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Fátima e os gargalos 
para a reeleição

Últimas da Política

Sem Diárias Operacionais

Rejeição da governadora é al-
ta, mesmo fi cando em pri-
meiro lugar em pesquisas 

de intenções de voto.    PÁGINA 3

Não adianta a Fátima autorizar e 
o secretário Aldemir Freire e seu 
Planejamento não honrar.

Dívida da Prefeitura suspende 
cirurgias cardiológicas em Natal
POLÍTICA. 7 |  Falta de pagamento aos prestadores de serviços que fazem cirurgias eletivas pelo SUS, no RN, tem provocado desespero em familiares 
de, pelo menos, 30 crianças com doenças no coração. Secretaria de Saúde de Natal diz que não recebe verbas e contrapartida do Estado

ECONOMIA. 8 |  Baixo volume de ven-
cimentos em novembro fez a Dívida 
Pública Federal subir após dois me-
ses seguidos de queda. Segundo o Te-
souro Nacional, a DPF passou de R$ 
5,37 trilhões em outubro para R$ 5,49 
trilhões no penúltimo mês do ano.

GERAL. 10 |  Dois bandidos morreram 
em confronto com PMs, nesta terça-
-feira 21, em São Gonçalo do Ama-
rante, na Região Metropolitana de 
Natal. “Juju” e “Alan Disciplina” eram 
suspeitos de participação em assaltos 
e resolveram enfrentar policiais.

GERAL. 11 |  O Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
aprovou o atestado de esquema vaci-
nal contra a covid-19 para acesso às 
dependências físicas da instituição 
de ensino.

POLÍTICA. 2 |   A penúltima sessão 
legislativa em Macaíba, em 2021, apro-
vou Projeto de Lei de autoria da gestão 
do prefeito Emídio Júnior, autorizando 
a criação da Secretaria Segurança Pú-
blica, Proteção e Defesa Civil, Mobili-
dade Urbana e Trânsito (SESP).

Dívida Pública sobe
 2,34% e fica perto 
de R$ 5,5 trilhões

Bandidos trocam 
tiros com policiais 
militares e morrem

Aprovado atestado 
de esquema vacinal 
para aulas na UFRN

Macaíba ganhará 
Secretaria de 
Segurança Pública

REPRODUÇÃO

Não só as crianças cardiopatas estão sendo afetadas pela 
suspensão dos serviços cardiológicos, como também os 
pacientes adultos. Além dos hospitais, nem as Unidades 
de Pronto Atendimento estão atendendo esses doentes
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As tradicionais lives das quintas-
-feiras do presidente Jair Bolsonaro 
são licenciosas. Ou seja, devassas, 
desbocadas, descomedidas, desen-
freadas, desregradas, dissolutas, las-
civas, libertinas, libidinosas. E, ainda, 
pagas com dinheiro público, o que 
justifi ca a fama.

Em um desses momentos insó-
litos, em outubro do ano passado, 
auge da pandemia, o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Freitas, o cario-
ca da gema que o presidente quer ver 
governador de São Paulo, anunciou 
para Bolsonaro que o Grupo Itape-
mirim entraria fi nalmente no ramo 
de transporte aéreo.

Neste momento, excitado como 
uma criança da classe média ao lado 
de uma árvore de Natal recheada de 
presentes, o ‘number one’ do país 
abre um pacote com um ônibus em 
miniatura da Itapemirim.

Você sabe: aquela empresa ini-
ciada por um italiano em 1955 em 
Cachoeiro do Itapemirim, terra de 
Roberto Carlos, e tomada de assalto 
décadas mais tarde por outro em-
presário quando a empresa vivia a 
delicada fase de recuperação judicial, 
imersa em dívidas milionárias.

Muito pouco para ocupar a pauta 
presidencial recheada de feitos extra-
ordinários em favor do país, verdade 
seja dita, a ITA ocupou, enquanto 
centenas de pessoas desciam à cova 
vítimas da epidemia do século.

Resultado: dias atrás, a mais 
nova empresa aérea brasileira teve 
seu Certifi cado de Operador Aéreo 
suspenso pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), depois adiar 
513 voos entre sábado (18) e o dia 31, 
deixando mais de 45 mil passageiros 
a ver navios.

Um repórter do Estadão quis 
saber do controlador da ITA, um 
homem de hábitos caros e refi nados 
e que vive às turras na Justiça com 

a família do fundador do negócio, 
o que foi feito do grande aporte de 
um xeque árabe (US$ 500 milhões e 
outros US$ 500 milhões em 10 anos) 
que dariam sustentação à nova com-
panhia aérea.

Eis a resposta:
“Na viagem que tivemos (aos 

Emirados Árabes) com a comitiva 
do governador Doria, chegamos a 
assinar compromissos com escri-
tórios que representavam a família 
Maktoum. Tivemos uma carta de in-
tenção de investimento e, para isso, 
tínhamos de cumprir algumas tare-
fas. Assim fi zemos. Mas o dinheiro 
não entrou”.

Para o presidente, que abriu 
aquele embrulho oferecido pelo 
ministro de Freitas com os olhos 
aborticados, deve ter passado bati-
do que parte desse imbróglio tenha 
começado justamente com uma 
comitiva de seu arquiinimigo aos 
Emirados Árabes, point que os Bol-
sonaro adoram.

Com as pernas quebradas por 
mais outro engodo, restou à Itape-
mirim usar seus próprios recursos 
para a empreitada, que no caso de 
empresas aéreas não costuma ser 
nada barata, e o beneplácito do juiz 
da recuperação judicial da empresa.

“Estávamos e estamos em dia 
com ela. Isso nos proporcionou liber-
dade de investimento. Quando co-
meçamos a voar, você começa a criar 
atenção de vários mercados e alguns 
pequenos investidores fi zeram apli-
cações também. Temos vários inves-
tidores de pequeno porte”, declarou 
Sidnei Piva ao Estadão.

O problema é que a administra-
dora judicial da Itapemirim, EXM 
Partners, jura de pés juntos que o “o 
juízo nunca autorizou a criação da 
ITA” e que “os pagamentos dos credo-
res não estão em dia”.

As lives do barulho

Selo Tabajara
Sabe aquele negócio com o 

certifi cado das Organizações Ta-
bajara? Enquanto desfi lava seus 
amarelões pelo ar, em terra, fer-
viam reclamações de fornecedores 
e funcionários  da Itapemirim por 
atraso em pagamentos.

Enquanto isso, o homem que 
sucedeu a família Cola no negócio 
fundado por Camilo e um amigo, 
gastava pesado em compras num 
shopping de Dubai e outras para-
gens. 

Segundo uma informação apu-
rada pelo site Congresso em Foco, 
Piva abriu uma empresa de ser-
viços fi nanceiros em Londres no 
valor de 780 milhões de libras (R$ 
5,9 bilhões) para facilitar o arrenda-
mento de aeronaves, investindo em 
títulos da dívida brasileira.

Que patriota!

Mais um pouco
“Não tem nada ilegal” – pro-

clama Sidnei Piva ao Estadão. “O 
que existe é o valor presente de 
R$ 70 mil (em dívida) projetados 
para daqui a 100 anos. É mentira 
uma hipótese que você (eu) tem 
R$ 6 bilhões. Seria o terceiro ho-
mem mais rico do Brasil se eu ti-
vesse isso.”

O jornal esclarece que a fortuna 
de cada um dos dez mais ricos do 
País, porém, ultrapassa US$ 30 bi-
lhões (R$ 170 bilhões).

Presentinhos
Documentos obtidos pelo Es-

tadão em um processo que corre 
sob sigilo na Justiça de São Paulo 
mostram que, em 2020, em um sho-
pping de Dubai, Piva gastou R$ 29 
mil no cartão de crédito. Em outra 
viagem  a Paris ele desembolsou R$ 
23 mil na Louis Vuitton. Entre feve-
reiro e março, gastou R$ 40 mil em 
um resort no Rio. 

Questionada pelo Estadão so-
bre os gastos, a Itapemirim afi rmou 
que eles foram pagos pela pessoa 
física de Piva, sem prejuízo à com-
panhia.

Enquanto isso
Pois é...enquanto isso, parla-

mentares da Câmara e do Senado 
colocaram o carimbo em R$ 16,5 
bilhões de emendas de relator do 
chamado “orçamento secreto”, re-
velado pelo Estadão, para as suas 
bases regionais com objetivos elei-
toreiros.

Mais: turbinaram o fundo elei-
toral com outros R$ 4,9 bilhões 
para a campanha do ano que vem.

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR
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MARCELO HOLLANDA

A penúltima sessão legisla-
tiva realizada em Macaíba 
neste ano de 2021 foi mar-

cada pela aprovação do Projeto de 
Lei 029/2021, da autoria da gestão 
Emídio Jr, que autoriza a criação 
da Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública, Proteção e Defesa 
Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito 
(SESP). Um projeto histórico para 
que o município possa ter inves-
timentos signifi cativos na área e, 
consequentemente, tenha recursos 
e equipamentos que auxiliem na 
prevenção e no combate à crimina-
lidade.

O projeto que versa sobre o te-
ma foi enviado pelo prefeito Emídio 
Júnior à Câmara Municipal e ob-
teve aprovação de forma pratica-
mente unânime com 12 votos favo-
ráveis, com exceção da ausência de 
três vereadores na sessão e de duas 
abstenções, sendo elas por parte de 
Igor Targino e Jeff erson Stanley.

Na última década, com a au-
sência de ações concretas na área 
de segurança pública, a população 
do quinto maior município do RN 
viu os números da violência cresce-
rem assustadoramente colocando 
Macaíba no topo do ranking das 
cidades mais violentas do país.

Com a nova Secretaria, a atual 
administração macaibense sairá 
de zero a milhões de reais em pou-
cos anos no que diz respeito aos 
investimentos em ações voltadas 
à área de Segurança Pública, que é 
uma das prioridades da gestão do 
prefeito Emídio Júnior. Este é mais 
um passo para a criação da futura 
Guarda Municipal, que fará parte 
da estrutura administrativa e orga-
nizacional da pasta.

De acordo com o projeto, 
entre as competências da SESP, 
estão: planejar, propor, coordenar 
e conduzir as políticas segurança 
pública, proteção e defesa civil, 
mobilidade urbana e trânsito, com 
ênfase na segurança do patrimônio 
público municipal, proteção das 
pessoas, redução da criminalidade 
e violência, mitigação de riscos e 
desastres; promover a cooperação 
entre as instâncias federal e esta-
dual, articulando-se com os demais 
órgãos da Administração e com 
a sociedade, visando otimizar as 
ações na área de segurança pública 
e social de interesse do Município; 
implementar o Plano Municipal 
de Segurança Pública; atuar, na 
política de prevenção e combate às 
drogas, através de agentes multipli-
cadores; e promover o controle e 
fi scalização das vias públicas.

A SESP faz parte de uma refor-
ma administrativa a ser implemen-
tada pela atual gestão municipal, 
que ainda engloba medidas relati-
vas à otimização da administração 
pública e focadas na efi ciência dos 
serviços prestados à população.

Macaíba terá 
Secretaria Municipal 
de Segurança Pública
INVESTIMENTO | Nova 
pasta possibilitará que 
município tenha recursos 
e equipamentos para 
prevenir e combater a 
violência

Projeto de Lei que cria pasta é de autoria do prefeito Emídio Júnior
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Avaliação
Para melhorar sua avaliação no 

interior e na Grande Natal, Fátima 
Bezerra planeja a recuperação da 
malha viária, hoje “tábua de pirulito” 
em regiões como Alto e Médio Oeste, 
parte do Seridó, Central, Agreste e 
Mato Grande, sem falar em situações 
complicadas no Trairi e Potengi. 
Grande parte da Região Metropolita-
na é cortada por BRs, de competên-
cia federal, hoje em melhor situação.  

Diárias Operacionais
A falta de segurança com número 

reduzido de policiais militares e civis 
no interior e na Grande Natal conti-
nuarão sem as diárias operacionais. 
Não adianta a governadora Fátima 
autorizar e o secretário Aldemir Frei-
re e seu Planejamento não honrar.  A 
tropa não vai para ruas desmotivada. 
Entrando no ano eleitoral, de quem 
foi mesmo a ideia de remanejar mais 
de R$ 11 milhões da segurança para 
outras pastas? 

Cláusula 2022
Os partidos menores correm 

o risco de não ultrapassar a cláu-
sula de barreira. A regra restringe 
recursos públicos a legendas que 
não atinjam uma cota mínima de 
votos, ou representantes eleitos 
na Câmara dos Deputados. Nas 
eleições de 2022, os partidos terão 
de alcançar o mínimo de 2% dos 
votos válidos ou eleger ao menos 
11 deputados federais em nove 
Estados.

Federações para salvar
A defesa da federação passou 

a ser uma forma de atrair partidos 
para sobrevivência, em especial PV 
e PCdoB, que estão em situação mais 
delicada. Independentemente do PT, 
o PV, o PSB e o PCdoB estão em con-
versas avançadas para a formação de 
uma federação em 2022, ao mesmo 
tempo que o PSOL conversa com o 
PCdoB e a Rede sobre o mesmo as-
sunto.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Com o encerramento das vo-
tações, a Assembleia Legislativa 
entra em recesso parlamentar e a 
Casa segue com funcionamento 
administrativo, com recesso para 
funcionários até o dia 10 de janeiro. 
Com apenas um voto contrário do 
deputado Nelter Queiroz (MDB), 
os parlamentares autorizaram a 
contratação de um empréstimo de 
até R$ 649,63 milhões do Governo 
Fátima Bezerra com o Governo Bol-
sonaro, via Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), órgão subordinado 
ao ministro Paulo Guedes, hoje de-
safeto do potiguar Rogério Marinho.

Apesar do avanço do Governo 
Fátima Bezerra junto aos deputa-
dos, numa articulação direta do 

secretário Raimundo Alves (Casa 
Civil) ao Legislativo, ainda precisa 
de uma avaliação mais “burocrá-
tica”. A aprovação da matéria na 
Assembleia é apenas uma etapa, um 
pré-requisito, o que não quer dizer 
que o empréstimo será automático. 
A próxima fase será a aprovação no 
Senado Federal, onde Fátima tem 
dois aliados diretos: Jean Paul Prates 

(PT), vice-líder da minoria e Zenaide 
Maia (Pros). 

Indo para à reeleição, com difi -
culdades em rejeição e avaliação do 
Governo dividida, a governadora 
Fátima Bezerra lidera todas as pes-
quisas, mas sem a folga que teve em 
2018 no interior. Fátima sabe dos 
gargalos e já prometeu parte dos re-
cursos principalmente na recupera-
ção de estradas, porque o Rio Grande 
do Norte está com baixa capacidade 
de investimento hoje.  Também tem 
a Saúde. Os Hospitais Regionais não 
estão resistindo as “teorias” do se-
cretário Cipriano Maia. O valor de 
R$ 649 milhões corresponde ao per-
centual de 6% da Receita Corrente 
Líquida do Estado em 2020.

Se conseguir R$ 649 milhões em empréstimo, 
Fátima precisa estacar gargalos para reeleição 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Mostrei que existem R$ 
43 milhões na conta da 
Prefeitura de Mossoró 

em emendas indicadas pelo nosso 
mandato e Allyson não está dando 
nenhuma atenção. Inclusive, corren-
do o risco de perder esses recursos se 
ele não licitar”. Foi com esse desabafo 
que o deputado federal Beto Rosado 
(PP) rebateu as acusações feitas pelo 
prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra 
(SDD), que afi rmou que o parlamen-
tar não enviou “um centavo” em 
emendas para o município no decor-
rer de 2021.

Em entrevista exclusiva ao jornal 
AGORA RN, nesta quarta-feira 22, 
Beto Rosado lembrou que, ao longo 
dos seus seis anos de mandato na Câ-
mara Federal, já destinou mais de R$ 
73 milhões em recursos para o muni-
cípio de Mossoró. Desse valor, R$ 43 
milhões estão na conta da Prefeitura 

para serem usados e podem ser per-
didos se não forem usados.

“Existe o caso de uma emenda no 
valor de mais de R$ 500 mil reais que 
enviei com o objetivo de comprar 20 
gabinetes odontológicos, mas que es-
tão na eminência de serem perdidos. 
Esses recursos são para a compra de 
equipamentos como a cadeira odon-
tológica, Raios-X e autoclave. Mas, o 
prefeito vai perder esse dinheiro por 
uma questão unicamente politiquei-
ra. Isso é um contraponto a tudo o 
que ele alegou durante a sua trajetó-
ria política”.

E fez um apelo, “peço ao prefeito 
Allyson Bezerra que tenha respeito 
com as emendas dos mossoroenses, 
porque esse dinheiro não é de Beto 
Rosado e sim do povo. São valores 
frutos de pagamentos de impostos, 
que devem voltar em benefícios para 
a população”, pediu.

Segundo Beto, a prefeitura de 
Mossoró está impossibilitada de 
receber novos recursos, tendo em 
vista que o Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) alegou que a 
gestão municipal está há mais de 180 
dias com dinheiro de uma emenda 
parlamentar de R$ 9 milhões para 
ser investida em obras de recupera-
ção e construção de asfalto, e como 
as obras não foram executadas, está 
impossibilitado de receber novos 
valores.

“Isso mostra que está havendo 

uma ingerência na Prefeitura. Para se 
ter uma ideia, eu pedi o pagamento 
de mais de R$ 18 milhões em emen-
das para o prefeito, mas ele não pode 
usar por conta desse impedimento 
do MDR. E isso é porque Allyson 

alegou que Mossoró precisava de um 
deputado federal trabalhando pela 
cidade”, frisou.

Beto Rosado pede mais celeri-
dade e avanço nas obras assinadas 
com os recursos do seu mandato, 

mas, segundo o parlamentar, isso, 
“infelizmente isso não acontece”. 
Ele explicou ainda que no dia 13 de 
maio deste ano, protocolou um ofí-
cio solicitando informações acerca 
da situação de cada emenda desti-
nada para Mossoró, mas não obteve 
resposta.

Entre as ações viabilizadas pelo 
deputado, destacam-se a pavimenta-
ção de 94 ruas, reforma de 16 UBSs, 
construção de 3 UBSs, ampliação do 
Museu Histórico Lauro da Escóssia, 
construção de três academias da 
saúde, além de verbas para compra 
de equipamentos e custeio da saúde, 
sobretudo, durante a pandemia da 
Covid-19 no Estado.

Em relação ao desafi ou que Ally-
son Bezerra propôs ao deputado, 
quando o mandatário esbravejou: 
“eu quero que Beto mande o compro-
vante, mostrando que esse ano en-
trou pelo menos R$ 10 (na conta do 
município). Não tem”, Beto Rosado 
afi rmou que, “vai enviar ao prefeito 
o comprovante dos recursos que os 
mossoroenses estão ‘perdendo’ na 
gestão dele por falta de atenção”.

A reportagem do AGORA RN li-
gou para o prefeito Allyson Bezerra, 
mas ele não atendeu às chamadas. 
Em contato com os assessores de Co-
municação da Prefeitura de Mossoró, 
recebeu a promessa de uma resposta 
ofi cial para a manhã desta quinta-fei-
ra 22.

“Mossoró corre risco de perder R$ 43 
milhões em emendas”, denuncia Beto
RECURSOS | Deputado 
afirmou ter enviado mais 
de R$ 73 milhões em 
emendas para o município 
e teme que R$ 43 milhões 
sejam perdidas por falta de 
licitação

Beto Rosado: “Isso mostra que está havendo uma  ingerência da Prefeitura” 



• Política Natal, quinta-feira, 23 de dezembro de 20214

IMFORME PUBLICITÁRIO

Marco histórico da fundação 
da Cidade do Natal, o Forte 
dos Reis Magos, fechado 

desde novembro de 2018 e agora 
totalmente restaurado, terá seus 
portões abertos à visitação da popu-
lação e turistas a partir deste sábado 
(25) às 15h com solenidade ofi cial e 
uma programação artística especial 
que celebram um dos maiores patri-
mônios culturais do Rio Grande do 
Norte

O monumento, que concorre 
ao título de Patrimônio Mundial da 
Humanidade junto à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura – UNESCO, po-
derá ser visitado pelo público diaria-
mente, das 9h às 16h, a partir deste 
domingo (26).

Ponto de atração turística e his-
tórica, a fortifi cação integra um con-
junto de obras de reforma e restauro 
de nove equipamentos culturais do 
Rio Grande do Norte concluídas na 
gestão da professora Fátima Bezerra, 
totalizando investimentos na ordem 
de R$ 32 milhões, via Governo Cida-
dão, através do acordo de emprésti-
mo com o Banco Mundial.

Além do Forte estão concluídos o 
Papódromo João Paulo II, a Escola de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão 
(EDTAM), a Pinacoteca do Estado, 
a Biblioteca Câmara Cascudo, O Te-
atro Alberto Maranhão o Memorial 
Câmara Cascudo, além das reformas 
dos teatros Adjuto Dias (Caicó) e 
Lauro Monte Filho (Mossoró).

“Este é um prédio importantíssi-
mo para a memória da nossa capital, 
para o lazer do natalense e dos nos-
sos visitantes. Para o turismo, então, 
é um espaço essencial que a partir 
de sua reabertura à visitação voltará 
a atrair viajantes ao nosso estado. É 
mais uma promessa cumprida, com 
muito esforço desta gestão, a partir 
de um trabalho em equipe. É mais 

uma ação na área de Cultura, com 
grande infl uência na economia atra-
vés do Turismo”, afi rma a governado-
ra, professora Fátima Bezerra.

Exposições e Shows
Para celebrar a entrega está mar-

cado, a partir das 15h do domingo 
(25), na área interna do forte o ato 
ofi cial com a presença da governa-
dora Fátima Bezerra, autoridades e 
convidados, além das apresentações 
da Camerata de Vozes do RN e do 
cantor Paulo Tito que homenagea-
rá a canção “Serenata do Pescador 
(Praieira)”.

No Lago da Praia do Forte (área 
de acesso de carros à fortifi cação) 
será armado um palco para os shows 
musicais da banda Perfume de Gar-
dênia com um Tributo à Natal e con-
vidados e a apresentação do cantor 
e compositor Chico César que deu 
seus primeiros passos musicais nos 
antológicos festivais do Forte reali-
zados na década de 80. O show terá 
transmissão ao vivo pelo canal Cultu-
ra RN (Youtube), em parceria com a 
TV Potiguar Notícias.

Durante a solenidade também 
será aberta a expografi a temporária 
“Forte dos Reis Magos – Cenário da 
Nossa Cultura” com duração de seis 
meses, sob a curadoria da arquiteta 
Márcia Rossana, contendo peças 
históricas que homenageiam perso-
nagens ligados à fortifi cação, além 
de artefatos arqueológicos retirados 
das escavações realizadas ao longo 
do tempo.

A mostra poderá também ser 
acessada digitalmente através da 
utilização de fi ltros no Instagram @
culturarn (FJA) com os personagens 
Clara e Felipe Camarão, além de uma 
projeção de uma maquete virtual do 
Forte.

Também será exibida uma 
mostra com 20 imagens realizadas 
pelos fotógrafos João Vital e Sandro 
Menezes que apresenta a evolução 
do processo de restauração empre-
endido pelo Governo do Estado na 
fortifi cação.

O visitante poderá ainda visitar 
dentro da fortifi cação uma réplica 
em tamanho original do Marco de 
Touros, primeiro símbolo de posse 
de terra fi rmado pelos portugueses 
no território brasileiro em 1501, de 
acordo com os historiadores.

Obras e investimentos
Paredes e coberturas restaura-

das, pintura, corrimões nas escada-
rias, instalações elétricas e sanitárias, 
assoalhos, piso e teto novos, acessibi-
lidade para pessoas com defi ciência, 
sistema de prevenção e combate a in-
cêndio, readequação da passarela de 
acesso, das salas de exposição e das 
lojinhas. Além disso a fortifi cação 
dispõe uma estação compacta para 
tratar água e esgoto dos banheiros. 

O investimento na edifi cação 
histórica somou R$ 4,3 milhões em 
recursos estaduais, viabilizados pelo 
Projeto Governo Cidadão junto ao 
empréstimo com o Banco Mundial, 
em parceria com a Secretaria Esta-

dual de Turismo (Setur) e a FJA. A 
fi scalização foi feita pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan).

Histórico da obra
 A restauração do Forte havia co-

meçado ainda em 2018, mas chegou 
a apenas 3,9% de execução no fi nal 
daquele ano, devido a erros de pla-
nejamento e outras inconsistências. 
A retomada da obra só foi possível 
graças a um Termo de Ajustamento 
de Gestão entre o Governo do Estado 
e o Tribunal de Contas do Estado, fi r-
mado em setembro de 2020. 

Na pandemia, uma das difi cul-
dades de se executar a obra foi, por 
exemplo, encontrar no mercado o 
tipo de cabo específi co para a fi nali-
zação da rede elétrica.

“Temos um momento histórico 
para a cultura potiguar, com tantos 
equipamentos culturais sendo rea-
bilitados e entregues novamente ao 
povo potiguar pelo Governo da pro-
fessora Fátima Bezerra. O Forte dos 
Reis Magos, imenso símbolo da nos-
sa história, retorna repaginado para 
a nossa cultura e o desenvolvimento 
do nosso turismo”, celebra o Diretor-
-Geral da FJA, Crispiniano Neto.

Sobre o Forte dos Reis 
Magos

A edifi cação militar histórica foi 
o marco inicial de Natal, fundada em 
25 de dezembro de 1599, ao lado di-
reito da barra do Rio Potengi – hoje 
próximo à Ponte Newton Navarro. 

Recebeu este nome em função da 
data de início da sua construção, 6 
de janeiro de 1598, dia de Reis pelo 
calendário católico.

 Tombado em 1949, o Forte esteve 
sob administração da FJA até 2013, 
quando passou para o IPHAN. A últi-
ma obra de recuperação ocorreu há 
mais de 15 anos.

 Em maio de 2017, o Forte retor-
nou à gestão do Governo com uma 
cessão inicial de 20 anos, após quatro 
anos sob a administração do IPHAN. 
A condição em que o prédio foi entre-
gue obrigou o início do processo de 
restauração.

Shows musicais
Para a celebração de reabertura a 

Fundação José Augusto preparou um 
espetáculo musical que terá a ban-
da Perfume de Gardênia como base 
instrumental para o show especial 
“Tributo a Natal” com os artistas con-
vidados Babal, Krhystal, Nara Costa, 
Laryssa Costa, Alan Persa, Alexandre 
Piter e Debinha Ramos.

SERVIÇO
Evento: Reabertura do Forte dos 

Reis Magos 
Data: 25/12
Horário: 15h
Área interna do Forte 
15h - Solenidade ofi cial de rea-

bertura 
16h30 - Apresentação da Came-

rata de Vozes do RN
- Homenagem do cantor Paulo 

Tito à canção “Serenata do Pescador 
(Praieira)”

 - Abertura da exposição “Forte 
dos Reis Magos – Cenário da Nossa 
Cultura” com artefatos históricos

- Abertura da mostra fotográfi ca 
sobre a restauração do Forte   

Largo da Praia do Forte
18h - Banda Perfume da Gardê-

nia & Tributo a Natal com artistas 
convidados 

20h - Show com cantor e compo-
sitor Chico César

* Entrada gratuita com uso obri-
gatório de máscara e passaporte 
vacinal

Forte dos Reis Magos reabre no aniversário de Natal
VOLTA | Reabertura será 
neste sábado (25), marcada 
por solenidade, exposições e 
shows musicais com artistas 
natalenses e Chico César

Ponto de atração turística e histórica, a fortifi cação integra conjunto de obras de reforma e restauro de nove equipamentos culturais do Rio Grande do Norte concluídas na gestão da professora Fátima Bezerra

ASSECOM

Monumento poderá ser visitado pelo público diariamente, das 9h às 16h, a partir deste domingo (26)
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A maioria da bancada federal 
do Rio Grande do Norte no Con-
gresso Nacional votou favorável à 
aprovação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) da União para 2022. A 
proposta, que dá as diretrizes para 
os gastos e projeções de receitas do 
país no próximo ano, segue agora 
para sanção presidencial. O texto fi -
nal prevê um total de R$ 16,5 bilhões 
para as emendas de relator e R$ 4,9 
bilhões para o fundo partidário, pa-
ra fi nanciamento das campanhas 
eleitorais.

Dos 11 congressistas potigua-
res, oito votaram a favor da LOA e 
três, contrários. Na Câmara Federal, 
apenas um voto contra, do deputa-
do federal Rafael Motta (PSB). Os 
demais – Benes Leocádio (Republi-
canos), Beto Rosado (PP), Carla Di-
ckson (Pros), Girão Monteiro (PSL), 
João Maia (PL), Natália Bonavides 
(PT) e Walter Alves (MDB) votaram 
sim. No Senado, apenas Styvenson 
Valentim (Podemos) se posicionou 
contrário. Jean Paul Prates (PT) e 
Zenaide Maia (Pros) votaram sim à 
proposta do Orçamento Anual.  

Na contagem fi nal, a LOA foi 
aprovada com folga nas duas ca-

sas legislativas, tendo recebido 358 
votos favoráveis e 97 contrários na 
Câmara. No Senado, passou por 51 
a 20. 

O texto fi nal defi ne o salário 
mínimo de R$ 1.210, um aumento 
de 10,04% em relação ao valor atu-
al, que é de R$ 1.100, considerada a 
projeção para a infl ação deste ano, 
que ainda não foi fechada. No texto 
original do Executivo, o valor do mí-
nimo seria de R$ 1.169,00.

O recém-criado Auxílio Brasil foi 
uma das despesas que aumentou o 
valor fi nal da LOA. Originalmente 

estimada em R$ 34,7 bilhões, a ver-
são aprovada teve um acréscimo de 
R$ 54,4 bilhões, resultando em um 
total de R$ 89 bilhões, que deverão 
atender 17,9 milhões de famílias. 
A ampliação só foi possível após a 
aprovação da PEC dos Precatórios, 
que limitou o pagamento das dívi-
das judiciais nos próximos anos e 
alterou a metodologia do teto de 
gastos.

O senador Styvenson Valentim 
comentou seu voto. “O orçamento 
aprovado foi de R$ 4,823 trilhões e 
vai servir para custear as áreas que 
dependem de recursos federais, co-
mo a Saúde, Educação, Infraestrutu-
ra, dentre outros. Neste valor, estão 
incluídos R$ 4,9 bilhões para a gas-
tança nas eleições do ano que vem 
e R$ 16,5 bilhões para o orçamento 
secreto. Por isso, por coerência, vo-
tei contra”, disse.

O deputado federal Girão Mon-
teiro também se pronunciou, afi r-
mando que se posicionou favorável 
à aprovação do orçamento anual 
para o próximo ano por entender a 
necessidade de uma conjuntura de 
estabilidade política, social e fi nan-
ceira para que o Executivo nacional 
possa governar o país. “A missão de 
mudança na forma de se fazer polí-
tica continua”, disse. 

Maioria da bancada federal do 
RN votou favorável ao LOA 2022 

ORÇAMENTO DA UNIÃO

Deputado Girão votou favorável

JOSÉ ALDENIR

Votação de emendas do Plano Diretor 
de Natal serão encerradas nesta quinta

A Câmara Municipal de Natal 
continuou, nesta quarta-feira 
22, a apreciação do projeto de 

revisão do Plano Diretor, aprecian-
do até as 20h, hora de fechamento 
desta edição, 445 emendas, faltando 
43 para concluir a votação. Houve 
acordo entre os parlamentares para 
estender a sessão extraordinária até 
as 21 horas. Foram apresentadas 488 
emendas, sendo 280 consensuais 
e 168 não consensuais, e 83 foram 
retiradas. O presidente da Câmara, 
vereador Paulinho Freire (PDT), con-
siderou que o trabalho foi produtivo. 
“Nossa grande responsabilidade de 
aprovar um plano equilibrado que 

contemple desenvolvimento e pre-
servação ambiental”, destacou.

Das emendas apreciadas na ma-
nhã da quarta-feira, três foram apro-
vadas e 13 rejeitadas pelo Plenário. 
Outras quatro fi caram prejudicadas 
e os vereadores retiraram 11. “Temos 
trazido emendas importantes, como 
a que propõe manter o controle de 
gabarito no entorno do Parque das 
Dunas, mas não tivemos votos sufi -
cientes porque necessita de quórum 
qualifi cado e só conseguimos 19 dos 
20 votos que precisávamos”, explicou 
a vereadora Brisa Bracchi (PT).

A vereadora Nina Souza (PDT), 
líder da bancada governista, desta-
cou que vê celeridade na votação do 
projeto. “Automaticamente, quando 
uma emenda é aprovada ou rejeitada, 
prejudica outras semelhantes com 
o mesmo objeto. Isso acaba dando 
uma celeridade, apesar do volume de 
emendas apresentadas”, disse.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante) destacou a regulamentação 
das Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs). “Trata-se de uma das emen-
das mais relevantes do Plano Diretor 

de Natal porque quando votamos no-
vos instrumentos urbanísticos, sem a 
regulamentação das ZPAs , eles não 
podem ser acionados. Agora, o mu-
nicípio terá condições de certifi car 
a transferência de potencial cons-
trutivo, um dispositivo utilizado por 
diversas capitais brasileiras. Em tem-

po: onde não se pode construir, con-
tinuará preservado, porém, é possível 
transferir aquilo que está totalmente 
restrito para um local edifi cante”.

Destaque também para uma 
emenda de autoria do vereador 
Pedro Gorki (PCdoB), que cria um 
novo capítulo para o Plano Diretor, 

dispondo sobre o Sistema de Gestão 
Democrática e Planejamento Urba-
no. “Inserimos este texto para asse-
gurar que a gestão da nossa cidade 
seja feita de forma participativa e 
transparente, para que a população 
possa ter instrumentos para acessar 
sua participação efetiva nas decisões 
importantes para o futuro de Natal”, 
defendeu Gorki, lembrando que a 
medida será válida não apenas para 
a implantação do Plano Diretor, mas 
de todas as políticas urbanas.

Já a vereadora Margarete Régia 
(PROS) aprovou uma proposição 
que visa defender o meio ambiente e 
combater a poluição visual nos espa-
ços urbanos do município. De acordo 
com a autora, o patrimônio natural, 
ou seja, as árvores, deve prevalecer 
sobre as instalações elétricas e de ilu-
minação pública. “A concessionária 
terá que adequar seus equipamentos 
a esta nova condição, com a instala-
ção da fi ação sem prejuízos para as 
árvores, inclusive podendo ser colo-
cada em outro local. Assim, a cidade 
pode fi car ainda mais bonita com a 
mudança neste manejo”.

FRANCISCO DE ASSIS

Presidente da CMNAT, Paulinho Freire, considerou que o trabalho foi produtivo

ESTATÍSTICA  | Até às 
20 horas, a Câmara 
Municipal havia aprovado 
254 emendas, rejeitado 
65, retirado de pauta 83 
e não votou 43. Foram 
consideradas prejudicadas 
43 emendas.



• Política Natal, quinta-feira, 23 de dezembro de 20216

Duas doenças acometem 
o Ocidente. A falta ou quebra 
das hierarquias e a idiopatia 
de jogar para o outro a culpa 
pela impotência ou fracasso 
em materializar a esperança. 
O culpado será sempre o outro, 
sociedade, o capitalismo, Deus. 
A ideologia será sempre uma 
coisa perigosa, pois envolve, 
além da política, o sentimento 
fanático e fraudulentamente 
religioso de fazer o bem, fan-
tasiado de belo, sem o norte 
do verdadeiro. É trágico esse 
desejo de intimar o bem a 
qualquer custo, criadouro de 
projetos autoritários, onde os 
seres humanos passam a ser 
instrumentos e não fi ns das 
ideias abraçadas. Em Cartas 
do Diabo a seu aprendiz, C. S. 
Lewis diz “a justiça do inferno 
é puramente realista, preo-
cupa-se tão somente com os 
resultados. Seja o que for que 
os homens esperem da vida, 
eles logo vão achando que têm 
direito a isso”. Em A Poeira da 
Glória, Martim Vasquez escre-
ve que com o descarte da reli-
gião e o fechamento da esfera 
transcendente “o homem se 
revolta contra a criação, contra 
Deus, e pretende substituí-lo, 
ora por um demiurgo, ora pela 
ideia, ora pela História, ora pe-
la luta de classes”. Muitos de-
fendem que se queremos que 
nossa civilização não desmo-
rone, nem se torne presa fácil 
do totalitarismo cultural e polí-
tico das tiranias, alguns pontos 
precisam ser avaliados. A per-
da da noção de valores absolu-
tos, conduzidas pela visão de 
que o bem e o mal são relativos 
e ligados à cultura, que valores 
são frutos da pluralidade da vi-
da política e da sociedade são 
estratégias da idolatria política 
em seu jogo de fabricar deuses 
em conformidade com esco-
lhas discricionárias. Isso tem 
paralisado a sociedade na sua 
capacidade de enfrentar o mal, 
o fanatismo, a barbárie, anali-
sados antes sobre sua origem. 
Outro ponto atacado tem sido 
o da natureza e personalidade 
humana. A linguagem, o co-
nhecimento, o pensamento, 
as emoções e aspirações, de 
alguma forma são moldadas 
pelo que experimentamos no 
ambiente, mas a crença de que 
não exista um núcleo inerente 
da natureza e singularidade 
humana, esvazia a noção de 

dignidade e direitos, e retira o 
sentimento de responsabilida-
de pessoal. Mais um ponto, co-
locado por Leszek Kolakowski 
em A Modernidade em Julga-
mento, que se tornou destru-
tivo é a “erosão da consciência 
histórica”. O passado histórico 
é um componente real e ativo, é 
uma referência sempre presen-
te em nossos atos e pensamen-
tos. A ideia de que não temos 
o que aprender com a História 
é desastrosa para nossa civili-
zação, levando ao extremo de, 
desenraizados, não sabermos 
sequer quem somos. A História 
é um imperativo que não pode 
ser eliminado e se sua moldura 
for perdida, na crença de que 
os sonhos de perfeição possam 
ser alcançados, viveremos uma 
ilusão mortal. O conhecimento 
histórico, escreve Kolakowski, 
embora não possa impedir 
surpresas, “pode, pelo menos, 
nos proteger contra esperan-
ças tolas e revelar os limites de 
nossos esforços, por aspectos 
permanentes da natureza hu-
mana e da Grande Natureza, e 
pelo peso da tradição”. Amin 
Maalouf, em O Mundo em De-
sajuste, diz que “a história de 
todas as sociedades humanas 
poderia ser contada ao ritmo 
das crises de legitimidade. 
Após uma reviravolta, outra 
legitimidade emerge, vindo a 
substituir aquela que se des-
mancha. Mas a persistência 
dessa nova legitimidade vai 
depender de seu sucesso”. De-
cisões ou atitudes políticas são 
tomadas colhendo auxílio na 
lei divina, na lei natural, no con-
trato social ou no sentimento 
de continuidade histórica, um 
compromisso entre gerações, 
como disse Burke, os vivos, 
mortos e os que estão por vir.  
Maalouf, referindo-se à crise 
moral do nosso tempo, conce-
bida como perda de referências 
ou de sentido, coloca o ponto 
de vista que a solução pode 
não estar na volta ao passado 
ou a legitimidades antigas, mas 
“também não se encontra no 
relativismo moral que santifi ca 
o egoísmo e idolatra a negação” 
e, reconhecendo que o futuro 
não está escrito de antemão, 
diz que cabe a nós “escrevê-lo, 
concebê-lo, construí-lo, com 
audácia, generosidade, porque 
é preciso agregar, tranquilizar, 
ouvir, incluir, compartilhar;  e, 
antes de tudo, com sabedoria”.

A CRISE DE LEGITIMIDADE QUE 
ATORDOA O MUNDO

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed
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Dr. Geraldo Ferreira

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Até o presente momento, 
já foi defi nido que, para as 
eleições, não vamos fazer 

nenhuma federação ou aliança polí-
tica no Estado, até porque, na federa-
ção, o partido fi ca preso durante de 
quatro anos. E nós não temos acordo 
para fi car preso a nenhum partido, 
principalmente quando esses parti-
dos não fazem parte da nossa base 
político-ideológica. Vamos ter que 
nos tornar base de sustentação de 
coisas que não concordamos. Por is-
so, preferimos a nossa independên-
cia”, declarou o presidente estadual 
do PSTU, Dário Barbosa, afi rmando 
que as discussões internas da sigla 
no Rio Grande do Norte e em âmbito 
nacional descartam a possibilidade 
de formação de alianças políticas e 
federações para o pleito eleitoral do 
próximo ano.

A proposta do PSTU é lançar 
candidaturas próprias para os car-
gos de governador, vice-governador, 
deputados federais e estaduais e 
também para o Senado federal. O 
objetivo da sigla é, “apresentar uma 
proposta política inovadora para 
governar o Estado, com nomes que 
estão sendo estudados pelo diretó-
rio estadual para disputar as urnas 
nas eleições do ano que vem, como 
por exemplo, Dário Barbosa (PSTU), 
Alexandre Guedes (PSTU), Emanuel 
Egídio (PSTU), Socorro Ribeiro (PS-
TU)”.

Em entrevista exclusiva ao jor-
nal AGORA RN, nesta quarta-feira 
22, o presidente estadual do PSTU 
esclareceu que não faz sentido efe-
tivar uma aliança ou federação com 
o partido da governadora Fátima 
Bezerra e com outras siglas, “porque 
a própria governadora atacou os 
funcionários públicos com a refor-
ma da previdência. E os programas 
que os partidos, que estão forman-
do as federações ou alianças, estão 
apresentando até o momento, ten-
tam manter essa mesma forma de 
governar o nosso RN, que comando 
o povo já conhece a muito tempo”, 
explicou.

Dário disse que a cúpula nacio-
nal do PSTU está dialogando e dese-
nhando o programa de governo pa-
ra 2022 e que o Rio Grande do Norte 
irá seguir as diretrizes defi nidas pela 
nacional, para poder sistematizar e 
adequar o programa de governabi-
lidade à realidade do povo potiguar.

“Por isso, nós já começamos es-
sas discussões e, evidentemente, no 
início de 2022, o PSTU no Rio Gran-
de do Norte vai apresentar questão 
para a educação, saúde, aposenta-
doria, segurança pública, meio am-
biente, juventude, negros, mulheres, 
imigrantes, povos originários e 
pessoas LGBTI. Teremos debates 
sobre temas, onde vamos convocar 
as pessoas, os movimentos sociais 
e sindicais e discutir juntos o nosso 
programa”, ressaltou.

No Rio Grande do Norte, o 
partido quer apresentar uma polí-
tica mais próxima do trabalhador, 
“dessas 120 milhões de pessoas que 
estão passando por necessidades 
alimentares e os desempregados do 
nosso país. Queremos incorporar 
essas pessoas na vida econômica e 
social do país e do Estado”, destacou 
Dário.  

“Fátima privilegia as gran-
des empresas”

Questionado sobre a avaliação 
que faz sobre a gestão da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), o presi-
dente estadual do PSTU afi rmou 
que a gestora petista tem a mesma 
dinâmica dos governos anteriores e 
que não possui um plano de geração 
de empregos por meio da constru-
ção civil, por exemplo.

“Fátima privilegia as grandes 
empresas. É um governo que já está 
no terceiro ano de mandato e não 
foi capaz de reaver os R$ 10 bilhões 
de dívidas ativas que as empresas 
devem aos cofres públicos e que po-
deriam ser investidos em educação 
e saúde, emprego para a juventude, 
por exemplo. Ela não tem uma po-

lítica de combater fome, pobreza, 
falta de moradia, terras para as pes-
soas plantarem, comprar alimentos 
da agricultura familiar e distribuir 
para os desempregados. Mas, o que 
se vê são as pessoas nas ruas pedin-
do esmolas”.

Ele disse ainda que o PSTU luta 
pela redução e congelamento dos 
preços dos alimentos, defesa da re-
dução da jornada de trabalho, sem 
redução salarial, com aumento ge-
ral de salários e reposição automá-
tica pela infl ação e por empregos e 
direitos. Além disso, o partido quer 
reforçar a mobilização contra as 
privatizações e a reforma adminis-
trativa.

Rosália deve ser o nome 
escolhido para concorrer ao 
governo

O presidente estadual do PSTU, 
Dário Barbosa, ressaltou que Ro-
sália Fernandes (PSTU) continua 
sendo o nome cotado para ser a 
pré-candidata do partido, que vai 
brigar pela cadeira de governadora 
do Rio Grande do Norte.

“O nome de Rosália é bem re-
cebido pelos membros e lideranças 
do diretório estadual do PSTU, que 
sinalizam positivamente a sua pré-
-candidatura ao cargo de governa-
dora do Estado no próximo pleito. 
Experiente na política, embora não 
tenha sido eleita, Rosália Fernandes 
é conhecida por boa parte dos elei-
tores potiguares, já que a candidata 
vem disputando cargos políticos no 
Estado nas últimas eleições. Ela já 
concorreu à prefeitura de Natal e ao 
cargo de deputada estadual”, disse.

ELEIÇÕES | Intenção da 
legenda é apresentar 
nominatas próprias para 
cargos majoritários e 
proporcionais

PSTU pretende concorrer a 
cargos eletivos no RN sem 
alianças políticas ou federação

ARQUIVO PESSOAL

Dário Barbosa: “Não temos acordo para fi car preso a nenhum partido”
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A falta de pagamento aos presta-
dores de serviços que realizam 
cirurgias cardiológicas eletivas 

pelo SUS no Rio Grande do Norte tem 
provocado desespero em familiares 
de, pelo menos, 30 crianças com pro-
blemas como cardiopatia, que aguar-
dam cirurgias decisivas e devem espe-
rar ainda mais em razão do impasse 
gerado. A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Natal informou, por 
meio de nota, que o município vem ar-
cando sozinho com os custos elevados 
dos procedimentos e que o governo do 
Estado não tem realizado o repasse e a 
contrapartida obrigatórios.

Em novembro, a crise já havia 
sido defl agrada em razão da falta de 
pagamentos, por parte do Estado e do 
município de Natal. Com a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap) 
quitando sua parte, algumas cirur-
gias foram retomadas. O município 
fechou acordo para realizar o paga-
mento da sua parte, mas médicos e 
hospitais reclamam que até agora 
não receberam, e a crise recomeçou.

Os procedimentos mais afetados 
são aqueles que envolvem cardiopa-
tia. Já os prestadores de serviços en-
volvidos na questão são, pelo menos, 

as seguintes unidades hospitalares: 
Incor, Hospital do Coração, Prontoclí-
nica Paulo Gurgel e Memorial.

Conforme informações levanta-
das pelo Blog do Dina, junto à regula-
ção que enfi leira a ordem de cirurgias 
das crianças, muitos familiares não 
sabem da situação e acreditam que 
a demora se deve por questões habi-
tuais.

Há, por exemplo, relatos de pais 

acompanhando fi lhos em interna-
ção no Hospital Universitário Ono-
fre Lopes (Huol) acreditando que a 
criança será chamada para cirurgia 
no coração a qualquer momento. 
No entanto, por causa da suspensão 
do serviço, desconhecida por eles, o 
procedimento ainda não foi liberado.

No entanto, não só as crianças 
cardiopatas estão sendo afetadas pe-
la suspensão dos serviços cardiológi-

cos, mas também os pacientes adul-
tos. Além dos hospitais, nem mesmo 
as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) estão realizando o atendi-
mento a esses pacientes.

Uma importante iniciativa imple-
mentada pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Natal durante a 
pandemia está suspensa. Conforme 
o projeto, os pacientes infartados são 
retirados das UPAs e, aqueles que ne-

cessitam de atendimento cardiológi-
co de urgência, seria imediatamente 
transferido para uma unidade priva-
da conveniada. Com isso, as UPAs es-
tariam liberadas para o atendimento 
de pacientes com Covid.

Diante da crise gerada pelo im-
passe, o secretário municipal de 
Saúde, George Antunes, anunciou 
medidas para sanar a crise. Uma reu-
nião com os prestadores de serviço 
ainda nesta terça-feira para encami-
nhar um pagamento de mais de R$ 5 
milhões e ele explicou que o valor se 
refere a uma primeira parcela de mais 
de R$ 70 milhões.

Antunes explicou ainda que parte 
da crise que está acontecendo decor-
re da falta de pagamento do Estado 
do Rio Grande do Norte à Prefeitura 
do Natal. “Acontece que o Estado 
nos deve recursos de Saúde e com os 
quais pagaríamos esses prestadores. 
E o Estado simplesmente diz que 
não vai pagar, mas nós vamos. Vou 
arrumar dinheiro de outra fonte. Mas 
vai ser pago”, garantiu o secretário da 
pasta.

A promotora de Defesa da Saú-
de, Iara Pinheiro, que monitora o 
assunto, informou que foi realizada, 
recentemente, uma audiência com as 
partes envolvidas. A reportagem do 
AGORA RN tentou, durante a tarde 
desta quarta-feira 22, contato com a 
Promotoria, por meio da Assessoria 
de Comunicação do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte (MP-RN), 
mas até o fechamento desta edição, 
não obteve retorno.

Cirurgias cardiológicas são suspensas 
em Natal por falta de pagamento
IMPASSE  | Crianças e adultos 
aguardam resolução entre 
Prefeitura da Capital e 
Governo do Estado para 
realizarem os procedimentos  
médicos

Hospitais não recebem repasses e suspendem atendimentos pelo SUS; SMS reclama de atraso no repasse de recursos

George: “O Estado nos deve recursos, com os quais pagaríamos esses prestadores. E o Estado que não vai pagar”

A Secretaria de Saúde de Natal 
se pronunciou nesta quarta-feira 
22, por meio de nota, sobre os dé-
bitos com prestadores e afi rmou 
que a pasta tem se empenhado 
em honrar os compromissos para 
garantir a manutenção dos ser-
viços na rede assistencial. Infor-
mou ainda que o município vem 
arcando, sozinho, com os custos 
elevados, sem o repasse e a con-
trapartida que, obrigatoriamente, 
teria de ser feita pelo Estado.

“Esse fato é de conhecimento 
público, inclusive, com decisão ju-
dicial proferida a favor do municí-
pio, com débitos da ordem de algo 
em torno de R$ 100 milhões. Esse 
fato incontestável está judicializa-
do com decisão favorável ao mu-
nicípio e mesmo assim, observa- 
se o Estado se negando a cumprir 
a decisão judicial, eximindo-se de 
sua responsabilidade, permane-
cendo inerte e contribuindo para 
tornar caótica a situação da saúde 
pública no RN”, diz a nota.

A pasta informou que, “o mu-

nicípio de Natal garante assistên-
cia aos seus munícipes e a todos 
aqueles que procuram o atendi-
mento na rede básica e em suas 
Unidades de Pronto Atendimento 
- UPAs, mesmo que os números 
demonstram a invasão territorial 
por munícipes de outras localida-
des, sendo prova maior a popula-
ção de Natal atualmente alcançar 
a marca de quase 900 mil habitan-
tes, em contraponto ao número 
de pessoas cadastradas com o 
Cartão SUS de Natal, que ultra-
passa 1,4 milhão que têm todo o 
atendimento custeado, exclusiva-
mente pelo município”.

E completa, “essa situação 
precisa ser equacionada e o go-
verno precisa cumprir as decisões 
judiciais, sob pena de ser respon-
sabilizado diretamente, pelo suca-
teamento da saúde pública no RN. 
Por fi m, a SMS Natal segue incan-
savelmente buscando encontrar 
uma solução fi nanceira, pois seu 
maior compromisso é com a po-
pulação”.

SMS de Natal diz que não recebe verbas e contrapartida do Estado
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O baixo volume de vencimentos 
em novembro fez a Dívida 
Pública Federal (DPF) subir 

após dois meses seguidos de queda. 
Segundo números divulgados nesta 
quarta-feira 22  pelo Tesouro Nacio-
nal, a DPF passou de R$ 5,373 trilhões 
em outubro para R$ 5,499 trilhões em 
novembro, alta de 2,34%.

O Tesouro prevê que a DPF conti-
nuará a subir. De acordo com o Plano 
Anual de Financiamento (PAF), re-
visada no fi m de maio, o estoque da 
DPF deve encerrar 2021 entre R$ 5,5 
trilhões e R$ 5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária (em 
títulos) interna (DPMFi) subiu 2,48%, 
passando de R$ 5,106 trilhões em 
outubro para R$ 5,233 trilhões em 
novembro. No mês passado, o Tesou-
ro emitiu R$ 85 bilhões em títulos a 
mais do que resgatou, principalmen-
te em papéis vinculados à taxa Selic 
(juros básicos da economia).

Além da emissão líquida, de 
acordo com a Agência Brasil, houve 
a apropriação de R$ 41,83 bilhões 
em juros. Por meio da apropriação 
de juros, o governo reconhece, mês a 
mês, a correção dos juros que incide 
sobre os títulos e incorpora o valor ao 
estoque da dívida pública.

No mês passado, o Tesouro emi-
tiu R$ 102,77 bilhões em títulos da 
DPMFi, o segundo menor nível do 
ano. No entanto, o baixo volume de 
vencimentos no mês passado fez a 
emissão líquida continuar com saldo 

positivo. Em novembro, venceram R$ 
17,77 bilhões, quase a totalidade em 
títulos corrigidos pela infl ação.

A alta só não foi maior porque a 
Dívida Pública Federal externa (DP-
Fe) caiu 0,41%, passando de R$ 267,41 
bilhões em outubro para R$ 266,3 bi-
lhões em novembro. O principal fator 
foi a pequena queda de cerca de 0,4% 
do dólar no mês passado.

Depois de cair nos últimos dois 
meses, o colchão da dívida pública 
(reserva fi nanceira usada em momen-
tos de turbulência ou de forte concen-
tração de vencimentos) voltou a subir 
em novembro. Essa reserva passou de 
R$ 1,011 trilhão em outubro para R$ 
1,097 trilhão no mês passado.

Atualmente, o colchão cobre 
quase um ano de vencimentos da 
dívida pública. Nos próximos 12 me-
ses, está previsto o vencimento de R$ 
1,155 trilhão em títulos federais.

Nos primeiros meses da pande-
mia da covid-19, o governo queimou 
parte desse colchão para compensar 
a instabilidade no mercado fi nancei-
ro. Em novembro do ano passado, o 
Banco Central teve de repassar ao 
Tesouro R$ 325 bilhões para ajudar a 
recompor essa reserva. O restante es-
tá sendo feito com as novas emissões.

Em abril, a Emenda à Constitui-
ção do Novo Marco Fiscal, originá-
ria da PEC Emergencial, reforçou o 
colchão com mais R$ 140 bilhões da 
desvinculação do superávit de fun-
dos públicos.

Sondagem mostra que cerca 
de 40% dos pequenos negócios 
investiram na empresa em 2021

Quatro em cada dez micro e 
pequenas empresas realiza-
ram investimentos durante 

2021, de acordo com a Sondagem 
Temática Trimestral, realizada pelo 
Sebrae em parceria com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). Entre os 
pequenos negócios, os que mais 
investiram na empresa foram os da 

Indústria, com 47% das empresas; 
seguidos pelos de Serviços (39%) e 
Comércio (35,2%).

Entre o universo das empresas que 
estão encontrando difi culdade para 
investir no próprio negócio (que repre-
senta 41% dos entrevistados), os três 
principais motivos alegados foram as 
incertezas sobre a manutenção do ní-
vel de demanda (44,6%), a limitação de 
recursos da empresa (42,1%) e o custo 
do fi nanciamento (29%)

A Indústria é o único setor que 
apresentou uma melhora na pers-
pectiva de contratação para o próxi-
mo trimestre. Segundo a Sondagem, 
16,4% dos empreendedores desse 
setor pretendem aumentar seus 

quadros de pessoal, contra 15% que 
tinham a mesma intenção em ou-
tubro, e outros 68,9% vão manter o 
mesmo quantitativo de pessoal.

Apesar do Setor de Serviços ser 
o que mais pretende contratar, com 
18,2%, a intenção de aumento de 
pessoal caiu em relação a outubro, 
quando 21,8% dos donos de peque-
nos negócios tinham essa intenção, 
e outros 76% pretendem manter 
seus contratados, fazendo com 
que apenas 5,8 % pensem na pos-
sibilidade de demissões. Já entre os 
empreendedores do Comércio, 10% 
pretendem contratar; 81,3% que-
rem manter seus quadros e outros 
8,7% pensam em demissão.

NÚMEROS | De acordo 
com Sondagem Trimestral, 
realizada pelo Sebrae 
em parceria com a FGV, 
a indústria é a que mais 
investiu no próprio negócio

Indústria é o único setor que apresentou uma melhora na perspectiva de contratação para o próximo trimestre

ELISA ELSIE

TESOURO NACIONAL

Dívida Pública aumenta  
2,34% em novembro e 
se aproxima de R$ 5,5 tri
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LINDOMAR NUNES ALVES, CPF 024.414.214-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 30,77ha, 1500m3/mês inserida na poligonal do Processo 
DNPM 848180/20, localizada no Sítio Logradouro, Município de Lagoa Salgada-RN.

LINDOMAR NUNES ALVES 
Requerente

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA -LS

MATHEUS SABINO PINHO MARINHO CANUTO CPF: 107.123.374-23, torna público que está requerendo ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-
LS, para extração mineral de SAIBRO em uma área de 40,00 (há), com volume de 1.500 m³/mês, localizado no Sitio 
Lagoa do Maroto, Zona Rural de Caiçara do Norte-RN.

Matheus Sabino Pinho Marinho

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação 
da  Licença Simplificada - RLS referente a atividade de EXTRAÇÃO MINERAL DE SAIBRO em uma área de 13,64 
hectares, com volume de extração de 1.500m³/mês, localizada na ILHA DO AMARRA NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 
59.596-000 – GALINHOS/RN.

RENATA CAROÇA SEIXAS
Diretora Jurídica

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia -
LP para a USINA FOTOVOLTAICA SERRA DO MEL, cuja capacidade instalada será de 30,10 MW, 
localizada no Lote 39 – Vila Rio Grande do Norte, S/N, Zona Rural, município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Presidente. 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CASCAR BRASIL MINERACAO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, com endereço na Rod 226, Km 150, Faz. 
São Francisco, município de Currais Novos/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação – LI para Linha de 
Distribuição de 69 kV, com 35 KM de extensão, que interligará a Subestação de CURRAIS NOVOS II, 
pertencente à TRANSMISSORA TAESA, à subestação de 69 kV da CASCAR BRASIL MINERACAO LTDA, 
localizada no município de Currais Novos/RN.

Jucieny Sousa de Moura Barros – Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0002-08, torna público que está requerendo do IDEMA 
a LI, para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado à Rod. RN 203, KM 0 –
Encontro com a BR 226, Zona Rural, Macaíba/RN.

FRANCISCO DE SALES DANTAS
CNPJ: 08.534.562/0002-08

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

POSTO FLORES DIESEL EIRELI, CNPJ: 70.035.860/0001-46, torna público que está requerendo do IDEMA a 
LI, para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado à Rod. RN 118 - km 50,10, 
s/n, Novo Horizonte, Jucurutu/RN.

POSTO FLORES DIESEL EIRELI
CNPJ: 70.035.860/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 05/01/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão Pública 
que trata do Pregão Eletrônico nº 053/2021, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
TIPO CAMINHONETE 4X4 0KM ANO/ MODELO 2022/2022 PARA A GUARDA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, conforme especificações no 
edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal e no portal de compras 
públicas. O critério de julgamento será pelo menor valor por ITEM, conforme anexo I e 
Termo de referência do edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 
08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN 
ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 22 de dezembro de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 05/01/2022, às 11:00 horas, para a abertura da Sessão Pública 
que trata do Pregão Eletrônico nº 054/2021, objetivando a aquisição de um veículo de 
passeio 0km, 1.0 - transporte 5 pessoas, destinada a UBS JOSÉ MARTINS do 
município de Pedro Avelino/RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal e no portal de compras públicas. O critério de 
julgamento será pelo menor valor por ITEM, conforme anexo I e Termo de referência do 
e d i t a l . O E d i t a l e s e u s a n e x o s e n c o n t r a m - s e d i s p o n í v e i s n o s i t e 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 
08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN 
ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 22 de dezembro de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 06/01/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão 
Pública que trata do Pregão Eletrônico nº 055/2021, objetivando a aquisição de um 
veículo e material permanente para a Unidade de Básica de Saúde Zelito Calaça, 
centro de Pedro Avelino-RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal e no portal de compras públicas. O critério de julgamento 
será pelo menor valor por ITEM, conforme anexo I e Termo de referência do edital. O 
E d i t a l e s e u s a n e x o s e n c o n t r a m - s e d i s p o n í v e i s n o s i t e 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal nos horários 
das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro 
Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 22 de dezembro de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 07/01/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão 
Pública que trata do Pregão Eletrônico nº 056/2021, objetivando a aquisição de um 
veículo e material permanente para a Unidade de Básica de Saúde Centro Cohab, 
Pedro Avelino-RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal e no portal de compras públicas. O critério de julgamento será pelo 
menor valor por ITEM, conforme anexo I e Termo de referência do edital. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br, e na 
sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: 
pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações pessoalmente no endereço Praça Pedro 
Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, 
nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 22 de dezembro de 2021
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PROCESSO Nº 1.122.034/2021 – 2ª CHAMADA

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação 
de empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços 
de construção da 1ª etapa do projeto do Mirante da Serra, do município de Serra 
Caiada/RN, conforme contrato de repasse 899022/2020/MTUR/CAIXA. Os envelopes 
relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do 
dia 10 de janeiro de 2022, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal de Serra 
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 
horas do dia 10 de janeiro de 2022. O edital e seus anexos estão disponíveis na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 
3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 22 de dezembro de 2021
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

Dois bandidos morrem em 
confronto com policiais militares

Dois bandidos morreram após 
confronto com a Polícia 
Militar, nesta terça-feira 21, 

em São Gonçalo do Amarante, na 
Região Metropolitana de Natal. Po-
liciais do 4º Batalhão da PM foram 
checar uma denúncia de atividade 
criminosa e terminaram recebidos 
com disparos de arma de fogo. Pelo 
menos seis suspeitos estavam envol-
vidos e teriam sido apontados como 
prováveis responsáveis por uma se-
quência de crimes que aconteceram 
na segunda-feira 20, com a explosão 
de caixas eletrônicos, incêndio e 
atentado contra uma companhia 
policial em Ceará-Mirim.

O confronto com os policiais 
se iniciou por volta das 15h30, no 
bairro Jardim Lola. Os disparos 
atingiram nderson Alan Rocha Fer-
nandes, conhecido como “Alan Dis-
ciplina”, que era suspeito de ser um 
dos líderes do crime na região. Neste 
momento, os militares pediram 
reforço para sair do local, pois se 
tratava de uma área de difícil aces-
so, e socorrer o homem. O helicóp-
tero Potiguar 01 e outra unidades 
de segurança como o BPChoque, 
CPRE, Bope, além de integrantes de 
outros Batalhões se dirigiram para 
dar apoio na ocorrência. O suspeito 
atingido foi encaminhado para o 
Hospital Santa Catarina, na Zona 
Norte de Natal, mas não resistiu.

Inconformados com a morte de 
Alan, os demais suspeitos se escon-
deram em um viveiro de camarão e 
houve um segundo confronto com os 
policiais. Um outro homem identifi -
cado como Walter, mais conhecido 
como “Juju”, foi atingido por disparos 
por volta das 19 horas. Ele chegou a 
ser atendido pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência, mas 
acabou morrendo. Um dos suspeitos 
teria saído do mangue, e sujo de la-
ma, foi detido pela polícia. Os demais 
envolvidos conseguiram fugir.

Com o primeiro suspeito, a po-
lícia apreendeu um revólver, um 
tablete de maconha, cinquenta pe-
dras de crack, dois radiocomunica-
dores, dois celulares e roupas camu-
fl adas. Além de 58 reais em dinheiro 
fracionado. Já com o segundo, uma 
pistola Tauros .40 e um carregador 
com três munições também foram 
tomados. Além disso, foi encontra-
da uma quantia em dinheiro, dro-
gas, rádios-comunicadores, entre 
outros objetos. Todo o material foi 
encaminhado para a Delegacia de 
Plantão da Zona Norte de Natal.

O Instituto Técnico-Científi co 
de Perícia e a Polícia Civil também 
foram acionados para fazer os pro-
cedimentos cabíveis.

RESULTADO | “Alan Disciplina” 
e “Juju” se deram mal, 
depois de atirarem em PMs

Policiais militares apreenderam material com um dos suspeitos

DIVULGAÇÃO
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Temperatura ideal para casa vinho
REPRODUÇÃO

Você sabia que a temperatura 
do vinho infl uencia diretamente na 
percepção de sabor e aromas? É por 
isso que a temperatura é um fator im-
portante na hora de servir e degustar 
cada vinho. 

Sabe quando a cerveja quente não 
desce? Pois é, com o vinho a tempe-
ratura também importa! Para os que 
podem (e querem), é possível comprar 
termômetros bem interessantes em 
lojas especializadas e por precinhos 
convidativos.

Mas a temperatura é realmente 

importante? É!!! Ela pode mudar mui-
to a forma como sentimos o gosto. Por 
exemplo, em temperatura ambiente 
(mais ou menos 25 graus), os vinhos 
brancos parecem mais ácidos.

Lembre-se que a temperatura 
dentro da geladeira varia entre 2 e 5 
graus, então ela não é o melhor lugar 
para guardar vinhos brancos e tintos 
por longos períodos (até por conta 
da umidade), mas pode servir para 
baixar a temperatura deles até que 
cheguem na temperatura ideal para 
servi-los.

Vinho Tinto - temperatura ideal para servir é entre 13 a 20 graus. 
Vinho branco ou rosé - temperatura ideal para servir é 7 a 13 graus. 
Espumante - temperatura ideal para servir é entre 6 e 9 graus. 
Vinhos do porto - temperatura ideal para servir é entre 14 e 18 graus. 

E você, costuma tomar seu vinho não temperatura correta?

O Conselho de Ensino Pesqui-
sa e Extensão (Consepe) da 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) aprovou, 
na manhã desta quarta-feira 22, o 
atestado de esquema vacinal contra 
a covid-19 para acesso às dependên-
cias físicas da instituição de ensino. 
Na tarde do mesmo dia, a proposta 
seria avaliada também pelo Conse-
lho de Administração (Consad).

A decisão aplica-se aos estu-
dantes; servidores docentes e técni-
co-administrativos (efetivos e apo-
sentados); professores substitutos, 
temporários, visitantes, colaborado-
res e voluntários; pensionistas; pes-
quisadores ou bolsistas de agências 
de fomento; trabalhadores terceiri-
zados; além do público em geral. Já 
o ingresso de pessoas com contrain-
dicação da vacina ocorrerá somente 
mediante apresentação de atestado 
médico. Nesse sentido, ao acessar as 
dependências da Universidade, as 
pessoas deverão portar a cópia do 
comprovante do esquema vacinal, 
conforme normatização do Ministé-
rio da Saúde, ou do atestado médico, 
físico ou digital, podendo este ser so-
licitado a qualquer momento.

A aprovação do Colegiado Supe-
rior tomou como base os termos da 

Constituição Federal de 1988 relati-
vos à autonomia das universidades 
públicas e à proteção dos direitos 
fundamentais à vida e à saúde; as 
normativas e legislações referentes 
ao enfrentamento da pandemia da 
covid-19; bem como as solicitações 
das representações estudantis e sin-
dicais dos servidores técnico-admi-
nistrativos e docentes da UFRN.

A comprovação do esquema vaci-
nal pelos docentes efetivos, substitu-
tos e visitantes e técnico-administra-
tivos confi gura-se como atualização 

dos dados cadastrais, de caráter obri-
gatório. O servidor que não houver se 
vacinado deverá anexar, via sistema, 
declaração com a devida justifi cativa 
médica ou técnica, a qual será ana-
lisada pela Diretoria de Atenção à 
Saúde do Servidor (DAS). Confi rma-
da a impossibilidade de vacinação, as 
atividades deverão ser desenvolvidas 
remotamente. No caso de não haver 
justifi cativa, o servidor não poderá 
ter acesso às dependências da UFRN, 
enquanto não regularizar a situação 
do seu esquema vacinal.

Todos os alunos dos cursos técni-
cos de nível médio, de graduação e de 
pós-graduação deverão comprovar o 
esquema vacinal. Os discentes que ain-
da não foram contemplados no esque-
ma vacinal deverão apresentar justifi -
cativa. Já o estudante que não houver 
se vacinado deverá enviar declaração 
com a devida justifi cativa médica ou 
técnica, a qual será analisada pela DAS. 
Confi rmada a impossibilidade de 
vacinação, as atividades acadêmicas 
poderão ser desenvolvidas sob forma 
de procedimento análogo ao Regime 

de Exercícios Domiciliares, previsto na 
Resolução nº 171/2013 – Consepe.

Na contratação de prestação de 
serviços fi rmados no âmbito da UFRN 
e que atuam nos Hospitais Universi-
tários (HUs), sob gestão da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), deve-se solicitar à empresa 
prestadora de serviço a comprovação 
do esquema vacinal em conformida-
de com o calendário de imunização 
de todos os trabalhadores terceiri-
zados, como condição para início ou 
continuação dos serviços.

UFRN aprova atestado de esquema vacinal 
contra covid-19 para aulas presenciais
IMUNIZADOS | Ao acessar 
Universidade, as pessoas 
deverão portar a cópia do 
comprovante do esquema

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Ingresso de pessoas com contraindicação da vacina ocorrerá somente mediante apresentação de atestado médico
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

DIREITO ADMINISTRATIVO 
O advogado, professor e consul-

tor jurídico  Ricardo Duarte Júnior  
lançou recentemente, com noite de 
autógrafos na OAB/RN, seu livro. 
A obra de 500 páginas Segurança 
Pública:Limites e possibilidades à 
privatização das tarefas da Admi-
nistração Pública foi editada pela 
Juruá e é fruto da tese de doutorado 
do autor,  na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.

Ao lado da bela esposa Juliana 
Freitas e do casal de fi lhos foi pres-
tigiado pelo presidente da Ordem, 
Aldo Medeiros, pelo diretor da 
escola da AL professor João Maria 
de Lima, e vários advogados.

MICKEY
O jovem casal Bárbara Delfi no e 

Fábio Gosson resolveu  ter um fi nal 
de ano diferente, proporcionando 
dias mágicos à primogênita, Helena, 
de quase dois anos. Passeios, risos 
e encantamentos em caminhadas 
pelo parque temático e de diversões 
Magic Kingdom, em Walt Disney 
World Resort, Flórida, onde a 
pequena se esbaldou vestida de 
minnie. 

AJUDA CHIC 
Criado há seis anos pelo jorna-

lista Elias Medeiros, o projeto Chic 
é Ser Solidário desenvolve ações 
este o 31 de dezembro, mas para 
isso precisa de ajuda. Quem puder 
ajudar a transformar o fi nal do ano 
de famílias carentes, pode doar 
cestas básicas prontas, brinquedos, 
toalhas, lençóis e roupas usadas 
em bom estado de conservação. 
Mais informações basta entrar em 
contato pelo telefone 99950-5602.

LÍDER 
O jornalista Jean Valerio co-

mandou numa big festa o Prêmio 
Líderes Empresariais do Rio Gran-
de do Norte, edição 2021, onde 
foram agraciados empreendedores 
destacados em seus segmentos, 
não só pelo talento e histórias 
e muito pela competência em 
gestão de pessoas e negócios. 

SÓ QUERO DINHEIRO
Seis em cada 10 estagiários 

não se sentem prontos para o mer-
cado de trabalho. É o que mostra 
um levantamento da Companhia 
de Estágios. Segundo a pesquisa, 
40% dizem que precisam adquirir 
mais experiência e 20% alegam 
que é preciso melhorar o currí-
culo. O estudo também mostra 
que a vocação perdeu relevância 
como principal motivação dos 
estudantes na hora de escolher a 
graduação. Acredito que o maior 
fator atualmente seja o tamanho 
do salário, desta forma estamos 
sujeitos a “profi ssionais” sem 
apego ou humanidade ao trabalho 
e cuja dedicação ocorre na mesma 
medida do montante ganho. 

SEM TALENTO 
Nenhum potiguar foi classi-

fi cado para a fi nal do Concurso 
Internacional de Canto Linus 
Lerner – Edição Brasil que 
ocorre hoje.  São 18 fi nalistas. Um 
vencedor será escolhido através do 
voto popular de forma exclusiva 
pelo site da Orquestra Sinfônica do 
RN, até às 18h. O concurso agracia 
jovens talentos da música lírica 
do país via projeto Movimento 
Sinfônico 2021.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Eduardo Maia, Estevão Lúcio, Tereza Li, Jeronimo Melo, 

Daniela Zambom e
 José Vasconcelos Rocha

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

Bruno Melo e Adriana Flor aproveitam o fi nal de ano e 

curtem dias de andanças por Portugal, com a caçula. Uma das 

paradas, a bela cidade do Porto.

A advogada Lúcia Jales comemora a chegada de mais um 

netinho, nascido em Brasília. Para alegria da família nasceu João Levi, 

fi lhó de Felipe Jales e Camila Brenda. 

Minha mais profunda solidariedade a amiga, comunista 

querida Liege Barbalho pela partida do “nosso marido” Wellin-

gton Vieira. Que seja acolhido por Aquele que tudo sabe. 

A Casa Haroldo foi o lugar escolhido para os vivas da matriarca 

Lucinha Chalita festejar seus 86 anos em família, na companhia apenas 

de fi lhos, notas e netos. 

A formação é de fonoaudiologia, mas 
pela beleza incomum, ANA LUCIA RO-
SAS, 41, terminou enveredando pelas 
passarelas, que deixou após a mater-
nidade. Mãe em tempo integral de três 
fi lhos, na pandemia virou empreende-
dora e criou a Kids Soul. A marca é um 
sonho concretizado da menina ruiva 
que sempre gostou de moda e cresceu 
vendo a mãe pintar e desenhar. “Fala-
mos de sonhos, contamos histórias a 
cada estampa, que tem toque e alma 
de criança. Acredito que um simples 
rabisco é apenas uma linha que saiu 
para passear”, explica a creator @
analuciarosas da @kidssoul_

Você não faz ideia
 doente é capaz. Acredite! “

“

BDAY - ESTEVAO LUCIO

 Lorena Campos e Flávio Pisca em dia de 
batizado da fi lha lindinha Maria

Juliana Freitas e 
Ricardo Duarte em 

dia de lançamento de 
livro dele As BFFs Renata Gadelha e Marília Navarro

Em recente casamento,  Elaine 
Vládia e Anderley Fonseca As Motta: Rebecka, Camilla, Karla e Talita
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

O dia deve seguir sem muitas novidades, mas 
você pode contar com ótimas vibrações dos 
astros para correr atrás dos seus ideais. O ano está 
terminando, mas ainda dá tempo de conquistar 
algumas das coisas que planejou.

Seu dia deve seguir sem muitas surpresas. O céu 
indica que o melhor a fazer é cuidar das tarefas 
de rotina e se empenhar no cumprimento de suas 
metas. Pode até trabalhar em equipe, mas evite 
depender dos colegas.

É muito provável que você esteja concentrada nos 
seus compromissos e afazeres, afi nal, o tempo 
passa rápido e há muito para fazer antes do Natal. 
Assuntos de casa e família vão exigir boa parte da 
sua atenção e energia hoje.

Ainda que o astral esteja um tanto parado hoje, a Lua na 
Casa 10 mantém a sua disposição para lutar pelo que deseja 
e você vai mostrar toda sua competência no emprego. 
Vários astros ocupam a sua Casa da Comunicação, o que 
deve ajudá-la a dialogar melhor com as pessoas.

A comunicação continua favorecida e você deve 
aproveitar o astral para conversar com chefes e 
colegas sobre tudo que gostaria de mudar no dia a dia 
do trabalho. Você terá boas ideias e saberá direitinho o 
que dizer para convencer os outros de que tem razão.

Investir nos estudos será uma boa opção para 
você hoje, principalmente se estiver no meio de 
um curso ou se preparando para algum tipo de 
concurso. As fi nanças também terão prioridade 
para você hoje.

Cumprir as tarefas de rotina e deixar tudo 
pronto para o Natal é tudo que você vai querer 
— seu único desafi o será controlar os gastos, 
principalmente diante de vitrines e coisas bonitas. 
Use a sensatez, meu cristalzinho!

Por mais que você queira mudanças, o momento pede calma 
e prudência. Pode até planejar as transformações que deseja, 
mas não coloque em prática ainda, pois o astral está um 
tanto lento. Vários astros estão posicionados em Capricórnio 
e você pode explorar todos os talentos do seu signo.

Você vai se dedicar ao trabalho e aos seus compromissos 
com muita disciplina, afi nal, não vai querer deixar nada para 
a última hora em véspera de feriado. E como as tarefas não 
são poucas, procure defi nir o que é prioridade. Peça ajuda e 
troque ideias com os colegas para resolver qualquer situação.

Agir com cautela e discrição será uma boa pedida 
para você hoje, aquariana. Alguns planetas 
infernizam o seu astral, por isso, tudo indica que 
você vai querer fi car mais quietinha no seu canto, 
longe de agito e barulho.

No trabalho, tudo que você vai querer é fi car bem 
quietinha para dar conta das suas tarefas logo e 
curtir o feriado sem qualquer preocupação. A Lua 
acentua a sua intuição, por isso, confi e no seu sexto 
sentido e não comente seus planos com ninguém.

A Lua recomenda que você procure manter o serviço 
em dia, sem sair muito das tarefas de rotina. Você pode 
contar com o apoio de colegas e amigos para o que 
precisar, e boas conversas ajudarão você a encontrar 
soluções criativas e até inovadoras para os problemas.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Carlos Alberto de Nóbrega 

acelerou bem o passo e vai deixar 
programas gravados da “Praça”, 

inéditos, para exibição no período 
de férias...... Aliás, esta foi a ordem 

distribuída para todas as produções: 
nada de reprises.Band poderá 
fazer uma nova mexida na sua 

programação das manhãs...No dia 
1º de janeiro, a rádio Cultura FM 

vai dar início às comemorações dos 
seus 45 anos, que serão completos 

em 2022...... E como início das 
comemorações, a transmissão do 
tradicional Concerto de Ano Novo 
da Filarmônica de Viena, a partir 
das 16h.... O jornalismo ganhará 

importância ainda maior nesta faixa 
de horário.No SBT, alguns estão 

bem injuriados com essa história de 
muitos já considerarem a volta da 
Libertadores no ano que vem...... 
Nos seus interiores se tem como 
certeza que ninguém vai fugir da 

briga...... O que se deseja é que haja 
justiça e idoneidade nesta disputa.

Concentração
Com a estreia do “BBB” em 17 

de janeiro, já existe a decisão de 
reunir e confi nar seus participan-
tes uns dez dias.

Para eles, portanto, só o tem-
po de passar o período de festas 
em casa.

Ordem de sempre
Com reformas estruturais na 

casa e decoração praticamente 
concluídas, o próximo “BBB” vai 
seguir a mesma cartilha dos dois 
anteriores, reunindo convidados 
e os escolhidos da produção.

Divulgação dos nomes na se-
mana anterior à estreia.

Velho sonho
No SBT, o desejo da sua di-

reção, caso o dono Silvio Santos 
venha a aprovar, é apresentar 
apenas jornal ou seguir com o 
“Primeiro Impacto” até o meio-

-dia.
O problema é que esse plano 

esbarra nos horários locais, onde 
outras emissoras próprias e afi -
liadas têm suas próprias progra-
mações.

Objetivo
Diante das modifi cações re-

centemente realizadas em sua 
direção, a Globo deverá, em curto 
prazo, voltar a fortalecer algumas 
propriedades que trouxeram a 
empresa até aqui.

Entre elas, direitos esportivos, 
reposições em seu elenco e áreas 
da produção.

Acelerando
As gravações de “Reis”, próxi-

ma novela da Record, já aconte-
cem em um ritmo dos mais inte-
ressantes.

Ainda não foi fi xada a sua 
data de estreia, mas isso, quando 

acontecer, já será com uma mar-
gem bem confortável de capítu-
los.

Mexida no mercado
A Warner também, na pro-

dução da sua dramaturgia, vai 
contratar outros vários profi ssio-
nais como autores, produtores, 
técnicos, fi gurinistas, pessoal de 
maquiagem, entre outros.

E com objetivo bem defi nido: 
produção de novelas curtas, co-
mo, no máximo, 60 capítulos. 

Vale destacar
Além da executiva Mônica 

Albuquerque, Silvio de Abreu 
e Edna Palatnik, é importante 
lembrar que a Warner contratou 
Joana Jabace e Flávia Lacerda, 
também ex-Globo.

Entre outros trabalhos, elas 
dirigiram “Segunda Chamada” e 
“Amorteamo”, respectivamente.

Streaming 
sempre produziu 
novela. Só não 
assumiu o nome

A partir de “Verdades Se-
cretas 2”, com 50 capítulos, 
outras plataformas como 
Netfl ix, Amazon, Warner e 
Disney, têm trabalhado na 
produção de formatos seme-
lhantes.

Nada de novo no reino da 
Dinamarca.

Como aqui já foi colocado, 
a diferença será nenhuma em 

relação aos trabalhos que há 
muito tempo já realizam, só que 
denominadas de séries, dividi-
das ou alongadas em diversas 
temporadas.

As mexicanas, especial-
mente, com todo o know how 
adquirido ao longo de anos, dis-
ponibilizam sempre produções 
muito longas, com temporadas 
de até 50, 60... até 120 ou mais 
episódios.

Portanto, é de se estranhar 
esse insistente noticiário de 
que, em breve, o streaming po-
derá vir a concorrer com a TV 
aberta na produção e exibição 
de novelas. Poderá, virgula.

Essa concorrência já existe 
há muito tempo.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

DIVULGAÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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LTA
CURRICULO

IATEENAVIO
NASALTAS
ERIPASTO
TDEARAL

JACIRONDE
TERRAQUEO
IREDUCS

ANTIGOCOA
TARMEM
ESARAMPO

FINAENRS
TRINTADIAS

OAPLAUSO

Aceitar
(conse-
lhos)

Fruta
seca que

gera a 
passa (pl.)

Relação
levada ao 

super-
mercado 

Hiato de
"álcool"

Conjunto
de maté-
rias de

um curso

Marcelo
(?), apre-
sentador

A pele 
propensa

à acne

Equivale a
mil quilos
(símbolo)

As
Nações
Unidas
(sigla)

Lei;
norma

A Lua, na
cultura

indígena

Habitante
do nosso
planeta

(?) Lobo,
compo-

sitor

Número
de anos

do século

Que é
muito
velho

Resolve
(o pro-
blema)

O maior
do corpo
humano é
o fêmur

Virose
infantil

altamente 
contagiosa

Conso-
antes de
"topo"

Risos, na
internet

Duração
dos meses
de abril e 
novembro

Brigar; combater 

Objeto que antece-
deu a esferográfica

Conversa
(pop.)

Morar 

Sem movi-
mento

Alimento 
do gado

Querido, 
em inglês

Exata;
correta

Conjunção
aditiva
Pontia-
guda

(?) de Sá,
figura

histórica
Verdadeiro

Passa
pelo filtro
Exige que
se faça

Em que
lugar?
Dígrafo

de "quilo"

(?)
Johnson,

ator

Dois tipos
de embar-

cação
Relativo
ao nariz

Opõe-se
a "out" 

Saudação
ao artista

2/in. 4/dear — jaci. 5/trela. 6/antigo. 10/trinta dias.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMARCA DE MOSSORÓ 
                                   SEXTO OFICIO DE NOTAS 

                                     REGISTRO DE IMÓVEIS DA SEGUNDA ZONA 

                                         EDITAL DE LOTEAMENTO 

MARIA DAS DORES ARAÚJO REBOUÇAS, Oficial do Registro de Imóveis da 2a. Zona do Termo sede da 
Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc   
Faz público para ciência dos interessados em cumprimento ao disposto na lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
que pela OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF 110.06.041.124/0001-00, 
com sede na rua José Damião, 235, Sala B, Santo Antônio, nesta cidade de Mossoró- RN; foram depositados em 
Cartório, Alvará de Loteamento Fechado, Memorial, Plantas e demais documentos relativos ao imóvel caracterizado 
como sendo: UMA ÁREA DE TERRA desmembrado de maior porção, denominado "FAZENDA SÃO PEDRO - 
ÁREA 1 / 01", com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice LFUA-V-1125, de 
coordenadas (Longitude: -37023'36,694", Latitude: 05 0 10'21,945" e Altitude: 43,78 m); Limite artificial não tipificado; 
deste, segue confrontando com OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MOSSORÓ-RN, CNPJ no 

06.041.124/0001-00, com os seguintes azimutes e distâncias: 132052' e 712,25 m até o vértice LFUA-V-1124, 
(Longitude: -37023'19,744", Latitude: -05 0 10'37,720" e Altitude: 43,69 m); Limite artificial não tipificado; deste, segue 
confrontando com JOSERESA TAVARES MAIA, NATAL-RN, CPF nO 073.704.707-09, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 218056' e 240,70 m até o vértice LFUA-M-0074, (Longitude: -37023 '24,656", Latitude: -05 0 10'43,815" 
e Altitude: 40,09 m); 2360 10' e 2,26 m até o vértice LFUA-M-0075, (Longitude: -3702324,717", Latitude: -05 0 

10'43,856" e Altitude: 40,06 m); 281 024' e 2,80 m até o vértice LFUA-M-0076, (Longitude: -3702324,806", Latitude: 
05 0 10'43,838" e Altitude: 40,06 m); 303 037' e 739,39 m até o vértice LFUA-M-0084, (Longitude: -3702344,796", 
Latitude: -05 0 10'30,507" e Altitude: 37,40 m);' 326035' e 2,80 m até o vértice LFUA-M-0085, (Longitude: 
3702344,846", Latitude: -05 0 10'30,431 " e Altitude: 37,45 m); 13 037' e 2,75 m até 0 vértice LFUA-M-0086, 
(Longitude: -37023'44,825", Latitude: -05 0 10'30,344" e Altitude: 37,45 m); 44008' e 359,54 m até o vértice  LFUAV-
1125, ponto inicial da descrição deste perímetro. Que apresenta ao seu final um perímetro de 2.062,48 metros e 
possui uma área total de 21,9994 ha., hoie área urbanizável da cidade, o qual pretende lotear com a 
denominação de " LOTEAMENTO FECHADO denominado COPACABANA RESIDENCE". As impugnações, 
daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas no 
prazo de quinze (15) dias após a terceira e última publicação do presente edital, ficando os documentos a 
disposição dos interessados neste Cartório, sito à Cel Vicente Sabóia no 07 — centro, nos horários 
regulamentares. Findo o prazo, e não havendo contestações, será efeito o competente registro. Dado e 
passado nesta cidade de Mossoró/RN, aos (20) vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e 
um (2021). Eu, (Argemiro Avelino Pereira Neto) Substituto do Registro Imobiliário da 2a. Zona, o escrevi e 
subscrevo 

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3003/2022- 1° LEILÃO e nº 3004/2022 - 2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá,
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à
disposição dos interessados de 07/01/2022 até 17/01/2022, no primeiro leilão, e de 21/01/2022 até 01/02/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN,
RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica
- São Paulo/SP - CEP: 02.860-100, telefone PABX (11) 3392-3754. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 09:00
às 17:00hs (Site: www.centraljudicial.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/01/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão
no dia 02/02/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço
www.centraljudicial.com.br. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS.

1° OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN 
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O 1° OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, 
Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do Art. 26, § 4° e demais dispositivos 
aplicáveis da Lei n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A (CNPJ/MF sob nº 

EMERSON ALMEIDA DE PAIVA CAVALCANTI (CPF/
KALINE CHRISTINA DE FRANÇA PAIVA (CPF/MF sob 

n° 020.132.114-90) INTIMADOS para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, 
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como 
consta do § 1° do artigo citado, referente à Cédula de Crédito Bancário, n° 201529914, datado de 22 de 
dezembro de 2015, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos. da Lei 4.380 

sob o n” R.12-, na matrícula 12.452, deste Cartório, referente a uma integrante 
do situado à Rua Expedicionário Wilson Viana, no bairro de Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias), a contar da publicação deste Edital, sob 
a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação de propriedade do imóvel em favor do 
credor e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial. Deverá desconsiderar o presente 
edital caso já houver quitado seus devidos- débitos. Parnamirim/RN 14 de dezembro de 2021.

MARIA MARTA BARRETO 

OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE PARAZINHO-RN
Endereço: Praça Senador João Câmara, 160, Centro, Parazinho-RN
CEP 59.586-000 Telefone: 84 98751-8687 CNPJ 22.720.172/0001-72

E-mail: oficiounicodeparazinho@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE PARAZINHO/RN

A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro do Ofício Único Extrajudicial de Parazinho/RN, 
na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para 
CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS 
RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se 
processam perante esse Cartório nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por 
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o número 200.920.084-53, referente a uma área com a 
seguinte descrição: “Imóvel constituído por um TERRENO URBANO, localizado na Travessa João Rabelo Torres, 
S/N, Centro, Parazinho-RN, CEP: 59.586-000, com uma área total de 1.807,70m² (0,1808 hectares) e perímetro de 
171,79 m., com os seguintes confrontantes: a) NORTE: com RUA GETÚLIO VICENTE; b) LESTE: CARLOS 
EDUARDO TARQUÍNIO DE SOUZA e MARCONE DE OLIVEIRA AVELINO; c) OESTE: com RUA ANTÔNIO 
CARLOS; d) SUL: RUA NICOLE LUCAS;”, de propriedade de ALEXANDRE MAGNO DA SILVA, caracterizado pela 
planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo 
004/2021, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial.

Parazinho-RN, 21 de Dezembro de 2021.

Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REF.: REUNIÃO DE SÓCIOS DA SOCIEDADE VERCUN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E 
IMOBILIÁRIOS LTDA

Através do presente edital, ficam convocados os sócios da sociedade VERCUN EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS E IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ/MF no 07.423.992/0001-09, por intermédio de seu sócio 
administrador, Sr. DAVIDE MUSTAT para que compareçam pessoalmente ou por intermédio de procurador 
portando instrumento público ou particular de outorga com poderes para reunião de sócios convocada para o dia 
15 de fevereiro de 2022, com a primeira convocação para ás  09h30, e segunda para ás 10h30 no endereço da 
sede da empresa Rua Cicero Santos, S/N - Loteamento Lote 237C, Lote 237D e Lote 238 F, Quadra 73 – Ponta 
Negra – CEP: 59092-555 – Natal/RN, oportunidade em que será posto em votação os seguintes temas: a) A 
alteração da Cláusula Sétima do contrato social, para, caso ocorra aprovação por quórum suficiente, alterar os 
poderes do administrador da sociedade e b) Dentre outros aspectos e deliberações necessárias e de interesse da 
sociedade e dos seus sócios.

Natal, 17 de dezembro de 2021
VERCUN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E IMOBILIÁRIOS LTDA -

CNPJ/MF no 07.423.992/0001-09
Sr. DAVIDE MUSTAT -  CPF/MF nº 012.462.964-46

                                                Sócio Administrador

A primeira etapa da consul-
ta pública “Fala Mossoró”, 
iniciativa lançada pela Ou-

vidoria Geral do Município, chega 
ao fi m nesta quinta-feira 23. Por 
meio de formulário digital que 
está disponível também no portal 
www.mossoro.rn.gov.br, a popula-
ção em geral e servidores públicos 
do Poder Executivo local podem 
avaliar os serviços oferecidos pela 
gestão, apresentar sugestões, críti-
cas, elogios, em um espaço de con-
tato direto com a Prefeitura.

“Reforçamos o nosso convite 
para que você participe da consul-
ta pública, a primeira lançada pela 
Ouvidoria Geral do nosso Muni-
cípio. Você que é usuário/usuária 
dos serviços da Prefeitura tem 
uma ótima oportunidade de ava-
liar como estão sendo executados 
esses serviços e assim colaborar 
para que a gestão possa executar 
um trabalho cada vez melhor”, 
destaca Janaína Holanda, ouvido-
ra-geral.

Ao acessar o formulário do 
“Fala Mossoró”, o cidadão não 
precisa se identifi car. Ele deve res-
ponder, inicialmente, se é servidor 
municipal ou não. Na sequência, 
são apresentadas as perguntas re-
ferentes à avaliação dos serviços/
atendimentos disponibilizados 
pela Prefeitura e, no caso do ser-
vidor, questiona-se também como 

ele avalia o diretor da unidade ou 
setor em que esteja lotado e o que 
pode ser aperfeiçoado naquela re-
partição, entre outras perguntas.

Concluído o prazo para que 
a população e os servidores pos-
sam expressar suas opiniões na 
consulta pública “Fala Mossoró”, 
a Ouvidoria inicia uma nova etapa 
de trabalho. 

Prefeitura entrega 1300 
cestas básicas para famílias 
inscritas no “Comida Boa”
SOCIAL | São Gonçalo do 
Amarante já entregou 
mais de 250 toneladas de 
alimentos,somente em 2021 

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Trabalho, Assistência Social e Ci-
dadania (Semtasc), realizou nos 
últimos dias a entrega de cestas 
básicas para famílias assistidas pe-

lo programa Comida Boa. Ao todo, 
1300 cestas básicas adquiridas com 
recursos próprios, foram entregues 
nas localidades do Pe. João Maria, 
Novo Santo Antônio, Barreiros, Jar-
dim Lola, Humaitá, Mangueirão e 
Serrada.

Esse montante, soma-se às 
mais de 250 toneladas de alimen-
tos entregues pela Prefeitura, só 
em 2021, à famílias em situação de 
vulnerabilidade. Foram refeições 
prontas, kits de frutas e cestas bá-
sicas que alimentaram milhares 

de são-gonçalenses ao longo deste 
ano.

Emília Caroline, secretária da 
Semtasc, diz que os esforços foram 
inúmeros para garantir todas es-
sas as ações. “Estamos fi nalizando 
2021 com muita gratidão. O Comi-
da Boa foi essencial para que essas 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade, principalmente nessa época 
de pandemia, em que as difi culda-
des foram ainda maiores, pudes-
sem ter o mínimo de dignidade ao 
receber essas cestas básicas”, disse.

Refeições prontas, kits de frutas e cestas básicas alimentaram milhares de são-gonçalenses no decorrer deste ano

Primeira etapa da consulta pública “Fala 
Mossoró” será encerrada nesta quinta

FORMULÁRIO DIGITAL

ALLA PHABLO/PMM

Ouvidora-geral Janaína Holanda pede participação dos populares

DIVULGAÇÃO
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América faz hoje amistoso contra o Retrô em Pernambuco
Depois de vencer por 5 a 1 o Spartax de João Pessoa no último fi m 

de semana, o América realiza nesta quinta-feira (23) mais um teste vi-
sando as competições da temporada 2022. Desta vez, o adversário se-
rá o Retrô-PE, na inauguração do Estádio Municipal Amaro Henrique 
de Freitas, na cidade de Sairé, interior pernambucano. Ontem (22), o 
técnico Renatinho Potiguar fez a última atividade antes da viagem e 
já começa a esboçar o time titular que utilizará no início do Campe-
onato Estadual. Hoje será a primeira oportunidade de avaliar alguns 
dos últimos reforços, como Wallace Pernambucano, candidatíssimo a 
titularidade futura. Vamos ver como se sairá o time americano neste 
bom teste marcado para esta quinta-feira.

Retrô: equipe pernambucana fará 
amistoso com o América de Natal

Para entrosar e preparar o elen-
co para a temporada 2022, o 
América viajou a Pernambu-

co e nesta quinta-feira 23, às 15h30, 
enfrentará o Retrô, em um amistoso 
válido pela Taça Deputado Doutor 
Adauto José de Melo. A partida mar-
ca a reinauguração do estádio muni-
cipal Amaro Henrique de Freitas, que 
estava parado desde abril deste ano 
e passou por modifi cações em toda 
estrutura, e o aniversário de 58 anos 
do município de Sairé.

O jovem time pernambucano, 
fundado em fevereiro de 2016, dis-
putou 31 jogos na temporada 2021. 
Dessas partidas, que foram válidas 
pela Copa do Brasil, Campeonato 
Pernambucano e Série D, foram 10 
vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

Estrutura e investimento na base
O clube possui uma estrutura de 

ponta. Em Camaragibe, na Região 
Metropolitana de Recife, o Retrô pos-
sui dois centros de treinamento que 
custaram cerca de R$ 35 milhões.

O CT, que segundo o próprio Re-
trô, é o maior do Brasil, possui um 
total de dez campos de futebol - com 
direito a arquibancada e até camaro-
te -, um hotel com 64 quartos, depar-

tamento médico e físico, academia, 
piscina, quadra de futsal, auditório e 
um centro de convenções com capa-
cidade para mil pessoas.

Além disso, como foi veiculado 
pelo site Terra, o Retrô também pos-
sui uma loja ofi cial em um dos prin-
cipais shoppings de Recife, o Aldeia 
Boulevard Mall, com uma vasta linha 
de produtos esportivos.

Mas além da ótima estrutura, um 
dos pilares do Retrô está na formação 
de jovens atletas. Com o investimen-
to nas categorias de base, o clube 
conquistou o Pernambucano na ca-
tegoria sub-15, chegou às semis no 

sub-17 e foi vice-campeão no sub-20, 
tudo isso apenas no ano passado.

Assim, a ideia da equipe é mes-
clar a experiência de jogadores mais 
velhos com as novas promessas reve-
ladas na base.

Comando
A “Fenix”, como é conhecida, é 

comandada pelo técnico Dico Wo-
olley desde setembro deste ano. Pela 
primeira vez a frente de um time pro-
fi ssional, Dico trabalhava com equi-
pes de categorias de base (o técnico 
trabalhou com a base do próprio Re-
trô) desde 2015, e foi elevado ao cargo 

de treinador do time principal do 
Retrô após a demissão do experiente 
Milton Mendes.

“Preparado”
Na tarde de quarta, 22, o zagueiro 

Jean Pierre concedeu entrevista e fa-
lou sobre a preparação do clube para 
o amistoso de hoje. Para o zagueiro, o 
time chega pronto para o duelo con-
tra o Retrô: “O América chega prepa-
rado. Todo o trabalho que foi desen-
volvido durante essas três primeiras 
semanas de pré temporada nos dá 
a condição de chegar bem para esse 
amistoso, tanto fi sicamente como 

tecnicamente e taticamente, porque 
a gente trabalhou todas essas fun-
ções durante essas semanas. Foi tudo 
muito bem planejado, muito bem 
trabalhado pela comissão técnica e é 
algo que nos dá condições de chegar 
bem para esse amistoso. Esse amis-
toso preparatório vai nos mostrar em 
que nível a gente se encontra hoje, 
para o campeonato potiguar.”

Assim como o Retrô, o alvirrubro 
também mescla juventude e experi-
ência no elenco. Jean vê essa fi losofi a 
de maneira positiva: “Tem tudo para 
dar certo. Tudo que tem sido feito 
pelo América. Além de mim, outros 
jogadores permaneceram no grupo 
e isso é importante, pois ter uma 
base é sempre importante. Apesar 
da pouca idade da maioria deles, os 
jogadores que chegaram aqui são 
atletas de alto nível, da mais alta 
qualidade, que vão vestir a camisa 
do América e dar o seu melhor. Na 
minha opinião, o nosso grupo tá 
bem forte e equilibrado. Acredito 
que a gente vai conseguir fazer uma 
bela temporada e alcançar os objeti-
vos traçados pelo clube.”

“O América vai chegar muito 
bem. Nós fomos a primeira equipe 
a iniciar a pré-temporada, os trei-
namentos. A gente teve tempo há-
bil para se preparar. Então a nossa 
perspectiva é a melhor possível para 
o início da competição, por toda a es-
trutura e por toda a preparação e por 
tudo que nos foi oferecido durante a 
pré-temporada.”

DIVULGAÇÃO

Em Camaragibe, na Região Metropolitana de Recife, Retrô possui dois centros de treinamento que custaram R$ 35 milhões

Precaução 
Por recomendação do de-

partamento de preparação física 
e fi siologia do América, Rena-
tinho não poderá contar, neste 
amistoso de hoje, com os recém-
-chegados Márcio Mossoró e Zé 
Eduardo. Os dois atletas perma-
necerão em Natal aprimorando 
o condicionamento para, quem 
sabe, serem utilizados em com-
promissos futuros ainda dentro 
da pré-temporada. Uma maneira 
de resguardar os jogadores. 

Intenções
E por falar em amistoso, quem 

está atento ao mercado em busca 
de fechar duas partidas é o ABC. O 
clube trabalha com as datas de 30 
de dezembro e 5 de janeiro para 
realizar seus dois jogos amigáveis 
antes do início do Estadual, mar-
cado para o dia 9. O problema, ho-
je, é a difi culdade para encontrar 
adversário. Mas soube que, sendo 
contra times profi ssionais ou não, 
os jogos devem mesmo acontecer.

Copinha
Foram divulgados na semana 

passada os grupos da Copa São Pau-
lo de Futebol Jr. de 2022. ABC e Assu 
representarão o futebol potiguar na 
competição. O Alvinegro terá pela 
frente Red Bull Bragantino-SP, Flumi-
nense-PI e Jaguariuna-SP, enquanto o 
Camaleão do Vale fi cou no grupo ao 
lado do Palmeiras, Água Santa-SP e 
Real Ariquemesa-RO. Desejar sorte 
aos nossos representantes. 

Feliz Natal
Como essa coluna é a última antes 

da celebração, aproveito o espaço para 
desejar a todos os leitores um Feliz Na-
tal. Que seja uma data para reencontro 
com familiares na mais absoluta har-
monia e paz de Deus. Na semana que 
vem, certamente estaremos de volta 
com mais conteúdo sobre o futebol do 
Rio Grande do Norte. Até lá, sigo nas re-
des sociais com qualquer demanda ur-
gente. Siga: @rodrigoferrelra no Twitter. 

Últimas peças
Além destes duelos, o 

ABC também está no mer-
cado em busca de fechar as 
duas últimas contratações 
para 2022. Inclusive, já existe 
um zagueiro canhoto apala-
vrado, que deve desembar-
car em Natal na semana que 
vem. Além dele, a intenção 
do departamento de futebol 
é fechar também com um 
segundo volante para, aí 
sim, encerrar o 1º ciclo de 
reforços.

CANINDÉ PEREIRA

ANDREI TORRES/ABC FC

DISPUTA | Partida marca a 
reinauguração do estádio 
municipal Amaro Henrique 
de Freitas, em Pernambuco


