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Raimundo Alves confirma: Fátima 
quer Carlos Eduardo no lugar de Jean
Chefe da Casa Civil admitiu ao AGORA RN que já vinha conversando com o ex-prefeito de Natal

Vaga no Senado

O chefe da Casa Civil do Rio 
Grande do Norte, Raimun-
do Alves, confirmou que a 

governadora Fátima Bezerra (PT) 

deseja o presidente estadual do PDT, 
Carlos Eduardo Alves, como o seu 
candidato ao Senado Federal. Rai-
mundo disse, nesta quinta-feira 17, 

que o grupo da petista trabalha para 
alcançar o objetivo maior, que é fa-
zer uma aliança política com o PDT 
no Rio Grande do Norte. Sobre o se-

nador Jean Paul Prates, argumentou: 
“É um homem de partido. Ele terá 
espaço onde quiser e onde o Partido 
dos Trabalhadores estiver”.

__PÁG.3

Críticas Portaria Surfe Saúde

Para ex-vice-governador, a 
governadora Fátima Bezerra vai 
tentar se mandar no poder. Ele  a 
considera “incoerente”.

Débitos relativos a contri-
buições incidentes sobre o dé-
cimo-terceiro salário também 
poderão ser renegociados.

 Atleta foi o único brasileiro a 
se classificar para as quartas de 
final da segunda etapa do Cir-
cuito Mundial de Surfe.

A infecção urinária tem alta 
incidência sobre o público femi-
nino  e chega a atingir um índice 
de até 90% sobre ele.

Fábio Dantas: 
“Fátima e PT são 
sócios do atraso”

Municípios vão 
poder parcelar 
dívidas com INSS

Brasil tem apenas 
paulista Caio Ibelli 
em Sunset Beach

Cuidados simples 
podem evitar 
infecção urinária

__PÁG.2__PÁG.7 __PÁG.15 __PÁG.12

Presidente do Crea-RN, Ana Adalgisa Dias, destaca “momento de diálogo com os parlamentares, sobre projetos e legislações”

Fátima Bezerra conheceu o Plano

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

Vale do Açu 

O Governo do Rio Grande 
do Norte está finalizando um 
Plano de Contingência Setorial 
para atender as consequên-
cias de eventual inundação nos 
municípios do Vale do Açu. 

Governo em 
alerta para 
possíveis 
inundações

__PÁG.11

Últimas da Política

Garibaldi não reage 
bem às declarações 
de Raimundo Alves

__PÁG.2__PÁG.2

__PÁG.3

__PÁG.13

__PÁG.15

Marcelo Hollanda

Simone Silva

Pedro Neto

Em normalidade, candidatura de 
Bolsonaro já teria sido cassada. 

Jaqueline Cordeiro avisa que próximo 
sábado vai ocorrer o Pet Folia 2022.

Jogadores do Manchester City 
passaram por um grande susto.

Eólica

Com investimentos de R$ 
2,3 bilhões, mais um megaem-
preendimento na área de ener-
gia limpa começa a operar no 
RN. É o Conjunto Eólico San-
to Agostinho que está sendo 
montado nos municípios de 
Lajes e Pedro Avelino, com ca-
pacidade para 434 Megawatts.

Empresa amplia 
investimentos 
em geração de 
energia no RN

__PÁG.10

__PÁG.12

Crea-RN apresenta agenda de interesse a deputados

DIVULGAÇÃO
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Pense rápido: inteligência ou 
informação.

Sabemos que uma não 
vive sem a outra, exceto no gover-
no Bolsonaro.

Para ele, informação é tudo e 
inteligência é outro problema.

Saber é melhor do que enten-
der, digamos assim.

Exemplo:
Um filho trancado no quarto 

precisa ser vigiado. Ele disse isso 
durante a famosa reunião de 22 
de abril de 2020. 

Um bom pai ou mãe jamais 
deve prescindir de espionar.

E, é claro, intervir ao primeiro 
sinal de desvio.

Educar é isso. Mas resolver o 
problema que é bom, nada.

São mais de três anos não re-
solvendo nada, apenas empur-
rando com a barriga, procurando 
cabelo em ovo e não dando a mí-
nima para o que realmente im-
porta.

Talvez por isso o camarada 
Bolsonaro se importe mais com a 
saúde dos autocratas do que com 
o bem estar da democracia.

Um ex-agente da KGB dos 
tempos da Alemanha Oriental 
vale, para ele, mais do que uma 
alta autoridade na Alemanha, 
França, Canadá ou EUA.

Nova Zelândia, então, nem se 
fala.

Victor Orban, o extremista da 
Hungria, sem nenhum peso co-
mercial para o Brasil, vale mais 
do que qualquer social-democra-
ta do Ocidente.

Mas Putin (com aqueles olhi-
nhos pequenos e héteros) é um 
comunista diferente.

A exemplo de Bolsonaro, ele 
odeia as diferenças e quer exter-
miná-las.

Não tem um passado bonito, 
muito pelo contrário, mas é inve-
jado por Bolsonaro pelo que con-
seguiu na prática – manter-se ‘ad 
infinitum’ no poder.

Quem não preza a democra-
cia e odeia os pobres pela capa-
cidade que eles têm de criar pro-
blemas quando vão às urnas, é 
um candidato natural à autocra-
ta.

Do contrário, por que Bolso-
naro teria envolvido a Amazônia 
e a sua soberania durante o en-
contro com Putin?

O que tem a ver aquilo com as 
calças?

O que o camarada Putin tem 
a ver com o camarada Bolsona-
ro ou com Viktor Orban, primeiro 
ministro da Hungria?

Além do comunismo seria o 
extremismo de direita que tam-
bém pode ser um condição co-
munista às avessas?

Que doido é este samba!

O ambivalente Jair Putin Orban

PUXA E ENCOLHE. Em 
condições normais de tem-
peratura e pressão, a candi-
datura de Bolsonaro já te-
ria sido cassada. Por muito 
menos, gente teve seus di-
reitos políticos suspensos. 
Campanha eleitoral anteci-
pada e abuso do poder eco-
nômico sempre foram boas 
razões para isso. No entan-
to, ao pagar para ver, Bolso-
naro se cercou de todas as 
condições objetivas para se 
manter vivo. Isso não signi-
fica que ele não esteja aten-
to e buscando todas as dis-
trações possíveis que  são o 
seu método para se manter 
no poder.

NORMAL NA ANORMALI-
DADE. Portanto, já era previ-
sível que Bolsonaro voltas-
se a mirar ministros do STF 
nessa estratégia conhecida. 
Por exemplo, dizer que cer-
tos ministros da Suprema 
Corte se comportam como 
“adolescentes” e contrários 
à Constituição como ele a 
entende. E vai mais longe: 
para o presidente, alguns 
ministros como Fachin, 
Barroso e Alexandre que-
rem o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva de volta 
ao governo. Bolsonaro já se 
esqueceu o que estes minis-
tros já fizeram contra Lula.

ASPAS. “Nós vemos que 
exatamente alguns do Su-
premo, a minoria do Supre-
mo, é que age na contramão 
da nossa Constituição. E ali 
a mensagem clara que fica é 
que eles têm partido políti-
co. Não querem o Bolsona-
ro lá e querem o outro, que 
esteve há pouco tempo no 
xadrez, no xilindró”, disse 
Bolsonaro  à Jovem Pan, a 
Fox News brasileira.

JAIR ORBAR... ...ou Viktor 
Bolsonaro, é só escolher. O 
casamento hetero de man-
datários de extrema direi-
ta faz todo o sentido para o 
Brasil, afundado em proble-
mas insolúveis, mas con-
fiante que um dia pode se 
transformar num país bran-
co, rico e temente a Deus. 
Bem, temente a Deus já é 
na grande maioria. Só falta 
o resto.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandamarcelo7@gmail.com

As prefeituras brasileiras po-
derão renegociar os débi-
tos com o Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS) que 
estejam inscritos na Dívida Ativa 
da União, parcelando essas dívi-
das em até 240 meses. Os muni-
cípios também poderão renego-
ciar débitos relativos a obrigações 
acessórias e contribuições inci-
dentes sobre o décimo-terceiro 
salário dos servidores.

Esta autorização passou a va-
ler a partir de uma portaria publi-
cada pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) insti-
tuindo um parcelamento espe-
cial para os municípios inscritos 
e com débitos vencidos até 31 de 
outubro de 2021.

O texto que deu origem à por-
taria é uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 15/2021, de 
autoria do deputado Silvio Costa 
Filho (Republicanos-PE) que foi 
incorporada à PEC dos Precató-
rios e aprovada no plenário no fi-

nal do ano passado. O parlamen-
tar defende que o texto “vai dar 
fôlego para que os municípios 
ampliem a capacidade de inves-
timentos em programas sociais e 
infraestrutura”.

Paulo Ziulkoski, presidente 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), destacou 
que essa medida vai amenizar o 
desequilíbrio fiscal com os dé-
bitos previdenciários do Regi-
me Geral de Previdência Social 
(RGPS).

“As dívidas previdenciárias 
são, hoje, um dos principais gar-
galos enfrentados pela gestão lo-
cal, especialmente em um ce-
nário de enfrentamento de uma 
pandemia sem precedentes. Não 
resolve a situação, mas garante a 
manutenção da prestação de ser-
viços públicos pelos municípios 
à população. Quero agradecer ao 
deputado Silvio Costa Filho pela 
vitória dos municípios brasilei-
ros”, disse Ziulkoski. 

Municípios poderão 
parcelar dívidas com INSS 
e obrigações trabalhistas
Critério principal para que prefeituras possam 
pagar seus débitos em até 240 meses é que 
estejam inscritas na Dívida Ativa da União

Municípios podem renegociar débitos de obrigações acessórias e contribuições

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL



O chefe da Casa Civil do Rio 
Grande do Norte, Raimun-
do Alves, confirmou que a 

governadora Fátima Bezerra (PT) 
quer o presidente estadual do 
PDT, Carlos Eduardo Alves, como 
o seu candidato ao Senado Fede-
ral na chapa majoritária, que vi-
sa buscar sua reeleição. Em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta quinta-feira 17, Raimundo 
disse que o grupo da petista es-
tá trabalhando para alcançar o 
objetivo maior, que é fazer uma 
aliança política com o PDT no 
Rio Grande do Norte. Isso sinaliza 
que as conversas com o ex-pre-
feito de Natal estão avançando, 
tornando cada vez mais provável 
de se concretizar o “casamento 
eleitoral” entre as duas siglas no 
Estado.

Segundo Raimundo Alves, 
embora as conversas estejam 
acontecendo há algum tempo, 
terão ainda que passar pelo crivo 
da cúpula de ambas as legendas, 
sobretudo do PT. “Tudo vai ter 
que passar pelos partidos, prin-
cipalmente pelo PT. Ainda esta-
mos nas conversas iniciais e nem 

chegou no partido (PDT). Por en-
quanto, é uma articulação nossa, 
da governadora Fátima Bezerra, 
com o próprio Carlos Eduardo”, 
afirmou.

Questionado sobre o desejo 
do atual senador Jean Paul Prates 
(PT), de brigar pela sua reeleição 
ao Senado, o chefe da Casa Civil 
enfatizou que Jean é “um homem 
extremamente capacitado, que 
pode assumir qualquer papel po-

lítico ou técnico no Estado ou em 
qualquer lugar do país”, destacou.

Raimundo Alves ressaltou 
ainda que, “o senador Jean Paul 
Prates é um homem de partido. 
Ele terá espaço onde quiser e on-
de o Partido dos Trabalhadores 
estiver, no caso de não ser candi-
dato”, frisou.

O chefe da Casa Civil admitiu 
que já vinha conversando com 
Carlos Eduardo Alves antes mes-

mo do encontro que o ex-prefeito 
teve com o vice-governador An-
tenor Roberto (PCdoB) a respei-
to de uma eventual candidatura 
dele a senador da República, em 
dezembro passado.

Além disso, Raimundo disse 
que esteve diversas vezes com o 
PDT e o MDB, com Walter Alves 
e Garibaldi Alves Filho, mas, que 
na verdade, quem iniciou as con-
versações foi o ex-presidente Lu-

la, quando esteve visitando Natal.
Raimundo esclareceu tam-

bém que o diálogo com Carlos 
Eduardo Alves ocorre por afi-
nidades partidárias, porque o 
PDT tem feito alianças com  o 
PT, e também por questões de 
identidade ideológica, embo-
ra nesta etapa da campanha, 
os pedetistas tenham um no-
me para a Presidência da Repú-
blica, o ex-governador Ciro Go-
mes, que pretende concorrer ao 
Palácio do Planalto contra o ex-
-presidente Lula. 
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O ex-senador Garibaldi Fi-
lho se pronunciou a respeito 
da entrevista do articulador do 
Governo Fátima Bezerra, Rai-
mundo Alves. “O meu objetivo 
e o da governadora é trazer Car-
los Eduardo para ser candidato 
ao Senado, sim”, disse durante 
entrevista à rádio 96 FM. Presidente de Honra do 
MDB, Garibaldi reagiu “Não estamos à procura 
de cargos, estamos à procura de uma afirmação 
na política do Rio Grande do Norte. De uma par-
ticipação robusta, ou seja, na própria chapa”, res-
pondeu o ex-presidente do Senado, descartando a 
possibilidade de sair ao Senado. 

“Quem nos interessa que tenha cargos já tem. 
Os integrantes do MDB que estão às frentes da 
municipalidade, em prefeituras e câmaras”, expli-
cou o também ex-governador do RN, sinalizando 

o tamanho do grupo sobre o 
qual exerce influência, já que o 
MDB tem mais de 40 prefeitu-
ras no estado. De acordo com 
Garibaldi, as declarações do au-
xiliar da governadora, se con-
solidadas, inviabilizam uma 
aliança com ele e Walter Alves.

“O nome de Walter foi lembrado dentro do 
grupo situacionista para ser vice. Então, criou-se 
uma natural expectativa. Mas isso não se confir-
mou, sobretudo depois das declarações que Rai-
mundo Alves lhe deu”, afirmou Garibaldi. Com a 
confirmação do ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT) 
como senador na chapa, um Alves vai sobrar. Co-
mo o Governo Fátima vai acomodar o MDB de 
Walter e Garibaldi, já que ambos têm capital elei-
toral considerável para continuar com uma cadei-
ra de deputado federal? 

Garibaldi não reage bem às declarações de Raimundo 
Alves e MDB praticamente foi “expulso” da chapa de Fátima  

PEGADINHA. A Justiça Eleito-
ral já validou a criação das fede-
rações partidárias e estabeleceu 
o prazo de 31 de maio para que 
as federações obtenham o regis-
tro de seu estatuto junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
Só que os prazos para filiação 
é entre 3 de março e 1º de abril, 
quando acontece a janela parti-
dária, período em que deputadas 
e deputados poderão trocar de 
partido sem perder o mandato.

SEM DEFINIÇÃO. Como o pra-
zo para formalizar a federação 
partidária é maior que a data li-
mite de filiação, então qualquer 
deputado corre risco na filiação 
de uma sigla que conta com uma 
federação, para atingir o cocien-
te eleitoral e conquistar as vagas 
necessárias.  

PSB. Depois do anúncio do 

deputado Souza, que não con-
correrá à reeleição, então ficou 
apenas o deputado Hermano 
Morais no PSB aguardando an-
siosamente a decisão nacional 
para uma federação. Os deputa-
dos Isolda Dantas e Francisco do 
PT estão na torcida para continu-
ar o imbróglio e a federação me-
lar. Hermano teve mais votos que 
os dois em 2018. 

DISCÓRDIA. Em meio aos 
acenos entre o  PT e o presidente 
do PSD, Gilberto Kassab, em tor-
no de uma aliança já no 1º turno 
da corrida eleitoral, lideranças de 
16 estados da sigla resistem ao 
acordo nacional com os petis-
tas. Embora no Nordeste as con-
versas estejam mais avançadas, 
devido à popularidade Lula na 
região, também há entraves. No 
Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Alagoas, entre outros.

Fátima quer Carlos Eduardo como  
seu senador, confi rma Raimundo
Chefe da Casa Civil reforçou desejo da petista e disse que Jean é  um homem de partido e “ terá espaço onde quiser”

Raimundo admitiu que já vinha conversando com Carlos, antes mesmo do encontro entre o ex-prefeito e o vice-governador

JOSÉ ALDENIRAGORA RN

“Ainda estamos 
nas conversas e 
nem chegou no 
partido (PDT). Por 
enquanto, é uma 
articulação nossa, 
da governadora 
Fátima, com o 
próprio Carlos 
Eduardo”
Raimundo Alves
Chefe da Casa Civil do RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Um dos principais pon-
tos de lazer e entreteni-
mento de Natal será re-

ativado no próximo final de se-
mana, com a realização da 1ª 
Edição do projeto Feirinha da 
Árvore de Mirassol. O Espaço 
Cultural Marilene Dantas, co-
mo é oficialmente denominado, 
será palco no sábado (19) e no 
domingo (20) do projeto criado 
pela Prefeitura de Natal e coor-
denado pela Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Assistên-
cia Social (Semtas). Realizada 
no horário das 16 às 22 horas, a 
programação terá diversas atra-
ções, com direito a espetáculo 
circense, shows musicais, praça 
de alimentação, espaço kids, es-
paço pet, pista de skate, estrutu-
ra para vacinação e ações edu-
cacionais em um fim de semana 
por mês. 

“A realização desse projeto 
atende a uma demanda cres-
cente da população, turistas, ar-
tesãos e comerciantes que são 
prejudicados com o fim das ce-
lebrações dos festejos natali-
nos que ocorrem naquela área. 
O projeto Feirinha da Árvore 
chega para preencher essa la-
cuna e se insere na nossa linha 
de pensamento para os espa-
ços urbanos, seguindo a linha 
do arquiteto dinamarquês Jan 
Gehl, defensor da tese de que as 
cidades devem mais humanas, 
contendo espaços para integra-
ção e ações de arte e lazer. Essa 

iniciativa vai justamente nesse 
sentido e acredito que será um 
sucesso”, aposta o prefeito Álva-
ro Dias.

O secretário municipal de 
Trabalho e Assistência Social, 
Adjuto Dias, ressalta a impor-
tância para a cidade de eventos 
como esse. “O projeto da Feiri-
nha foi pensado e idealizado pa-
ra atender a todos os públicos. A 
população sente falta de ações 
dessa natureza e a Prefeitura de 
Natal vai cada vez mais incenti-
var, executar e fomentar políti-

cas públicas que valorizem a cul-
tura local, promovem geração de 
emprego, renda, movimentem a 
economia e façam com que na-
talenses e turistas tenham op-
ções de lazer”, explica Adjuto.

 
PROGRAMAÇÃO. A diversão 

no local ficará por conta dos 
palhaços Cebolinha; Ladrões 
de Sorrisos; Facilita Juízo Torra-
do e Maçaroca. Uma banda vai 
acompanhar as ações do espetá-
culo circense, que promete mui-
ta interatividade com o público. 

No palco montado no local, o 
cantor Felipe Toca vai fazer um 
bonito show para finalizar a pro-
gramação musical. A praça de 
alimentação vai oferecer opções 
em doces e salgados, além da co-
mercialização de bebidas.

 Outra grande opção de lazer 
é a loja Natal Original, que esta-
rá aberta durante a realização do 
projeto. Localizada na praça da 
Árvore, a loja tem 390 m² de área 
interna e acomoda 60 artesãos. 
O local é um espaço oferecido 
pela Prefeitura para os artesãos 

natalenses e região metropoli-
tana, onde natalenses e turistas 
têm opção de interação com a 
arte, cultura, além de poderem 
comprar produtos genuinamen-
te artesanais. Com localização 
privilegiada, no corredor da ave-
nida Engenheiro Roberto Freire, 
o local é de fácil acesso e foi to-
talmente reformado, se consoli-
dando como novo ponto turísti-
co da capital potiguar.

A loja Natal Original é desta-
cada pelo secretário Adjuto Dias 
como um dos mais representati-
vos e importantes para a cidade. 
“Temos ali um espaço de valori-
zação dos nossos artesãos, reu-
nindo o que temos de melhor 
em matéria de artesanatos em 
cerâmica utilitária e decorativa, 
renda, bordados, esculturas em 
papel, madeira, crochê, pedraria 
e mosaico, trabalhos com tecido 
ou materiais recicláveis, palha 
de carnaúba, palha e paneiro de 
coqueiro. A variedade é imensa e 
as peças são de alta qualidade”, 
elogia o titular da Semtas.

O projeto “Feirinha da Árvore” 
é uma ação integrada de vários ór-
gãos da Prefeitura e, além da coor-
denação da Semtas, conta com a 
participação das secretarias mu-
nicipais de Cultura (Secult-Fun-
carte), Serviços Urbanos (Sem-
sur), Mobilidade Urbana (STTU), 
Limpeza Pública (Urbana), Segu-
rança (Guarda Municipal), Turis-
mo (Setur), Esportes e Lazer (SEL) 
e Comunicação Social (Secom).

A Prefeitura do Natal amplia 
sua política de valorização cultu-
ral e requalificação dos espaços 
urbanos da cidade. Em mais uma 
ação integrada de diversos órgãos 
da administração municipal, o Be-
co das Cores — área recentemente 
grafitada pela Fundação Capitania 
das Artes (Funcarte) — e a Praça do 
Cruzeiro serão recuperadas.

Na semana passada, uma 
equipe multidisciplinar forma-
da por técnicos das secretarias 
municipais de Assistência So-
cial (Semtas), Serviços Urbanos 
(Semsur), Turismo (Setur), Mobi-
lidade Urbana (STTU), Funcarte 
e Urbana esteve nos locais para 
fazer um diagnóstico das neces-
sidades mais urgentes. Na oca-
sião, o Município traçou um pla-
no de ação entre as secretarias 
e discutiu opções de melhorias 
para a Praça do Cruzeiro e o Be-

co das Cores. Também foi discuti-
da a implantação de uma feira de 
artesanato e cultural nos locais, 
com o intuito de resgatar a me-
mória e a arte da Vila de Ponta aos 
moradores da cidade e turistas.

O Beco das Cores recebeu in-
tervenções de arte urbana (grafi-
te) comandadas por Miguel Car-
cará e artistas selecionados atra-
vés de edital de credenciamento. 
Além de apoio logístico e de ex-
pertise técnica para os projetos, 
a Secretaria de Cultura de Natal 
(Secult-Funcarte) vai ampliar os 
pontos de intervenção artística e 
projetar a valorização dos Mes-
tres de Cultura Popular da Vila de 
Ponta Negra.

O titular da Semtas, Adjuto 
Dias, afirma que ações como es-
sa reforçam o compromisso do 
prefeito Álvaro Dias com a cidade 
e com os natalenses. “Esse con-

junto de iniciativas gera um im-
pacto muito forte na parte social, 
cultural e de infraestrutura, pro-
movendo benefícios permanen-
tes à população. Nosso objetivo é 
despertar e validar a sensação de 
pertencimento ao que é genui-
namente nosso. Além disso, tem 
todo o aspecto da movimenta-
ção econômica com a geração de 
oportunidades e criação de mais 
um produto turístico para Natal”, 
pontuou o secretário.

Para a ampliação e consoli-
dação do projeto integrado, tam-
bém está sendo considerada a 
implementação de uma feirinha 
da agricultura familiar, com pro-
dutos como hortaliças, frutas, pi-
mentas, queijos, bolos, geleias, 
doces, ovos, temperos e artesa-
nato, dando assim oportunidade 
de geração de renda, favorecendo 
a inclusão. 

Projeto Feirinha da Árvore terá sua 
primeira edição no fi m de semana

Ação integrada recupera espaços culturais na Vila de Ponta Negra

Iniciativa criada pela Prefeitura de Natal terá programação diversificada com eventos culturais, de lazer e artesanato

Álvaro Dias ressalta: “Projeto atende a uma demanda crescente da população, turistas, artesãos e comerciantes”

Equipe multidisciplinar fez diagnóstico das necessidades mais urgentes

JOANA LIMA/SEOM PMN

SEMSUR/PMN
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PCdoB desmente filiação de Carlos  
Eduardo, mas admite conversas
Presidente do PCdoB reforçou que cabe à governadora e a sua equipe decidirem aonde o pedetista irá se encaixar 

O presidente do PCdoB no 
Rio Grande do Norte, Di-
vanilton Pereira, desmen-

tiu a informações que tem cir-
culado em grupos de whatsapp, 
sites de notícias e blogs, de que 
o presidente estadual do PDT, 
Carlos Eduardo Alves, irá se filiar 
ao Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) no próximo dia 16 de 
março. A especulação foi publi-
cada em blogs locais e, um de-
les informou que teria ouvido o 
fato de de uma fonte que circula 
dentro do projeto de articulação 
política entre as legendas. Essa 
pessoa teria revelado ainda que 
a aliança do ex-prefeito de Natal 
com a governadora Fátima Be-
zerra (PT) já  estava fechada, mas 
que a única pendência seria a fi-
liação de Carlos Eduardo à nova 
sigla partidária.

No entanto, em entrevista 
exclusiva ao AGORA RN, nesta 
quinta-feira 17, Divanilton Pe-
reira foi enfático em desmentir 
o fato. “Não houve um convite 
do PCdoB pela filiação de Car-
los Eduardo Alves. Muito menos, 
uma agenda de filiação marcada 
para acontecer no dia 16 de mar-
ço. Isso eu estou lhe afirmando 
que não há”, reforçou.

No entanto, Divanilton admi-
te que existe um diálogo em cur-
so com o ex-prefeito de Natal, no 
sentido deste apoiar, por meio de 
uma aliança política, o PT e a fe-
deração dos partidos PCdoB, PT, 
PSB e PV, que são aliados à gover-
nadora. “O que existe é um movi-
mento que fazemos, e que inclu-
sive já é de domínio público, para 
que Carlos Eduardo possa aderir 
ao bloco do campo situacionista, 
que tem por objetivo lutar pela 
reeleição da governadora Fátima 
Bezerra”, explicou.

Divanilton Pereira reforçou 
que, nesse momento, cabe à go-
vernadora Fátima Bezerra e à sua 
equipe decidirem onde o pedetis-
ta irá se encaixar dentro do proje-
to de reeleição da gestora petista.

 “A governadora, com o seu es-
pírito democrático, terá que ana-
lisar e dialogar, junto com as lide-
ranças do PT no Estado e o che-
fe da Casa Civil, Raimundo Alves, 
para decidirem qual cenário Car-
los Eduardo pode reforçar o pro-
jeto majoritário”, frisou, sinali-
zando que Carlos será o candida-

to de Fátima Bezerra ao Senado 
Federal, descartando a reeleição 
de Jean Paul Prates (PT).

OS ESFORÇOS DO PCDOB. Os 
esforços do PCdoB para trazer 
Carlos Eduardo Alves (PDT) para 
o projeto de reeleição da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) co-
meçou a ser publicizado desde o 
ano passado, quando o vice-go-
vernador, Antenor Roberto (PC-
doB), se reuniu em seu gabinete 
com o ex-prefeito de Natal.

O encontro foi devidamente 
registrado, tanto pelo vice-gover-
nador, quanto pelo ex-prefeito, 
em suas redes sociais.

“Recebi, na Vice-governado-
ria, a visita do ex-prefeito de Na-
tal Carlos Eduardo, acompanha-
do do camarada Fernando Frei-
tas. Na oportunidade, aproveita-
mos para trocar ideias quanto a 
conjuntura política nacional e es-
tadual”, revelou Antenor Rober-
to, destacando que as eleições de 
2022 no Estado faziam parte da 
pauta da reunião.

Já o pedetista avaliou que a 
conversa tinha sido sobre con-
juntura política nacional e esta-
dual e chegou a classificar como, 
“foi boa”. “Quem não dialoga, se 
isola na política. Avante!”, escre-
veu o Carlos Eduardo Alves em 

suas redes sociais.
Na época, em entrevista ao 

AGORA RN, o vice-governador 
chegou a afirmar que, “a expec-
tativa do PCdoB é de que Car-
los Eduardo retorne as relações 
políticas dele com o bloco pro-
gressistas do RN. Por isso, ele 

me visitou. Nós apoiamos Car-
los todas as vezes que ele foi 
candidato a prefeito em Natal. 
Apoiamos quando ele disputou 
o governo do Estado. É um ami-
go nosso. Se ele veio conversar 
comigo e tem a possibilidade de 
não ser candidato a governador, 
o diálogo dele dentro do campo 
progressistas é muito bem-vin-
do”, destacou.

De lá para cá, as conversas en-
tre o PCdoB e o PDT só avança-
ram, inclusive presidente do PC-
doB no Rio Grande do Norte, Di-
vanilton Pereira, chegou a admi-
tir: “estamos conversando com 
Carlos Eduardo, no sentido de 
aproximá-lo do projeto político 
da reeleição de Fátima. É um es-
forço que estamos fazendo para 
trazer mais pessoas para apoiar 
esse projeto”, disse.

Em entrevista à Tribuna do 
Norte, o secretário-chefe da Casa 
Civil afirmou que a governadora 
Fátima Bezerra quer o ex-prefeito 
Carlos Eduardo (PDT), candida-
to ao Senado na composição na 
qual ela vai concorrer à reeleição. 
Raimundo Alves disse que o obje-
tivo da governadora é o ex-prefei-
to ser confirmado na candidatura 
a senador na coligação que deve-
rá ter o PT e o PDT na chapa ma-
joritária.

Segundo Raimundo, “o meu 
objetivo e o da governadora é tra-
zer Carlos Eduardo para ser can-
didato ao Senado, sim”, admitiu 
durante entrevista à rádio 96 FM. 
Ele acrescentou que prosseguem 
as conversas com o MDB para 
que o partido esteja nesta alian-
ça.

Raimundo afirmou que ape-
sar do objetivo de contar com 
o ex-prefeito de Natal na chapa 
como senador, a decisão cabe 
às instâncias partidárias. “Essa é 
uma decisão que vai passar, ain-
da, pelo conjunto dos partidos”, 
destacou.

Ele explicou que as conversas 
com o PDT e MDB, “na verdade, 
foram iniciadas pelo ex-presi-
dente Lula, quando esteve aqui 
em Natal”, comentou.

Raimundo Alves justificou 
que o diálogo com Carlos Edu-
ardo, em primeiro lugar, são por 
afinidades partidárias, porque o 
PDT, “historicamente tem feito 
alianças com o PT e em virtude 
da identidade ideológica”, em-
bora nesta pré-campanha os pe-
detistas tenham um nome para a 
Presidência, o ex-governador Ci-
ro Gomes, que tem feito críticas 
ao ex-presidente Lula (PT), que 
pretende concorrer ao Palácio do 
Planalto. 

Divanilton: “Não houve convite do PCdoB pela fi liação de Carlos Eduardo, nem agenda de fi liação marcada para acontecer no dia 16 de março”

DIVULGAÇÃO

Adenilson Costa
Repórter de Política

 “A governadora 
terá que analisar e 
dialogar, junto com 
as lideranças do 
PT no Estado e o 
chefe da Casa Civil, 
para decidirem 
qual cenário Carlos 
Eduardo pode 
reforçar o projeto 
majoritário”

Divanilton Pereira
Presidente do PCdoB no RN
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Vereadores cobram Álvaro sobre  
licitação do transporte público
 Divaneide disse que a mensagem anual que o prefeito trouxe à Câmara de Natal é um exercício de olhar no retrovisor

A vereadora Brisa Bracchi, 
líder da bancada de opo-
sição na Câmara Munici-

pal de Vereadores de Natal (CM-
NAT), denunciou que o prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) faltou com 
a verdade ao dizer que o muni-
cípio paga o piso aos professo-
res da rede municipal de ensino. 
Munida de documentos apre-
sentados pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), 
subseção Sinte-RN, a petista in-
formou que a dívida acumulada 
pelo município com professores 
da ativa chega aos R$ 49 milhões, 
R$ 28 milhões em 2020, e R$ 21 
milhões em 2021.   

 “O Prefeito falou que paga 
mais que o piso dos professores. 
Será?”, questionou Brisa Bracc-
chi. E acrescentou: “Entre anos 
de 2020 e 2021, a dívida acumu-
lada pelo município de Natal 
pelo não pagamento do piso foi 
de R$ 49 milhões com os profes-
sores da ativa e R$ 34,5 milhões 
com os aposentados”.

 Nas considerações do Die-
ese, segundo apresentou Brisa 
Bracchi, tem-se que “o balanço 
orçamentário da Prefeitura Mu-
nicipal de Natal, em 2020, mos-
tra que a poder executivo mu-
nicipal encerrou o ano com um 
superávit da ordem de R$ 177 
milhões, ficando evidente a pos-

sibilidade do pagamento, ainda 
em 2020, do piso do magistério 
municipal da ativa bem como 
dos aposentados com direito a 
paridade em relação à ativa”.

 A líder da oposição na CM-
NAT ainda denunciou a falta de 
licitação para o transporte públi-
co e frisou que as obras de mo-
bilidade recém anunciadas pela 
Prefeitura de Natal beneficiam, 
apenas, o transporte individual. 
Depois de termos denunciado o 
silêncio do Prefeito sobre trans-
porte público e a licitação, são 
anunciados R$ 40 milhões para 
obras de mobilidade que benefi-
ciam exclusivamente o transpor-
te individual. Qual é o modelo de 
mobilidade que Natal precisa?”, 
questionou a vereadora.

 O vereador Robson Carva-
lho (PDT) também cobrou a li-
citação do transporte público, 
comentando sobre a abertura 
das atividades legislativas com 
a mensagem do prefeito Álva-
ro Dias. O pedetista reforçou a 
pauta da causa animal não ci-
tada pelo mandatário do poder 
executivo municipal. “Tínhamos 
a expectativa de duas pautas. 
A licitação de transporte públi-
co e política pública para causa 
animal. Infelizmente, estas duas 
pautas tão importantes foram 
esquecidas pelo prefeito de Na-
tal, mas continuamos esperan-

çosos cobrando e fiscalizando. 
A Câmara Municipal de Natal já 
fez a sua parte, autorizando a li-
citação dos transportes públicos, 
falta agora a priorização do pre-
feito, assim, como também, já 
deixamos previstas várias ações 
para a causa animal, como a 
construção do primeiro hospital 
público veterinário, castrações, 
a permuta da tração animal por 

tração motora. Continuaremos 
atentos, fiscalizando e cobrando 
e não perderemos a esperança”, 
enfatizou Robson Carvalho.  

 Já o vereador Robério Pauli-
no (Psol) evidenciou que faltou 
ao prefeito falar sobre as ações 
urgentes que a cidade necessi-
ta. “Na abertura dos trabalhos 
na Câmara Municipal de Natal, 
e como manda a tradição, o pre-
feito trouxe sua mensagem, que 
no nosso entendimento, passou 
longe dos problemas urgentes 
da cidade, como a atualização 
do piso dos professores, apro-
vado na Câmara e vetado pelo 
prefeito, a péssima qualidade do 
transporte público, e muitos ou-
tros. O que a gente pode garan-
tir é que a luta não vai faltar”, co-
mentou o professor vereador.

 RETROVISOR.A petista Di-
vaneide Basílio declarou que a 
mensagem anual que o prefei-
to Álvaro Dias trouxe à Câmara 
é um exercício de olhar no re-
trovisor. “Sabem quais palavras 
e termos não foram ditos pelo 
prefeito: servidores, professo-
res, atualização salarial, licitação 
dos transportes, direitos huma-
nos, juventude, agricultura ur-
bana, sustentabilidade, combate 
ao racismo, e violência contra às 
mulheres”, frisou a vereadora pe-
tistas, argumentando que pas-

sou da hora da gestão municipal 
apontar uma solução real para a 
questão da atualização da matriz 
salarial dos servidores, do Plano 
Geral, e rever o veto sobre o re-
ajuste dos professores da rede 
municipal, garantido pelos vere-
adores no fim de 2021.

“O piso da educação”, todo 
apoio à categoria, que vem ten-
do seu direito descumprido há 
mais de dois anos, sem uma ne-
gociação decente e honesta por 
parte do Executivo municipal, 
que trata o imbróglio com medi-
das paliativas e à toque de caixa”.

 O presidente da Casa, verea-
dor Paulinho Freire (PDT), atra-
vés de texto distribuído pela as-
sessoria de imprensa da CMNAT, 
disse que o Legislativo natalen-
se trabalhará em parceria com a 
Prefeitura nas pautas que contri-
buírem para o desenvolvimen-
to da capital potiguar. “Estamos 
aguardando a sanção da revisão 
do Plano Diretor, aprovada no 
final do ano passado, na expec-
tativa de oferecer uma medi-
da concreta para a cidade. Já na 
questão da licitação dos trans-
portes, a Câmara terá o papel de 
intermediar o processo, haja vis-
ta que cabe ao Executivo resolver 
a situação. Em tempo: a expecta-
tiva é de muito trabalho e reali-
zações para 2022”, afirmou Pau-
linho. 

A líder da bancada de 
oposição, Brisa Bracchi, 
cobrou o pagamento do piso 
aos professores municipais

 “O prefeito trouxe 
sua mensagem, 
que no nosso 
entendimento, 
passou longe dos 
problemas urgentes 
da cidade”

Robério Paulino
Vereador de Natal

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT
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Fábio Dantas: “Fátima e o PT são 
sócios do atraso e do caos no RN”
Ex-governador criticou fato do RN ter investido só 5,3% da receita corrente líquida em obras e investimentos em 2021

“Fátima e o PT já estão há 
quase 30 anos no po-
der. Eles são os sócios 

do atraso e do caos do RN. Co-
mo sempre, a governadora vem 
seguindo o velho ABC dos pe-
tistas de escravizar nossa gen-
te, transformando o Estado em 
um trem descarrilando, quan-
do na verdade, deveria ser uma 
locomotiva de desenvolvimen-
to”. Essa foi a crítica do ex-vice-
-governador do Rio Grande do 
Norte, empresário e advogado 
Fábio Dantas (Solidariedade), 
enfatizando que a governado-
ra Fátima Bezerra (PT), investiu 
apenas 5,3% da receita corren-
te líquida em obras e outros in-
vestimentos em 2021, deixando 
o Rio Grande do Norte na ante-
penúltima colocação, em 25º 
lugar, em relação aos outros Es-
tados da Federação, perdendo, 
inclusive para o Rio de Janeiro, 
que aplicou 2,7% da arrecada-
ção no mesmo período,confor-
me dados do Tesouro Nacional.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta quinta-feira 
17, Fábio Dantas explicou que, 
“o atraso que falo, corresponde 
à parcela da sociedade potiguar 
que não tem melhorias dos ser-
viços públicos básicos, oferta-
dos pelo Estado, especialmen-
te em uma melhor qualidade 
de vida para a nossa gente. Es-
ses dados só reforçam que não 
existe prioridade na base de in-
vestimentos da gestão de Fáti-
ma Bezerra e também das ad-
ministrações anteriores e, dessa 
forma, o Rio Grande do Norte 
se transforma cada vez mais em 
um trem descarrilando, quando 
na verdade, deveria ser uma lo-
comotiva que promovesse o de-
senvolvimento do nosso Esta-
do”, explicou.

Para o ex-vice-governador, 
“Fátima e o PT são sócios do atra-
so do Estado. A governadora e o 
seu partido, tiveram as condições 
financeiras e não mudaram nos-
sa realidade. Eles preferem, como 
sempre, seguir o velho ABC do PT 
de escravizar nossa gente, sem 
ofertar gastos públicos que ele-
vam os investimentos para que 
nossa população possa ter mais 
riqueza e, consequentemente, 
melhores serviços públicos. Hoje 
não temos o básico. A oligarquia 
de Fátima e o PT somente vão 

afundar mais ainda nosso sofrido 
RN”, frisou.

Fábio Dantas afirma catego-
ricamente, que o Rio Grande do 
Norte “não dá certo”, porque o PT, 
junto com Fátima Bezerra, parti-
cipou dos quatro últimos gover-
nos do Estado, começando pela 
gestão da ex-governadora Wilma 
de Faria, Iberê Ferreira de Souza 
e Robinson Faria (PSD), para de-
pois, sentar na cadeira de gover-
nadora e comandar o Estado.

De acordo com Fábio Dan-
tas, a governadora Fatima Bezer-
ra é, hoje, a maior oligarquia com 
mandato. “Ela está há 30 anos 
nos cargos mais abastados da na-
ção, a professora do passado deu 
lugar à poderosa deputada esta-
dual, federal, senadora e gover-
nadora do Rio Grande do Norte”, 
ressaltou Fábio.

O ex-vice-governador afir-
mou que nenhum outro polí-
tico em atividade teve tantos 
cargos como Fátima e, é natu-
ral que nesse momento, a go-
vernadora faça a união com o 

MDB, porque ela vai usar o “po-
der” para tentar se “manter no 
poder”. Ele lembrou ainda que, 
“em 2008, Fátima perdeu a pre-
feitura de Natal, com o apoio de 
Carlos Eduardo e que durante 
sua vida política, a governadora 
tem se mostrado bastante inco-
erente, se aliando ou tomando 
decisões de acordo com a posi-
ção que exerce, tal como oposi-
ção ou situação, de acordo com 
o seus interesses pessoais para 
vencer eleições”, pontuou.

O RN REGISTRA QUEDA. Es-
ses dados apontados pelo ex-vi-
ce-governador, Fábio Dantas, fo-
ram divulgados pelo portal Po-
der360, conforme levantamento 
feito pelo Tesouro Nacional.

Esse levantamento foi realiza-
do levando em consideração o 6º 
bimestre de 2020 e 2021, emitido 
em 10 de fevereiro de 2022. Esta-
dos e o Distrito Federal dobraram 
investimentos em 2021, o que ge-
rou um crescimento médio de 
102,7% e, apenas o Rio Grande do 

Norte registrou queda em relação 
ao ano anterior sobre os valores 
investidos em obras e afins.

Enquanto que Alagoas, apli-
cou 30,8% de sua receita corren-
te líquida em investimentos. É o 
maior percentual do país. A mé-
dia é de 11,2%. A concessão do 
saneamento básico ajudou.

Já o Rio de Janeiro está na lan-
terna. O Estado que possui a 3ª 
maior receita (em tributos esta-
duais) do país, ocupa a última po-
sição no ranking de percentual de 
arrecadação revertido em investi-
mento. O Poder360 já mostrou 
que a região tem perdido com-
petitividade frente aos seus pares 
em vários indicadores.

Brasília também está em bai-
xa, na comparação com seus pa-
res. A capital do país investe só 
3,6% da sua receita corrente lí-
quida. O governo local recebe por 
ano R$ 16 bilhões da União por 
ser sede dos Três Poderes. Quase 
todo o dinheiro vai para o salá-
rio de funcionários públicos – os 
mais bem pagos do país. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Para Fábio, dados só reforçam que não existe prioridade na base de investimentos da gestão de Fátima e das administrações anteriores, o que inclui Robinson Faria

 “A oligarquia de 
Fátima e o PT vão 
afundar mais ainda 
nosso sofrido RN. 
Ela usar o poder 
para tentar se 
manter no poder”

Fábio Dantas
Ex-vice-governador do RN

DIVULGAÇÃO ALRN



A Governadora do Estado, Fátima Bezerra, um dia se 
abraça com Carlos Eduardo que deseja ser Senador 
do seu grupo, embora a liderança do PT Jovem o 

chama de traidor, no outro dia se abraça com seu suplen-
te Senador em Exercício Jean Paul Prates, que sonha com 
a reeleição, isso gera uma dúvida no eleitorado que não 
sabe em quem confiar.

REPRODUÇÃO
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

POLICIA CIVIL. Pela segunda reu-
nião, Polícia Civil e Governo do Esta-
do, não houve acordo, conforme a re-
presentante do sindicato, a proposta 
do Governo poderia ser aceita se não 
fosse também inconstitucional, está 
marcada para hoje as 10:00 uma nova 
reunião para que o Governo refaça o 
projeto, mantendo os direitos da Polí-
cia Civil de maneira constitucional, se 
assim for será aceito, vamos aguardar!!

GEMA PRODUÇÕES. Grande Pro-
fissional, Miel, diretor da Gema Pro-
duções, a maior produtora de CD/
DVD do Estado, já está produzindo 
um CD brega(Sofrência), com mú-

sicas românticas de minha autoria e 
de outros cantores, interpretados por 
mim e até começo de março estará 
pronto, não tenho dúvida que será 
um sucesso.

RIBEIRA. Recebi do grupo de vigi-
lante Anjos e Resgate, imagens de de-
zenas de prédios no bairro da Ribeira, 
em condições precárias com muitas 
possibilidade de cair, podendo causar 
acidentes até com mortes de comer-
ciantes, clientes, moradores, vendo a 
tragédia de Petrópolis/RJ, me lembrei 
de pedir ao Prefeito de Natal uma res-
tauração nos prédios da Ribeira, pois 
é melhor evitar do que remediar.

HOSPITAL. Uma notícia 
boa, mais ao mesmo tempo 
incoerente, o Prefeito Álvaro 
Dias anuncia a construção de 
um novo hospital no conjun-
to Satélite, na saída de Natal 
próximo a Parnamirim. Para-
béns!! a Pergunta é: Por que 
não ajeitar o Hospital de Natal 
já existente funcionando de 
uma maneira muito precária?

CANDELARIA. Moradores 
do nobre bairro da Candelá-
ria, agradece a este velho co-
municador Luiz Almir, Band 
Natal, 96FM, por mostrarmos 
e cobrar nos programas, o lixo 
e o mato que tomava conta de 
várias ruas da candelária, gra-
ças a atenção do diretor da ur-
bana Salustino, no dia seguin-
te o lixo, mato foi todo retira-
do, os moradores agradecem 
e eu transfiro meu agradeci-
mento a urbana!!

COSERN. Conforme divulgado nas redes sociais, 43% da população tem 
sua conta de luz atrasada em função da crise, ou compra alimentos para 
família ou paga a conta de luz, recebi do Secretário de Comunicação da Co-
sern, Paulo Araújo, que a Cosern já vem fazendo um parcelamento de até 
12 meses para essas famílias que tem conta atrasada, é só entrar no site da 
Neo Energia Cosern. Parabéns!!

Raniere Barbosa renova presidência 
na Comissão de Finanças da CMNAT
Em seu quarto mandato, vereador também compõe a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação

O vereador Raniere Bar-
bosa (Avante), que está 
no seu quarto mandato 

na Câmara Municipal de Natal, 
continuará presidindo a Comis-
são de Finanças, Orçamento, 
Controle e Fiscalização. O parla-
mentar é formado em Ciências 
Contábeis, com pós-graduação 
em Gestão Pública e, devido à 
longa trajetória no segmento 
público/administrativo, geriu 
com celeridade a comissão em 
2020 e 2021, resultado da dis-
tribuição coerente dos parece-
res dos Projetos de Lei que tra-
mitam entre os que compõem a 
comissão parlamentar.

Assim, continuará dando se-
guimento ao trabalho eficiente 
da comissão, junto aos demais 
vereadores que a integram: Ro-
bson Carvalho como vice-Presi-
dente, Anderson Lopes, Nivaldo 
Bacurau e Robério Paulino. O 
parlamentar destaca que essa é 
uma comissão que conta com 
quatro objetos diferentes, ou 
seja, como se fossem quatro co-
missões agregadas a uma única 
comissão.

“No caso do orçamento, nós 
analisamos todas as matérias 
que podem gerar impacto fi-
nanceiro no Poder Executivo do 

nosso município. Por isso, ela se 
torna uma das comissões prin-
cipais, pois, depois da Comissão 
de Justiça, ela é a primeira co-
missão que promove essa ava-
liação da viabilidade financeira 

do Projeto de Lei que tramita na 
Casa. Posteriormente, a questão 
do Controle e da Fiscalização, 
uma das principais prerroga-
tivas do Poder Legislativo, que 
é fiscalizar o Poder Executivo, 

sendo assim uma comissão que 
tem uma responsabilidade sig-
nificativa”, sinalizou.

Além disso, Raniere Barbosa 
continuará compondo a Comis-
são de Planejamento Urbano, 

Meio Ambiente e Habitação. O 
ato da mesa diretora da Câmara 
Municipal de Natal, que altera 
ou mantém a composição das 
comissões, foi aprovado nesta 
quarta-feira 16. 

Raniere: “Depois da Comissão de Justiça, a de  Finanças é a primeira que promove a avaliação da viabilidade fi nanceira do Projeto de Lei que tramita na Casa”

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT

Dúvida Eleições 2022
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A Brasil Química de Mine-
ração Industrial (BQMIL) 
e o Ecossistema de Ino-

vação da Grande Natal — uma 
ação da FIERN, por meio do 
COINCITEC / NAGI e parcei-
ros — são finalistas do Prêmio 
Nacional de Inovação - a maior 
premiação para iniciativas ino-
vadoras do país, promovida pe-
la Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (SEBRAE). E concorrem 
nas modalidades de Média Em-
presa (BQMIL) e de Ecossistema 
Local de Inovação – ELI. 

Os vencedores serão anuncia-
dos oficialmente na cerimônia de 
entrega que acontecerá no dia 8 
de março, às 19h, com transmis-
são ao vivo pelo Youtube, no ca-
nal da CNI.

A BQMIL e o Ecossistema de 
Inovação da Grande Natal se clas-
sificaram entre milhares de em-
presas, instituições e iniciativas 
que se inscreveram em todo país. 
Nesta edição, foram 2.172 inscri-
ções, das quais 978 foram consi-
deradas válidas e avaliadas. 

A Premiação é dividida nas 
categorias de Inovação em Pro-
duto, Inovação em Processo, Ino-
vação em Sustentabilidade, Ges-
tão da Inovação (opcional) e Des-
taque em Saúde e Segurança no 
Trabalho. A categoria Ecossiste-
mas de Inovação reconhece até 
três ecossistemas com níveis de 
maturidade: em estágio inicial, 
em desenvolvimento e em está-
gio consolidado.

“Estávamos ansiosos pelo 
anúncio dos vencedores, a exem-
plo da edição 2018-2019, porque 
esse reconhecimento é muito re-
levante para os nossos projetos 
de sustentabilidade”, afirma o in-
dustrial Marcelo Rosado, CEO da 
BQMIL. 

Ele afirma que o selo entregue 
na Premiação assegura também 
um respaldo importante para a 
empresa no relacionamento e 
na prospecção de parceiros para 
pesquisas, novos projetos de ino-
vação e fornecedores de material 
que é utilizado na reciclagem e na 
substituição de matéria-prima.  

A indústria de argamassa BQ-
MIL é conhecida por implan-
tar inovação em seus produtos 

e processos com uma trajetória 
nessa área, desde 2009. E conta 
com diversos serviços e consulto-
rias do Sistema FIERN. A empre-
sa foi uma das três finalistas na 
edição 2019 do Prêmio Nacional 
de Inovação. “Já ganhamos em 
alguns editais pelo Sistema CNI, 
já fomos parceiros em outros, já 

recebemos subsídios para fazer 
parcerias com universidades, de-
senvolver algumas pesquisas. E 
ao longo desse tempo elabora-
mos várias pesquisas”, explicou.

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO. 
O Ecossistema de Inovação da 
Grande Natal articulado entre en-
tidades empresariais, órgãos pú-
blicos e instituições acadêmicas, 
com o objetivo de estimular ini-
ciativas inovadoras, também foi 
selecionado no Prêmio Nacional 
de Inovação, na categoria Ecos-
sistema de Inovação, inserida na 
edição 2021/2022 do prêmio. A 
nova modalidade premia ações e 
iniciativas em redes de relaciona-
mento que evidenciem o fortale-
cimento do ELI.

Segundo a gestora do NAGI, 
Susie Macedo, o reconhecimen-
to do PNI vem fortalecer a impor-
tância de ações integradas e com-
partilhadas, visando melhorias e 
avanços sob a perspectiva de ele-
var a participação mercadoló-
gica do segmento produtivo no 
estado, bem como, potencializar 
ações de PDI para as empresas 
industriais no RN. “Cabe desta-
car que as iniciativas submetidas, 
foram avaliadas por especialis-
tas em ambientes de inovação no 
âmbito nacional”, ressalta.

Foram submetidos práticas 
em estruturação, que contam 
com um volume inicial de poten-
ciais empreendedores, na busca 
por efetividade e integração dos 
seus ambientes de inovação, via 
programas e ações articulados de 
modo colaborativo com relevân-
cia e importância no contexto do 

ecossistema para a economia na 
grande Natal/RN, apoiados  pelo 
NAGI (Núcleo de Apoio à Gestão 
da Inovação do RN), instituído 
em 2011, pelo Comitê de Lide-
ranças Empresariais pela Inova-
ção e o pelo Comitê de Inovação, 
Ciência e Tecnologia – COINCI-
TEC.

O time é formado pela FIERN, 
SEBRAE, UFRN/IMD, Sem-
pla/Comcit, Sedec e a empre-
sa Água Mineral Cristalina, en-
volvendo seus parceiros IEL-
-RN, SENAI-RN, SESI-RN, ISI-
-ER, IFRN, Fapern, Apec, Seahub 
Coworking, Repin e BQMIL, que 
apresentou atividades, ações e re-
sultados obtidos.

PRÊMIO. O Prêmio Nacional de 
Inovação tem edições a cada dois 
anos. Trata-se de uma iniciativa 
uma iniciativa da Mobilização Em-
presarial pela Inovação (MEI), rea-
lizada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (SEBRAE), com 
patrocínio da Financiadora de Es-
tudos e Projetos (FINEP).

A metodologia de avaliação do 
Prêmio segue um padrão interna-
cional e foi atualizada conforme 
as novas diretrizes da quarta edi-
ção do Manual de Oslo. 

Indústria BQMIL e Ecossistema 
de Inovação do RN são fi nalistas 
do Prêmio Nacional de Inovação
Vencedores serão anunciados oficialmente na cerimônia de entrega que acontecerá no dia 8 de março

 “Cabe destacar 
que as iniciativas 
submetidas, 
foram avaliadas 
por especialistas 
em ambientes de 
inovação no âmbito 
nacional”
Susie Macedo
Gestora do NAGI

 “Estávamos 
ansiosos pelo 
anúncio dos 
vencedores, 
porque é muito 
relevante para os 
nossos projetos de 
sustentabilidade”
Marcelo Rosado
CEO da BQMIL 

Susie Macedo: reconhecimento do PNI fortalece ações integradas  Marcelo Rosado: selo assegura também um respaldo importante

DIVULGAÇÃO/FIERNDIVULGAÇÃO/FIERN
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Com investimentos de R$ 
2,3 bilhões, mais um me-
gaempreendimento na 

área de energia limpa começa a 
operar no Rio Grande Norte este 
ano. É o Conjunto Eólico Santo 
Agostinho que está sendo mon-
tado nos municípios de Lajes e 
Pedro Avelino, com capacidade 
para 434 Megawatts. O crono-
grama do projeto e os planos de 
investimentos futuros da em-
presa - a Engie Brasil Energia - 
foram apresentados nesta quar-
ta-feira 16, à governadora Fáti-
ma Bezerra.

No Santo Agostinho serão 70 
aerogeradores com altura de 170 
metros e capacidade para pro-
duzir 6,2 MWh por unidade, três 
vezes mais que os equipamen-
tos usados atualmente. Os in-

vestimentos futuros da empresa 
previstos para os próximos cinco 
anos no Rio Grande do Norte so-
mam R$ 6,5 bilhões.

A Engie se instalou no RN em 
2017. Ela tem dois empreendi-
mentos fotovoltaicos em funcio-
namento, o Assu V, que produz 30 
MW, e o Floresta, em Areia Bran-
ca, de 101 MW. Os empreendi-
mentos futuros são os parques 
solares Assu Sol; Assu I, II, III e IV 
e o Santo Agostinho Solar, segun-
do informaram Márcio Neves, 
diretor de operação; e Giuliano 
Pasquali, gerente de Projetos da 
empresa. Pelo cronograma apre-
sentado à governadora Fátima 
Bezerra, o primeiro aerogerador 
entra em operação em setembro 
deste ano, chegando a 14 até o fi-
nal do ano.

“Nossa empresa tem como 
característica os investimentos 
de longo prazo, a responsabilida-
de social, as parcerias com Esta-
dos e os municípios”, informou o 
presidente da Engie Brasil, Edu-
ardo Sattamini, que acompa-
nhou a reunião de forma virtual e 
elogiou a postura do governo do 
Estado.

A Engie é a maior empresa 
privada de energia do Brasil, atu-
ando em geração, comercializa-
ção e transmissão de energia elé-
trica, transporte de gás e soluções 
energéticas. É detentora da mais 
extensa malha de transporte de 
gás natural do país, com 4.500 
quilômetros, que atravessam 10 
estados e 191 municípios, graças 
à aquisição da TAG, concluída 
em 2020. 

Empresa vai ampliar 
investimentos em 
geração de energia no RN
Conjunto Eólico Santo Agostinho está sendo montado em 
Lajes e Pedro Avelino, com capacidade para 434 Megawatts

Diretor da Engie falou à governadora Fátima Bezerra sobre investimentos futuros previstos para os próximos 5 anos

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS, inscrita sob o CNPJ nº 36.395.729/0001-51, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Indústria de Fabricação de Pré-
Moldados, localizada na Rua Valdemar da Silva Cortez, 54, Presidente Costa e Silva, Mossoró - RN.

AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A ALUPAR INVESTIMENTO S.A., CNPJ: 08.364.948/0001-38, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação para o empreendimento 
Complexo Eólico Alupar Wind Alívio, com validade até 06/01/2025, localizado 
na Zona Rural do município de Pedro Avelino/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

COOPICON
O Presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores, 
Representantes de Vendas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares nos Estados da PB e RN, Inscrita 
no CNPJ sob o nº: 18.188.895/0001-03 - NIRE: 24400005832 – OCB-RN: 311/2013, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados cooperados, que nesta data, para efeito de QUÓRUM, somam-
se em 26 (vinte e seis) em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (art. 45 
da lei 5.764/71) que, se realizará no seguinte endereço: Av. Presidente Bandeira, 406 - Sala 102-A - Alecrim -Natal -RN 
-CEP: 59.037-200, no dia 02 de março de 2022, em 1ª convocação às 09:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos 
associados, em 2ª convocação às 10:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e 
persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 11:00h, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:
Pauta AGO: 

I. Prestação de Contas do ano fiscal 2021 compreendendo;
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativos de sobras ou perdas e demais demonstrativos e parecer do conselho fiscal;

II. Destinação das sobras ou perdas das partes;
III. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o ano de 2022; 
IV. Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros do conselho de Administração/Diretoria e do 
Conselho Fiscal;
V. Plano de trabalho para o ano de 2022;
VI. Outros assuntos de interesse Social.

Natal-RN, 18 de fevereiro de 2022.
Glicélio Gustavo Oliveira do Nascimento

Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

F ADAILSON DE MOURA, CNPJ: 41.073.315/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA -
LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Av. Graciliano Ferreira Dos Santos, 09 –
Vila Brasilia - CEP: 59.663-000 – Serra do Mel-RN.

Francisco Adailson de Moura - Diretor

SANDRO MENEZES/ASSECOM RN
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: a Sra. MÉRCIA ROSSANA DE CARVALHO, brasileira, casada sob o regime de separação absoluta de bens, 
empresária, inscrita no CPF/MF n° 751.996.024-20, portadora do RG n° 001.233.280 – SSP-RN, residente e domiciliada na 
Rua Tenente Olavo Francisco dos Santos, Residencial Luau de Ponta Negra, n° 100, torre 2, apto. 902, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP: 59.092-540, que vem através de seu advogado, Dr. Yure Sanderson Tomaz Saldanha Monte, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 9.704, com escritório profissional na Rua Ângelo Varela, 1025-A, Tirol, Natal/RN – CEP: 
59.015-010.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Cancela, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 4.829,12m² (quatro mil, oitocentos e vinte e nove metros, e doze decímetros quadrados. Tendo as seguintes 
descrições do perímetro:- Ao Norte, com Ernande Fidelis da Costa e Rui Norris Cunha Ribeiro; Ao Leste, Ernande Fidelis 
da Costa; Ao Sul, com Arakem Mariz de Farias e esposa Suerda Márcia de Souza P. Mariz; Ao Oeste, com Arakem Mariz 
de Faria e esposa Suerda Márcia de Souza P. Mariz e Rua da Cancela. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 254.847,88. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Arakem Maria de Faria, a Sra. Suerda Márcia de 
Souza P. Mariz, o Sr. Rui Norris Cunha Ribeiro, o Sr. Ernande Fidelis da Costa, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 18.02.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

MAIAS I SUPERMERCADOS EIRELI com Inscrição Estadual sob nº 20.426.571-1 e CNPJ 22.225.597/0001-05 e endereço a Rua 
Brig. Roberto Pessoa Ramos 04, Cohabinal - CEP: 59140730, Parnamirim/RN, representada neste ato por seu administrador o sr. 
Constantino Domingues de Souza Maia Junior, CPF 023693564-05, informo que foram extraviados os 5 equipamentos Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF), descritos abaixo:
Nº de Série Marca / Modelo, Lacres Internos Atuais Lacres Externos Atuais
- EP081410000000073013 EPSON TM-T81 FBIII 251573 251574
- EP081410000000073052 EPSON TM-T81 FBIII 251575 251576
- EP081410000000073055 EPSON TM-T81 FBIII 251578253263
- EP081410000000073073 EPSON TM-T81 FBIII 251583251584
- EP081410000000073347 EPSON TM-T81 FBIII 251580 251581
Respectivamente, conforme boletim de ocorrência Nº: 00023260/2022 com protocolo de Nº 2022/0000093827-1 de 16/02/2022.

Atenciosamente
Constantino Domingues

COMUNICAÇÃO DE PERDA/EXTRAVIO ECF´S

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A.
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., a comparecerem a 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26/03/2022, às 10h, em primeira convocação com a 
presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital social com 
direito de voto, em sua sede social, situada na Mina Brejuí, BR 427, Km 7, Zona Rural, Currais Novos/RN, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício social 
findo em 31/12/2021; b) Aprovação do Balanço Geral da Empresa encerrado em 31/12/2021; c) Destinação do 
lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021; d) Outras deliberações de interesse da sociedade. Outrossim, 
comunicamos aos Srs. Acionistas, que se acham a disposição na sede social os documentos de que trata o 
Artigo 133 da Lei 6.404/76. Currais Novos/RN, 16/02/2022. ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAUJO -
Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

PROCESSO Nº 910.018/2021
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, após correções no orçamento, torna público o 
Pregão Presencial nº. 005/2022, com o objetivo de registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de medicamentos da atenção básica, injetáveis e psicotrópicos 
para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN, de acordo com as 
informações contidas no Termo de Referência-Anexo I. Os envelopes relativos à Proposta 
de Preços e Documentação de habilitação poderão ser entregues até o dia 03 de março de 
2022 a partir das 09:00 horas. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-
0049.

Serra Caiada/RN, em 17 de fevereiro de 2022
João Maria de Oliveira Junior

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 159/2022, ID 162 GO, Processo 
SEI nº 00310020.001048/2021-27, destinado a Aquisição de mobiliário e Eletrodoméstico 
visando garantir o funcionamento do Núcleo Integrado de Fiscalização de Fronteira - NIFF 
Caraú, no dia 08 de Março de 2022, às 15:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 923161. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 
– Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 16/02/2022
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino - RN, torna público aos interessados que fica 
estabelecido o dia 10/03/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do 
Pregão Eletrônico nº 010/2022, objetivando a aquisição de um veículo para a Unidade 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 
Prefei tura Munic ipal nos horár ios das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mai l : 
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 17 de fevereiro de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino - RN, torna público aos interessados que fica 
estabelecido o dia 09/03/2022, às 10:00 horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do 
Pregão Eletrônico nº 009/2022, 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 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 17 de fevereiro de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro 
Avelino - RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de 
“documentos de Habilitação” e “Projeto de venda”, através da Licitação – Chamada pública 
n.º 001/2022, no dia 23 de MARÇO de 2022 às 10:00 horas, no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pedro Avelino/RN, sediada à Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, 
Pedro Avelino/RN, visando aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
empreendedor familiar rural, conforme especificações contidas no Edital. Maiores 
informações pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro 
Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com.

Pedro Avelino/RN, em 17 de fevereiro de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Presidente da CPL

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos vem através deste, anunciar o Chamamento 
Público de Empresas do ramo de Telecomunicações interessadas no fornecimento de 

de transmissão estabelecidas pela ANATEL para adoção da tecnologia 5G, nas áreas da 
Companhia das Superintendências de João Pessoa, Maceió, Natal e Recife, incluindo 
todo investimento e infraestrutura tecnológica necessários para o funcionamento, 
recebimento e transmissão de dados por tais equipamentos. Para o maior detalhamento 
do objeto, dúvidas, esclarecimentos ou informações, favor entrar em contato com a área 
técnica – GERÊNCIA TÉCNICA - MARKETING E POTENCIALIDADES COMERCIAIS 
– GEMPO, no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta publicação, através dos 
seguintes canais: E-mail: gempo@cbtu.gov.br Telefone: (61) 3246-8176.

JOSÉ MARQUES DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022-CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

1º OFICIO DE NOTAS
COMARCA DE MACAÍBA/RN

EDITAL

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados que, foi apresentado requerimento por parte do Sr. JOÃO FELIPE 
MORAIS DE ABREU (CPF/MF sob o nº 062.932.294-52 e RG. nº 001.815.883/SSP/RN), brasileiro, solteiro, empresário, 
residente e domiciliado à Rua Jaguarari, nº 4980, Casa 67, Lagoa Nova, Natal/RN, PROPRIETÁRIO do LOTE Nº 09, 
situado na Rua Francisco Levino da Silva, nesta cidade de Macaíba, deste Estado do Rio Grande do Norte, com os 
seguintes limites, dimensões e área: limita-se ao Norte, com a Rua Francisco Levino da Silva, medindo 19,43 metros; 
ao Sul, com o Lote 08 (Área Desmembrada), medindo 19,79 metros; ao Leste, com o Lote 10 (Área Desmembrada), 
medindo 19,71 metros; e, ao Oeste, com a Rua Manoel Cabral de Almeida, medindo 21,78 metros, com uma área de 
403,72m² (quatrocentos e três metros quadrados e setenta e dois centímetros) de superfície. Objeto do Registro nº 
15.757, do Livro “2” Registro Geral, em data de 24.09.2013, deste 1º Ofício de Macaíba/RN, apresentou requerimento 
datado de 14.01.2022 – Planta Georreferenciada e Memorial Descritivo, datados de 20/10/2021 e, 
RRT/OBRA/SERVIÇO, datada de 28.12.2021 assinado pela Arquiteta Urbanista – Arari Cristina da Silva Oliveira CAU nº 
000A428965 e demais documentos exigida por Lei, elaborados para atender a retificação da área do terreno acima 
mencionado, desse modo o terreno considerado passa a contar com as seguintes caracterizações: LOTE Nº 09, situado 
na Rua Francisco Levino da Silva, nesta cidade de Macaíba, deste Estado do Rio Grande do Norte, com os seguintes 
limites, dimensões e área: limita-se ao Norte, com a Rua Francisco Levino da Silva, medindo 19,01 metros; ao Sul, com 
o Lote 08 (Área Desmembrada), medindo 19,79 metros; ao Leste, com o Lote 10 (Área Desmembrada), medindo 21,99 
metros; e, ao Oeste, com a Rua Manoel Cabral de Almeida, medindo 22,01 metros, com uma área de 426,69m²
(quatrocentos e vinte e seis metros quadrados e sessenta e nove centímetros quadrados) de superfície. Nota:
QUALQUER dos interessados, os quais não foram consultados, que se julgarem prejudicados, devem dirigir-se, ao 1º 
Ofício de Notas (Privativo do RGI) da cidade de Macaíba/RN, localizado na Rua Ivanildo Gama Pacheco nº 20 – Centro, 
para apresentar por escrito suas razões. Advertência: - Prazo de trinta (30) dias úteis, após a publicação deste edital, 
findo o prazo e não havendo impugnações, será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado 
do Rio Grande do Norte, aos dez (10) dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu (Maria Ozelia 
da Silva Chaves) 1ª Substituta do 1º Ofício de Notas Macaíba/RN, determinei a digitação, dou fé.

Macaíba/RN, 10 de Fevereiro de 2022
Maria Ozelia da Silva Chaves

1ª Substituta do CRI – CPF-455.315.104-97

Inundações

Governo 
elabora Plano 
de Contingência 
para o Baixo-Açu

O Governo do Estado es-
tá finalizando um Plano 
de Contingência Seto-

rial para atender as consequ-
ências de eventual inundação 
nos municípios do Vale do Açu. 
A iniciativa se dá em virtude da 
possibilidade de ocorrência de 
fortes chuvas no período entre 
fevereiro e abril. O serviço de 
meteorologia da Emparn (Em-
presa de Pesquisa Agropecuá-
ria do RN) anuncia na próxima 
semana a previsão pluviomé-
trica para esta quadra chuvosa.

O Plano de Contingência 
Setorial foi apresentado nesta 
quinta-feira 17 à governadora 
Fátima Bezerra pelo coorde-
nador estadual de Proteção e 
Defesa Civil, coronel bombei-
ro Marcos de Carvalho Fernan-
des.

“O plano significa a defini-
ção pelo Governo do Estado so-
bre as ações a serem realizadas 
em caso de desastre natural por 
inundação ou alagamento. Pre-
cisamos estar preparados e sa-
ber o que fazer para dar respos-
tas rápidas e efetivas à popula-
ção que possivelmente possa 
ser atingida”, explicou Marcos 
de Carvalho, para acrescen-
tar: “A nossa preocupação é a 
possibilidade de ocorrência 
de grandes chuvas localizadas, 
com eventuais prejuízos à po-
pulação e à economia como 
ocorreu em anos anteriores”.

A governadora Fátima Be-
zerra, que participou da reu-
nião acompanhada do vice-go-
vernador Antenor Roberto, dis-
se que “o Governo faz um gran-
de esforço para definir ações 
de prevenção e assistência em 
proteção à população no caso 
da quadra chuvosa vir a pro-
vocar inundações na região do 
Baixo-Açu”.

Fátima Bezerra destacou a 
importância de ações articu-
ladas com os órgãos da admi-
nistração federal, com os mu-
nicípios, setor privado, igrejas 
e instituições representativas 
da sociedade. “Precisamos que 
todos estejam preparados, so-
mar esforços e atenção para, 
caso necessário, minimizar-
mos os efeitos de aconteci-
mentos que possam afetar a 
população”. 

A área compreendida pe-
lo Baixo-Açu com maior pro-
babilidade de inundação en-
globa os municípios de Assú, 
Pendências, Alto do Rodrigues, 
Ipanguaçu, Porto do Mangue e 
Macau. 
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Crea-RN apresenta agenda de interesse 
da engenharia, agronomia e geociências

A bancada do RN prestigiou 
o evento Café & Política 
organizado pelo Conselho 

Federal de Engenharia e Agrono-
mia (Confea), em Brasília. A con-
vite da presidente do Crea-RN, 
Ana Adalgisa Dias Paulino, esti-
veram No evento os deputados 
federais João Maia, Carla Dick-
son, General Girão e Benes Leo-
cádio, além da assessora do de-
putado Rafael Mota, Ohanna Pa-
tiele. A secretária de Fomento e 
Parcerias com o Setor Privado do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), Verônica San-
chez, e o secretário Nacional 
de Habitação do MDR, Alfredo 
Eduardo dos Santos também fi-
zeram parte da comitiva do Rio 
Grande do Norte. 

O presidente do Confea e os 
presidentes dos Creas do país 
apresentaram a Agenda Legisla-
tiva com as principais demandas 
do Sistema e que estão em tra-
mitação no Congresso Nacional. 

Para a presidente Ana Adalgisa, 
esse foi um momento de diálo-
go com os parlamentares sobre 
projetos e legislações que afetam 
a vida dos profissionais da enge-
nharia, agronomia e das geoci-
ências e a segurança da popula-
ção.   

Entre as pautas prioritárias 
está a da Inspeção Predial, que 
determina a realização periódi-
ca de inspeções em edificações 
e cria o Laudo de Inspeção Téc-
nica de Edificação. Os deputa-
dos federais do Rio Grande do 
Norte se colocaram à disposição 
para discutir os detalhes e de-
fender as proposições que mais 
preocupam o Sistema. “Tanto o 
Crea-RN, quanto o Confea po-
dem me procurar. Preciso do fe-
edback de vocês para aprender e 
acompanhar as pautas que estão 
entrando para votação”, disse a 
deputada Carla Dickson, garan-
tindo apoio ao Sistema Confea/
Crea e Mútua. 

 Bancada do RN prestigiou  evento organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), em Brasília

Nas mulheres

Infecção urinária tem alta 
incidência e pode ser evitada 
com cuidados simples
As mulheres precisam dar 

atenção recorrente à sua 
saúde. Um dos cuidados ne-

cessários visa a evitar infecção uri-
nária, problema que tem alta inci-
dência sobre o público feminino 
— chega a atingir um índice de até 
90% sobre ele —, sendo ainda mais 
prevalente nas fases reprodutiva e 
da menopausa. A boa notícia é que 
atitudes simples podem livrar as 
mulheres desse tipo de infecção.

O urologista Maryo Kempes 
confirma a proporção elevada da 
doença sobre as mulheres. Ele ex-
plica que isto acontece porque as 
mulheres possuem a uretra mais 
curta e mais próxima ao ânus, lo-
cal rico em bactérias provenientes 
das fezes. Diante disso, o médico 
recomenda muito zelo com me-
didas preventivas. “Algumas delas 
são de fácil adoção, como a higie-
ne correta da região genital, a in-
gestão de líquidos em boa quan-
tidade e a não retenção de urina”, 
lista o urologista.

Maryo Kempes também suge-
re a reposição de estrógeno para 
mulheres na pós-menopausa que 
não tenham contraindicação hor-
monal e evitar o uso do diafragma 
e espermicidas. A relação sexual e 
bactérias do trato gastrointestinal 
também se inserem entre as prin-
cipais causas de infecção urinária, 
que se divide em dois tipos: a cis-
tite, que afeta a bexiga e tem efei-
tos mais brandos, e a pielonefrite, 
que atinge o rim e apresenta sin-
tomas mais severos, como febre e 
até dores lombares.

Quando não tratada de modo 
adequado, a infecção pode aco-
meter todo o aparelho urinário e 
provocar muitas dores. Além dis-
so, pode tornar o problema recor-
rente, o que dificulta ainda mais a 
vida dos pacientes e exige trata-
mentos mais drásticos. “Em ca-
sos mais graves, o paciente preci-
sa ter acompanhamento médico 
apropriado”, observa o urologista 
Maryo Kempes. 

 “Algumas delas 
são de fácil adoção, 
como a higiene 
correta da região 
genital, a ingestão 
de líquidos em boa 
quantidade e a não 
retenção de urina”
Maryo Kempes
Urologista

Maryo Kempes alerta: “Infecção pode acometer todo o aparelho urinário”

Deputados federais do RN se colocaram à disposição para discutir os detalhes e defender as proposições 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Busque fraternidade em cada minuto do seu dia “ ”
CABELEIRA. Bombou a inau-

guração da clínica Mais Cabello, 
em Petrópolis. O ator Malvino 
Salvador, um dos sócios, deu um 
show de simpatia no evento que 
reuniu a lista vip de Ética Nesi e 
Lu Toscano, cerca de 260 pessoas. 
O lugar é um centro especializa-
do em transplante capilar que 
nasceu no rio, fruto do empreen-
dedorismo de Leonardo No rega. 
Em Natal tem como franqueados 
Eduardo Paes e Bruno Dantas e 
fica localizado na antiga Beleza-
ria. O coquetel de lançamento 
fez lembrar os bons eventos de 
antigamente, no período anterior 
a pandemia, gente bonita, cheia 
de papo e que fazia tempo não se 
reunia num só lugar. Vida longa a 
Mais Cabello.

EVIDÊNCIAS. Os cantores 
sertanejos Chitãozinho e Xororó 
são sócios num mega empreen-
dimento no litoral norte, precisa-
mente na Praia de Pitangui, onde 
será construído um condomínio 
de luxo que leva o nome de um 
dos maiores sucessos da dupla: 
Evidências, que terá etapa I e II. 
No negócio também o empresá-
rio potiguar Paulo de Paula. 

*
Para quem não lembra outros 

sertanejos, Zezé de Camargo e 
Luciano, também são sócios só-
cios com a família potiguar Fon-
seca e Filhos e a FGR incorpora-
ções, num condomínio horizon-
tal de alto padrão em Cajupiran-
ga, o Jardins Amsterdã.

CARNAAU. Jaqueline Cordeiro 
avisa que próximo sábado ocorre 
o Pet Folia 2022, segunda edição 
do carnaval dos animais de esti-
mação realizado pelo Programa 
Petzoo, em parceria com o Au 
Puppy. A empresa Vila, por meio 
do Vila Pet, participa do evento, 
marcado para  16h, no estaciona-
mento da Tok Stok, marginal da 
BR-101. A entrada gratuita, mas 
quem desejar comprar o abadá 
concorrerá a um sorteio de um 
prêmio da loja de móveis. 

TUDO OK. Apesar de todos os 
problemas e incertezas, a con-
fiança do empresário potiguar 
está acima do índice nacional. É 
o que aponta um levantamen-
to realizado pela Confederação 
Nacional do Comércio. Os dados 
do Rio Grande do Norte mos-
tram que, em fevereiro deste ano, 
o indicador somou 124,5 pontos. 
Em janeiro de 2022, o índice era 
127,7. Apesar da queda ainda su-
perior  aos 119,3 pontos de mé-
dia no país.

NÃO A VACINA. Segundo uma 
pesquisa da Datafolha sobre va-
cinação infantil, no Brasil, cerca 
de 89% dos pais de alunos de 12 
a 17 anos afirmam que já vaci-
naram os filhos, 87% planejam 
imunizar (6 a 11 anos) e 76% as-
sim farão o mais rápido possível. 
Os que não querem imunizar os 
filhos  são a minoria, mas que faz 
barulho. Há na justiça inúmeras 
demandadas e disputas destes 
país contra as escolas dos pró-
prio filhos que exigem a vacina 
contra a COVID-19.

AO INFINITO. E se você sem-
pre sonhou em viajar ao espaço 
pode ficar mais próximo de reali-
zar esse desejo. A empresa Virgin 
Galactic, do bilionário britâni-
co Richard Branson, abriu essas 
semana ao público para voos de 
turismo ao espaço. Os interessa-
dos terão de pagar o equivalente 
a mais de R$ 2,3 milhões e de-
vem partir do estado americano 
do Novo México. Os passageiros 
poderão flutuar por vários minu-
tos e admirar o planeta Terra por 
ângulos impressionantes através 
das 17 janelas da espaçonave. 
Que potiguar se candidata? 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Teotônio Roque, Rosemberg 

Ferreira, Antoinette Diniz, Walid 
Bou Chacra e Moura Júnior 

B-DAY WALID CHACRA 

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
O ex juíz e ministro Sergio Moro, pré-candidato à 
presidência afi rmou que durante sua visita ao Nordeste 
não viu a preferência por Lula na região, mas sim pessoas 
insatisfeitas com o atual governo.
Segundo a revista Piauí não existe no Brasil qualquer ação 
para identifi cação de responsabilidades em casos de desastres 
urbanos, nem qualquer medida para evitar futuros. A ação é 
só a reconstrução da área afetada como ela estava antes da 
tragédia. 
O empresário do turismo Abdon Gosson está em São 
Paulo onde encontrou o amigo e ex diretor da TAP, Mário 
Carvalho e o atual diretor para o Brasil, Carlos Antunes. 
O potiguar Emmanuel Pereira assumiu e presidirá o Tribu-
nal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho até 2024. Vários advogados potiguares prestigiaram a 
solenidade, em Brasília.

prêmio da loja de móveis. A bela Renata Tonelli, agora 
nutricionista de fato e de direito

Berg Ferreira ganha vivas da amada 
Alessandra pela nova idade hoje

O ministro Emanuel Pereira contou com a presença 
do advogado Ramon Asfora em sua posse no TST

Edu Paes Leme, Malvino Salvador, Bruno Dantas é 
Érika Nesi na inauguração da Mais Cabello

VALESCA YANNE,29, descobriu a paixão por 
agulhas no curso de enfermagem. Acrescen-
tou esse incomum gosto, extensivo a perfura-
ções, com o fato de que também, como conta, 
ama pessoas. Foi quando juntou tudo isso que 
se viu realizada como bodypiercer, nome que 
se dá ao profissional que modifica e embeleza  
o corpo humano introduzindo peças de metal. 
No caso da @valescayanepierce já são mais de 
1000 piercings aplicados. “Hoje sou realiza-
da na minha área e me motivo porque elevo 
a auto estima das pessoas. Nunca pensei em 
fazer algo diferente ou desistir até porque meu 
trabalho é bem rápido é só tem um lado ruim 
quando encontro um cliente grosseiro ou mal 
educado”, conta a empresária da beleza.
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

 Se tudo correr nos conformes, 
a ESPN já estará operando 100% 

dos seus estúdios em duas se-
manas.

 Além do Marcos Palmeira, 
Paulo Gorgulho é outro que este-
ve na primeira novela “Pantanal” 
e vai aparecer na segunda, agora 

da Globo.
 Quem viveu os tempos dos ca-
minhões de externas, se surpre-
ende cada vez mais com a agili-

dade da TV nos dias atuais...
 .. O celular, isso é certeza, será 
ainda mais usado nos próximos 

tempos...
 ... Mas para trabalhos mais 
elaborados, nada substituirá 

uma equipe completa, com ope-
radores de câmera, áudio e luz. 

Nem agora e nem nunca.
 O filme “Nunca Fomos Tão 

Modernos”, com Guga Coelho, 
Dudu Azevedo e Letícia Spiller, 

será lançado em abril.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Atitudes erradas, muitas ve-
zes tomadas por represália e no 
calor dos acontecimentos, na 
maioria das vezes geram con-
sequências graves.

A conta, um dia, chega.
A UEFA ainda paga um pre-

ço muito alto, porque entrou na 
aventura de retirar a Liga dos 
Campeões da televisão aber-
ta no Brasil durante três anos e 
deixar o principal campeonato 

dela só na TV paga e Facebook, 
não entendendo que aqui a in-
ternet não é lá essas coisas.

Olha o que os números 
mostram: em fevereiro de 2018, 
PSG x Real Madrid fizeram o 
primeiro jogo das oitavas de fi-
nal do torneio, horário da tarde 
e deu 24,6 de média na Globo. 
A Band, que na ocasião tam-
bém exibiu a partida, marcou 
8,6. Uma grandeza a soma das 
duas.

Pois bem, na última terça-
-feira, repetindo essa situação, 
inclusive as mesmas equipes, 
o SBT ficou com 7,3 pontos. O 
que equivale a menos de 20% 
do público de 2018.

Isso demonstra o fiasco que 
foi aquela decisão. A UEFA, 
meio que escondendo a com-

petição nos últimos anos, per-
deu tempo e dinheiro.

E o que também, na par-
te que nos toca, atesta a sobe-
rania da TV aberta, aquela que 
ninguém paga pelos serviços 
prestados e chega em qualquer 
canto deste país continental.

Tv Tudo

JORNALISMO. Em tragé-
dias como a de Petrópolis, de-
ve-se reconhecer o esforço da 
imprensa na missão de bem 
informar e prestar serviço. É 
sempre um trabalho dos mais 
importantes Aliás, já na quar-
ta de manhã, superando todas 
as dificuldades possíveis, Lívia 
Mendonça ancorou o “Balanço 
Geral Manhã”, da Record cario-
ca, diretamente de lá.

SUSPENDEU TUDO. A série 
“Todas as Garotas em Mim”, da 
Record, estava com as suas grava-
ções em Petrópolis no momento 
do temporal.

Elenco, produção e técnica 

viveram essa situação muito de 
perto. Os trabalhos foram ime-
diatamente suspensos. Não havia 
mais condições emocionais para 
continuar.

PRÉ-LIBERTADORES. O SBT 
vai transmitir Millonarios e Flu-
minense, na terça-feira, 21h30.

Equipe fechada: Teo José, 
Mauro Beting, Washington, Nadi-
ne Bastos e Flávio Winick.

TEM UM PORÉM. Washington, 
o “Coração Valente”, por enquan-
to, está confirmado apenas para 
esses dois jogos do Flu, clube que 
atuou por muitos anos.

Depois, haverá uma outra ne-

gociação. 

A DEFINIR. A quem interessar 
possa, a direção da Record ainda 
não oficializou o dia de estreia de 
“Reis”. Já tem chamada no ar, mas 
ainda sem anunciar data, até por-
que “A Bíblia” tem certo chão pela 
frente.

Mesma coisa, a substituta de 
“Prova de Amor”. Nada, por en-
quanto.

PLATEIA. No SBT, desde se-
gunda-feira, as gravações do 
“The Noite” voltaram a acontecer 
com plateia, seguindo os proto-
colos de distanciamento.

No ar a partir de 7 de março. 
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EPBP
CANCERIANO

NGSENTAR
MIUDOTEST

VIULEDA
EÇSANEAR

BRASASIRI
SACSIRA

BARROVAL
PREAPODER

INDIAEME
LADOARABES

NEOITOS
TRAMBOLHO
EACALORAR

Aquele
que sopra
a vela do

bolo

Deixa de
funcionar

(a má-
quina)

Cada
categoria
do boxe

Acomodar
em uma
cadeira 

(?) drive: 
avalia o de-
sempenho
do carro

O carvão
na chur-
rasqueira

Crustáceo
apreciado
em sopas

Obter
lucro (em
aplicação 
financeira)

Emitir
som pro-
longado

Cada
face 

de um
objeto

Organização
Mundial

do Comér-
cio (sigla)

Conso-
antes de
"hora"

Obstáculo
(fig.)

(?)-mail,
correio da
internet

Inflamar 
(discussão)

Faz traços
em 

Praia
carioca

Nome da
letra "M"
Formação
de corais

Entrada 
de edifícios
Em + as
(Gram.)

Eletrodoméstico para
misturar massa

Curso (?): tipo de
pré-vestibular

(?) Zeppe-
lin, banda
Bolsa de
compras

Tornar
higiênico 
Malhado
(gíria)

Muito
pequeno
Avistou;
enxergou

Roedor de
capinzais

O país
dos gurus

Povos do
Egito

O dobro
de quatro

Vogal de
"paz"
Vento;
brisa

Nascido
sob o 4o

signo do
Zodíaco 

Letra 
do plural
Argila;
lama

Estado 
nordestino
Desejo do 
ganancioso

(?) Baiano,
jogador

(fut.)

3/led. 4/test. 5/índia — miúdo. 6/sanear. 7/enguiça — ressoar. 9/trambolho.

Trocar ideias com os colegas pode garantir so-
luções criativas inovadoras para os desafi os no tra-
balho. Além disso, com Mercúrio e Plutão no topo do 
seu Horóscopo, você terá uma vontade ainda maior 
de se destacar no que faz, não medindo esforços pa-

ra conquistar o que deseja.

Você vai se interessar por tudo que possa abrir 
a sua mente e trazer novas possibilidades para o seu 
futuro. Agarre as oportunidades de fazer cursos e 
aprender coisas novas — use e abuse da sua criativi-
dade para se destacar no trabalho. Compartilhe suas 

ideias e seu entusiasmo com os colegas.

O Sol na Casa 10 indica que você tem se em-
penhado bastante no trabalho e sua dedicação será 
recompensada. Pode receber elogios dos chefes, con-
seguir uma promoção ou até mesmo um aumento de 
salário se surgir uma boa oportunidade. Mostre que é 

dedicada e quer crescer na profi ssão!

O céu indica um ótimo dia para quem planeja 
mudar de casa ou se reconciliar com alguém da fa-
mília. Busque o diálogo, mesmo que isso vá mexer 
com emoções profundas e delicadas. No trabalho, 
use sua experiência para brilhar e conquistar mais 

estabilidade. 

Vai ser moleza para dialogar e se entender 
com as pessoas, o que deve favorecer todos os se-
tores da sua vida hoje. No trabalho, estimule a troca 
de ideias e mostre que tem disposição para aprender. 
Só tente não se aborrecer se receber críticas ou co-

branças dos chefes.

Unir-se aos colegas e investir na troca de 
ideias será uma ótima alternativa para agilizar as 
tarefas e cumprir com mais facilidade as metas em 
comum. Agora, se a parceria for com parentes, evite 
levar as coisas pelo lado pessoal, pois isso pode gerar 

confl itos desnecessários.

Você vai precisar de mais concentração para 
estudar ou cumprir as tarefas no início do dia, por isso, 
procure ambientes tranquilos para fazer as suas coi-
sas. Refl ita sobre suas preocupações, pois os astros 
vão te ajudar a encontrar boas soluções para proble-

mas e você ainda pode se livrar de uma dívida.

Este pode ser um dia muito produtivo e lucrativo 
para você no trabalho. A Lua na Casa garante mais dis-
ciplina para cumprir as tarefas, enquanto o Sol na Ca-
sa 2 anuncia boas oportunidades de incrementar seus 
ganhos. Você terá muita criatividade, raciocínio rápido 

e muita facilidade para defender sua ideias.

Ainda que você discorde ou se chateie com al-
gum colega no início do dia, trabalhar em equipe será 
a melhor opção para você nesta sexta-feira. A Lua na 
Casa das Associações e o Sol na Casa das Alianças 
garantem que a cooperação e a união de esforços se-

rão produtivas para todos e trarão ótimos resultados.

Se depender do apoio dos astros, você não terá nada 
com o que se preocupar hoje, aquariangel. A Lua no seu pa-
raíso astral traz sorte, criatividade, otimismo e ainda te ajuda 
a se entender bem com todo mundo. Mercúrio e Plutão na 
Casa 12 podem até infernizar o seu astral, mas basta fi car 

longe de fofocas e não confi ar demais nos outros para se proteger de problemas.

Você vai encarar o trabalho com toda dedica-
ção e disciplina do seu signo e não medirá esforços 
para conquistar o reconhecimento que merece. Pode 
ter alguns desafi os com colegas no início do dia, mas 
serão passageiros e nada que não possa resolver 

com uma boa conversa.

Seu trabalho vai render mais se puder agir so-
zinha e se encontrar um lugar tranquilo onde possa 
se concentrar melhor nas tarefas. Bom momento para 
tirar um antigo projeto da gaveta e apresentar para os 
chefes.Você também pode surpreender seus superio-

res com ideias e projetos bem criativos e inovadores.

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)

UEFA se deu 
muito mal ao 
querer contestar 
força da TV 
no Brasil

REPRODUÇÃO
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Na última quarta-feira (16), dez clubes da série A resol-
veram criar um grupo intitulado “Forte Futebol”. A inten-
ção, segundo divulgado pelos clubes, e eles trabalharem 
conjuntamente visando administrar uma possível liga de 
clubes no país. Os clubes se dizem abertos a novas ade-
sões de outros clubes que ainda não aderiram. É amigos, 
parece que a cada dia o cerco se fecha ainda mais contra 
a madrasta, CBF, que apenas lucra, e muito, em cima dos 
clubes do futebol brasileiro. Vamos acompanhar a movi-
mentação do tabuleiro nos próximos dias.

Cerco se fechando 

SE COMPLICANDO. Com o empa-
te na última quarta-feira em 1x1 com 
o Santa Cruz o América começa a se 
complicar no 2° turno. A equipe rubra 
agora soma quatro pontos, junto com 
o próprio tricolor. Com isso, outros clu-
bes se aproximaram. A equipe rubra 
permanece na liderança, porém já tem 
dois jogos disputados.

VITÓRIA IMPORTANTE. O ABC con-
quistou uma vitória muito importante 
na última quarta-feira por 2x0 contra o 
Potyguar. Vencer em Currais Novos, no 
Iberezão, não é fácil. Agora o alvinegro 
encara o Força e Luz neste final de se-
mana jogando no estádio Frasqueirão.

ZÉ EDUARDO. O atacante, Zé Edu-
ardo, do América, vem mal nos últimos 
jogos. E não é apenas pela falta de gols, 
contudo principalmente por não vir 
atuando bem. Na última partida contra 
o Santa Cruz, mais uma vez, o atacan-
te não foi bem. Que Zé Eduardo possa 
voltar a apresentar um bom futebol. A 
torcida agradece.

Surfe: Brasil 
segue apenas 
com Caio Ibelli 
em Sunset Beach
Campeão olímpico Ítalo Ferreira não passa da terceira fase

O paulista Caio Ibelli (FOTO) 
foi o único representante do 
Brasil a se classificar, nesta 

quarta-feira 16, para as quartas de 
final da segunda etapa do Circuito 
Mundial de Surfe, que é disputada 
na praia de Sunset Beach (Havaí).

Após passar pela repescagem na 
última terça, Ibelli bateu o norte-a-
mericano Conner Coffin por 15,00 
a 14,26 na terceira fase, enquanto 
superou Kolohe Andino (por 13,10 
a 10,57), também dos Estados Uni-
dos, nas oitavas para chegar às 
quartas, onde medirá forças com o 
havaiano Ezekiel Lau.

O campeão olímpico Ítalo Fer-
reira, segundo a Agência Brasil, não 
teve um dia bom, e não ultrapas-
sou nem a terceira fase, pois foi ba-
tido pelo havaiano Barron Mamiya. 
Além do potiguar, Samuel Pupo e 
João Chianca também não ultrapas-
saram esta etapa. Já Filipe Toledo, 
Deivid Silva e Jadson André foram 
eliminados nas oitavas de final. 

PREMIAÇÃO NA SÉRIE D. A série D vai mudar. Sim, vai mu-
dar para melhor. Pela primeira vez na sua história a competi-
ção premiará os participantes. Os clubes receberão uma aju-
da de R$ 120 mil, cada um deles. Agora, o melhor mesmo será 
para os quatro que subirem para a série C. O primeiro coloca-
do receberá R$ 320 mil + um automóvel. O segundo colocado 
receberá R$ 250 mil + um carro. O terceiro colocado receberá 
R$ 150 mil. É o quarto colocado receberá R$ 100 mil. Que bom 
que a “madrasta” está olhando pelos menos favorecidos.

LUIZ HENRIQUE. O América confirmou o retorno do atacante, Luiz Hen-
rique, que disputou a série D em 2021. Luiz Henrique chega para disputar 
posição. Que possa ajuda a sua equipe nesta reta final do estadual

GUSTAVINHO.O atacante, Gustavinho, do Santa Cruz, vem se constituin-
do no grande nome do tricolor de Natal. Na partida contra o América na últi-
ma quarta-feira o atacante deu muito trabalho a zaga alvirrubra. Vamos ficar 
de olho em Gustavinho.

SUSTO. Os jogadores do Manchester City passaram por um susto na vol-
ta para a Inglaterra, após golearam o Sporting-POR por 5x0. O avião em que 
os jogadores se encontravam pegou fortes ventos durante a viagem e teve 
que mudar o local da aterrrisagem de Manchester para Liverpool. É amigos, 
não só de alegrias vivem os milionários jogadores que atuam na Europa.
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