim. 

Já o pesquisador e membro do 
Comitê Científico do Nordeste, Jo-
sé Dias do Nascimento, defende 
que o RN deve permanecer em es-
tado de alerta. “Estamos com in-
dicadores em queda, com índices 
favoráveis e há uma certa tranqui-
lidade. Porém, ainda há circulação 
[do vírus]. Apesar de todos os índi-
ces serem favoráveis, ainda temos 
risco epidêmico”, pontuou ele.

Média móvel de mortes no Brasil é de 168 por dia e completa 6 semanas 
O Brasil registrou nesta quinta-

-feira 7 253 mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas, totalizando 
661.035 desde o início da pande-
mia. Com isso, a média móvel de 
mortes nos últimos 7 dias é de 168, 
abaixo da marca de 200 pelo sexto 

dia e a mais baixa desde 17 de ja-
neiro (quando estava em 160). Em 
comparação à média de 14 dias 
atrás, a variação foi de -33%, o que 
indica tendência de queda nos óbi-
tos decorrentes da doença. São ago-
ra 6 semanas seguidas de tendência 

de queda nesse comparativo.
O país também registrou 

28.124 novos diagnósticos de Co-
vid-19 em 24 horas, completando 
30.094.388 casos conhecidos des-
de o início da pandemia. Com is-
so, a média móvel de casos nos úl-

timos 7 dias foi de 21.188, variação 
de -34% em relação a duas sema-
nas atrás. 

Em seu pior momento, a mé-
dia móvel superou a marca de 188 
mil casos conhecidos diários, no 
dia 31 de janeiro deste ano. Os nú-

meros estão no novo levantamen-
to do consórcio de veículos de im-
prensa sobre a situação da pande-
mia de coronavírus no Brasil, con-
solidados às 20h. O balanço é feito 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde. 

Centro Histórico

Prefeitura apresenta projeto de 
requalificação da Ribeira ao Iphan

O tradicional bairro da Ri-
beira, palco da boemia na-
talense, foi tema de reu-

nião no Palácio Felipe Camarão. 
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
se reuniu com representantes do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), para 
apresentar o projeto de requalifi-
cação do bairro. A obra de Requa-
lificação prevê a recuperação do 
entorno da Praça Augusto Seve-
ro (Largo do Teatro Alberto Ma-
ranhão), e das principais vias de 
acessos, como as ruas Tavares de 
Lira, Chile, Avenida do Contorno, 
além da Pedra do Rosário trazen-
do benefícios para a população.

O prefeito Álvaro Dias desta-
cou que o projeto é muito impor-
tante para a cidade e para a po-
pulação. “Em nossa cidade temos 

um lindo pôr do sol localizado na 
Pedra do Rosário, considerado 
um dos mais bonitos do Brasil. E 
hoje destacamos justamente isso 
na reunião, a importância de va-
lorizar aquele local. A nossa in-
tenção é resgatar a Ribeira como 
sendo mais uma opção de polo 
turístico da cidade. Para isso que-
remos realizar mudanças, trazen-
do mais qualidade de vida e fa-
zendo com que o próprio povo da 
cidade volte a frequentar aquela 
região”, afirmou Álvaro Dias.

De acordo com o diretor de 
Planejamento da STTU, enge-
nheiro Newton Filho, o objeti-
vo da reunião foi apresentar ao 
Iphan o conjunto de interven-
ções no Centro Histórico que 
serão divididas em cinco lotes. 
“Apresentamos ao Iphan a pro-

posta que já se encontra em fase 
final de projetos executivos, orça-
mentação e obtenção de licença, 
e uma das etapas é a licença e as 
autorizações do Iphan, por se tra-
tar do Centro Histórico. O projeto 
também cumpre integralmente 
as normas de acessibilidade, vol-
tadas para conforto e segurança 
da população”, disse Newton Fi-
lho.

Para a superintendente do 
Iphan, Ilana de Castro Lima, a 
obra de requalificação está sen-
do desenvolvida e avaliada con-
forme a legislação.”Estamos ali-
nhando tudo de acordo com a 
legislação para que possamos 
trabalhar em parceria e conciliar 
a proteção do patrimônio com as 
obras, por se tratar de uma região 
de um bem tombado. Já recebe-

mos alguns lotes que estão em 
análise pelos técnicos do Iphan”, 
disse ela. 

“Deste modo, tanto se garan-
te a necessidade de mobilidade 
da população, quanto se conser-
va esse importante registro do 

patrimônio histórico cultural de 
Natal”, concluiu Ilana. O projeto 
de obra de requalificação é mais 
ação integrada entre as secreta-
rias municipais com a partici-
pação da Sempla, STTU, SMG e 
Semurb. 

Queda no número de casos de Covid também motivou a reversão de leitos para pacientes de outras doenças no RN

Obra está sendo desenvolvida e avaliada conforme a legislação em vigor

JOSÉ ALDENIR

JOANA LIMA
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A Universidade Federal 
do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) se posicionou 

acerca do uso de máscara de pre-
venção contra a Covid-19 nesta 
sexta-feira 8, após uma confusão 
registrada entre um aluno e um 
professor na noite de quinta 7. A 
segurança do campus foi aciona-
da enquanto acontecia uma dis-
cussão entre o docente e o estu-
dante, que não estava usando a 
máscara durante uma aula.

Procurada pelo Agora RN, a 
universidade defendeu o uso da 
proteção facial já que há auto-
nomia para decisões do gêne-
ro. “O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu que as universida-
des federais têm autonomia pa-
ra decidir sobre medidas a serem 
adotadas para as atividades pre-
senciais. O Protocolo de Biosse-
gurança da UFRN, que está na 
terceira versão, prevê o uso de 
máscaras e passaporte vacinal”, 

diz a nota oficial.
No último dia 6, o Governo do 

Rio Grande do Norte desobrigou 
o uso da máscara em ambien-
tes fechados. A medida, que era 
obrigatória desde maio de 2020 
após o início da pandemia da 
Covid-19, passou a ser facultati-
va através de uma recomenda-
ção do comitê científico estadual. 
Desde 9 de março, um decreto da 
Prefeitura do Natal desobriga o 
uso de máscaras em locais aber-
tos e fechados da capital.

Sobre o quesito envolvendo a 
liberação do uso do item pelo Go-
verno do Estado, a UFRN infor-
mou que poderá atualizar o pro-
tocolo em breve. “Logo que foi 
publicado o decreto do Governo 
do RN, que faculta o uso de más-
caras de proteção facial, o Comi-
tê Covid-19 da UFRN foi consul-
tado. Uma nova atualização do 
protocolo dependerá de posicio-
namento do Comitê”.

O professor de jornalismo Da-
niel Dantas Lemos se recusou a 
prosseguir com a aula de “Comu-
nicação Integrada”, na noite des-
ta quinta, quando observou que 
o aluno em questão não estava 
usando máscara em sala de aula. 
De acordo com informações dos 
alunos que estavam presentes, o 
docente não aceitou o compor-
tamento e pediu para o estudan-
te colocar o item de proteção. Por 
conta do episódio, uma discussão 
aconteceu entre o aluno e Daniel.

“A conversa foi respeitosa co-
mo mostram os áudios que al-
guns portais publicaram. Diante 
do impasse (ele não aceitava sair 
nem por a máscara) e para não 
amplificar o problema, fiz a cha-
mada e encerrei a aula”, publicou 
o professor no Twitter. Em um áu-
dio gravado por testemunhas, o 
aluno argumenta que a utilização 
do item não é obrigatório no es-
tado. Já o docente reforça: “ou vo-

cê coloca a máscara, ou você sai. 
As normas da UFRN ainda dizem 
que é para se usar máscara”.

Logo em seguida, a seguran-
ça do campus foi acionada para 
conter o desentendimento. Ini-
cialmente, foi divulgado que o 
professor tomou a atitude. No 
entanto, Daniel negou a informa-
ção. “Percebi que um estudante 
havia deixado a sala e depois sou-
be que tinha ido procurar a segu-
rança patrimonial da instituição.  
Mas claro que não seria preciso. 
Saímos, eu e o aluno, conversan-
do numa boa”. 

“Fomos à secretaria do curso. 
Lá ele foi orientado sobre a obri-
gação de ainda usar máscara, 
mas estava intransigente. Na pre-
sença dele, fui orientado e infor-
mei a ele o que faria: formalizar 
junto à coordenação do curso e à 
chefia o ocorrido para as necessá-
rias decorrências”, narrou Daniel. 

O professor também contou, 

na rede social, que está sendo 
ameaçado após a repercussão do 
caso. “Recebi uma série de prints 
com manifestações que me ata-
cavam e ameaçavam”. O Agora 
RN não conseguiu contato com o 
aluno envolvido na situação des-
ta quinta.

PASSAPORTE VACINAL. Além 
do uso obrigatório de máscaras, 
a UFRN também exige passapor-
te vacinal para entrada de estu-
dantes, professores, servidores 
e visitantes nos prédios da insti-
tuição. De acordo com o decre-
to estadual, a apresentação do 
comprovante de vacinação conti-
nua sendo obrigatória em bares e 
restaurantes, bem como centros 
comerciais, galerias e shopping 
centers que utilizem sistema ar-
tificial de circulação de ar. Além 
disso, a comprovação da vaci-
nação deve ser apresentada em 
eventos de massa. 

UFRN defende uso de máscara 
após polêmica com professor 

Aluno estava sem o item de proteção contra a Covid durante uma aula de jornalismo e o professor reclamou
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Desentendimento entre aluno e 
professor foi na noite de quinta-

feira 7 durante aula na UFRN
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RN completa 7 dias consecutivos 
sem mortes causadas pela Covid
Última morte foi registrada em Parelhas no dia 1º de abril; dados em ritmo de queda no Estado são animadores 

O Rio Grande do Norte com-
pletou, nesta sexta-feira 8, 
sete dias consecutivos sem 

mortes por Covid-19. No dia 1º de 
abril, foi registrado um óbito cau-
sado pela doença em todo o esta-
do, na cidade de Parelhas, confor-
me os dados da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap). 

Até o momento, são 8.153 
mortes por Covid e 499.986 casos 
da doença confirmados desde o 
início da pandemia. Além da que-
da no número de óbitos, as in-
ternações também diminuíram. 
Com a baixa demanda, o Governo 
do Estado decidiu converter gran-
de parte dos leitos críticos Covid, 
do sistema público de saúde, para 
pacientes afetados por outras do-
enças. 

A gestão estadual também de-
sobrigou o uso de máscaras em 
ambientes públicos no dia 16 de 
março, e em ambientes fechados 
na última quarta-feira 6. Os dados 

são animadores, mostram que os 
casos de Covid-19 têm seguido um 
ritmo de queda e motivaram a de-
sobrigação. 

Os números de potiguares 
imunizados influenciam e ajudam 
a manter o momento de tranquili-
dade. Até esta quinta 8, 82% do pú-
blico-alvo estava completamente 
imunizado contra a Covid. “A más-
cara é para quem tem sintoma 
[gripal]”, defendeu o pesquisador 
e coordenador do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS/UFRN), Ricardo Valentim. 

Já o pesquisador e membro do 
Comitê Científico do Nordeste, Jo-
sé Dias do Nascimento, defende 
que o RN deve permanecer em es-
tado de alerta. “Estamos com in-
dicadores em queda, com índices 
favoráveis e há uma certa tranqui-
lidade. Porém, ainda há circulação 
[do vírus]. Apesar de todos os índi-
ces serem favoráveis, ainda temos 
risco epidêmico”, pontuou ele.

Média móvel de mortes no Brasil é de 168 por dia e completa 6 semanas 
O Brasil registrou nesta quinta-

-feira 7 253 mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas, totalizando 
661.035 desde o início da pande-
mia. Com isso, a média móvel de 
mortes nos últimos 7 dias é de 168, 
abaixo da marca de 200 pelo sexto 

dia e a mais baixa desde 17 de ja-
neiro (quando estava em 160). Em 
comparação à média de 14 dias 
atrás, a variação foi de -33%, o que 
indica tendência de queda nos óbi-
tos decorrentes da doença. São ago-
ra 6 semanas seguidas de tendência 

de queda nesse comparativo.
O país também registrou 

28.124 novos diagnósticos de Co-
vid-19 em 24 horas, completando 
30.094.388 casos conhecidos des-
de o início da pandemia. Com is-
so, a média móvel de casos nos úl-

timos 7 dias foi de 21.188, variação 
de -34% em relação a duas sema-
nas atrás. 

Em seu pior momento, a mé-
dia móvel superou a marca de 188 
mil casos conhecidos diários, no 
dia 31 de janeiro deste ano. Os nú-

meros estão no novo levantamen-
to do consórcio de veículos de im-
prensa sobre a situação da pande-
mia de coronavírus no Brasil, con-
solidados às 20h. O balanço é feito 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde. 

Centro Histórico

Prefeitura apresenta projeto de 
requalificação da Ribeira ao Iphan

O tradicional bairro da Ri-
beira, palco da boemia na-
talense, foi tema de reu-

nião no Palácio Felipe Camarão. 
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
se reuniu com representantes do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), para 
apresentar o projeto de requalifi-
cação do bairro. A obra de Requa-
lificação prevê a recuperação do 
entorno da Praça Augusto Seve-
ro (Largo do Teatro Alberto Ma-
ranhão), e das principais vias de 
acessos, como as ruas Tavares de 
Lira, Chile, Avenida do Contorno, 
além da Pedra do Rosário trazen-
do benefícios para a população.

O prefeito Álvaro Dias desta-
cou que o projeto é muito impor-
tante para a cidade e para a po-
pulação. “Em nossa cidade temos 

um lindo pôr do sol localizado na 
Pedra do Rosário, considerado 
um dos mais bonitos do Brasil. E 
hoje destacamos justamente isso 
na reunião, a importância de va-
lorizar aquele local. A nossa in-
tenção é resgatar a Ribeira como 
sendo mais uma opção de polo 
turístico da cidade. Para isso que-
remos realizar mudanças, trazen-
do mais qualidade de vida e fa-
zendo com que o próprio povo da 
cidade volte a frequentar aquela 
região”, afirmou Álvaro Dias.

De acordo com o diretor de 
Planejamento da STTU, enge-
nheiro Newton Filho, o objeti-
vo da reunião foi apresentar ao 
Iphan o conjunto de interven-
ções no Centro Histórico que 
serão divididas em cinco lotes. 
“Apresentamos ao Iphan a pro-

posta que já se encontra em fase 
final de projetos executivos, orça-
mentação e obtenção de licença, 
e uma das etapas é a licença e as 
autorizações do Iphan, por se tra-
tar do Centro Histórico. O projeto 
também cumpre integralmente 
as normas de acessibilidade, vol-
tadas para conforto e segurança 
da população”, disse Newton Fi-
lho.

Para a superintendente do 
Iphan, Ilana de Castro Lima, a 
obra de requalificação está sen-
do desenvolvida e avaliada con-
forme a legislação.”Estamos ali-
nhando tudo de acordo com a 
legislação para que possamos 
trabalhar em parceria e conciliar 
a proteção do patrimônio com as 
obras, por se tratar de uma região 
de um bem tombado. Já recebe-

mos alguns lotes que estão em 
análise pelos técnicos do Iphan”, 
disse ela. 

“Deste modo, tanto se garan-
te a necessidade de mobilidade 
da população, quanto se conser-
va esse importante registro do 

patrimônio histórico cultural de 
Natal”, concluiu Ilana. O projeto 
de obra de requalificação é mais 
ação integrada entre as secreta-
rias municipais com a partici-
pação da Sempla, STTU, SMG e 
Semurb. 

Queda no número de casos de Covid também motivou a reversão de leitos para pacientes de outras doenças no RN

Obra está sendo desenvolvida e avaliada conforme a legislação em vigor

JOSÉ ALDENIR

JOANA LIMA
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A Universidade Federal 
do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) se posicionou 

acerca do uso de máscara de pre-
venção contra a Covid-19 nesta 
sexta-feira 8, após uma confusão 
registrada entre um aluno e um 
professor na noite de quinta 7. A 
segurança do campus foi aciona-
da enquanto acontecia uma dis-
cussão entre o docente e o estu-
dante, que não estava usando a 
máscara durante uma aula.

Procurada pelo Agora RN, a 
universidade defendeu o uso da 
proteção facial já que há auto-
nomia para decisões do gêne-
ro. “O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu que as universida-
des federais têm autonomia pa-
ra decidir sobre medidas a serem 
adotadas para as atividades pre-
senciais. O Protocolo de Biosse-
gurança da UFRN, que está na 
terceira versão, prevê o uso de 
máscaras e passaporte vacinal”, 

diz a nota oficial.
No último dia 6, o Governo do 

Rio Grande do Norte desobrigou 
o uso da máscara em ambien-
tes fechados. A medida, que era 
obrigatória desde maio de 2020 
após o início da pandemia da 
Covid-19, passou a ser facultati-
va através de uma recomenda-
ção do comitê científico estadual. 
Desde 9 de março, um decreto da 
Prefeitura do Natal desobriga o 
uso de máscaras em locais aber-
tos e fechados da capital.

Sobre o quesito envolvendo a 
liberação do uso do item pelo Go-
verno do Estado, a UFRN infor-
mou que poderá atualizar o pro-
tocolo em breve. “Logo que foi 
publicado o decreto do Governo 
do RN, que faculta o uso de más-
caras de proteção facial, o Comi-
tê Covid-19 da UFRN foi consul-
tado. Uma nova atualização do 
protocolo dependerá de posicio-
namento do Comitê”.

O professor de jornalismo Da-
niel Dantas Lemos se recusou a 
prosseguir com a aula de “Comu-
nicação Integrada”, na noite des-
ta quinta, quando observou que 
o aluno em questão não estava 
usando máscara em sala de aula. 
De acordo com informações dos 
alunos que estavam presentes, o 
docente não aceitou o compor-
tamento e pediu para o estudan-
te colocar o item de proteção. Por 
conta do episódio, uma discussão 
aconteceu entre o aluno e Daniel.

“A conversa foi respeitosa co-
mo mostram os áudios que al-
guns portais publicaram. Diante 
do impasse (ele não aceitava sair 
nem por a máscara) e para não 
amplificar o problema, fiz a cha-
mada e encerrei a aula”, publicou 
o professor no Twitter. Em um áu-
dio gravado por testemunhas, o 
aluno argumenta que a utilização 
do item não é obrigatório no es-
tado. Já o docente reforça: “ou vo-

cê coloca a máscara, ou você sai. 
As normas da UFRN ainda dizem 
que é para se usar máscara”.

Logo em seguida, a seguran-
ça do campus foi acionada para 
conter o desentendimento. Ini-
cialmente, foi divulgado que o 
professor tomou a atitude. No 
entanto, Daniel negou a informa-
ção. “Percebi que um estudante 
havia deixado a sala e depois sou-
be que tinha ido procurar a segu-
rança patrimonial da instituição.  
Mas claro que não seria preciso. 
Saímos, eu e o aluno, conversan-
do numa boa”. 

“Fomos à secretaria do curso. 
Lá ele foi orientado sobre a obri-
gação de ainda usar máscara, 
mas estava intransigente. Na pre-
sença dele, fui orientado e infor-
mei a ele o que faria: formalizar 
junto à coordenação do curso e à 
chefia o ocorrido para as necessá-
rias decorrências”, narrou Daniel. 

O professor também contou, 

na rede social, que está sendo 
ameaçado após a repercussão do 
caso. “Recebi uma série de prints 
com manifestações que me ata-
cavam e ameaçavam”. O Agora 
RN não conseguiu contato com o 
aluno envolvido na situação des-
ta quinta.

PASSAPORTE VACINAL. Além 
do uso obrigatório de máscaras, 
a UFRN também exige passapor-
te vacinal para entrada de estu-
dantes, professores, servidores 
e visitantes nos prédios da insti-
tuição. De acordo com o decre-
to estadual, a apresentação do 
comprovante de vacinação conti-
nua sendo obrigatória em bares e 
restaurantes, bem como centros 
comerciais, galerias e shopping 
centers que utilizem sistema ar-
tificial de circulação de ar. Além 
disso, a comprovação da vaci-
nação deve ser apresentada em 
eventos de massa. 

UFRN defende uso de máscara 
após polêmica com professor 

Aluno estava sem o item de proteção contra a Covid durante uma aula de jornalismo e o professor reclamou
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Catedral apresenta nova 
formação em apresentação 
da turnê Eletroacústica

Banda volta a Natal 
neste domingo 10 
e relembra vários 
clássicos dos anos 90 “Quem disse que o 

amor pode aca-
bar?” O questio-

namento que tem embala-
do várias gerações é o tema 
de um dos grandes sucessos 
da banda Catedral, um nome 
clássico dos anos 90 que volta 
a Natal e se apresenta no Tea-
tro Riachuelo, a partir das 17h, 
deste domingo 10. 

“A galera que curtiu essa 
formação do power trio - bai-
xo, bateria e guitarra - tenho 
certeza que vai curtir muito. 
É um horário diferenciado. 
Dá tempo de sair, jantar, cur-
tir o show e partir para outros 
compromissos”. Quem con-
vida o público é o baterista 
Guilherme Morgado, que em 
entrevista ao Agora RN falou 
sobre shows, pandemia, pro-
jetos da banda e a nova for-
mação com a saída do guitar-
rista Diego.

São trinta e três anos rega-
dos por poesias e melodias. 
Nesta turnê, além dos músi-
cos Kim, Júlio e Guilherme, 

a banda também apresenta 
o seu novo guitarrista, Oziel 
(Ozielzinho). Os músicos sur-
giram em 1988, com origem 
na música gospel, e hoje são 
referências no mercado, não 
se limitando à música cris-
tã. Todo o trabalho já rendeu 
mais de 3 milhões de discos.

Agora RN - Quais as princi-
pais novidades da turnê eletroa-
cústica? 

É uma turnê que a gente 
está fazendo depois de prati-
camente dois anos de parali-
sação. Estamos fazendo uma 
modificação na questão ins-
trumental, pois estávamos 
com um formato de baixo, ba-
teria, guitarra e teclado. Ago-
ra, voltamos para um sistema 
power trio, com bateria, gui-
tarra e baixo, sendo um gui-
tarrista novo, ou seja, uma no-
va formação. 

Por que o Diego, guitarrista, 
saiu da banda?

Ele está fazendo faculdade 
de medicina e já não ia poder 
viajar, pois entrou no terceiro 
ano do curso. Em 2021, a gen-
te fez alguns shows no final do 

ano e foi complicado para ele, 
por conta de provas e uma sé-
rie de situações. Acabou que 
não deu certo.

Com foi a adaptação do novo 
integrante? 

O Oziel tem uma pegada 
muito parecida com o nosso 
guitarrista, o falecido Cézar, 
que é muito cultuado pelos fãs 
antigos. Os fãs estão sentindo 
uma sincronia entre o Oziel e o 
César muito grande. O pesso-
al está muito animado. A gen-
te também está muito anima-
do. Demos uma canja no show 
do Kim aqui no Rio de Janeiro. 
Tocamos três músicas, que fo-
ram muito bem avaliadas. Ele 
(Oziel) é sensacional, um gui-
tarrista de primeira linha, nível 
internacional. 

Sobre o novo sucesso “Quan-
do se perde é que se dá valor”, 
qual o sentimento que ela traz 
para você?

Ela foi composta em uma 
linha mais romântica, mas 
também remete a perdas do 
dia a dia. Depois de passar por 
esse período de dois anos de 
pandemia, onde fizemos tam-

bém algumas músicas falan-
do desse momento. “Quan-
do se perde é que se dá valor” 
está sendo entendida com o 
sentido das perdas durante a 
pandemia, chamando aten-
ção das pessoas para valoriza-
rem aquilo que a gente tem de 
melhor enquanto podemos. 

Vocês são uma banda mui-
to forte no segmento religioso, o 
que representa Deus para vocês 
nesta época de perdas?

Não só nesse momento, 
mas em todos os momentos, 
Deus para a gente represen-
ta tudo. Deus é o nosso porto 
seguro, é onde a gente depo-
sita a nossa fé, a esperança de 
dias melhores em uma vida 
pós-morte. Quando a gente 
passa nesse período de tan-
tas perdas, onde se tem per-
das emocionais, financeiras e 
de pessoas queridas, Deus é 
a nossa segurança. Você tem 
aquela sensação de conforto 
e do consolo d’Ele, isso é uma 
coisa muito forte.

Ingressos à venda na bi-
lheteria (das 14h às 20h) ou no 
site uhuu.com. Classificação: 
18 anos. 

William Medeiros 
Repórter de Cultura

Em entrevista, o baterista 
Guilherme conta sobre os novos 
projetos da banda

DIVULGAÇÃO

Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 2022 • 15Geral

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0012-65, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia (LP) com 
prazo de validade até 21/03/2024, em favor da atividade de agricultura irrigada, localizada na Fazenda 
Mossoró, S/N, Sítio Pau Branco, CEP 59.600-970, Zona Rural, Tibau/RN. 
 

Carlo Porro 
CEO 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ADJANILSON P DE MEDEIROS, CNPJ 26.229.572/0001-30 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada (LS) para um Depósito 
de Madeira – sem beneficiamento, localizada no Sítio Chã do Espinheiro, 51, Zona Rural – Lagoa 
Nova/RN. 
 

Adjanilson Pinheiro de Medeiros 
Proprietário 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
MODALIDADE CONCORRÊNCIA

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
11/05/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços 
de limpeza urbana. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno de Araújo da Silva
Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

CABUGI BRITAGEM E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes 
licenças: 
 Licença Simplificada (LS) n. 2021-173902/TEC/LS-0563, com validade 11/03/2023, para a Extração 

Mineral de SAIBRO em áreas com total de 1,69 ha (um vírgula sessenta e nove hectares), sendo Área 1 
com 0,80 ha e Área 2 com 0,89 ha, e volume proposto de 2.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de 
referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 759.362,00 mE; 9.326.775,00 mN. O 
empreendimento está vinculado ao Processo n° 848.269/2021 da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
com área total de 9,86 hectares, localizada no Sítio Corcundo, Zona Rural, Município de Santana do 
Matos/RN; 

 Autorização Especial (AE) n. Nº 2021-173012/TEC/AE-0102, com validade 04/04/2023, para o 
desassoreamento do açude da Fazenda Serra Talhada, em uma área de 9,73 hectares e volume de material 
de 2.500 m³/mês, localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
793.113,00 mE; 9.364.288,00 mN. Localizado na Fazenda Serra Talhada, s/n, Zona Rural, Município de 
Fernando Pedroza/RN. 

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS  
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
CABUGI BRITAGEM E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes 
licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada (RLS) n. 2017-110883/TEC/LS-0149, com validade 29/08/2022, para 

a Extração de Saibro, em uma área de 0,59 hectare e volume de 1500 m³/mês. A área está inserida dentro 
dos limites da Poligonal do processo ANM n. 848.097/2017 com área total de 26,30 hectares, localizada na 
Fazenda Cabeço Vermelho, Zona Rural, Município de Pedra Preta/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada (RLS) n. 2017-105811/TEC/LS-0008, com validade 06/09/2022, para 
a Extração mineral (areia) no leito do rio Cabugi, em uma área de 4,55 ha (quatro virgula cinquenta e cinco 
hectares) e volume de 1500 m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 795.552,00 mE; 
9.366.977,00 mN, Datum SIRGAS 2000. A área está inserida dentro dos limites da Poligonal do processo 
ANM n. 848.293/2016 com área total de 12,34 hectares, localizada na Margens da Rod. BR 304, Terreno da 
União, Zona Rural, Município de Angicos/RN. 

 
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 

Diretor 
 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
08/04/2028, a Renovação de Licença Simplificada nº 2017-114131/TEC/RLS-
0288, referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município 
de Lucrécia, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação, para o Sistema de Redução do Teor de Nitrato no Sistema de 
Abastecimento de Água Zona Sul de Natal no Estado do Rio Grande do 
Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
6ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Lauro Pinto, 315, 4º andar, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59064-250 
Fones (84) 3673-8435/8436 - e-mail: ntl06civ@tjrn.jus.br 

 
PROCESSO N º: 0817514-06.2018.8.20.5001  
CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)  
AUTOR: CIBELE DA COSTA MORAES CORNEJO 
REU: MARILIA DA SILVA PEREIRA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ORDINÁRIO (Prazo: 20 dias) 
De ordem da Excelentíssima Senhora Érika de Paiva Duarte Tinoco, Juíza Auxiliar, designada para a 6ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
20 (vinte) dias, que fica CITADO(A) o(a) Sr.(a) MARILIA DA SILVA PEREIRA (CPF n. 714.952.934-83), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos dos autos da ação DESPEJO 
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94), processo nº 0817514-06.2018.8.20.5001, proposta por 
Cibele da Costa Moraes Cornejo contra MARILIA DA SILVA PEREIRA, em trâmite por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar a defesa (escrita por advogado legalmente constituído) à referida ação (cuja cópia da petição inicial está 
disponibilizada na Secretaria desta Vara), advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo legal, será considerado revel e 
será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será 
publicado uma (0l) vez no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico.. Eu, 
Marcelo José Câmara de Araújo, Técnico Judiciário, expedi o presente edital e o encaminho para assinatura da magistrada.  
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do CPC), poderá ocorrer mediante 
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e em seguida inserindo o número da chave de 
acesso de cada documento identificado na tabela abaixo, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, 
sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que 
o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o 
sistema PJe é o ".pdf". 

Título Tipo Chave de acesso** 
Petição Inicial Petição Inicial 18050913434034700000025158007 
Exordial Despejo Petição Inicial 18050913343818900000025167314 
Exordial Despejo Petição Inicial 18050913344291700000025167424 
Custas Guias de Recolhimento/ Depósito/ Custas 18050913344825100000025167439 
Procuração atual Procuração 18050913344970800000025167459 
Identficação Cibele e do filho Documento de Identificação 18050913345191000000025167497 
Contrato de Locaçao Outros documentos 18050913345403000000025167525 
Registro do Imóvel locado Certidão de Registro de Imóveis 18050913345914100000025167551 
Extratos fev-mar-abr Extrato Bancário 18050913310179900000025167572 
Cosern Fatura 18050913313272300000025167594 
Procuração para o filho da autora (titular da Cosern) Procuração 18050913313526000000025167609 
Sentença criminal Prova Emprestada 18050913313823600000025167642 
Petição Petição 18050914022697300000025168775 
Excecução criminal Prova Emprestada 18050913592442900000025168800 
Procuração de Marília Pereira da Silva Prova Emprestada 18050914001397700000025168827 
Notitia criminis Outros documentos 18050914010025000000025168854 
Despejo Mossoró Prova Emprestada 18050914012901000000025168872 
Sentença Sentença 18052410140014200000025736156 
Petição Pedido de Reconsideração Petição 18052412410208500000025757570 
Pedido de Reconsideração Outros documentos 18052412385724600000025757642 
Origem dos Depósitos Extrato Bancário 18052412391288100000025757652 
Contrato Social Outros documentos 18052412401421100000025757693 
Decisão Decisão 18052511570283100000025762690 
Petição Petição 18052811333450100000025951388 
Depósito Judicial Guias de Recolhimento/ Depósito/ Custas 18052811330352200000025951429 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 18060811014613300000026569859 
Intimação de Pauta Intimação de Pauta 18060811014613300000026569859 
Citação Citação 18060811145482900000026570465 
Diligência Diligência 18060817561445000000026581177 
Diligência Diligência 18061114035491500000026599089 
Petição Incidental Petição Incidental 18062109471333100000027117383 
Sem título 1 Outros documentos 18062109425452200000027117401 
Decisão Decisão 18071714170017000000027547989 
Constatação Constatação 18072012222581900000027868276 
Diligência Diligência 18072714065033500000028092621 
Imissao-Cibele Outros documentos 18072714065295700000028092654 
Petição Petição 18080209144367900000028288610 
Petição Petição 18080209184581000000028288828 
Pedido citação edital Outros documentos 18080209181599000000028288846 
Despacho Despacho 19020712194819300000037309616 
Certidão Certidão 19111109350241900000048976783 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 19111109400720400000048977799 
Citação Citação 19111109500002200000048978355 
Diligência Diligência 19112111253018700000049312127 
Ata da Audiência Ata da Audiência 20020412000990000000051075993 
Despacho Despacho 20042816210702700000048977802 
Intimação Intimação 20042816210702700000048977802 
Outros documentos Outros documentos 20053111352192100000054161913 
Decisão Decisão 20082022273954900000056539225 
Certidão Certidão 20120218404903300000060793499 
Certidão Certidão 21011615421040300000061311405 
Citação Citação 21022618043908700000063075453 
Certidão Certidão 21052114203822800000066017261 
Diligência Diligência 21062717050232800000067128755 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 21070323044182100000067341777 
Intimação Intimação 21070323044182100000067341777 
Petição Petição 21081718114682300000068861993 
Decisão Decisão 21110710414921400000071844102 
Intimação Intimação 21110710414921400000071844102 
Petição Petição 21112508484072100000072519753 

 
Natal-RN, 26 de janeiro de 2022.  

 
ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO  

Juíza de direito  
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
LUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A, CNPJ: n° 22.135.959/0005-09, torna Público que 
recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2019-137406/TEC/LO-0210, com validade de 13/02/2026, 
de um empreendimento Unidade de Beneficiamento de Pescados, localizado no Município de Macaíba-RN. 

 
ARNALDO PEÇANHA REZENDE 

Representante Legal 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 
global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, 
sita na Rua 26 de Julho, 08 -- Centro, no dia 26.04.2022, às 09h30min, sendo observadas as medidas 
de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da sessão, 
DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos 
Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo 
um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, a partir do dia 12.04.2022. Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 08.04.2022
Arialda Helena do Carmo Martins

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços de 
construção de um Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, no Loteamento Cidade Bela, 
Comunidade de Pium neste Município, sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de 
Educação e de Obras.

IPCA: inflação 
acelera para 
1,62% em março, 
maior para o 
mês em 28 anos

Puxado pela disparada dos 
preços dos combustíveis, o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerado a inflação oficial 
do país, acelerou para 1,62% 
em março, após alta de 1,01% 
em fevereiro, segundo divulgou 
nesta sexta-feira (8) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Trata-se da maior taxa pa-
ra meses de março desde 1994. 
Ou seja, em 28 anos, antes da 
implantação do Plano Real. É 
também a maior inflação men-
sal desde janeiro 2003 (2,25%).

“No ano, o indicador acu-
mula alta de 3,20% e, nos últi-
mos 12 meses, de 11,30%, aci-
ma dos 10,54% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores”, destacou o IBGE.

Trata-se do maior índice 
para 12 meses desde outubro 
de 2003 (13,98%).

Com o resultado de março, 
já são 7 meses seguidos com 
a inflação rodando acima dos 
dois dígitos, o que reforça as 
apostas de que a taxa básica 
de juros (Selic) será elevada em 
2022 para além de 13% ao ano.

O resultado veio bem acima 
do esperado. O intervalo das 
projeções para o IPCA de mar-
ço de 41 instituições financei-
ras e consultorias, ouvidas pe-
lo Valor Data, era de avanço de 
0,54% a 1,43%, com mediana 
de 1,32%.

Oito dos 9 grupos de pro-
dutos e serviços pesquisa-
dos pelo IBGE tiveram alta 
em março. Os principais im-
pactos vieram dos transpor-
tes (3,02%) e de alimentação 
e bebidas (2,42%) – grupos de 
maior peso no IPCA. Juntos, 
os dois representam quase 
metade (43%) da inflação do 
mês.

A inflação foi também mais 
disseminada. O índice de difu-
são passou de 75% em fevereiro 
para 76% em março. O indica-
dor reflete o espalhamento da 
alta de preços entre os 377 pro-
dutos e serviços pesquisados 
pelo IBGE.

A alta foi puxada principal-
mente pelos preços dos com-
bustíveis, em especial, o da ga-
solina (6,95%), subitem com 
maior impacto individual (0,44 
ponto percentual) no índice do 
mês. Em 12 meses, a gasolina 
acumula alta de 27,48%.

Também houve alta forte 
no gás de botijão (6,57%), gás 
veicular (5,29%), etanol (3,02%) 
e óleo diesel (13,65%).
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Catedral apresenta nova 
formação em apresentação 
da turnê Eletroacústica

Banda volta a Natal 
neste domingo 10 
e relembra vários 
clássicos dos anos 90 “Quem disse que o 

amor pode aca-
bar?” O questio-

namento que tem embala-
do várias gerações é o tema 
de um dos grandes sucessos 
da banda Catedral, um nome 
clássico dos anos 90 que volta 
a Natal e se apresenta no Tea-
tro Riachuelo, a partir das 17h, 
deste domingo 10. 

“A galera que curtiu essa 
formação do power trio - bai-
xo, bateria e guitarra - tenho 
certeza que vai curtir muito. 
É um horário diferenciado. 
Dá tempo de sair, jantar, cur-
tir o show e partir para outros 
compromissos”. Quem con-
vida o público é o baterista 
Guilherme Morgado, que em 
entrevista ao Agora RN falou 
sobre shows, pandemia, pro-
jetos da banda e a nova for-
mação com a saída do guitar-
rista Diego.

São trinta e três anos rega-
dos por poesias e melodias. 
Nesta turnê, além dos músi-
cos Kim, Júlio e Guilherme, 

a banda também apresenta 
o seu novo guitarrista, Oziel 
(Ozielzinho). Os músicos sur-
giram em 1988, com origem 
na música gospel, e hoje são 
referências no mercado, não 
se limitando à música cris-
tã. Todo o trabalho já rendeu 
mais de 3 milhões de discos.

Agora RN - Quais as princi-
pais novidades da turnê eletroa-
cústica? 

É uma turnê que a gente 
está fazendo depois de prati-
camente dois anos de parali-
sação. Estamos fazendo uma 
modificação na questão ins-
trumental, pois estávamos 
com um formato de baixo, ba-
teria, guitarra e teclado. Ago-
ra, voltamos para um sistema 
power trio, com bateria, gui-
tarra e baixo, sendo um gui-
tarrista novo, ou seja, uma no-
va formação. 

Por que o Diego, guitarrista, 
saiu da banda?

Ele está fazendo faculdade 
de medicina e já não ia poder 
viajar, pois entrou no terceiro 
ano do curso. Em 2021, a gen-
te fez alguns shows no final do 

ano e foi complicado para ele, 
por conta de provas e uma sé-
rie de situações. Acabou que 
não deu certo.

Com foi a adaptação do novo 
integrante? 

O Oziel tem uma pegada 
muito parecida com o nosso 
guitarrista, o falecido Cézar, 
que é muito cultuado pelos fãs 
antigos. Os fãs estão sentindo 
uma sincronia entre o Oziel e o 
César muito grande. O pesso-
al está muito animado. A gen-
te também está muito anima-
do. Demos uma canja no show 
do Kim aqui no Rio de Janeiro. 
Tocamos três músicas, que fo-
ram muito bem avaliadas. Ele 
(Oziel) é sensacional, um gui-
tarrista de primeira linha, nível 
internacional. 

Sobre o novo sucesso “Quan-
do se perde é que se dá valor”, 
qual o sentimento que ela traz 
para você?

Ela foi composta em uma 
linha mais romântica, mas 
também remete a perdas do 
dia a dia. Depois de passar por 
esse período de dois anos de 
pandemia, onde fizemos tam-

bém algumas músicas falan-
do desse momento. “Quan-
do se perde é que se dá valor” 
está sendo entendida com o 
sentido das perdas durante a 
pandemia, chamando aten-
ção das pessoas para valoriza-
rem aquilo que a gente tem de 
melhor enquanto podemos. 

Vocês são uma banda mui-
to forte no segmento religioso, o 
que representa Deus para vocês 
nesta época de perdas?

Não só nesse momento, 
mas em todos os momentos, 
Deus para a gente represen-
ta tudo. Deus é o nosso porto 
seguro, é onde a gente depo-
sita a nossa fé, a esperança de 
dias melhores em uma vida 
pós-morte. Quando a gente 
passa nesse período de tan-
tas perdas, onde se tem per-
das emocionais, financeiras e 
de pessoas queridas, Deus é 
a nossa segurança. Você tem 
aquela sensação de conforto 
e do consolo d’Ele, isso é uma 
coisa muito forte.

Ingressos à venda na bi-
lheteria (das 14h às 20h) ou no 
site uhuu.com. Classificação: 
18 anos. 

William Medeiros 
Repórter de Cultura

Em entrevista, o baterista 
Guilherme conta sobre os novos 
projetos da banda

DIVULGAÇÃO
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0012-65, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia (LP) com 
prazo de validade até 21/03/2024, em favor da atividade de agricultura irrigada, localizada na Fazenda 
Mossoró, S/N, Sítio Pau Branco, CEP 59.600-970, Zona Rural, Tibau/RN. 
 

Carlo Porro 
CEO 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ADJANILSON P DE MEDEIROS, CNPJ 26.229.572/0001-30 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada (LS) para um Depósito 
de Madeira – sem beneficiamento, localizada no Sítio Chã do Espinheiro, 51, Zona Rural – Lagoa 
Nova/RN. 
 

Adjanilson Pinheiro de Medeiros 
Proprietário 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
MODALIDADE CONCORRÊNCIA

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
11/05/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços 
de limpeza urbana. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Francisco Magno de Araújo da Silva
Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

CABUGI BRITAGEM E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes 
licenças: 
 Licença Simplificada (LS) n. 2021-173902/TEC/LS-0563, com validade 11/03/2023, para a Extração 

Mineral de SAIBRO em áreas com total de 1,69 ha (um vírgula sessenta e nove hectares), sendo Área 1 
com 0,80 ha e Área 2 com 0,89 ha, e volume proposto de 2.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de 
referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 759.362,00 mE; 9.326.775,00 mN. O 
empreendimento está vinculado ao Processo n° 848.269/2021 da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
com área total de 9,86 hectares, localizada no Sítio Corcundo, Zona Rural, Município de Santana do 
Matos/RN; 

 Autorização Especial (AE) n. Nº 2021-173012/TEC/AE-0102, com validade 04/04/2023, para o 
desassoreamento do açude da Fazenda Serra Talhada, em uma área de 9,73 hectares e volume de material 
de 2.500 m³/mês, localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
793.113,00 mE; 9.364.288,00 mN. Localizado na Fazenda Serra Talhada, s/n, Zona Rural, Município de 
Fernando Pedroza/RN. 

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS  
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
CABUGI BRITAGEM E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes 
licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada (RLS) n. 2017-110883/TEC/LS-0149, com validade 29/08/2022, para 

a Extração de Saibro, em uma área de 0,59 hectare e volume de 1500 m³/mês. A área está inserida dentro 
dos limites da Poligonal do processo ANM n. 848.097/2017 com área total de 26,30 hectares, localizada na 
Fazenda Cabeço Vermelho, Zona Rural, Município de Pedra Preta/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada (RLS) n. 2017-105811/TEC/LS-0008, com validade 06/09/2022, para 
a Extração mineral (areia) no leito do rio Cabugi, em uma área de 4,55 ha (quatro virgula cinquenta e cinco 
hectares) e volume de 1500 m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 795.552,00 mE; 
9.366.977,00 mN, Datum SIRGAS 2000. A área está inserida dentro dos limites da Poligonal do processo 
ANM n. 848.293/2016 com área total de 12,34 hectares, localizada na Margens da Rod. BR 304, Terreno da 
União, Zona Rural, Município de Angicos/RN. 

 
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 

Diretor 
 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
08/04/2028, a Renovação de Licença Simplificada nº 2017-114131/TEC/RLS-
0288, referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município 
de Lucrécia, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação, para o Sistema de Redução do Teor de Nitrato no Sistema de 
Abastecimento de Água Zona Sul de Natal no Estado do Rio Grande do 
Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
6ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Lauro Pinto, 315, 4º andar, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59064-250 
Fones (84) 3673-8435/8436 - e-mail: ntl06civ@tjrn.jus.br 

 
PROCESSO N º: 0817514-06.2018.8.20.5001  
CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)  
AUTOR: CIBELE DA COSTA MORAES CORNEJO 
REU: MARILIA DA SILVA PEREIRA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ORDINÁRIO (Prazo: 20 dias) 
De ordem da Excelentíssima Senhora Érika de Paiva Duarte Tinoco, Juíza Auxiliar, designada para a 6ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
20 (vinte) dias, que fica CITADO(A) o(a) Sr.(a) MARILIA DA SILVA PEREIRA (CPF n. 714.952.934-83), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos dos autos da ação DESPEJO 
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94), processo nº 0817514-06.2018.8.20.5001, proposta por 
Cibele da Costa Moraes Cornejo contra MARILIA DA SILVA PEREIRA, em trâmite por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar a defesa (escrita por advogado legalmente constituído) à referida ação (cuja cópia da petição inicial está 
disponibilizada na Secretaria desta Vara), advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo legal, será considerado revel e 
será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será 
publicado uma (0l) vez no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico.. Eu, 
Marcelo José Câmara de Araújo, Técnico Judiciário, expedi o presente edital e o encaminho para assinatura da magistrada.  
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do CPC), poderá ocorrer mediante 
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e em seguida inserindo o número da chave de 
acesso de cada documento identificado na tabela abaixo, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, 
sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que 
o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o 
sistema PJe é o ".pdf". 

Título Tipo Chave de acesso** 
Petição Inicial Petição Inicial 18050913434034700000025158007 
Exordial Despejo Petição Inicial 18050913343818900000025167314 
Exordial Despejo Petição Inicial 18050913344291700000025167424 
Custas Guias de Recolhimento/ Depósito/ Custas 18050913344825100000025167439 
Procuração atual Procuração 18050913344970800000025167459 
Identficação Cibele e do filho Documento de Identificação 18050913345191000000025167497 
Contrato de Locaçao Outros documentos 18050913345403000000025167525 
Registro do Imóvel locado Certidão de Registro de Imóveis 18050913345914100000025167551 
Extratos fev-mar-abr Extrato Bancário 18050913310179900000025167572 
Cosern Fatura 18050913313272300000025167594 
Procuração para o filho da autora (titular da Cosern) Procuração 18050913313526000000025167609 
Sentença criminal Prova Emprestada 18050913313823600000025167642 
Petição Petição 18050914022697300000025168775 
Excecução criminal Prova Emprestada 18050913592442900000025168800 
Procuração de Marília Pereira da Silva Prova Emprestada 18050914001397700000025168827 
Notitia criminis Outros documentos 18050914010025000000025168854 
Despejo Mossoró Prova Emprestada 18050914012901000000025168872 
Sentença Sentença 18052410140014200000025736156 
Petição Pedido de Reconsideração Petição 18052412410208500000025757570 
Pedido de Reconsideração Outros documentos 18052412385724600000025757642 
Origem dos Depósitos Extrato Bancário 18052412391288100000025757652 
Contrato Social Outros documentos 18052412401421100000025757693 
Decisão Decisão 18052511570283100000025762690 
Petição Petição 18052811333450100000025951388 
Depósito Judicial Guias de Recolhimento/ Depósito/ Custas 18052811330352200000025951429 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 18060811014613300000026569859 
Intimação de Pauta Intimação de Pauta 18060811014613300000026569859 
Citação Citação 18060811145482900000026570465 
Diligência Diligência 18060817561445000000026581177 
Diligência Diligência 18061114035491500000026599089 
Petição Incidental Petição Incidental 18062109471333100000027117383 
Sem título 1 Outros documentos 18062109425452200000027117401 
Decisão Decisão 18071714170017000000027547989 
Constatação Constatação 18072012222581900000027868276 
Diligência Diligência 18072714065033500000028092621 
Imissao-Cibele Outros documentos 18072714065295700000028092654 
Petição Petição 18080209144367900000028288610 
Petição Petição 18080209184581000000028288828 
Pedido citação edital Outros documentos 18080209181599000000028288846 
Despacho Despacho 19020712194819300000037309616 
Certidão Certidão 19111109350241900000048976783 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 19111109400720400000048977799 
Citação Citação 19111109500002200000048978355 
Diligência Diligência 19112111253018700000049312127 
Ata da Audiência Ata da Audiência 20020412000990000000051075993 
Despacho Despacho 20042816210702700000048977802 
Intimação Intimação 20042816210702700000048977802 
Outros documentos Outros documentos 20053111352192100000054161913 
Decisão Decisão 20082022273954900000056539225 
Certidão Certidão 20120218404903300000060793499 
Certidão Certidão 21011615421040300000061311405 
Citação Citação 21022618043908700000063075453 
Certidão Certidão 21052114203822800000066017261 
Diligência Diligência 21062717050232800000067128755 
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 21070323044182100000067341777 
Intimação Intimação 21070323044182100000067341777 
Petição Petição 21081718114682300000068861993 
Decisão Decisão 21110710414921400000071844102 
Intimação Intimação 21110710414921400000071844102 
Petição Petição 21112508484072100000072519753 

 
Natal-RN, 26 de janeiro de 2022.  

 
ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO  

Juíza de direito  
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
LUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A, CNPJ: n° 22.135.959/0005-09, torna Público que 
recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2019-137406/TEC/LO-0210, com validade de 13/02/2026, 
de um empreendimento Unidade de Beneficiamento de Pescados, localizado no Município de Macaíba-RN. 

 
ARNALDO PEÇANHA REZENDE 

Representante Legal 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 
global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, 
sita na Rua 26 de Julho, 08 -- Centro, no dia 26.04.2022, às 09h30min, sendo observadas as medidas 
de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da sessão, 
DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos 
Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo 
um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, a partir do dia 12.04.2022. Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 08.04.2022
Arialda Helena do Carmo Martins

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços de 
construção de um Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, no Loteamento Cidade Bela, 
Comunidade de Pium neste Município, sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de 
Educação e de Obras.

IPCA: inflação 
acelera para 
1,62% em março, 
maior para o 
mês em 28 anos

Puxado pela disparada dos 
preços dos combustíveis, o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerado a inflação oficial 
do país, acelerou para 1,62% 
em março, após alta de 1,01% 
em fevereiro, segundo divulgou 
nesta sexta-feira (8) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Trata-se da maior taxa pa-
ra meses de março desde 1994. 
Ou seja, em 28 anos, antes da 
implantação do Plano Real. É 
também a maior inflação men-
sal desde janeiro 2003 (2,25%).

“No ano, o indicador acu-
mula alta de 3,20% e, nos últi-
mos 12 meses, de 11,30%, aci-
ma dos 10,54% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores”, destacou o IBGE.

Trata-se do maior índice 
para 12 meses desde outubro 
de 2003 (13,98%).

Com o resultado de março, 
já são 7 meses seguidos com 
a inflação rodando acima dos 
dois dígitos, o que reforça as 
apostas de que a taxa básica 
de juros (Selic) será elevada em 
2022 para além de 13% ao ano.

O resultado veio bem acima 
do esperado. O intervalo das 
projeções para o IPCA de mar-
ço de 41 instituições financei-
ras e consultorias, ouvidas pe-
lo Valor Data, era de avanço de 
0,54% a 1,43%, com mediana 
de 1,32%.

Oito dos 9 grupos de pro-
dutos e serviços pesquisa-
dos pelo IBGE tiveram alta 
em março. Os principais im-
pactos vieram dos transpor-
tes (3,02%) e de alimentação 
e bebidas (2,42%) – grupos de 
maior peso no IPCA. Juntos, 
os dois representam quase 
metade (43%) da inflação do 
mês.

A inflação foi também mais 
disseminada. O índice de difu-
são passou de 75% em fevereiro 
para 76% em março. O indica-
dor reflete o espalhamento da 
alta de preços entre os 377 pro-
dutos e serviços pesquisados 
pelo IBGE.

A alta foi puxada principal-
mente pelos preços dos com-
bustíveis, em especial, o da ga-
solina (6,95%), subitem com 
maior impacto individual (0,44 
ponto percentual) no índice do 
mês. Em 12 meses, a gasolina 
acumula alta de 27,48%.

Também houve alta forte 
no gás de botijão (6,57%), gás 
veicular (5,29%), etanol (3,02%) 
e óleo diesel (13,65%).



• Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 202216 Geral

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
14ª Vara Cível da Comarca de Natal 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de trinta (30) dias 
Processo: 0024414-18.2009.8.20.0001  
Ação:        CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
Exequente: EXEQUENTE: TORBEN FRANTZEN, TRYSIL ALPIN INVEST AS, TIND KONSULT AS, RUNE ULVANG, KJELL 
SKALVOLD VOLD, TOM SCHREUDER, HARILAS MASKIN, RIKKE EIENDOM AS, KJELL BRAATEN, PIPA TROMSO AS  
Executado: EXECUTADO: HOTELSYS GESTÃO HOTELEIRA LTDA, SUNSYS HOTEL E RESORT LTDA, SUNRISE 
HOTELS & RESORTS HOLDING - EIRELI, MOHAMED SIDIK ABDUL LATIF  
          
           A Doutor(a) THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES, Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal, 
na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc.  
          FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar interessar , que tramita por este Juízo a Ação de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), Processo de nº 0024414-18.2009.8.20.0001 , proposta por EXEQUENTE: TORBEN 
FRANTZEN, TRYSIL ALPIN INVEST AS, TIND KONSULT AS, RUNE ULVANG, KJELL SKALVOLD VOLD, TOM 
SCHREUDER, HARILAS MASKIN, RIKKE EIENDOM AS, KJELL BRAATEN, PIPA TROMSO AS contra EXECUTADO: 
HOTELSYS GESTÃO HOTELEIRA LTDA, CNPJ Nº 05.736.256/0001-85 , SUNSYS HOTEL E RESORT LTDA, CNPJ 
31.057.460/0001-8,SUNRISE HOTELS & RESORTS HOLDING - EIRELI, CNPJ Nº 16.846.468/0001-31 e MOHAMED SIDIK 
ABDUL LATIF, CNPJ Nº 702.153.301-29 , e nos termos do despacho a seguir transcrito, procedo a INTIMAÇÃO dos 
suscitados acima nominados, do incidente de desconsideração nos próprios autos para impugnar o pedido em 15 (quinze) 
dias. 
           DESPACHO: INTIMEM-SE os suscitados do incidente de desconsideração nos próprios autos para impugnar o pedido 
em 15 (quinze) dias.Essa intimação deverá se dar por edital, que terá prazo de 30 (trinta) dias.Ao final dos 45 (quarenta e 
cinco) dias, RETORNEM em conclusão para prosseguimento.P.I.C.NATAL/RN, 06 de dezembro de 2021.THEREZA 
CRISTINA COSTA ROCHA GOMES-Juíza de Direito ". 
 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e para os fins de direito, é expedido o presente edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da lei. Natal/RN, 12 de janeiro de 2022. THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA 
GOMES Juíza de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
Natal/RN, 12 de janeiro de 2022. 

THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES Juíza de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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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 2020-150745/TEC/RLO-0399 com validade 06/04/2025 para 01 (uma) linha 

de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-LPX-0018D-RN: 9.388.430,00 mN; 652.505,00 mE, com 1.584,34 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) LPX-A (9.389.548,00 mN; 652.452,00 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157467/TEC/RLO-1518 com validade 06/04/2025 para 02 (dois) 
poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LPX-
0011DA-RN: 9.389.273,00 mN; 652.578,00 mE; e, 7-LPX-0018D-RN: 9.388.429,00 mN; 652.504,00 mE. Com 
produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) LPX (9.432.567,00 mN; 734.847,00 
mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Operação Nº 2020-158067/TEC/LO-0296 com validade 06/04/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECC-CENTRAL) LV/ (ECC-CENTRAL) LOR, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, diâmetro e extensão: SAÍDA: (ECC-CENTRAL) LV (9.379.311,00 mN; 662.980,00 mE); CHEGADA: (ECC-
CENTRAL) LOR (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE) com 10" x 11,42 km. Polo RFQ, Campos de Produção de 
Livramento (LV) e Lorena (LOR), Municípios de Caraúbas/RN e Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-167144/TEC/RLO-0932 com validade 05/04/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LPX-0019D-RN: 
9.388.839,40 mN; 652.719,60 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora Central 
(ECCCENTRAL) Leste de Poço Xavier - LPX (9.389.501,00 mN; 652.465,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Leste Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-167146/TEC/RLO-0933 com validade 05/04/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LOR-0053-RN: 
9.390.128,40 mN; 667.018,30 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR 
(9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174242/TEC/RLS-0457 com validade 03/06/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 4-JAN-0004D-RN: 9.401.151,57 mN; 629.709,43 mE. INÍCIO: 9.401.149,00 
mN; 629.368,00 mE; TÉRMINO: 9.401.167,00 mN; 629.644,00 mE, com 278,00 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Jaçanã (JAN), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença De Operação Nº 2021-174246/TEC/RLO-1301 com validade 10/06/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-LPX-0016-RN: 9.389.418,40 mN; 652.534,30 mE, com 141,57 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC- CENTRAL) LPX (9.389.530,85 mN; 652.530,83 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença De Operação Nº 2021-174290/TEC/RLO-1306 com validade 10/06/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-FMQ-0049-RN: 
9.407.493,00 mN; 658.727,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) FMQ 
(9.408.018,14 mN; 660.464,18 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Malaquias (FMQ), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 

em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 
160,34 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0011-RN-B: 9.394.618,53 mN; 710.460,66 mE, com 
128,20 metros. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0013-RN: 9.394.276,00 mN; 709.697,00 mE, com 
114,64 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0015-RN: 9.393.740,00 mN; 709.641,00 mE, com 
134,70 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0012-RN: 9.394.324,07 mN; 710.331,83 mE, com 
716,68 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.406,97 mN; 
710.710,78 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0013-RN: 9.394.276,00 mN; 709.697,00 mE, com 
1.255,24 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.407,05 mN; 
710.719,02 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0015-RN: 9.393.740,00 mN; 709.641,00 mE, com 
1.748,55 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.398,79 mN; 
710.709,38 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 
2.097,06 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.405,09 mN; 
710.717,32 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0017-RN: 9.393.680,00 mN; 708.299,50 mE, com 
2.787,56 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.403,22 mN; 
710.717,57 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 708.272,78 mE, com 
2.849,72 metros e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.399,09 mN; 
710.716,22 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 707.875,21 mE, com 
3.310,21 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.406,74 mN; 
710.718,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos PTR-DW-01D, 

PTR-DW-03D, PTR-DW-04D. Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), Município de Mossoró/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-SBO-0014-RN. 

Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 01 (um) poço petrolífero de código: 7-SDM-08-RN. Campo de Sabiá da Mata, 

Zona Rural, Município de Assú. 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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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 2021-161045/TEC/RLO-0436 com validade 31/03/2025 para 01 

(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-BE-0026-RN: 9.393.668,67 mN; 650.906,05 mE, com 2.355,02 metros, 
e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BE (9.393.759,29 mN; 649.432,17 mE). Polo 
RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-173872/TEC/RLS-0442 com validade 31/05/2025 para 01 (um) 
acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 3-JAN-0002-RN: 9.401.621,60 mN; 629.890,82 mE. 
INÍCIO: 9.401.253,00 mN; 629.382,00 mE; TÉRMINO: 9.401.638,00 mN; 629.828,00 mE, com 685,00 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Jaçanã (JAN), Município de Apodi/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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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 2021-174023/TEC/RLO-1296 com validade 22/05/2025 para 01 

(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-
UPN-0017-RN: 9.393.103,80 mN; 695.168,10 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e 
Compressora (ECC-CENTRAL) UPN (9.392.778,84 mN; 694.730,17 mE). Polo RFQ, Campo de Produção 
de Upanema, Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2022-175402/TEC/RLS-0025 com validade 14/07/2025 para 01 (um) 
acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 3-SAB-0002-RN: 9.393.297,03 mN; 706.844,23 mE. 
INÍCIO: 9.393.391,00 mN; 707.485,00 mE; TÉRMINO: 9.393.280,00 mN; 706.887,00 mE, com 603,46 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá, Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas em UTM 

(Zona 24M): 7-LPX-0020-RN-A: 9.388.966 m N; 651.683 m E, Datum SIRGAS 2000, com produção escoada 
para Estação LPX. Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra-
RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, 
coordenadas em UTM (Zona 24M) e extensão: 7-PAT-0001-DRN-A (9.399.661 m N; 651.452 m E), com 
7.761,86 metros e a produção escoada para Estação Coletora Boa Esperança (9.393.752,09 m N; 
649.434,84 m E), Datum SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo de Produção Patativa, município de Felipe 
Guerra-RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, Coordenadas em 
UTM (Zona 24M) e extensões: 7-FMQ-0048-RN-A: 9.407.630 m N; 658.879 m E Datum SIRGAS 2000, 
medindo 55,24 m. Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Malaquias (FMQ), município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração para 03 (três) poços petrolíferos de código: LOR DW 23, LOR DW 36 E LOR DW 

37. Campo de Lorena, Zona Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado; 
 Licença Prévia para 03 (três) linhas de surgência para poços petrolíferos de código:  LOR DW 23, LOR DW 36 E 

LOR DW 37. Campo de Lorena, Zona Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado; 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código: LOR DW 23. Campo de Lorena, Zona 

Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado. 
 Licença de Instalação para 01 (um) poço petrolífero de código: LV DW 05. Campo de Livramento, Zona Rural, 

Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação e Operação para 01 (uma) linha de surgência de código: LV DW 05. Campo de Livramento, 

Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: LV DW 16 e LV DW 17. Campo de Livramento, 

Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação e Operação para 02 (duas) linhas de surgências de código: LV DW 16 e LV DW 17. Campo 

de Livramento, Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos: SAB DW 07, SAB DW 08 e SAB DW 11. 

Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú. 
 Licença de Instalação e Operação para 03 (três) linhas de surgências de código: SAB DW 07, SAB DW 08 e SAB 

DW 11. Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A
CNPJ Nº 08.319.329/0001-21 - NIRE Nº 24300002319

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
19/04/2022, às 09:30h, em sua sede social na Rua Maxaranguape, nº 614, Natal/RN, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Extinção das Ações em Tesouraria; b) Reforma do Estatuto Social. Natal, 08 de abril de 2022.

Tarcísio Duarte Barros - Diretor

CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A
CNPJ Nº 08.319.329/0001-21 - NIRE Nº 24300002319

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia, para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
19/04/2022, às 08:30h, em sua sede social na Rua Maxaranguape, nº 614, Natal/RN, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2021 
e distribuição dos dividendos; c) Fixação dos honorários da Diretoria. Natal, 08/04/2022. Tarcísio Duarte Barros – Diretor

Presos 
reformam 
Hospital 
Regional de 
Macaíba, na 
Grande Natal

O Estado do Rio Grande 
do Norte tem utilizado a 
mão de obra carcerária 

na reforma e manutenção de 
hospitais, como mecanismo de 
reinserção social dos detentos. 
Graças a uma parceria entre a 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (Seap) e a Secre-
taria de Saúde Pública (Sesap), 
pessoas privadas de liberdade 
já realizaram benfeitorias em 
hospitais da rede pública esta-
dual — Maria Alice Fernandes, 
Giselda Trigueiro, João Macha-
do e Tarcísio Maia.

Os detentos agora estão tra-
balhando na manutenção pre-
dial do Hospital Regional Alfre-
do Mesquita, em Macaíba.

Os presos, escoltados dia-
riamente pela polícia penal até 
o hospital, realizam trabalhos 
envolvendo alvenaria, pintura, 
marcenaria, eletricidade, hi-
dráulica, soldas, além de ser-
viços especializados como o 
conserto de aparelhos de ar-
-condicionado, rede de Inter-
net, computadores, macas e 
bebedouros. Todos eles são do 
regime fechado, disciplinados, 
voluntários e com aptidão ao 
trabalho.

O diretor do hospital, An-
derson Almeida, explicou que 
a força de trabalho prisional 
atua em praticamente todo o 
prédio. “Eles são hoje a salva-
ção da unidade”, disse.

Para a coordenadora Patrí-
cia de Paula, o trabalho prisio-
nal é uma via de mão dupla: 
atende ao preso através da 
ressocialização e a sociedade 
pelo serviço prestado. “Para o 
hospital de Macaíba, essa par-
ceria é imprescindível para a 
continuidade dos serviços”, 
destacou. A unidade hospita-
lar realiza uma média de 450 
atendimentos obstétricos por 
mês.

Para cada três dias de traba-
lho, o preso tem um dia da pe-
na remida, conforme a Lei de 
Execuções Penais (LEP).

Ações. A Seap implemen-
tou, na atual gestão, a “Central 
de Presos Trabalhadores”. Cer-
ca de 100 internos dos regimes 
aberto, semiaberto e fechado 
trabalham. Eles já atuaram em 
diversas escolas, na sede dos 
Bombeiros Mirins, na Cidade 
da Criança, Forte dos Reis Ma-
gos, em secretarias de estado, 
além de reformar centenas de 
macas e carteiras escolares. 
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“Quem tem medo” relembra 
censura recente ao teatro
Ator potiguar José Neto Barbosa inspira filme que estreia neste final de semana em São Paulo e na internet

A censura sofrida no palco, 
ao encenar o espetáculo A 
Mulher e o Monstro, rende 

ao ator José Neto Barbosa a sua 
atuação como uma das princi-
pais referências do documentá-
rio ‘Quem tem medo?’, que será 
lançado nacionalmente neste fi-
nal de semana, 9 e 10, em modo 
virtual em exibição limitadas a 2 
mil pessoas, e presencial na capi-
tal paulista. Potiguar, apaixonado 
por sua terra Natal, aos 30 anos 
comemora e se sente eternizado 
na história do cinema nacional, 
neste filme assinado por impor-
tantes cineastas como Ricardo 
Alves Jr, Dellani Lima, Henrique 
Zanoni. 

A produção, segundo relata, 
foi filmada desde 2017 e acom-
panhou artistas e performers que 
sofreram vários tipos de retalia-
ção em consequência da ascen-
são da extrema direita no Brasil. 
”Meu espetáculo, além de sofrer 
censuras institucionalizadas, de 
ser proibido de apresentar em al-
guns lugares no Brasil, de perder 
patrocinadores por falar de polí-
tica, também já foi vítima de pe-
drada durante uma sessão”, rela-
ta. José Neto protagoniza o filme 
junto aos artistas nacionais Mai-
kon K, Renata Carvalho, Wagner 
Schwartz, grupo A Motossera 
Perfumada e Aquela Cia. 

Cenas de o monólogo A Mu-
lher Monstro, em que ele inter-
preta uma burguesa persegui-
da pela própria visão intolerante 
da sociedade, com descreve a si-
nopse, tem como pano de fun-
do o atual cenário político-social 

do Brasil, com base em opiniões 
colhidas na internet, nas ruas, e 
na postura de figuras públicas, e 
também um pouco do “Creme de 
Alface”, de Caio Fernando Abreu. 

Integrante e fundador da 
S.E.M. Cia de Teatro (RN), Me-
lhor Ator do Ano de 2015 no Prê-
mio Anual Cenym, da Academia 
de Artes no Teatro do Brasil, pe-
lo também monólogo Bordeli-
ne, assinado pelo saudoso dra-
maturgo potiguar Júnior Dalber-
to, ceifado durante a pandemia 

da Covid-19. Com esse currículo 
de alto nível, o potiguar dispara. 
“É muito significativo ter a mi-
nha trajetória e o meu trabalho 
eternizados no cinema nacional, 
principalmente por ser um filme 
que documenta a luta dos artistas 
brasileiros contra toda a violência 
envolvida por trás da palavra cen-
sura”, declarou. 

O artista diz que alegra o seu 
coração saber que “esse registro, 
como denúncia, é mais um pas-
so da história por um país mais 

livre e democrático”. Ele é con-
tundente ao apontar o que os 
artistas estão passando em seu 
lugar de fala. “Acredito que o ‘ne-
onazismo’ anda camuflado no 
nosso país, e sem diretamente 
saber o que estão apoiando, em 
nome de qualquer supremacia, 
muitos brasileiros e brasileiras 
acabam fortalecendo essa vio-
lência. Vivemos hoje num pa-
ís onde não há vergonha de ser 
intolerante, preconceituoso ou 
violento”.

“Eu sou nômade”, brinca o ator, que se divide entre a capital po-
tiguar e a cidade do Recife, onde atua como gestor público 
de cultura no governo estadual. “Também círculo o país com 

temporadas e trabalhos como ator. Agora, mesmo, estou em São Paulo 
para a estreia do filme. Não deixo Natal, toda semana cruzo a BR-101 
na itinerância com o Recife”.

“Quem Tem Medo?” faz parte da programação do importante Fes-

tival Internacional de documentários It’s All True (É Tudo Verdade) de 
2022. O evento é considerado um dos maiores do gênero na América 
Latina, e contará com exibições presenciais e também on-line.

Será disponibilizado na internet, apenas neste domingo (10), pela 
plataforma ETV Play, a partir das 17h. Acesse. https://www.etudover-
dadeplay.com.br/film/quem-tem-medo/ por 24 horas ou até 2 mil vi-
sualizações totais. 

MEMÓRIA AFETIVA

 Aos 30 anos de idade, o ator tem sua carreira pontuada por dois importantes monólogos da dramaturgia nacional: A Mulher e o Monstro e Bordeline 

   DIVULGAÇÃO

“Esse registro, 
como denúncia, 
é mais um 
passo da 
história por um 
país mais livre e 
democrático”. 

José Neto, ator 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
14ª Vara Cível da Comarca de Natal 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de trinta (30) dias 
Processo: 0024414-18.2009.8.20.0001  
Ação:        CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
Exequente: EXEQUENTE: TORBEN FRANTZEN, TRYSIL ALPIN INVEST AS, TIND KONSULT AS, RUNE ULVANG, KJELL 
SKALVOLD VOLD, TOM SCHREUDER, HARILAS MASKIN, RIKKE EIENDOM AS, KJELL BRAATEN, PIPA TROMSO AS  
Executado: EXECUTADO: HOTELSYS GESTÃO HOTELEIRA LTDA, SUNSYS HOTEL E RESORT LTDA, SUNRISE 
HOTELS & RESORTS HOLDING - EIRELI, MOHAMED SIDIK ABDUL LATIF  
          
           A Doutor(a) THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES, Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal, 
na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc.  
          FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar interessar , que tramita por este Juízo a Ação de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), Processo de nº 0024414-18.2009.8.20.0001 , proposta por EXEQUENTE: TORBEN 
FRANTZEN, TRYSIL ALPIN INVEST AS, TIND KONSULT AS, RUNE ULVANG, KJELL SKALVOLD VOLD, TOM 
SCHREUDER, HARILAS MASKIN, RIKKE EIENDOM AS, KJELL BRAATEN, PIPA TROMSO AS contra EXECUTADO: 
HOTELSYS GESTÃO HOTELEIRA LTDA, CNPJ Nº 05.736.256/0001-85 , SUNSYS HOTEL E RESORT LTDA, CNPJ 
31.057.460/0001-8,SUNRISE HOTELS & RESORTS HOLDING - EIRELI, CNPJ Nº 16.846.468/0001-31 e MOHAMED SIDIK 
ABDUL LATIF, CNPJ Nº 702.153.301-29 , e nos termos do despacho a seguir transcrito, procedo a INTIMAÇÃO dos 
suscitados acima nominados, do incidente de desconsideração nos próprios autos para impugnar o pedido em 15 (quinze) 
dias. 
           DESPACHO: INTIMEM-SE os suscitados do incidente de desconsideração nos próprios autos para impugnar o pedido 
em 15 (quinze) dias.Essa intimação deverá se dar por edital, que terá prazo de 30 (trinta) dias.Ao final dos 45 (quarenta e 
cinco) dias, RETORNEM em conclusão para prosseguimento.P.I.C.NATAL/RN, 06 de dezembro de 2021.THEREZA 
CRISTINA COSTA ROCHA GOMES-Juíza de Direito ". 
 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e para os fins de direito, é expedido o presente edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da lei. Natal/RN, 12 de janeiro de 2022. THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA 
GOMES Juíza de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
Natal/RN, 12 de janeiro de 2022. 

THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES Juíza de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 

 

2x12 
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 2020-150745/TEC/RLO-0399 com validade 06/04/2025 para 01 (uma) linha 

de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-LPX-0018D-RN: 9.388.430,00 mN; 652.505,00 mE, com 1.584,34 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) LPX-A (9.389.548,00 mN; 652.452,00 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157467/TEC/RLO-1518 com validade 06/04/2025 para 02 (dois) 
poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LPX-
0011DA-RN: 9.389.273,00 mN; 652.578,00 mE; e, 7-LPX-0018D-RN: 9.388.429,00 mN; 652.504,00 mE. Com 
produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) LPX (9.432.567,00 mN; 734.847,00 
mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Operação Nº 2020-158067/TEC/LO-0296 com validade 06/04/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECC-CENTRAL) LV/ (ECC-CENTRAL) LOR, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, diâmetro e extensão: SAÍDA: (ECC-CENTRAL) LV (9.379.311,00 mN; 662.980,00 mE); CHEGADA: (ECC-
CENTRAL) LOR (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE) com 10" x 11,42 km. Polo RFQ, Campos de Produção de 
Livramento (LV) e Lorena (LOR), Municípios de Caraúbas/RN e Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-167144/TEC/RLO-0932 com validade 05/04/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LPX-0019D-RN: 
9.388.839,40 mN; 652.719,60 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora Central 
(ECCCENTRAL) Leste de Poço Xavier - LPX (9.389.501,00 mN; 652.465,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Leste Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-167146/TEC/RLO-0933 com validade 05/04/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-LOR-0053-RN: 
9.390.128,40 mN; 667.018,30 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR 
(9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174242/TEC/RLS-0457 com validade 03/06/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 4-JAN-0004D-RN: 9.401.151,57 mN; 629.709,43 mE. INÍCIO: 9.401.149,00 
mN; 629.368,00 mE; TÉRMINO: 9.401.167,00 mN; 629.644,00 mE, com 278,00 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Jaçanã (JAN), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença De Operação Nº 2021-174246/TEC/RLO-1301 com validade 10/06/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-LPX-0016-RN: 9.389.418,40 mN; 652.534,30 mE, com 141,57 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC- CENTRAL) LPX (9.389.530,85 mN; 652.530,83 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Leste de Poço Xavier (LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença De Operação Nº 2021-174290/TEC/RLO-1306 com validade 10/06/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-FMQ-0049-RN: 
9.407.493,00 mN; 658.727,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) FMQ 
(9.408.018,14 mN; 660.464,18 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Malaquias (FMQ), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 

em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 
160,34 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0011-RN-B: 9.394.618,53 mN; 710.460,66 mE, com 
128,20 metros. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0013-RN: 9.394.276,00 mN; 709.697,00 mE, com 
114,64 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0015-RN: 9.393.740,00 mN; 709.641,00 mE, com 
134,70 metros de extensão. Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0012-RN: 9.394.324,07 mN; 710.331,83 mE, com 
716,68 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.406,97 mN; 
710.710,78 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0013-RN: 9.394.276,00 mN; 709.697,00 mE, com 
1.255,24 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.407,05 mN; 
710.719,02 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0015-RN: 9.393.740,00 mN; 709.641,00 mE, com 
1.748,55 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.398,79 mN; 
710.709,38 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 
2.097,06 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.405,09 mN; 
710.717,32 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0017-RN: 9.393.680,00 mN; 708.299,50 mE, com 
2.787,56 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.403,22 mN; 
710.717,57 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 708.272,78 mE, com 
2.849,72 metros e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.399,09 mN; 
710.716,22 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 707.875,21 mE, com 
3.310,21 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Carnaúba (9.394.406,74 mN; 
710.718,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos PTR-DW-01D, 

PTR-DW-03D, PTR-DW-04D. Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), Município de Mossoró/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-SBO-0014-RN. 

Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x3 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 01 (um) poço petrolífero de código: 7-SDM-08-RN. Campo de Sabiá da Mata, 

Zona Rural, Município de Assú. 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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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 2021-161045/TEC/RLO-0436 com validade 31/03/2025 para 01 

(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-BE-0026-RN: 9.393.668,67 mN; 650.906,05 mE, com 2.355,02 metros, 
e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BE (9.393.759,29 mN; 649.432,17 mE). Polo 
RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-173872/TEC/RLS-0442 com validade 31/05/2025 para 01 (um) 
acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 3-JAN-0002-RN: 9.401.621,60 mN; 629.890,82 mE. 
INÍCIO: 9.401.253,00 mN; 629.382,00 mE; TÉRMINO: 9.401.638,00 mN; 629.828,00 mE, com 685,00 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Jaçanã (JAN), Município de Apodi/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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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 2021-174023/TEC/RLO-1296 com validade 22/05/2025 para 01 

(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-
UPN-0017-RN: 9.393.103,80 mN; 695.168,10 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e 
Compressora (ECC-CENTRAL) UPN (9.392.778,84 mN; 694.730,17 mE). Polo RFQ, Campo de Produção 
de Upanema, Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2022-175402/TEC/RLS-0025 com validade 14/07/2025 para 01 (um) 
acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 3-SAB-0002-RN: 9.393.297,03 mN; 706.844,23 mE. 
INÍCIO: 9.393.391,00 mN; 707.485,00 mE; TÉRMINO: 9.393.280,00 mN; 706.887,00 mE, com 603,46 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá, Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas em UTM 

(Zona 24M): 7-LPX-0020-RN-A: 9.388.966 m N; 651.683 m E, Datum SIRGAS 2000, com produção escoada 
para Estação LPX. Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra-
RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, 
coordenadas em UTM (Zona 24M) e extensão: 7-PAT-0001-DRN-A (9.399.661 m N; 651.452 m E), com 
7.761,86 metros e a produção escoada para Estação Coletora Boa Esperança (9.393.752,09 m N; 
649.434,84 m E), Datum SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo de Produção Patativa, município de Felipe 
Guerra-RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, Coordenadas em 
UTM (Zona 24M) e extensões: 7-FMQ-0048-RN-A: 9.407.630 m N; 658.879 m E Datum SIRGAS 2000, 
medindo 55,24 m. Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Malaquias (FMQ), município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração para 03 (três) poços petrolíferos de código: LOR DW 23, LOR DW 36 E LOR DW 

37. Campo de Lorena, Zona Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado; 
 Licença Prévia para 03 (três) linhas de surgência para poços petrolíferos de código:  LOR DW 23, LOR DW 36 E 

LOR DW 37. Campo de Lorena, Zona Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado; 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código: LOR DW 23. Campo de Lorena, Zona 

Rural, Município de Gov. Dix-Sept Rosado. 
 Licença de Instalação para 01 (um) poço petrolífero de código: LV DW 05. Campo de Livramento, Zona Rural, 

Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação e Operação para 01 (uma) linha de surgência de código: LV DW 05. Campo de Livramento, 

Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: LV DW 16 e LV DW 17. Campo de Livramento, 

Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação e Operação para 02 (duas) linhas de surgências de código: LV DW 16 e LV DW 17. Campo 

de Livramento, Zona Rural, Município de Caraúbas. 
 Licença de Instalação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos: SAB DW 07, SAB DW 08 e SAB DW 11. 

Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú. 
 Licença de Instalação e Operação para 03 (três) linhas de surgências de código: SAB DW 07, SAB DW 08 e SAB 

DW 11. Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A
CNPJ Nº 08.319.329/0001-21 - NIRE Nº 24300002319

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
19/04/2022, às 09:30h, em sua sede social na Rua Maxaranguape, nº 614, Natal/RN, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Extinção das Ações em Tesouraria; b) Reforma do Estatuto Social. Natal, 08 de abril de 2022.

Tarcísio Duarte Barros - Diretor

CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S/A
CNPJ Nº 08.319.329/0001-21 - NIRE Nº 24300002319

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia, para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
19/04/2022, às 08:30h, em sua sede social na Rua Maxaranguape, nº 614, Natal/RN, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2021 
e distribuição dos dividendos; c) Fixação dos honorários da Diretoria. Natal, 08/04/2022. Tarcísio Duarte Barros – Diretor

Presos 
reformam 
Hospital 
Regional de 
Macaíba, na 
Grande Natal

O Estado do Rio Grande 
do Norte tem utilizado a 
mão de obra carcerária 

na reforma e manutenção de 
hospitais, como mecanismo de 
reinserção social dos detentos. 
Graças a uma parceria entre a 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (Seap) e a Secre-
taria de Saúde Pública (Sesap), 
pessoas privadas de liberdade 
já realizaram benfeitorias em 
hospitais da rede pública esta-
dual — Maria Alice Fernandes, 
Giselda Trigueiro, João Macha-
do e Tarcísio Maia.

Os detentos agora estão tra-
balhando na manutenção pre-
dial do Hospital Regional Alfre-
do Mesquita, em Macaíba.

Os presos, escoltados dia-
riamente pela polícia penal até 
o hospital, realizam trabalhos 
envolvendo alvenaria, pintura, 
marcenaria, eletricidade, hi-
dráulica, soldas, além de ser-
viços especializados como o 
conserto de aparelhos de ar-
-condicionado, rede de Inter-
net, computadores, macas e 
bebedouros. Todos eles são do 
regime fechado, disciplinados, 
voluntários e com aptidão ao 
trabalho.

O diretor do hospital, An-
derson Almeida, explicou que 
a força de trabalho prisional 
atua em praticamente todo o 
prédio. “Eles são hoje a salva-
ção da unidade”, disse.

Para a coordenadora Patrí-
cia de Paula, o trabalho prisio-
nal é uma via de mão dupla: 
atende ao preso através da 
ressocialização e a sociedade 
pelo serviço prestado. “Para o 
hospital de Macaíba, essa par-
ceria é imprescindível para a 
continuidade dos serviços”, 
destacou. A unidade hospita-
lar realiza uma média de 450 
atendimentos obstétricos por 
mês.

Para cada três dias de traba-
lho, o preso tem um dia da pe-
na remida, conforme a Lei de 
Execuções Penais (LEP).

Ações. A Seap implemen-
tou, na atual gestão, a “Central 
de Presos Trabalhadores”. Cer-
ca de 100 internos dos regimes 
aberto, semiaberto e fechado 
trabalham. Eles já atuaram em 
diversas escolas, na sede dos 
Bombeiros Mirins, na Cidade 
da Criança, Forte dos Reis Ma-
gos, em secretarias de estado, 
além de reformar centenas de 
macas e carteiras escolares. 

Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 2022 • 17
Cultura
“Quem tem medo” relembra 
censura recente ao teatro
Ator potiguar José Neto Barbosa inspira filme que estreia neste final de semana em São Paulo e na internet

A censura sofrida no palco, 
ao encenar o espetáculo A 
Mulher e o Monstro, rende 

ao ator José Neto Barbosa a sua 
atuação como uma das princi-
pais referências do documentá-
rio ‘Quem tem medo?’, que será 
lançado nacionalmente neste fi-
nal de semana, 9 e 10, em modo 
virtual em exibição limitadas a 2 
mil pessoas, e presencial na capi-
tal paulista. Potiguar, apaixonado 
por sua terra Natal, aos 30 anos 
comemora e se sente eternizado 
na história do cinema nacional, 
neste filme assinado por impor-
tantes cineastas como Ricardo 
Alves Jr, Dellani Lima, Henrique 
Zanoni. 

A produção, segundo relata, 
foi filmada desde 2017 e acom-
panhou artistas e performers que 
sofreram vários tipos de retalia-
ção em consequência da ascen-
são da extrema direita no Brasil. 
”Meu espetáculo, além de sofrer 
censuras institucionalizadas, de 
ser proibido de apresentar em al-
guns lugares no Brasil, de perder 
patrocinadores por falar de polí-
tica, também já foi vítima de pe-
drada durante uma sessão”, rela-
ta. José Neto protagoniza o filme 
junto aos artistas nacionais Mai-
kon K, Renata Carvalho, Wagner 
Schwartz, grupo A Motossera 
Perfumada e Aquela Cia. 

Cenas de o monólogo A Mu-
lher Monstro, em que ele inter-
preta uma burguesa persegui-
da pela própria visão intolerante 
da sociedade, com descreve a si-
nopse, tem como pano de fun-
do o atual cenário político-social 

do Brasil, com base em opiniões 
colhidas na internet, nas ruas, e 
na postura de figuras públicas, e 
também um pouco do “Creme de 
Alface”, de Caio Fernando Abreu. 

Integrante e fundador da 
S.E.M. Cia de Teatro (RN), Me-
lhor Ator do Ano de 2015 no Prê-
mio Anual Cenym, da Academia 
de Artes no Teatro do Brasil, pe-
lo também monólogo Bordeli-
ne, assinado pelo saudoso dra-
maturgo potiguar Júnior Dalber-
to, ceifado durante a pandemia 

da Covid-19. Com esse currículo 
de alto nível, o potiguar dispara. 
“É muito significativo ter a mi-
nha trajetória e o meu trabalho 
eternizados no cinema nacional, 
principalmente por ser um filme 
que documenta a luta dos artistas 
brasileiros contra toda a violência 
envolvida por trás da palavra cen-
sura”, declarou. 

O artista diz que alegra o seu 
coração saber que “esse registro, 
como denúncia, é mais um pas-
so da história por um país mais 

livre e democrático”. Ele é con-
tundente ao apontar o que os 
artistas estão passando em seu 
lugar de fala. “Acredito que o ‘ne-
onazismo’ anda camuflado no 
nosso país, e sem diretamente 
saber o que estão apoiando, em 
nome de qualquer supremacia, 
muitos brasileiros e brasileiras 
acabam fortalecendo essa vio-
lência. Vivemos hoje num pa-
ís onde não há vergonha de ser 
intolerante, preconceituoso ou 
violento”.

“Eu sou nômade”, brinca o ator, que se divide entre a capital po-
tiguar e a cidade do Recife, onde atua como gestor público 
de cultura no governo estadual. “Também círculo o país com 

temporadas e trabalhos como ator. Agora, mesmo, estou em São Paulo 
para a estreia do filme. Não deixo Natal, toda semana cruzo a BR-101 
na itinerância com o Recife”.

“Quem Tem Medo?” faz parte da programação do importante Fes-

tival Internacional de documentários It’s All True (É Tudo Verdade) de 
2022. O evento é considerado um dos maiores do gênero na América 
Latina, e contará com exibições presenciais e também on-line.

Será disponibilizado na internet, apenas neste domingo (10), pela 
plataforma ETV Play, a partir das 17h. Acesse. https://www.etudover-
dadeplay.com.br/film/quem-tem-medo/ por 24 horas ou até 2 mil vi-
sualizações totais. 

MEMÓRIA AFETIVA

 Aos 30 anos de idade, o ator tem sua carreira pontuada por dois importantes monólogos da dramaturgia nacional: A Mulher e o Monstro e Bordeline 

   DIVULGAÇÃO

“Esse registro, 
como denúncia, 
é mais um 
passo da 
história por um 
país mais livre e 
democrático”. 

José Neto, ator 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura 
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Automóveis

Contran regulamenta, e 
câmeras de monitoramento 
poderão ser usadas para multar

Fiscalização só valerá em 
vias que tenham sinalização 

indicando videomonitoramento. 
Medida já é válida desde a 

publicação da resolução 909/22 
do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran)

As câmeras de trânsito a 
partir deste mês já não ser-
vem apenas para monito-

rar o fluxo de veículos nas vias, 
mas também para multar moto-
ristas que cometem infrações e 
são flagrados. É o que determina 
a resolução n.° 909/22 publicada 
pelo Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) no Diário Oficial 
da União. 

A Lei permite que fiscais 

e agentes de trânsito autuem 
motoristas que cometerem in-
frações flagradas por meio de 
videomonitoramento. Basica-
mente aquele retorno em local 
proibido, o avanço de um se-
máforo ou mesmo jogar qual-
quer coisa pela janela do carro 
serão passíveis de multa quan-
do vistos.

No entanto, a autoridade de 
trânsito responsável pelo auto 

de infração deverá informar no 
campo de “observação” a forma 
que a irregularidade foi constata-
da. Vale ressaltar que a resolução 
também determina que a fisca-
lização de trânsito somente seja 
realizada em vias que tenham si-
nalização indicando o que o mo-
nitoramento é feito.

Com menor poder de fisca-
lização, as câmeras usadas pa-
ra monitorar costumam não ter 

imagens tão nítidas. Portanto al-
guns tipos de infração como mo-
torista conduzindo veículo falan-
do ao celular ou mesmo com al-
gum dos passageiros do veículo 
sem cinto de segurança podem 
acabar não sendo captadas pelos 
agentes com nitidez.

Segundo o artigo 5º da resolu-
ção, que é do dia 28 de março de 
2022, a regra entrou em vigor no 
dia 1º de abril. 

PROJETO ANTIGO. O sistema 
de videomonitoramento já existe 
no Brasil desde 1998 e é previsto 
pelo Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB). Em 2013, o Contran já 
previa o uso destes sistemas de 
vídeo mas apenas em estradas e 
rodovias. No entanto, a partir de 
2015 as vias urbanas foram apli-
cadas nesta mesma norma, mas 
o método ainda não era utilizado 
pelos órgãos competentes. 

Apressadinho

Cachorro é multado por excesso 
de velocidade na Alemanha

Esqueça aquelas barbarida-
des no trânsito que, até en-
tão, você acredita não ver 

nada igual. Imagine receber uma 
infração de trânsito em casa, abri-
-la e ver que o infrator em ques-
tão não é você, mas ninguém me-
nos que o seu cachorro. Pode até 
parecer bizarro, mas isto é verídi-
co e aconteceu na Alemanha. 

O pior de tudo é que a infra-
ção por excesso de velocidade 
custou 50 euros, ou pouco mais 
de R$ 256 com a cotação da moe-
da europeia a R$ 5,14. O homem 
diz ter ficado “sem palavras” ao 
abrir a carta e ver a foto do seu 
pequeno cachorro branco es-
tampada na multa.

De acordo com o sobrinho do 
motorista, que estava com ele no 

momento, a reação foi de pen-
sar: “Isso não pode ser real”. Com 
a multa em mãos, o que parecia 
absurdo foi esclarecido. Ficou ab-
solutamente claro que a imagem 
era real e mostra o que parece ser 
o pequeno cãozinho dirigindo o 
veículo. 

Aí veio a devida explicação, 
que partiu do sobrinho do ho-
mem que dirigia o carro. Escla-
recendo: nem tudo que parece, 
realmente é. O cãozinho não es-
tava dirigindo o veículo. Ele dis-
se que o cachorro pulou no colo 
do motorista no exato momen-
to em que eles passaram pela 
câmera de trânsito. “Normal-
mente, o cachorro usa um cinto 
de segurança especial”, afirmou 
o sobrinho.

“Naquele dia, meu tio esque-
ceu de colocar nele, e o cachor-
ro veio para abraçá-lo [enquan-
to ele estava dirigindo]. O engra-
çado é que ele ficou no colo por 
apenas três segundos”, explicou. 
No entanto, isso foi o suficiente 
para que as câmeras de monito-
ramento flagrassem o cachorro, 
dando a entender que o bichinho 
estava dirigindo o carro.

O homem informou que seu 
tio provavelmente poderia ter 
contestado a multa por excesso 
de velocidade devido à falta de 
provas de que era ele dirigindo – 
mas ele se declarou um bom ci-
dadão e pagou a multa. “Ele pa-
gou”, disse o sobrinho. “Mas não 
posso dizer o que as autoridades 
pensaram.” Infração que custou 50 euros mostra cãozinho na posição do motorista

FOTO: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Infrações só poderão ser 
aplicadas em vias que 
contém sinalização indicando 
monitoramento de acordo 
com a resolução do Contran
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Tecnologia
Três a cada cinco brasileiros temem o 
vazamento de dados em compras on-line

Compras pela internet ainda 
deixam muitos brasileiros 
desconfiados em relação à 

segurança e privacidade. Quem 
confirma isto é um levantamento 
realizado pela PSafe, empresa de 
segurança digital da América La-
tina: três a cada cinco brasileiros 
têm medo de ter os seus dados 
vazados ao realizarem compras 
na internet. Das mais de 8.600 
pessoas consultadas, 59% apon-
taram o vazamento de dados co-
mo sendo um medo real nessas 
transações. 

Além disso, também foi men-
cionado como alarmante o rou-
bo de dados bancários (52%) – os 
respondentes podiam escolher 
mais de uma opção. Na sequên-
cia, estão como principais pre-
ocupações ter o cartão clonado 
(48%) e o não recebimento de 
produtos (48%). Apenas 4,5% re-
lataram não ter nenhum tipo de 
receio. A pesquisa ainda trouxe o 
dado de que 65% dos responden-
tes possuem medo de realizar pa-
gamentos via Pix; 55% disseram 
não ter o CPF cadastrado no meio 
de pagamento. 

Para isso, o boleto é a forma 
de pagamento mais utilizada 
em produtos adquiridos pela in-
ternet; na sequência, cartões de 

crédito. A PSafe aponta o levan-
tamento como um alerta para as 
empresas, já que o grau de con-
fiança das pessoas pode sofrer re-
flexos ruins em casos de ataques 
cibernéticos. “O nível de sofisti-
cação dos crimes virtuais evoluiu 
rapidamente. Com o aumento de 
vazamento de dados, temos vis-
to golpes cada vez mais perso-
nalizados e convincentes, o que 
significa que qualquer pessoa de 
uma empresa pode ser uma ví-
tima”, declara Marco DeMello, 
CEO da empresa.

“Há inúmeros prejuízos de-

sencadeados por um ataque, que 
vão desde paralisação do negó-
cio, podendo perdurar por bas-
tante tempo, bloqueio ao acesso 
de dados da empresa, vazamento 
de dados sensíveis até um paga-
mento de resgate, que é altíssimo. 
Precisamos nos conscientizar de 
que a prevenção é um investi-
mento, e a remediação é um pre-
juízo que pode levar à falência”, 
completa.

FRAUDES. Ainda em relação a 
ataques e à realidade de um ad-
ministrador de banco de dados, 

segundo levantamento da Cle-
arSale, empresa de soluções an-
tifraudes, com dados divulgados 
no portal TI INSIDE Online, o Dia 
do Consumidor deste ano con-
tou com um crescimento de 7,8% 
no volume de fraudes evitadas 
no comércio eletrônico do Brasil, 
avançando de 112.593 pedidos 
de fraudes em potencial em 2021 
para 121.346 em 2022. 

Em números, foram cerca de 
R$ 150 milhões em fraudes evita-
das no e-commerce este ano em 
comparação com pouco mais de 
R$ 132 milhões no ano passado – 

crescimento de 13,4%. No com-
parativo, o período analisado foi 
entre 2 e 15 de março e investi-
gou os pagamentos com cartão 
de crédito.

As categorias com maior nú-
mero de fraudes evitadas em 
2022 foram: celular, eletrônicos, 
eletrodomésticos, automotivo 
e ar-condicionado. No ano pas-
sado, estavam na lista: celular, 
bebidas, ar-condicionado, ele-
trônicos e eletrodomésticos. No 
que se refere ao valor, os produ-
tos com maior número de ações 
fraudulentas em potencial fo-
ram: eletrônicos, ferramentas, 
automotivo, home center e ce-
lular. Em 2021: eletrônicos, be-
bidas, celular, ar-condicionado e 
informática.

“Os números refletem o cres-
cimento do e-commerce ao to-
do: quanto mais brasileiros in-
gressam no varejo on-line, maior 
também é a quantidade de cri-
minosos para tentar fraudar as 
transações. Além disso, as datas 
sazonais fazem com que o tráfe-
go de pessoas seja mais intenso 
por conta das promoções, ge-
rando uma atenção maior por 
parte dos fraudadores”, afirma o 
diretor de Marketing e Soluções 
da empresa. 

Número de empresas abertas na área de 
tecnologia dispara mais de 200% em 10 anos

Mercado

O avanço da tecnologia pro-
porcionou inúmeras van-
tagens e facilidade, além de 

proporcionar a expansão de um 
novo mercado. De acordo com 
uma pesquisa realizada pela Da-
tahub, a quantidade de empresas 
que foram abertas no ramo tec-
nológico saltou 210% entre 2011 e 
2020. Os segmentos dessas empre-
sas são diversos, desde tecnologia 
para gestão industrial até transa-
ções financeiras. 

O levantamento também 
apontou que as regiões que mais 
concentram empresas desse ra-

mo são o sudeste, totalizando 
107.499 novos CNPJ, e sul, com 
29.582 registros. O estado de São 
Paulo foi, em disparada, o que te-
ve início de startups e outras em-
presas de tecnologia, chegando a 
44.326 aberturas. O estado, junto 
com sua capital, forma o principal 
polo tecnológico do Brasil. 

O segundo e terceiro lugares 
no ranking, de acordo com a pes-
quisa, ficaram para o Rio de Janei-
ro, com 8.783, e Minas Gerais, com 
5.705. Observou-se que a partici-
pação dos estados do norte do pa-
ís no mercado da tecnologia ainda 

é tímida, registrando apenas 5.856 
novos negócios. 

Para o diretor comercial da 
Nomus, empresa de tecnologia 
industrial, Thiago Leão, o fato das 
tecnologias estarem se tornando 
acessíveis para os pequenos negó-
cios e a necessidade de se manter 
a gestão alinhada é um dos prin-
cipais fatores para a alta do mer-
cado da tecnologia. “Antes, só as 
empresas maiores, de grande por-
te, podiam ter acesso a ferramen-
tas. Hoje, é possível digitalizar até 
mesmo os pequenos negócios”, 
destacou Thiago.

O diretor apontou, ainda, que 
uma ação comum tomada atual-
mente no ramo da tecnologia é a 
ampliação de parcerias especiali-
zadas em determinados serviços, 
como e-commerce, marketplace 
e tributário. “Ao integrarmos um 
ERP com outros sistemas com ex-
pertise complementar e relevan-
te, é possível entregar ao usuário 
uma ferramenta com o melhor 
dos dois mundos”, ressaltou ele.

O avanço da tecnologia tam-
bém proporcionou o surgimento de 
10 novas empresas unicórnios em 
2021. Recebe este nome a startup 

que atinge valor de mercado acima 
de um bilhão de dólares. Ao total, há 
24 unicórnios brasileiros e esse nú-
mero pode aumentar até dezembro. 

“Um maior investimento no 
desenvolvimento e melhoria dos 
recursos tecnológicos disponí-
veis, além da acessibilidade a uma 
parcela maior de usuários, são os 
principais pontos que favorecem 
a alta do setor”, opinou o Daniel 
Campos, diretor de infraestrutura 
da mesma empresa de SAAS. Pa-
ra ele, este mercado continuará 
sendo ampliado rapidamente nos 
próximos anos. 

Dia do Consumidor de 2022 teve um crescimento de 7,8% na quantidade de fraudes evitadas no e-commerce brasileiro

Pesquisa comprovou que vazamento de dados em compras online ainda assusta  muita gente
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Contran regulamenta, e 
câmeras de monitoramento 
poderão ser usadas para multar

Fiscalização só valerá em 
vias que tenham sinalização 

indicando videomonitoramento. 
Medida já é válida desde a 

publicação da resolução 909/22 
do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran)

As câmeras de trânsito a 
partir deste mês já não ser-
vem apenas para monito-

rar o fluxo de veículos nas vias, 
mas também para multar moto-
ristas que cometem infrações e 
são flagrados. É o que determina 
a resolução n.° 909/22 publicada 
pelo Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) no Diário Oficial 
da União. 

A Lei permite que fiscais 

e agentes de trânsito autuem 
motoristas que cometerem in-
frações flagradas por meio de 
videomonitoramento. Basica-
mente aquele retorno em local 
proibido, o avanço de um se-
máforo ou mesmo jogar qual-
quer coisa pela janela do carro 
serão passíveis de multa quan-
do vistos.

No entanto, a autoridade de 
trânsito responsável pelo auto 

de infração deverá informar no 
campo de “observação” a forma 
que a irregularidade foi constata-
da. Vale ressaltar que a resolução 
também determina que a fisca-
lização de trânsito somente seja 
realizada em vias que tenham si-
nalização indicando o que o mo-
nitoramento é feito.

Com menor poder de fisca-
lização, as câmeras usadas pa-
ra monitorar costumam não ter 

imagens tão nítidas. Portanto al-
guns tipos de infração como mo-
torista conduzindo veículo falan-
do ao celular ou mesmo com al-
gum dos passageiros do veículo 
sem cinto de segurança podem 
acabar não sendo captadas pelos 
agentes com nitidez.

Segundo o artigo 5º da resolu-
ção, que é do dia 28 de março de 
2022, a regra entrou em vigor no 
dia 1º de abril. 

PROJETO ANTIGO. O sistema 
de videomonitoramento já existe 
no Brasil desde 1998 e é previsto 
pelo Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB). Em 2013, o Contran já 
previa o uso destes sistemas de 
vídeo mas apenas em estradas e 
rodovias. No entanto, a partir de 
2015 as vias urbanas foram apli-
cadas nesta mesma norma, mas 
o método ainda não era utilizado 
pelos órgãos competentes. 

Apressadinho

Cachorro é multado por excesso 
de velocidade na Alemanha

Esqueça aquelas barbarida-
des no trânsito que, até en-
tão, você acredita não ver 

nada igual. Imagine receber uma 
infração de trânsito em casa, abri-
-la e ver que o infrator em ques-
tão não é você, mas ninguém me-
nos que o seu cachorro. Pode até 
parecer bizarro, mas isto é verídi-
co e aconteceu na Alemanha. 

O pior de tudo é que a infra-
ção por excesso de velocidade 
custou 50 euros, ou pouco mais 
de R$ 256 com a cotação da moe-
da europeia a R$ 5,14. O homem 
diz ter ficado “sem palavras” ao 
abrir a carta e ver a foto do seu 
pequeno cachorro branco es-
tampada na multa.

De acordo com o sobrinho do 
motorista, que estava com ele no 

momento, a reação foi de pen-
sar: “Isso não pode ser real”. Com 
a multa em mãos, o que parecia 
absurdo foi esclarecido. Ficou ab-
solutamente claro que a imagem 
era real e mostra o que parece ser 
o pequeno cãozinho dirigindo o 
veículo. 

Aí veio a devida explicação, 
que partiu do sobrinho do ho-
mem que dirigia o carro. Escla-
recendo: nem tudo que parece, 
realmente é. O cãozinho não es-
tava dirigindo o veículo. Ele dis-
se que o cachorro pulou no colo 
do motorista no exato momen-
to em que eles passaram pela 
câmera de trânsito. “Normal-
mente, o cachorro usa um cinto 
de segurança especial”, afirmou 
o sobrinho.

“Naquele dia, meu tio esque-
ceu de colocar nele, e o cachor-
ro veio para abraçá-lo [enquan-
to ele estava dirigindo]. O engra-
çado é que ele ficou no colo por 
apenas três segundos”, explicou. 
No entanto, isso foi o suficiente 
para que as câmeras de monito-
ramento flagrassem o cachorro, 
dando a entender que o bichinho 
estava dirigindo o carro.

O homem informou que seu 
tio provavelmente poderia ter 
contestado a multa por excesso 
de velocidade devido à falta de 
provas de que era ele dirigindo – 
mas ele se declarou um bom ci-
dadão e pagou a multa. “Ele pa-
gou”, disse o sobrinho. “Mas não 
posso dizer o que as autoridades 
pensaram.” Infração que custou 50 euros mostra cãozinho na posição do motorista

FOTO: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Infrações só poderão ser 
aplicadas em vias que 
contém sinalização indicando 
monitoramento de acordo 
com a resolução do Contran
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Tecnologia
Três a cada cinco brasileiros temem o 
vazamento de dados em compras on-line

Compras pela internet ainda 
deixam muitos brasileiros 
desconfiados em relação à 

segurança e privacidade. Quem 
confirma isto é um levantamento 
realizado pela PSafe, empresa de 
segurança digital da América La-
tina: três a cada cinco brasileiros 
têm medo de ter os seus dados 
vazados ao realizarem compras 
na internet. Das mais de 8.600 
pessoas consultadas, 59% apon-
taram o vazamento de dados co-
mo sendo um medo real nessas 
transações. 

Além disso, também foi men-
cionado como alarmante o rou-
bo de dados bancários (52%) – os 
respondentes podiam escolher 
mais de uma opção. Na sequên-
cia, estão como principais pre-
ocupações ter o cartão clonado 
(48%) e o não recebimento de 
produtos (48%). Apenas 4,5% re-
lataram não ter nenhum tipo de 
receio. A pesquisa ainda trouxe o 
dado de que 65% dos responden-
tes possuem medo de realizar pa-
gamentos via Pix; 55% disseram 
não ter o CPF cadastrado no meio 
de pagamento. 

Para isso, o boleto é a forma 
de pagamento mais utilizada 
em produtos adquiridos pela in-
ternet; na sequência, cartões de 

crédito. A PSafe aponta o levan-
tamento como um alerta para as 
empresas, já que o grau de con-
fiança das pessoas pode sofrer re-
flexos ruins em casos de ataques 
cibernéticos. “O nível de sofisti-
cação dos crimes virtuais evoluiu 
rapidamente. Com o aumento de 
vazamento de dados, temos vis-
to golpes cada vez mais perso-
nalizados e convincentes, o que 
significa que qualquer pessoa de 
uma empresa pode ser uma ví-
tima”, declara Marco DeMello, 
CEO da empresa.

“Há inúmeros prejuízos de-

sencadeados por um ataque, que 
vão desde paralisação do negó-
cio, podendo perdurar por bas-
tante tempo, bloqueio ao acesso 
de dados da empresa, vazamento 
de dados sensíveis até um paga-
mento de resgate, que é altíssimo. 
Precisamos nos conscientizar de 
que a prevenção é um investi-
mento, e a remediação é um pre-
juízo que pode levar à falência”, 
completa.

FRAUDES. Ainda em relação a 
ataques e à realidade de um ad-
ministrador de banco de dados, 

segundo levantamento da Cle-
arSale, empresa de soluções an-
tifraudes, com dados divulgados 
no portal TI INSIDE Online, o Dia 
do Consumidor deste ano con-
tou com um crescimento de 7,8% 
no volume de fraudes evitadas 
no comércio eletrônico do Brasil, 
avançando de 112.593 pedidos 
de fraudes em potencial em 2021 
para 121.346 em 2022. 

Em números, foram cerca de 
R$ 150 milhões em fraudes evita-
das no e-commerce este ano em 
comparação com pouco mais de 
R$ 132 milhões no ano passado – 

crescimento de 13,4%. No com-
parativo, o período analisado foi 
entre 2 e 15 de março e investi-
gou os pagamentos com cartão 
de crédito.

As categorias com maior nú-
mero de fraudes evitadas em 
2022 foram: celular, eletrônicos, 
eletrodomésticos, automotivo 
e ar-condicionado. No ano pas-
sado, estavam na lista: celular, 
bebidas, ar-condicionado, ele-
trônicos e eletrodomésticos. No 
que se refere ao valor, os produ-
tos com maior número de ações 
fraudulentas em potencial fo-
ram: eletrônicos, ferramentas, 
automotivo, home center e ce-
lular. Em 2021: eletrônicos, be-
bidas, celular, ar-condicionado e 
informática.

“Os números refletem o cres-
cimento do e-commerce ao to-
do: quanto mais brasileiros in-
gressam no varejo on-line, maior 
também é a quantidade de cri-
minosos para tentar fraudar as 
transações. Além disso, as datas 
sazonais fazem com que o tráfe-
go de pessoas seja mais intenso 
por conta das promoções, ge-
rando uma atenção maior por 
parte dos fraudadores”, afirma o 
diretor de Marketing e Soluções 
da empresa. 

Número de empresas abertas na área de 
tecnologia dispara mais de 200% em 10 anos

Mercado

O avanço da tecnologia pro-
porcionou inúmeras van-
tagens e facilidade, além de 

proporcionar a expansão de um 
novo mercado. De acordo com 
uma pesquisa realizada pela Da-
tahub, a quantidade de empresas 
que foram abertas no ramo tec-
nológico saltou 210% entre 2011 e 
2020. Os segmentos dessas empre-
sas são diversos, desde tecnologia 
para gestão industrial até transa-
ções financeiras. 

O levantamento também 
apontou que as regiões que mais 
concentram empresas desse ra-

mo são o sudeste, totalizando 
107.499 novos CNPJ, e sul, com 
29.582 registros. O estado de São 
Paulo foi, em disparada, o que te-
ve início de startups e outras em-
presas de tecnologia, chegando a 
44.326 aberturas. O estado, junto 
com sua capital, forma o principal 
polo tecnológico do Brasil. 

O segundo e terceiro lugares 
no ranking, de acordo com a pes-
quisa, ficaram para o Rio de Janei-
ro, com 8.783, e Minas Gerais, com 
5.705. Observou-se que a partici-
pação dos estados do norte do pa-
ís no mercado da tecnologia ainda 

é tímida, registrando apenas 5.856 
novos negócios. 

Para o diretor comercial da 
Nomus, empresa de tecnologia 
industrial, Thiago Leão, o fato das 
tecnologias estarem se tornando 
acessíveis para os pequenos negó-
cios e a necessidade de se manter 
a gestão alinhada é um dos prin-
cipais fatores para a alta do mer-
cado da tecnologia. “Antes, só as 
empresas maiores, de grande por-
te, podiam ter acesso a ferramen-
tas. Hoje, é possível digitalizar até 
mesmo os pequenos negócios”, 
destacou Thiago.

O diretor apontou, ainda, que 
uma ação comum tomada atual-
mente no ramo da tecnologia é a 
ampliação de parcerias especiali-
zadas em determinados serviços, 
como e-commerce, marketplace 
e tributário. “Ao integrarmos um 
ERP com outros sistemas com ex-
pertise complementar e relevan-
te, é possível entregar ao usuário 
uma ferramenta com o melhor 
dos dois mundos”, ressaltou ele.

O avanço da tecnologia tam-
bém proporcionou o surgimento de 
10 novas empresas unicórnios em 
2021. Recebe este nome a startup 

que atinge valor de mercado acima 
de um bilhão de dólares. Ao total, há 
24 unicórnios brasileiros e esse nú-
mero pode aumentar até dezembro. 

“Um maior investimento no 
desenvolvimento e melhoria dos 
recursos tecnológicos disponí-
veis, além da acessibilidade a uma 
parcela maior de usuários, são os 
principais pontos que favorecem 
a alta do setor”, opinou o Daniel 
Campos, diretor de infraestrutura 
da mesma empresa de SAAS. Pa-
ra ele, este mercado continuará 
sendo ampliado rapidamente nos 
próximos anos. 

Dia do Consumidor de 2022 teve um crescimento de 7,8% na quantidade de fraudes evitadas no e-commerce brasileiro

Pesquisa comprovou que vazamento de dados em compras online ainda assusta  muita gente
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Sabrina Sato voltou a falar 
sobre a crise no casamen-
to com Duda Nagle durante 

entrevista ao apresentador Pedro 
Bial no Conversa com Bial. Na 
ocasião, ela comentou que sua 
relação com o marido foi parar 
na “UTI” e que, felizmente, eles 
conseguiram superar o período 
difícil.

A ex-apresentadora da Re-
cord TV revela que seu casamen-
to chegou a um ponto no qual 
ela concluiu: “Ou a gente vai criar 
um abismo entre a gente, ou a 
gente vai criar uma ponte”, recor-
dou.

“Resolvi voltar para a terapia. 
Na primeira sessão já comecei a 
desabar, comecei a chorar. Me 
perguntei: ‘o que eu faço, meu 
casamento está numa UTI’. Che-
guei para ela (a terapeuta) falan-
do de separação. Ela me acalmou 
e disse que para tudo tinha solu-
ção”, disse Sabrina.

Em outro momento, ela com-
parou o casamento com um 
“confinamento”. Segundo a fa-
mosa, seu marido tem mais faci-
lidade para ficar sozinho.

“Casamento é parecido (com 
o confinamento). Principalmente 
com o Duda (risos). O Duda é tau-
rino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fi-

ca de boa, sem ver ninguém, dias 
e dias estudando, assistindo víde-
os, entrevistas… Ele é um senhor 
de 100 anos.”, brincou ela. 
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Will Smith é banido do Oscar 
por 10 anos: “Aceito e respeito”
Ator não poderá participar de eventos ou programas ligados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Quase duas semanas após o 
tapa na cara de Chris Ro-
ck proferido por Will Smi-

th durante a cerimônia do Oscar, 
a Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas decidiu banir 
Smith de participar de seus even-
tos por 10 anos. O ator ainda po-
derá ser indicado aos prêmios, 
porém não poderá participar, e 
forma presencial ou virtual, das 
premiações e eventos.

O Conselho de Governadores 
da Academia se reuniu nesta sex-
ta-feira 8 para discutir a situação 
e concluiu que “por um período 
de 10 anos, a partir de 8 de abril 
de 2022, o Sr. Smith não poderá 
participar de nenhum evento ou 
programa da Academia, pessoal-
mente ou virtualmente, incluin-

do, mas não limitado ao Oscar”.
“Aceito e respeito a decisão da 

Academia”, disse Will Smith em 
comunicado enviado a People lo-
go após a divulgação de seu bani-
mento.

A reunião do Conselho de Go-
vernadores foi antecipada em 10 
dias. Entretanto, Will Smith já ha-
via renunciado ao seu posto de 
membro da Academia. Em seu 
anúncio, o ator afirmou que traiu 
a confiança da instituição e que 
aceitaria integralmente a decisão 
do conselho.

Há rumores de que ele vá pa-
ra um retiro, uma epécie de san-
tuário de luxo nos EUA, para se 
recuperar do estresse e da reper-
cussão negativa, após o incidente 
no Oscar.

Will Smith também já se des-
culpou publicamente pelo in-
cidente, o pedido veio 24 horas 
após ele vencer o Oscar de Me-
lhor Ator pela sua atuação em 
‘King Richard: Criando Campeãs’, 
a sua terceira indicação e primei-
ra vitória.

O tapa na cara também preju-
dicou a produção de filmes com 
o ator. A cinebiografia de Smith 
doi deixada de lado por produ-
toras como Apple TV+ e Netflix, 
que disputavam os direitos pa-
ra o longa. Smith também parti-
cipou do drama ‘Emancipation’ 
da Apple TV+, que se encontra 
em pós-produção. A produtora 
havia planejado uma estreia em 
2022, mas após a polêmica o lan-
çamento segue sem data. Will Smith deu um tabefe em Chris Rock após piada sobre a mulher dele

Apresentadora disse que terapia ajudou na melhora do relacionamento

Isso é Calypso EP 2Relacionamento

Joelma celebra 28 anos de 
carreira com novo álbum

Sabrina Sato diz que casamento
com Duda Nagle “estava na UTI”

A cantora Joelma lançou 
um novo disco. Isso é 
Calypso EP 2, com qua-

tro músicas: Pará Calypso, Um 
Beijo Seu, Disco Voador e Pri-
meiro Amor.

O lançamento acontece às 
vésperas da nova turnê da para-

ense, que leva o mesmo nome do 
disco e comemora os 28 anos da 
carreira da cantora.

Joelma promete passar um 
ano inteiro rodando o País na tur-
nê, que tem início na próxima 
quinta-feira, 14 de maio, em Ma-
naus.
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Ter saúde é ter equilíbrio nos que pensa, faz e sente “ ”
Happy    Birthday

Max Almeida, Jairton Gosson, Rei-
zinho Campelo, Júnior Medeiros, 
Tereza Guerda Fonseca, Kristine 

Shelman, Rodolfo Amaral e Mar-
luce Câmara. Amanhã Michela 
Lira, Gustavo Negreiros,  Paulo 

Eduardo (Paulocha), Daliana Pe-
res, Camila Maciel Morais, Ilana 

Albuquerque,  Diogo Maia, Henri-
que Muniz e Itamar Ciríaco

B-DAY - MAX ALMEIDA 

B-DAY - KRISTINE SHELMAN

B-DAY - ILANA ALBUQUERQUE 

B-DAY - TEREZA GUERDA

B-DAY - DALIANA PERES 

B-DAY - RIVALDO JÚNIOR

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 A promotora Luciana Maria Maciel e ortodontista Eduardo Melo Festeja hoje o début da 
� lha, a primogênita Luna Melo, com festão no Olimpo, que ganha decoração especialíssima de 
Luciano Almeida. 
 O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) realizou 54.916 atendimentos em 
2022. A maioria dos requerimentos foram feitos de forma online, através do Título Net. Até agora, o serviço 
mais procurado é o do alistamento eleitoral com 31.193 requerimentos.
 O� cialmente casados desde a última quarta-feira, a mui querida Miss Danny Tatto e An-
thony Rafael. Receberam as bençãos do amigo Jorge Freire. A coluna deseja muitas felicidades 
aos casa. 
 O Projeto “Sambinha Tirol”, ocorre hoje no Aeroclube Natal, a partir das 16h e terá Dudu Nobre, 
Ribeira Boêmia presença da Banda Preto no Branco, grupo Mesa Doze e Pagode do Coxa. Realização da 
Mon Jardin Produções. 

Filho único de uma costureira batalhadora, THIAGO ALMEI-
DA 23 deixou Cruzeta aos sete anos e veio morar em Natal. 
Curioso, desde cedo observava a mãe dia e noite na máqui-

na de costura e aquilo despertou algo nele. Ainda criança 
produziu sua primeira peça e de lá pra cá quase não pa-
rou. A paixão por tecidos, aviamentos, linhas e agulhas 
o tornou o queridinho quando o assunto são vestidos 
de impacto, com acabamento impecável. Seu ateliê no 
Barro Vermelho vive lotado e chama atenção sua pa-
ciência e resolutividade para atender a cada uma das 
clientes, mesmo as que chegam de última hora. “Gos-
to de regente acelerada e exigente”, diz. O estilista que 
foi pai muito cedo, aos 16 anos, tem nas filhas Maria 
Eduarda e Gabi os maiores amores. A mais velha 
também se dedica ao ateliê. Criativo, generoso, 
bem humorado  e muito realizado com o que 
faz @thiagoalmeidapessoal diz: “ Se eu  vi-
vesse mil vezes e tivesse direito a escolher 
a profissão, queria ser costureiro estilis-
ta novamente”. Com tantas mulheres 
desfilando os modelitos dele por aqui 
a gente só pode entender e dizer: 
que sorte elas têm!

Quem é Thiago ? 
Eu sou um cara muito do 

bem, sonhador, batalhador, eter-
no apaixonado pela minha profis-
são e fã das voltas que o mun-
do dá. Me sinto absoluta-
mente feliz em acordar to-
dos os dias com a certeza 
que faço o que amo. Sou 
costureiro/estilista com 
orgulho. 

Quando despertou para a 
moda e se descobriu estilista?

Minha mãe é costurei-
ra, olhando sempre as habili-
dades dela fui tomando gosto e 
mexendo nos tecidos dela, quan-
do menos esperei, fiz meu primei-
ro short aos 7 anos de idade. Me des-
cobri estilista porque sempre amei 
criar, e desde os meus 16 anos que amo 
fazer moda 

Quem é sua maior inspiração? 
Minha mãe Graça Soares, sem dú-

vida, uma mulher guerreira e bata-
lhadora. Sempre costurou para 
fora e sustentou a casa e a fa-
mília. Acho que herdei dela o 

talento e sempre me chamou atenção a paciência e a dedicação 
que ela tinha com cada peça que fazia.  Ainda troco ideias sobre 
acabamentos com ela. 

Como é criar, administrar, atender clientes e ainda viver 
o dia-a-dia do Atelier? 

Super corrido, mas é o que mais amo fazer, então se 
torna leve. São pelo menos 10 horas diárias de trabalho, 
dependendo da agenda, mas o que mais me realiza com 
o ofício é saber que estou realizando sonhos. Seja de uma 
aniversariante, noiva, formanda ou debutante, ou apenas 
de alguém que deseja ter um vestido bonito e único. 

Quando um look está perfeito? 
Quando quem está vestindo se sente 

bem. Em Natal há muitos estilistas excelen-
tes. O meu trabalho é definido pela alegria, 
estou sempre de bem com a vida e pron-
to para dar o meu melhor, um bom cami-
nho para oferecer o look perfeito.

O que é mais importante na sua vida? 
Minha família, meu trabalho e meus 

amigos.  Adoro me reunir com pessoas 
que eu gosto.  Ser pai cedo também foi 
um desafio. Trouxe amadurecimento 

e muitas responsabilidades, sou re-
alizado em ser pai de duas meni-

nas, Duda e Gabi. 

A pandemia foi difícil para o 
ateliê, como se reinventou.

Sim, criei a Vest Medi-
cal, sempre com apoio da 
mainha mãe, para manter 
o ateliê. Completamos dois 
anos criando lindos farda-
mentos e vestimentas para 
área da saúde e outros pro-
fissionais. Deu muito cer-
to com o apoio dos nossos 
clientes conseguimos criar 
modelos que fazem parte de 
belas histórias. 

Que vestidos mais gosta de 
criar?

Gosto quando a cliente 
chega com uma ideia bem 
diferente, um modelo bem 
extraordinário e quando 
a gente consegue desen-
volver ela se surpreende e 
ama o resultado final. 

TUDO COM THIAGO ALMEIDA 

(A)NOTA 
O milionário Mark Zuckerberg 

quer desenvolver uma moeda virtual 
para os usuários do Facebook (rede 
que criou) e Instagram. Apelidadas 
de “Zuck bucks”, as moedas farão 
parte de um conjunto de produtos 
projetados para revitalizar sua base 
de usuários e reduzir a dependência 
de publicidade de suas plataformas 
quando a Meta entrar de vez no me-
taverso.



Sabrina Sato voltou a falar 
sobre a crise no casamen-
to com Duda Nagle durante 

entrevista ao apresentador Pedro 
Bial no Conversa com Bial. Na 
ocasião, ela comentou que sua 
relação com o marido foi parar 
na “UTI” e que, felizmente, eles 
conseguiram superar o período 
difícil.

A ex-apresentadora da Re-
cord TV revela que seu casamen-
to chegou a um ponto no qual 
ela concluiu: “Ou a gente vai criar 
um abismo entre a gente, ou a 
gente vai criar uma ponte”, recor-
dou.

“Resolvi voltar para a terapia. 
Na primeira sessão já comecei a 
desabar, comecei a chorar. Me 
perguntei: ‘o que eu faço, meu 
casamento está numa UTI’. Che-
guei para ela (a terapeuta) falan-
do de separação. Ela me acalmou 
e disse que para tudo tinha solu-
ção”, disse Sabrina.

Em outro momento, ela com-
parou o casamento com um 
“confinamento”. Segundo a fa-
mosa, seu marido tem mais faci-
lidade para ficar sozinho.

“Casamento é parecido (com 
o confinamento). Principalmente 
com o Duda (risos). O Duda é tau-
rino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fi-

ca de boa, sem ver ninguém, dias 
e dias estudando, assistindo víde-
os, entrevistas… Ele é um senhor 
de 100 anos.”, brincou ela. 

• Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 202220
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Will Smith é banido do Oscar 
por 10 anos: “Aceito e respeito”
Ator não poderá participar de eventos ou programas ligados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Quase duas semanas após o 
tapa na cara de Chris Ro-
ck proferido por Will Smi-

th durante a cerimônia do Oscar, 
a Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas decidiu banir 
Smith de participar de seus even-
tos por 10 anos. O ator ainda po-
derá ser indicado aos prêmios, 
porém não poderá participar, e 
forma presencial ou virtual, das 
premiações e eventos.

O Conselho de Governadores 
da Academia se reuniu nesta sex-
ta-feira 8 para discutir a situação 
e concluiu que “por um período 
de 10 anos, a partir de 8 de abril 
de 2022, o Sr. Smith não poderá 
participar de nenhum evento ou 
programa da Academia, pessoal-
mente ou virtualmente, incluin-

do, mas não limitado ao Oscar”.
“Aceito e respeito a decisão da 

Academia”, disse Will Smith em 
comunicado enviado a People lo-
go após a divulgação de seu bani-
mento.

A reunião do Conselho de Go-
vernadores foi antecipada em 10 
dias. Entretanto, Will Smith já ha-
via renunciado ao seu posto de 
membro da Academia. Em seu 
anúncio, o ator afirmou que traiu 
a confiança da instituição e que 
aceitaria integralmente a decisão 
do conselho.

Há rumores de que ele vá pa-
ra um retiro, uma epécie de san-
tuário de luxo nos EUA, para se 
recuperar do estresse e da reper-
cussão negativa, após o incidente 
no Oscar.

Will Smith também já se des-
culpou publicamente pelo in-
cidente, o pedido veio 24 horas 
após ele vencer o Oscar de Me-
lhor Ator pela sua atuação em 
‘King Richard: Criando Campeãs’, 
a sua terceira indicação e primei-
ra vitória.

O tapa na cara também preju-
dicou a produção de filmes com 
o ator. A cinebiografia de Smith 
doi deixada de lado por produ-
toras como Apple TV+ e Netflix, 
que disputavam os direitos pa-
ra o longa. Smith também parti-
cipou do drama ‘Emancipation’ 
da Apple TV+, que se encontra 
em pós-produção. A produtora 
havia planejado uma estreia em 
2022, mas após a polêmica o lan-
çamento segue sem data. Will Smith deu um tabefe em Chris Rock após piada sobre a mulher dele

Apresentadora disse que terapia ajudou na melhora do relacionamento

Isso é Calypso EP 2Relacionamento

Joelma celebra 28 anos de 
carreira com novo álbum

Sabrina Sato diz que casamento
com Duda Nagle “estava na UTI”

A cantora Joelma lançou 
um novo disco. Isso é 
Calypso EP 2, com qua-

tro músicas: Pará Calypso, Um 
Beijo Seu, Disco Voador e Pri-
meiro Amor.

O lançamento acontece às 
vésperas da nova turnê da para-

ense, que leva o mesmo nome do 
disco e comemora os 28 anos da 
carreira da cantora.

Joelma promete passar um 
ano inteiro rodando o País na tur-
nê, que tem início na próxima 
quinta-feira, 14 de maio, em Ma-
naus.
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Ter saúde é ter equilíbrio nos que pensa, faz e sente “ ”
Happy    Birthday

Max Almeida, Jairton Gosson, Rei-
zinho Campelo, Júnior Medeiros, 
Tereza Guerda Fonseca, Kristine 

Shelman, Rodolfo Amaral e Mar-
luce Câmara. Amanhã Michela 
Lira, Gustavo Negreiros,  Paulo 

Eduardo (Paulocha), Daliana Pe-
res, Camila Maciel Morais, Ilana 

Albuquerque,  Diogo Maia, Henri-
que Muniz e Itamar Ciríaco

B-DAY - MAX ALMEIDA 

B-DAY - KRISTINE SHELMAN

B-DAY - ILANA ALBUQUERQUE 

B-DAY - TEREZA GUERDA

B-DAY - DALIANA PERES 

B-DAY - RIVALDO JÚNIOR

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 A promotora Luciana Maria Maciel e ortodontista Eduardo Melo Festeja hoje o début da 
� lha, a primogênita Luna Melo, com festão no Olimpo, que ganha decoração especialíssima de 
Luciano Almeida. 
 O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) realizou 54.916 atendimentos em 
2022. A maioria dos requerimentos foram feitos de forma online, através do Título Net. Até agora, o serviço 
mais procurado é o do alistamento eleitoral com 31.193 requerimentos.
 O� cialmente casados desde a última quarta-feira, a mui querida Miss Danny Tatto e An-
thony Rafael. Receberam as bençãos do amigo Jorge Freire. A coluna deseja muitas felicidades 
aos casa. 
 O Projeto “Sambinha Tirol”, ocorre hoje no Aeroclube Natal, a partir das 16h e terá Dudu Nobre, 
Ribeira Boêmia presença da Banda Preto no Branco, grupo Mesa Doze e Pagode do Coxa. Realização da 
Mon Jardin Produções. 

Filho único de uma costureira batalhadora, THIAGO ALMEI-
DA 23 deixou Cruzeta aos sete anos e veio morar em Natal. 
Curioso, desde cedo observava a mãe dia e noite na máqui-

na de costura e aquilo despertou algo nele. Ainda criança 
produziu sua primeira peça e de lá pra cá quase não pa-
rou. A paixão por tecidos, aviamentos, linhas e agulhas 
o tornou o queridinho quando o assunto são vestidos 
de impacto, com acabamento impecável. Seu ateliê no 
Barro Vermelho vive lotado e chama atenção sua pa-
ciência e resolutividade para atender a cada uma das 
clientes, mesmo as que chegam de última hora. “Gos-
to de regente acelerada e exigente”, diz. O estilista que 
foi pai muito cedo, aos 16 anos, tem nas filhas Maria 
Eduarda e Gabi os maiores amores. A mais velha 
também se dedica ao ateliê. Criativo, generoso, 
bem humorado  e muito realizado com o que 
faz @thiagoalmeidapessoal diz: “ Se eu  vi-
vesse mil vezes e tivesse direito a escolher 
a profissão, queria ser costureiro estilis-
ta novamente”. Com tantas mulheres 
desfilando os modelitos dele por aqui 
a gente só pode entender e dizer: 
que sorte elas têm!

Quem é Thiago ? 
Eu sou um cara muito do 

bem, sonhador, batalhador, eter-
no apaixonado pela minha profis-
são e fã das voltas que o mun-
do dá. Me sinto absoluta-
mente feliz em acordar to-
dos os dias com a certeza 
que faço o que amo. Sou 
costureiro/estilista com 
orgulho. 

Quando despertou para a 
moda e se descobriu estilista?

Minha mãe é costurei-
ra, olhando sempre as habili-
dades dela fui tomando gosto e 
mexendo nos tecidos dela, quan-
do menos esperei, fiz meu primei-
ro short aos 7 anos de idade. Me des-
cobri estilista porque sempre amei 
criar, e desde os meus 16 anos que amo 
fazer moda 

Quem é sua maior inspiração? 
Minha mãe Graça Soares, sem dú-

vida, uma mulher guerreira e bata-
lhadora. Sempre costurou para 
fora e sustentou a casa e a fa-
mília. Acho que herdei dela o 

talento e sempre me chamou atenção a paciência e a dedicação 
que ela tinha com cada peça que fazia.  Ainda troco ideias sobre 
acabamentos com ela. 

Como é criar, administrar, atender clientes e ainda viver 
o dia-a-dia do Atelier? 

Super corrido, mas é o que mais amo fazer, então se 
torna leve. São pelo menos 10 horas diárias de trabalho, 
dependendo da agenda, mas o que mais me realiza com 
o ofício é saber que estou realizando sonhos. Seja de uma 
aniversariante, noiva, formanda ou debutante, ou apenas 
de alguém que deseja ter um vestido bonito e único. 

Quando um look está perfeito? 
Quando quem está vestindo se sente 

bem. Em Natal há muitos estilistas excelen-
tes. O meu trabalho é definido pela alegria, 
estou sempre de bem com a vida e pron-
to para dar o meu melhor, um bom cami-
nho para oferecer o look perfeito.

O que é mais importante na sua vida? 
Minha família, meu trabalho e meus 

amigos.  Adoro me reunir com pessoas 
que eu gosto.  Ser pai cedo também foi 
um desafio. Trouxe amadurecimento 

e muitas responsabilidades, sou re-
alizado em ser pai de duas meni-

nas, Duda e Gabi. 

A pandemia foi difícil para o 
ateliê, como se reinventou.

Sim, criei a Vest Medi-
cal, sempre com apoio da 
mainha mãe, para manter 
o ateliê. Completamos dois 
anos criando lindos farda-
mentos e vestimentas para 
área da saúde e outros pro-
fissionais. Deu muito cer-
to com o apoio dos nossos 
clientes conseguimos criar 
modelos que fazem parte de 
belas histórias. 

Que vestidos mais gosta de 
criar?

Gosto quando a cliente 
chega com uma ideia bem 
diferente, um modelo bem 
extraordinário e quando 
a gente consegue desen-
volver ela se surpreende e 
ama o resultado final. 

TUDO COM THIAGO ALMEIDA 

(A)NOTA 
O milionário Mark Zuckerberg 

quer desenvolver uma moeda virtual 
para os usuários do Facebook (rede 
que criou) e Instagram. Apelidadas 
de “Zuck bucks”, as moedas farão 
parte de um conjunto de produtos 
projetados para revitalizar sua base 
de usuários e reduzir a dependência 
de publicidade de suas plataformas 
quando a Meta entrar de vez no me-
taverso.
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 Tudo pronto na Band 
(ou melhor, no complexo Ve-
ra Cruz) para o início de gra-
vações de mais uma edição do 
“MasterChef”, no próximo dia 
18...
 ... É mais uma edição 

“Amadores” do programa.
 Ainda da Band, está tu-

do conversado com o Moacyr 
Franco para seu novo progra-
ma de humor...
 ... A participação de Go-

rete Milagres, também preten-
dida, ainda depende de confir-
mações.
 O Canal Brasil também 

entrou forte na produção de 
séries...
 ... É uma nova janela que 

se abre para o mercado de au-
tores e atores.
 A Globo observou cresci-

mento de audiência com “Pan-
tanal”...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

PRIMEIRA NA RECORD. O jo-
vem ator Felipe Coutinho faz o 
soldado israelita Ner na primeira 
temporada de “Reis”, hábil tanto 
com a espada quanto com o arco 
e flecha.

Essa é a estreia de Felipe na 
Record e seu segundo trabalho 
na TV. Antes, fez a novela “Bom 
Sucesso”, na Globo, em que vivia 
um jogador de basquete.

MÃO DE OBRA. Esta coluna, 
com certeza mais que qualquer 
outra, sempre esteve na defesa 
dos profissionais que trabalham 
em televisão.

Graças à criatividade e for-
ça de vontade de todos, chega-
mos ao que somos hoje. Muitas 

dificuldades tiveram que ser su-
peradas para chegar ao melhor 
produto final.

PORÉM... É triste verificar que 
nos dias atuais, o tal de vestir a 
camisa vai só até a página 2.

Ou uma maioria parece que 
anda com uma balança debaixo 
do braço, pesando o tempo todo 
para não ir além do que foi com-
binado. Isso, no geral, é muito 
ruim.

LACUNA. A sitcom em curso 
na Band com Marcelo Médici, 
Moacyr Franco, Goretes Mila-
gres e “Café com Bobagem” tem 
como endereço a programação 
de sábado.

E num dia em que a Globo já 
se destacou com o extinto “Zor-
ra”. Tem uma lacuna aí.

CÁ ENTRE NÓS. Se a Band 
conseguir juntar Moacyr Fran-
co e Gorete Milagres no mesmo 
programa e der tudo certo, aí 
então a conversa vai ficar mais 
séria.

O diretor responsável por is-
so tem que viajar imediatamente 
pra Ucrânia e acabar com a guer-
ra. Um herói.  

TEM SENTIDO? O filme “Os 
olhos de Tammy Faye”, que deu 
o Oscar de melhor atriz para Jes-
sica Chastain, já está disponível 
no Star+.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Se depender dos astros, você tem tudo pra di-
zer: “adeus, azar! Olá, sorte!”. Trabalho em home offi -
ce, social, familiar, em hospital ou num lugar retirado 
conta com excelentes energias. Pode receber a ajuda 
de um parente. Se estiver de folga, o clima em casa 

tende a ser tranquilo e favorável.

Sabadou com excelentes chances de ganhar 
mais dinheiro no serviço ou, se trabalha por conta, ter 
lucros e ver seus negócios crescerem. E se estiver sem 
emprego, há sinal de oportunidades. Os cuidados com 
o corpo serão importantíssimos pra fortalecer e prote-

ger sua saúde.

Seu sabadão tem tudo pra ser maravigold, tauri-
no e taurina. Os planetas dão a maior força pra você con-
cretizar seus planos e até um sonho antigo. Pode contar 
também com a ajuda dos amigos. Seu signo tende a ser 
mais tolerante e aberto ao diálogo, o que deve favorecer 

seus contatos e amizades.

Tudo indica que você vai sabadar com sorte 
– aproveite pra fazer uma fezinha! Nos estudos, so-
bretudo se faz faculdade, os aprendizados tendem 
a abrir seus horizontes. Se estiver de folga, praticar 
esportes deve ser divertido e, de quebra, fazer um 

bem tremendo pra sua saúde.

Sabadou com ótimas oportunidades na vida 
profi ssional e grandes chances de encher o bolso, 
Gêmeos, meu consagrado. Tudo indica que irá subir 
de cargo ou iniciar uma nova carreira e esse sucesso 
tende a se converter em notas de lobo-guará. Segura 

que é close, bebê!

Há sinal de transformações, mas devem ser bem 
boas, migos e migas de Sagitário. Um negócio de famí-
lia ou trabalho ligado às fi nanças de outras pessoas, so-
bretudo se for de parentes, tem tudo pra ser um suces-
so. Em casa, um ar de intimidade, ótimas recordações, 

idealismos e fortes emoções prometem deixar o clima bem gostosinho.

Tô vendo aqui que a energia do dia tá pode-
rosíssima! Tudo indica que contará com mais otimis-
mo, boa memória e facilidade pra aprender, o que 
favorece os estudos, sobretudo de faculdade. Tra-
balho ligado à publicidade ou propaganda está em 

evidência. Sua intuição deve fi car lacradora.

Sinal de sucesso em parcerias, sobretudo na área 
da educação, comunicação, escrita, viagens ou transpor-
tes. Com a mente a todo vapor, os estudos estão favoreci-
dos e você tem tudo pra expandir seus aprendizados. Seu 
signo tende a fazer contatos com facilidade e se mostrar 

mais emotivo, atencioso e agradável nas relações pessoais e profi ssionais.

O sabadão promete novidades maravilhosas! 
Com sua autoconfi ança, esperança e entusiasmo nas 
alturas, você tem tudo pra expandir os negócios e alcan-
çar sucesso e riqueza. Amém que fala, né? De quebra, 
pode pintar uma herança ou presente. Aposte na sua in-

tuição, que deve fi car à fl or da pele e te ajudar a pegar as coisas no ar.

Sabadou com previsão de rolar money, money, 
money! Tudo indica que terá criatividade e facilidade pra 
fazer boas combinações econômicas. De quebra, pode 
atrair bons recursos com seu jeito mais otimista e simpá-
tico. Trabalho com público, publicidade, comércio ou liga-

do ao mar está em destaque. Prepare-se pra tirar o pé da lama, Aquário!

Se ainda não ganhou na loteria e precisa tra-
balhar, os astros avisam que uma associação com 
alguém próximo ou do seu círculo de amizade tem 
grandes chances de se expandir e render vantagens 
materiais. Você tende a correr atrás dos seus sonhos 

com dedicação.

Os astros abrem a porta das esperanças e tra-
zem muita sorte pra você. Seu signo talvez fi que mais 
otimista e aberto às energias positivas que o Universo 
envia. O resultado? Devem pintar ótimas oportunidades! 
Se estiver de folga, tende a se divertir e curtir bons mo-

mentos com quem gosta. Confi e no seu sexto sentido, que tá monstro.

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)

Como se não bastasse o fa-
to da TV aberta perder o 
domínio do público in-

fantil, muito por causa do es-
trago que a limitação comercial 
veio a causar, no mesmo vácuo 
o streaming também começa a 
se impor em outro tipo de pro-
duto, os musicais, que sempre 
foram fundamentais para a fi-
delização de público.

Basta puxar a história e ve-
rificar onde talentos na altura 
de Roberto Carlos, Elis Regina, 
Chico, Simonal, Caetano, Gil, 
Nara Leão, Rita Lee e tantos ou-
tros tiveram oportunidade de 
escancarar os seus trabalhos. 
Impossível não se lembrar da 
era de ouro dos programas e 
festivais da Record.

Esse gênero, entretanto, foi 
sendo abandonado, muito por 
falta de produção ou se limitar 
ao “vamos apresentar” e “aca-
bamos de ouvir”.

Nada mais natural que o 
pessoal da Netflix e companhia 
bela percebessem da fresta im-
portante e do tanto que ain-
da pode ser conquistado. Para 
pensar em dois sucessos recen-
tes nessas plataformas, o show 
do Emicida e o da HBO Max em 
homenagem a semana de arte 
moderna de 1922.

A TV convencional jamais 
pode abrir mão, primeiro de 
produzir com qualidade, e em 
fazer ou repetir em qualquer 
tempo o que sempre teve com 
uma das suas especialidades.

TV aberta vai 
perdendo a 
música, outro 
forte conteúdo, 
para o streaming

 DIVULGAÇÃO

A estreia de Daniel “Willycat” 
Santos no UFC esteve bas-
tante ameaçada na manhã 

desta sexta-feira, em Jacksonville 
(EUA). Seu adversário, o america-
no Julio Arce, não apareceu du-
rante a janela de duas horas para 
pesagem. Mesmo assim, foi per-
mitido subir à balança dois mi-
nutos após o encerramento e fi-
cou cerca de 455g acima do limite 
de tolerância para sua categoria. 
As informações são do Globo Es-
porte.

A luta foi marcada no peso-
-galo - com 1lb de tolerância, o 
peso-limite para lutas que não 
valem cinturão é de 61,7kg. Willy-
cat foi logo o quarto lutador a su-
bir à balança e bateu 61,2kg, valor 
exato da divisão.

Por dois minutos, parecia que 
a luta seria cancelada, já que, às 
11h no horário local (meio-dia no 
horário de Brasília), a janela de 
pesagem se encerrava e Arce ain-
da não havia aparecido. Contudo, 
às 11h02, o americano surgiu no 
salão, bastante abatido, e se pe-
sou. Após ficar acima do peso, 

pediu a cobertura do biombo pa-
ra se pesar nu. Severamente desi-
dratado, ele precisou de ajuda pa-

ra entrar no espaço e subir nova-
mente na balança. Arce marcou 
61,9kg. O lutador americano será 

multado em 20% sobre sua bolsa 
de apresentação, valor que será 
revertido para Willycat.

O UFC 273 será realizado nes-
te sábado, 9, em Jacksonville, nos 
Estados Unidos, e contará com 
duas disputas de títulos. Em uma 
delas, o campeão linear do peso-
-galo, Aljamain Sterling, é zebra 
diante de seu desafiante, o do-
no do título interino, Petr Yan, na 
opinião dos jornalistas que par-
ticipam do Palpitão Combate. Já 
Alexander Volkanovski, o número 
um do peso-pena, é favorito con-
tra o Zumbi Coreano.

Nos duelos envolvendo brasi-
leiros, Mackenzie Dern tem larga 
vantagem diante de Tecia Torres: 
11x1. Já Gilbert Durinho, que fará 
um dos mais aguardados comba-
tes da noite contra Khamzat Chi-
maev, leva ligeira desvantagem 
na opinião dos especialistas.

O Combate transmite o UFC 
273 ao vivo e com exclusivida-
de no próximo sábado a partir 
de 18h45 (horário de Brasília). O 
Combate.com transmite o “Aque-
cimento Combate” e as duas pri-
meiras lutas no mesmo horário, 
e o site acompanha o evento em 
Tempo Real. 

Sábado e domingo, 9 e 10 de abril de 2022 • 23
Esporte

Daniel Willycat posa após bater o limite do peso-galo na pesagem do UFC 273

JEFF BOTTARI / ZUFFA LLC

Lutadores superam balança e 
con� rmam disputas de cinturão
Nas disputas de títulos, Volkanovski  tem vantagem sobre Zumbi Coreano e  Sterling é zebra diante de Petr Yan

Circuito de rua

Fórmula 1: Tudo pronto 
para o GP da Austrália
Com planos de expansão em 

andamento, a Fórmula 1 pla-
nejou a maior temporada de 

sua história para 2022, com 23 cor-
ridas. A Rússia foi retirada do calen-
dário devido à invasão na Ucrânia. 
E na madrugada deste domingo 10, 
a partir das 2h (horário de Brasília), 
em Melbourne, começa o Grande 
Prêmio da Austrália. Na madruga-
da deste sábado, foram realizados o 
terceiro treino livre, e o de classifi-
cação para a largada. Vale destacar 
que a Fórmula 1 retorna à Austrá-
lia após três anos. Em 2019, Bottas 
venceu a disputa.

Campeão mundial no ano pas-
sado, Max Verstappen opinou sobre 

o excesso de pistas de rua, após uma 
conversa com o chefão da F1, Stefa-
no Domenical. Para o neerlandês, a 
tradição de alguns circuitos precisa 
permanecer na categoria, e isso pre-
cisa ser equilibrado com o lado fi-
nanceiro da situação.

“É claro que eles precisam fazer 
dinheiro e tentam tornar o esporte 
mais popular”, reconheceu Versta-
ppen em entrevista ao jornal neer-
landês De Telegraaf. “Mas também é 
importante que as pistas certas per-
maneçam no calendário e não irmos 
apenas a circuitos de rua dentro das 
cidades”, explicou o atual campeão.

Além da estreia de Las Vegas, a 
temporada de 2023 ainda promete 

o retorno do GP da China e a estreia 
do GP do Catar como etapa perma-
nente pelos próximos dez anos. A F1 
até correu em Losail no ano passa-
do pela primeira vez em sua história, 
mas a pista foi utilizada como subs-
tituição ao GP da Austrália — que só 
retorna neste final de semana após 
dois anos de ausência.

Desta forma, com o inchaço do 
calendário, é possível que alguma 
corrida atualmente presente fique 
de fora no ano que vem. Verstappen 
reconheceu que os investidores pre-
cisam ser ouvidos, mas argumentou 
que até mesmo o tamanho dos car-
ros impede tantas corridas em pistas 
de rua como Miami e Las Vegas. 
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 Tudo pronto na Band 
(ou melhor, no complexo Ve-
ra Cruz) para o início de gra-
vações de mais uma edição do 
“MasterChef”, no próximo dia 
18...
 ... É mais uma edição 

“Amadores” do programa.
 Ainda da Band, está tu-

do conversado com o Moacyr 
Franco para seu novo progra-
ma de humor...
 ... A participação de Go-

rete Milagres, também preten-
dida, ainda depende de confir-
mações.
 O Canal Brasil também 

entrou forte na produção de 
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 ... É uma nova janela que 
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tores e atores.
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PRIMEIRA NA RECORD. O jo-
vem ator Felipe Coutinho faz o 
soldado israelita Ner na primeira 
temporada de “Reis”, hábil tanto 
com a espada quanto com o arco 
e flecha.

Essa é a estreia de Felipe na 
Record e seu segundo trabalho 
na TV. Antes, fez a novela “Bom 
Sucesso”, na Globo, em que vivia 
um jogador de basquete.

MÃO DE OBRA. Esta coluna, 
com certeza mais que qualquer 
outra, sempre esteve na defesa 
dos profissionais que trabalham 
em televisão.

Graças à criatividade e for-
ça de vontade de todos, chega-
mos ao que somos hoje. Muitas 

dificuldades tiveram que ser su-
peradas para chegar ao melhor 
produto final.

PORÉM... É triste verificar que 
nos dias atuais, o tal de vestir a 
camisa vai só até a página 2.

Ou uma maioria parece que 
anda com uma balança debaixo 
do braço, pesando o tempo todo 
para não ir além do que foi com-
binado. Isso, no geral, é muito 
ruim.

LACUNA. A sitcom em curso 
na Band com Marcelo Médici, 
Moacyr Franco, Goretes Mila-
gres e “Café com Bobagem” tem 
como endereço a programação 
de sábado.

E num dia em que a Globo já 
se destacou com o extinto “Zor-
ra”. Tem uma lacuna aí.

CÁ ENTRE NÓS. Se a Band 
conseguir juntar Moacyr Fran-
co e Gorete Milagres no mesmo 
programa e der tudo certo, aí 
então a conversa vai ficar mais 
séria.

O diretor responsável por is-
so tem que viajar imediatamente 
pra Ucrânia e acabar com a guer-
ra. Um herói.  

TEM SENTIDO? O filme “Os 
olhos de Tammy Faye”, que deu 
o Oscar de melhor atriz para Jes-
sica Chastain, já está disponível 
no Star+.
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Se depender dos astros, você tem tudo pra di-
zer: “adeus, azar! Olá, sorte!”. Trabalho em home offi -
ce, social, familiar, em hospital ou num lugar retirado 
conta com excelentes energias. Pode receber a ajuda 
de um parente. Se estiver de folga, o clima em casa 

tende a ser tranquilo e favorável.

Sabadou com excelentes chances de ganhar 
mais dinheiro no serviço ou, se trabalha por conta, ter 
lucros e ver seus negócios crescerem. E se estiver sem 
emprego, há sinal de oportunidades. Os cuidados com 
o corpo serão importantíssimos pra fortalecer e prote-

ger sua saúde.

Seu sabadão tem tudo pra ser maravigold, tauri-
no e taurina. Os planetas dão a maior força pra você con-
cretizar seus planos e até um sonho antigo. Pode contar 
também com a ajuda dos amigos. Seu signo tende a ser 
mais tolerante e aberto ao diálogo, o que deve favorecer 

seus contatos e amizades.

Tudo indica que você vai sabadar com sorte 
– aproveite pra fazer uma fezinha! Nos estudos, so-
bretudo se faz faculdade, os aprendizados tendem 
a abrir seus horizontes. Se estiver de folga, praticar 
esportes deve ser divertido e, de quebra, fazer um 

bem tremendo pra sua saúde.

Sabadou com ótimas oportunidades na vida 
profi ssional e grandes chances de encher o bolso, 
Gêmeos, meu consagrado. Tudo indica que irá subir 
de cargo ou iniciar uma nova carreira e esse sucesso 
tende a se converter em notas de lobo-guará. Segura 

que é close, bebê!

Há sinal de transformações, mas devem ser bem 
boas, migos e migas de Sagitário. Um negócio de famí-
lia ou trabalho ligado às fi nanças de outras pessoas, so-
bretudo se for de parentes, tem tudo pra ser um suces-
so. Em casa, um ar de intimidade, ótimas recordações, 

idealismos e fortes emoções prometem deixar o clima bem gostosinho.

Tô vendo aqui que a energia do dia tá pode-
rosíssima! Tudo indica que contará com mais otimis-
mo, boa memória e facilidade pra aprender, o que 
favorece os estudos, sobretudo de faculdade. Tra-
balho ligado à publicidade ou propaganda está em 

evidência. Sua intuição deve fi car lacradora.

Sinal de sucesso em parcerias, sobretudo na área 
da educação, comunicação, escrita, viagens ou transpor-
tes. Com a mente a todo vapor, os estudos estão favoreci-
dos e você tem tudo pra expandir seus aprendizados. Seu 
signo tende a fazer contatos com facilidade e se mostrar 

mais emotivo, atencioso e agradável nas relações pessoais e profi ssionais.

O sabadão promete novidades maravilhosas! 
Com sua autoconfi ança, esperança e entusiasmo nas 
alturas, você tem tudo pra expandir os negócios e alcan-
çar sucesso e riqueza. Amém que fala, né? De quebra, 
pode pintar uma herança ou presente. Aposte na sua in-

tuição, que deve fi car à fl or da pele e te ajudar a pegar as coisas no ar.

Sabadou com previsão de rolar money, money, 
money! Tudo indica que terá criatividade e facilidade pra 
fazer boas combinações econômicas. De quebra, pode 
atrair bons recursos com seu jeito mais otimista e simpá-
tico. Trabalho com público, publicidade, comércio ou liga-

do ao mar está em destaque. Prepare-se pra tirar o pé da lama, Aquário!

Se ainda não ganhou na loteria e precisa tra-
balhar, os astros avisam que uma associação com 
alguém próximo ou do seu círculo de amizade tem 
grandes chances de se expandir e render vantagens 
materiais. Você tende a correr atrás dos seus sonhos 

com dedicação.

Os astros abrem a porta das esperanças e tra-
zem muita sorte pra você. Seu signo talvez fi que mais 
otimista e aberto às energias positivas que o Universo 
envia. O resultado? Devem pintar ótimas oportunidades! 
Se estiver de folga, tende a se divertir e curtir bons mo-

mentos com quem gosta. Confi e no seu sexto sentido, que tá monstro.

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)

Como se não bastasse o fa-
to da TV aberta perder o 
domínio do público in-

fantil, muito por causa do es-
trago que a limitação comercial 
veio a causar, no mesmo vácuo 
o streaming também começa a 
se impor em outro tipo de pro-
duto, os musicais, que sempre 
foram fundamentais para a fi-
delização de público.

Basta puxar a história e ve-
rificar onde talentos na altura 
de Roberto Carlos, Elis Regina, 
Chico, Simonal, Caetano, Gil, 
Nara Leão, Rita Lee e tantos ou-
tros tiveram oportunidade de 
escancarar os seus trabalhos. 
Impossível não se lembrar da 
era de ouro dos programas e 
festivais da Record.

Esse gênero, entretanto, foi 
sendo abandonado, muito por 
falta de produção ou se limitar 
ao “vamos apresentar” e “aca-
bamos de ouvir”.

Nada mais natural que o 
pessoal da Netflix e companhia 
bela percebessem da fresta im-
portante e do tanto que ain-
da pode ser conquistado. Para 
pensar em dois sucessos recen-
tes nessas plataformas, o show 
do Emicida e o da HBO Max em 
homenagem a semana de arte 
moderna de 1922.

A TV convencional jamais 
pode abrir mão, primeiro de 
produzir com qualidade, e em 
fazer ou repetir em qualquer 
tempo o que sempre teve com 
uma das suas especialidades.

TV aberta vai 
perdendo a 
música, outro 
forte conteúdo, 
para o streaming

 DIVULGAÇÃO

A estreia de Daniel “Willycat” 
Santos no UFC esteve bas-
tante ameaçada na manhã 

desta sexta-feira, em Jacksonville 
(EUA). Seu adversário, o america-
no Julio Arce, não apareceu du-
rante a janela de duas horas para 
pesagem. Mesmo assim, foi per-
mitido subir à balança dois mi-
nutos após o encerramento e fi-
cou cerca de 455g acima do limite 
de tolerância para sua categoria. 
As informações são do Globo Es-
porte.

A luta foi marcada no peso-
-galo - com 1lb de tolerância, o 
peso-limite para lutas que não 
valem cinturão é de 61,7kg. Willy-
cat foi logo o quarto lutador a su-
bir à balança e bateu 61,2kg, valor 
exato da divisão.

Por dois minutos, parecia que 
a luta seria cancelada, já que, às 
11h no horário local (meio-dia no 
horário de Brasília), a janela de 
pesagem se encerrava e Arce ain-
da não havia aparecido. Contudo, 
às 11h02, o americano surgiu no 
salão, bastante abatido, e se pe-
sou. Após ficar acima do peso, 

pediu a cobertura do biombo pa-
ra se pesar nu. Severamente desi-
dratado, ele precisou de ajuda pa-

ra entrar no espaço e subir nova-
mente na balança. Arce marcou 
61,9kg. O lutador americano será 

multado em 20% sobre sua bolsa 
de apresentação, valor que será 
revertido para Willycat.

O UFC 273 será realizado nes-
te sábado, 9, em Jacksonville, nos 
Estados Unidos, e contará com 
duas disputas de títulos. Em uma 
delas, o campeão linear do peso-
-galo, Aljamain Sterling, é zebra 
diante de seu desafiante, o do-
no do título interino, Petr Yan, na 
opinião dos jornalistas que par-
ticipam do Palpitão Combate. Já 
Alexander Volkanovski, o número 
um do peso-pena, é favorito con-
tra o Zumbi Coreano.

Nos duelos envolvendo brasi-
leiros, Mackenzie Dern tem larga 
vantagem diante de Tecia Torres: 
11x1. Já Gilbert Durinho, que fará 
um dos mais aguardados comba-
tes da noite contra Khamzat Chi-
maev, leva ligeira desvantagem 
na opinião dos especialistas.

O Combate transmite o UFC 
273 ao vivo e com exclusivida-
de no próximo sábado a partir 
de 18h45 (horário de Brasília). O 
Combate.com transmite o “Aque-
cimento Combate” e as duas pri-
meiras lutas no mesmo horário, 
e o site acompanha o evento em 
Tempo Real. 
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Daniel Willycat posa após bater o limite do peso-galo na pesagem do UFC 273

JEFF BOTTARI / ZUFFA LLC

Lutadores superam balança e 
con� rmam disputas de cinturão
Nas disputas de títulos, Volkanovski  tem vantagem sobre Zumbi Coreano e  Sterling é zebra diante de Petr Yan

Circuito de rua

Fórmula 1: Tudo pronto 
para o GP da Austrália
Com planos de expansão em 

andamento, a Fórmula 1 pla-
nejou a maior temporada de 

sua história para 2022, com 23 cor-
ridas. A Rússia foi retirada do calen-
dário devido à invasão na Ucrânia. 
E na madrugada deste domingo 10, 
a partir das 2h (horário de Brasília), 
em Melbourne, começa o Grande 
Prêmio da Austrália. Na madruga-
da deste sábado, foram realizados o 
terceiro treino livre, e o de classifi-
cação para a largada. Vale destacar 
que a Fórmula 1 retorna à Austrá-
lia após três anos. Em 2019, Bottas 
venceu a disputa.

Campeão mundial no ano pas-
sado, Max Verstappen opinou sobre 

o excesso de pistas de rua, após uma 
conversa com o chefão da F1, Stefa-
no Domenical. Para o neerlandês, a 
tradição de alguns circuitos precisa 
permanecer na categoria, e isso pre-
cisa ser equilibrado com o lado fi-
nanceiro da situação.

“É claro que eles precisam fazer 
dinheiro e tentam tornar o esporte 
mais popular”, reconheceu Versta-
ppen em entrevista ao jornal neer-
landês De Telegraaf. “Mas também é 
importante que as pistas certas per-
maneçam no calendário e não irmos 
apenas a circuitos de rua dentro das 
cidades”, explicou o atual campeão.

Além da estreia de Las Vegas, a 
temporada de 2023 ainda promete 

o retorno do GP da China e a estreia 
do GP do Catar como etapa perma-
nente pelos próximos dez anos. A F1 
até correu em Losail no ano passa-
do pela primeira vez em sua história, 
mas a pista foi utilizada como subs-
tituição ao GP da Austrália — que só 
retorna neste final de semana após 
dois anos de ausência.

Desta forma, com o inchaço do 
calendário, é possível que alguma 
corrida atualmente presente fique 
de fora no ano que vem. Verstappen 
reconheceu que os investidores pre-
cisam ser ouvidos, mas argumentou 
que até mesmo o tamanho dos car-
ros impede tantas corridas em pistas 
de rua como Miami e Las Vegas. 
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A torcida do América está prometendo bater um novo recor-
de amanhã. Como todos sabem, na última quarta-feira tivemos 
mais de 20 mil torcedores no Arena das Dunas. Como amanhã 
é domingo e a partida será realizada às 16h00, tudo indica que 
este recorde poderá mesmo ser batido. Parabéns a torcida rubra 
que tem se feito presente nas partidas da sua equipe de coração.

Querendo bater novo recorde

PREÇOS ABUSIVOS. Que o 
custo da manutenção do estádio 
é alto, isso todos nós sabemos. 
Que em um clássico, como o de 
amanhã, tem que se contratar 
um número bem maior de pes-
soas para que o trabalho pos-
sa fluir melhor, isso é fato. Ago-
ra, mesmo assim, acredito que 
a administração do estádio, Are-
na das Dunas, poderia estudar a 
possibilidade de diminuir os va-
lores praticados nos preços dos 
alimentos/ cerveja/água. Esse 
é um dos comentários mais ci-
tados nas minhas redes sociais, 
principalmente pelos torcedores 
do América que são os que mais 
frequentam o Arena das Dunas. 
Pagar R$ 10 reais em um copo de 
cerveja e R$ 3 reais em um copo 
de água é fugir da realidade da 
nossa cidade. Da nossa região. 
Do nosso país. Que estes preços 
possa. Ser revistos para a série D.

Grande notícia. A governa-
dora, Fátima Bezerra, deu uma 
grande notícia aos amantes do 
futebol potiguar. Fátima anun-
ciou que irá ampliar o valor do 
patrocínio da Nota Potiguar aos 
nossos clubes, para 2 milhões de 
reais. Um belo gol marca a gover-
nadora. Este dinheiro será muito 
bem vindo.

Acerta em cheio. A direto-
ria do América, na pessoa do 
seu presidente, José Ivanal-
do Souza, acerta em cheio ao 
“bancar” o preço dos ingres-
sos com valores populares, R$ 
20 e R$ 10 reais. Sem dúvida 
alguma estes preços tem feito 
com que torcedores que não 
estavam indo ao estádio vol-
tem a frequentar os jogos do 
seu clube de coração. Futebol 
não é um esporte de elite, é es-
porte do povão.

FARÃO FALTA. Dos desfalques do 
ABC para a partida de amanhã contra 
o América, dois deles farão muita fal-
ta. Erick Varão e Alan Dias. Principal-
mente o último. A ausência dos dois 
quebra a espinha dorsal da equipe al-
vinegra que tem do meio para frente 
seus jogadores de melhor qualidade. 
Agora é esperar que aquele jogador 
chamado “superação” possa entrar 
em campo amanhã.

QUANTA DIFERENÇA. Não tem 
muito tempo, pouco mais de seis 
anos, o futebol do RN dava de lava-
gem em vários estados da região, en-
tre eles, o estado de Alagoas. Hoje, fi-
camos muito atrás de todos eles, in-
clusive de Alagoas. Ontem, o CSA-AL, 
confirmou a contratação dos jogado-
res, Anderson Martins, ex-SP e Vasco 
da Gama, e Sassá, ex-Cruzeiro, Bota-
fogo e Coritiba. Talvez, o salário dos 
dois jogadores pague a folha mensal 
de ABC ou América. É amigos, triste 
do poder que não pode.

DOIS SE FORAM. Ontem ABC e 
América perderam dois jogadores. 
Pelo lado do ABC o volante, Ítalo, foi 
para o Tombense-MG. E, pelo Améri-
ca o atacante, Thiaguinho, foi para o 
Cuiabá. Os dois jogadores já não par-
ticipam mais dos dois jogos da final 
do estadual. Boa sorte a ambos nas 
suas novas equipes.

América e ABC começam
a decidir Estadual neste 
� m de semana na Arena
Federação Norte-rio-grandense de Futebol manteve a utilização do 
VAR para as finais, que terá o comando do árbitro Péricles Bassols

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol (FNF) 
definiu detalhes das duas 

partidas que vão decidir o cam-
peão potiguar de 2022. O primei-
ro confronto, entre América e 
ABC, será neste domingo, às 16h, 
na Arena das Dunas, com torcida 
única do Mecão. Já a decisão final 
será na quarta-feira, 13, às 20h30, 
no Frasqueirão, com torcida úni-
ca do ABC. A vantagem é abece-
dista, já que fez a melhor campa-
nha na competição. A comissão 
de Arbitragem, presidida pelo 
Cel. Ricardo Albuquerque, divul-
gou a escala, e Leonilson Fernan-
des Trigueiro Filho (CBF/FNF) 
é quem vai comandar o jogo. A 

FNF manteve a utilização do VAR 
para as finais, que, neste domin-
go, será da responsabilidade do 
árbitro Péricles Bassols.

Para o confronto deste do-
mingo, o treinador Leandro Se-
na, do América, tem desfalques 
no seu time. Zé Eduardo se en-
volveu numa confusão com Je-
finho do ABC e foi expulso junto 
com o atleta alvinegro. Outro pre-
ocupação é o Allef, que deixou o 
campo reclamando de contusão. 
Já o atacante Thiaguinho deixou 
o América-RN com destino ao 
Cuiabá, clube que disputa a Sé-
rie A do Campeonato Brasileiro e 
a Copa Sul-Americana. Ele foi um 
dos destaques do Alvirrubro na 

campanha do título do segundo 
turno do Campeonato Potiguar, 
conquistado na última quarta-
-feira, após o empate sem gols 
com o ABC.

O ABC tatmbém está desfal-
cado de titulares. Jefinho foi ex-
pulso do jogo passado, além do 
goleiro Pedo Paulo e o meio-cam-
pista Erick Varão, punidos com o 
terceiro cartão amarelo. O trei-
nador Fernando Marchiori ain-
da corre o risco de perder o meia 
Allan Dias, que deixou o campo 
devido a uma lesão no tornozelo 
e se transformou numa dúvida. 
Allan Dias se machucou depois 
de uma travada do zagueiro ame-
ricano Lucas Rex. América e ABC jogam, neste domingo 10, às 20h30, na Arena das Dunas.

CANINDÉ PEREIRA


