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Infl ação projeta queda no 
crescimento da economia

RN Chega Junto inicia entrega de 10 mil cestas básicas

Prefeitura fecha ligações 
clandestinas em Igapó

MDB prepara nominatas 
próprias para 2022

No mês de novembro, puxada principalmente pelo aumento de preços de combustíveis, 
a inflação foi de 0,95%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidades serão beneficiadas

PEDRO LÚCIO CARVALHO

REPRODUÇÃO

Alimentos atendem aos 30% que devem ser adquiridos da agricultura familiar e da economia solidária pela lei do Pecafes.  __Geral 11

Previsão ruim

Natal Juniores Eleições

Mossoró

Orçamento

A previsão do mercado finan-
ceiro para o crescimento da eco-
nomia brasileira neste ano caiu 
de 4,58% na semana passada pa-
ra 4,51%. A estimativa está no Bo-
letim Focus desta segunda-feira 
27, pesquisa divulgada semanal-

mente pelo Banco Central (BC) 
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos. Há 
quatro semanas a previsão era de 
um crescimento de 4,78%.

Para o próximo ano, a expec-
tativa para o Produto Interno 

Bruto (PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país – também diminuiu passan-
do de 0,50% na semana passada 
para 0,42%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 1,8% e 2%, res-

pectivamente. 
Para 2022, informa a Agência 

Brasil,  a estimativa de inflação fi-
cou em 5,03%, a mesma da sema-
na passada. Para 2023 e 2024, as 
previsões são de 3,38% e 3%, res-
pectivamente. __Economia 8

Iniciada em maio deste ano, 
a operação de tamponamento 
das ligações clandestinas de es-
gotos no conjunto Cidade do Sol, 
no bairro de Igapó, zona Norte da 
capital foi encerrada pelas equi-

pes da secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo, na manhã 
desta segunda-feira 27. Apenas 
um morador que insistia na in-
fração foi multado e teve quatro 
tampões instalados.__Cidades 9

O presidente estadual do 
MDB, deputado federal Walter 
Alves, disse que a legenda está se 
preparando para montar as no-
minatas próprias para disputar 
vagas na Câmara Federal e na As-

sembleia Legislativa, lançando a 
pré-candidatura do ex-senador 
Garibaldi Alves ao Senado Fede-
ral. Em 2020, o partido elegeu 37 
prefeitos e mais de 400 vereado-
res no Estado. __Política 3

Nenhuma equipe nordestina 
ainda ganhou a competição na-
cional, desde 1972, quando co-
meçou a participar. Jogos serão 
disputados entre os dias 2 e 25 de 
janeiro. __Esportes 16

A Câmara Municipal de 
Natal começa a fazer as pactu-
ações das emendas ao proje-
to de Lei Orçamentária Anual 
da administração municipal, 
nesta terça-feira 28. A votação 
será em sessões previstas para 
quarta 29 e quinta 30. A proje-
ção do orçamento é de R$ 3,7 
bilhões. __Política 6

Dono de posto de combus-
tível, Dix-sept Rosado tinha 
70 anos e era o filho caçula do 
ex-governador Jerônimo Dix-
-sept Rosado Maia e de Adalgi-
sa de Souza Rosado. Ele era ir-
mão dos ex-deputados Carlos 
Augusto e Carlos Alberto Ro-
sado (Betinho) e da professo-
ra Isaura Amélia. Dix-sept Ro-
sado tinha câncer. __Política 2

Nordeste sonha 
em conquistar a 
Copa São Paulo 

LOA 2022 
começará a ser 
votada  nesta 
quarta-feira

Empresário 
Dix-sept Rosado 
morre de câncer 
aos setenta anos

Dix-sept Filho estava internado
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Como a Era do Gelo, está 
oficialmente restaurada a 
Era dos Ricos.

E não que eles tenham desa-
parecido ou atenuado sua pre-
sença; apenas andavam mais 
recatados e comedidos em suas 
manifestações.

Só que com a pandemia e o 
governo Bolsonaro, juntos e mis-
turados, o fato indiscutível é que 
os velhos tempos estão de volta.

 É quando ninguém tem di-
nheiro e os produtores de bens e 
serviços voltam seus olhares pa-
ra quem pode pagar pela quali-
dade, o conforto e a inovação.  

Já o resto, bem, fica com o 
que é possível: escolas públicas 
deterioradas, hospitais públicos 
e pronto-atendimentos idem; 
empregos de má qualidade e 
com remuneração correspon-
dente e  o que não se via há al-
guns anos: gente passando fome 
na esquina de casa.  

Só que a democracia aplica-
da ao ‘capitalismo possível’ pro-
duziu no Brasil dos últimos anos 
a impressão de certa evolução 
civilizacional nessa relação trági-
ca. Mas só um pouco, o suficien-
te para se acreditar que seríamos 
capazes de romper com o passa-
do colonial e cartorial.

Só que não, como diz a rapa-
ziada nova.

Quem tem mais de 50 ou 60 
sabe interpretar melhor os sinais 
de antigos pesadelos até por ter 
passado por eles; sente na car-
ne quando as conquistas dura-

mente alcançadas começam a 
se desfazer como areia entre os 
dedos.  

Os sinais clássicos são per-
ceptíveis: a pobreza espreitando 
quando estava um pouco mais 
distante fisicamente; a insegu-
rança física e emocional mais 
presente; a desesperança em so-
nhos e metas pessoais e a ideia 
de que estamos verdadeiramen-
te nos dirigindo ao nada.

Na época dos militares no 
poder, as respostas para esses 
desafios complexos vinham fá-
ceis na forma de espasmos mais 
ou menos inteligentes, mais ou 
menos burros ou completamen-
te desarrazoados.

As ‘soluções’ partiam sempre 
de um mesmo grupo empodera-
do, que se reproduzia pelos esta-
dos da Federação como erva da-
ninha e tinham na grife militar 
sua peculiar mania de se achar 
acima do poder civil na qual his-
toricamente se originaram as 
Forças Armadas.

Precisou a volta de um rea-
cionário ao poder para legitimar 
esta subversão.

Com parte dos poderes si-
lenciados pela barganha pura e 
simples de recursos da União, é 
claro que a resposta pública vem 
se desenhando com assombrosa 
rapidez. E o choque será inevitá-
vel nas urnas.

O problema é como juntar os 
cacos de tanta destruição produ-
zida em tão pouco tempo e com 
tamanha agressividade. 

Pobreza aqui me tens de regresso

Ouro branco. Quando o álco-
ol combustível surgiu como ener-
gia alternativa limpa e barata para 
resolver as oscilações do petróleo 
nos anos de 1970 no Brasil – no 
auge da ditadura militar, portanto 
– o jeito arranjado pelos usineiros 
foi enobrecer tanto o seu produto 
até ele ficar tão caro quanto o “ou-
ro negro”. Só que eles não fizeram 
sozinhos e nem isso aconteceu de 
um dia para o outro; precisaram 
da mãozinha providencial da po-
lítica e dos lobbies para escoltar o 
álcool à condição atual.

Sumiço de marcas. O sumi-
ço de marcas de carros mais po-
pulares, até por exigências da le-
gislação; o encarecimento brutal 
dos modelos tanto novos como 
usados; o custo de vida e a corro-
são do valor da moeda é um filme 
conhecido no Brasil. Pelo menos 
até a implantação do Plano Re-
al e agora com o advento do go-
verno Bolsonaro em meio a uma 
pandemia. É como tirar a sorte 
grande pelo avesso. Como voltar a 
pagar depósito compulsório para 
viajar para o exterior com aconte-
ceu durante o regime militar e se 
orgulhar de ser brasileiro na mar-
ra. Com o mesmo cinismo desa-
forado de antes.

Mobilizar insatisfação. Escre-
ve Hélio Gaspari neste fim de se-
mana no Globo o que mais ou 
menos define o tema central des-
ta coluna sobre pobreza, riqueza 
e as consequências de um desgo-
verno.

Com vocês, o “efeito túnel”:
“O efeito do túnel” relaciona-

-se com a distribuição de renda. 
Se duas fileiras de carros estão 
engarrafadas num túnel e ambas 
se movem lentamente, os moto-
ristas aceitam o contratempo. Se 
uma fileira começa a andar mais 
rápido, quem está parado acha 
que o jogo está trapaceando. 
Bolsonaro gosta de arriscar, mas 
mesmo sabendo-se que Hirs-
chman (economista Albert Hirs-
chman, 1915-2012, criador da 
explicação), talvez não seja flor 
do orquidário de Guedes, pouco 
custaria ao doutor pela univer-
sidade de Chicago explicá-lo ao 
capitão”.

Moral da história:
“Os servidores públicos, como 

todos os trabalhadores, perderam 
renda. Com o ativismo em favor 
dos policiais, Bolsonaro mobili-
zou a insatisfação”.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

O empresário Jerônimo Dix-
-sept Rosado Filho faleceu 
nesta segunda-feira 27, em 

Mossoró. Ele estava internado 
em UTI do Hospital Wilson Rosa-
do há alguns dias, lutando contra 
um câncer no intestino.

Dix-sept Rosado tinha 70 anos 
e era o filho caçula do ex-gover-
nador Jerônimo Dix-sept Rosa-
do Maia e da senhora Adalgisa de 
Souza Rosado. Ele era irmão dos 
ex-deputados Carlos Augusto e 
Carlos Alberto Rosado (Betinho) 
e da professora Isaura Amélia.

O empresário, dono do posto 
de combustível Leste/Oeste, foi 
casado duas vezes, primeiro com 
Délia Maia, e depois com a atual 
esposa Lúcia Helena Câncio. Ele 
teve quatro filhos: Dix-sept Ro-

sado Neto, Isaura, Trícia e Carlos 
Jerônimo.

O velório de Dix-sept Rosado 
ocorreu na igreja católica Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro, 
em cerimônia reservada aos fa-
miliares e amigos, na noite desta 

segunda.
O sepultamento será no ce-

mitério São Sebastião, conhecido 
com cemitério velho, no centro 
de Mossoró, previsto para às 9h 
desta terça-feira 28. 

Dix-sept Rosado, filho do 
ex-governador, faleceu 
nesta segunda-feira 27
Empresário estava internado na UTI do 
Wilson Rosado, com câncer no intestino

Empresário mantinha vida discreta e deixou esposa e quatro fi lhos

Ricos e pobres. Vejam o ca-
so da crise dos semiconduto-
res automotivos, que promete 
esticar até 2023.

Onde vocês acham que os 

disponíveis irão parar?
Nos carros de luxo, mais 

sofisticados e com as maiores 
margens de lucro para os fa-
bricantes, eis a resposta.

Jerônimo era caçula do ex-
governador Dix-sept Rosado Maia

FAMÍLIA
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No próximo ano, o Rio 
Grande do Norte vai ele-
ger um novo Governo 

do Estado, uma vaga no Senado 
Federal e dois suplentes, além 
de oito deputados federais e 24 
parlamentares na Assembleia 
Legislativa. A inflação aumen-
tou, os juros cresceram, a recu-
peração econômica está lenta e milhões de pessoas 
passam fome. A taxa de desemprego no RN chegou 
a quase 20%, apontam dados divulgados pelo IBGE. 
Isso representa um contingente de 238 mil pessoas 
buscando por uma oportunidade no mercado de 
trabalho.

Mesmo com o Auxílio Brasil de 400 reais para 
os brasileiros mais vulneráveis, existe uma expec-
tativa que o voto no interior seja mais caro que em 
2020. Em 2018, a governadora Fátima Bezerra che-

gou a gastar R$ 6.937.049,54. 
Seu adversário, Carlos Edu-
ardo Alves (PDT), chegou a 
R$5.503.165,15 de custos. Até 
a campanha do ex-governa-
dor Robinson Faria (PSD) che-
gou a R$5.368.115,31.  

A campanha dos senado-
res Zenaide Maia (Pros) foi 

mais de R$ 1 milhão. A campanha mais modesta 
ainda foi a do Capitão Styverson (Podemos), que 
custou apenas R$35.585,77. O ex-senador Geraldo 
Melo (PSDB) chegou a R$1.040.855,90 e o ex-sena-
dor Garibaldi Filho (MDB) teve R$2.009.763,91 de 
gastos. Para 2022, são R$ 5,1 bilhões para o fundo de 
financiamento de campanha eleitoral em todo Bra-
sil. O valor equivale a um aumento de R$ 3,4 bilhões 
sobre 2018, uma alta de 200%. No último pleito, fo-
ram destinados R$ 1,7 bilhões para as eleições 2020.

Com infl ação e juros em alta, campanha 
de 2022 promete ser uma das mais caras 

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA.
Depois do rompimento vice-
-prefeito Fernandinho (PSD), 
o prefeito Allyson Bezerra (So-
lidariedade), agora, enfren-
ta uma crise com vereadores 
de Mossoró. Tony Fernandes e 
Paulo Igo, que são do Solidarie-
dade estão ameaçados de per-
der cargos. Inclusive, não convi-
dados para a confraternização 
do Solidariedade. Assim como 
Fernandinho, Tony quer ser de-
putado estadual.

FUNDÃO. R$ 594 milhões se-
rá o valor dos fundos eleitoral 
e partidário do PT para 2022. A 
governadora Fátima Bezerra, 
hoje é a única mulher no cargo 
em todo Brasil. Espera receber 
mais que os R$ 5,2 milhões de 
2018. O PT terá muitos candida-
tos pelo país a fora ao Governo, 
mas poucas mulheres. 

CAIXAS BÁSICAS? A governa-
dora Fátima Bezerra precisa to-
mar uma atitude em relação à Se-
sap. O planejamento do secretá-
rio Cipriano Maia não vem dan-
do o resultado que ela esperava. 
Esses dias, a situação dos hospi-
tais Walfredo Gurgel (Natal) e De-
oclécio Marques (Parnamirim) 
estava com poucas caixas básicas 
para os médicos realizarem cirur-
gias. Fora outras coisas... 

TRABALHO. O presidente 
eleito do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) para o biênio 
2022-2024, o potiguar Emma-
noel Pereira, fez questão de per-
correr alguns dos gabinetes mais 
importantes do Rio Grande do 
Norte. Ele veio passar o Natal 
com a família e entregar pesso-
almente o convite da sua posse, 
que acontecerá no dia 16 de fe-
vereiro de 2022, em Brasília.

O presidente estadual do 
MDB, deputado federal 
Walter Alves, afirmou que 

a legenda está se preparando pa-
ra montar as nominatas próprias 
para disputar as vagas na Câma-
ra Federal e na Assembleia Legis-
lativa e lançou a pré-candidatura 
do ex-senador Garibaldi Alves ao 
Senado Federal no próximo plei-
to, durante entrevista ao AGORA 
RN, nesta segunda-feira 27. 

A cúpula do MDB no Rio 
Grande do Norte está em diálo-
go com aliados políticos e filiados 
e deverá, em março do ano que 
vem, definir quais serão as estra-
tégias e os passos a serem ado-
tados no Estado. Uma delas é a 
aliança com o Partido dos Traba-
lhadores (PT), visando a reeleição 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT).

“Estamos conversando com 
todos os partidos, inclusive o PT. 
Já houve conversas com o ex-pre-
sidente Lula, que esteve em Natal 
e convidou o ex-senador Garibal-
di e o deputado Bernardo para 
esse momento. Lula convidou o 
MDB para participar de um pro-

jeto futuro para o RN. Nós esta-
mos discutindo com todos nos-
sos amigos do partido para que, 
no momento certo, a gente toma 
a decisão correta para o RN e para 
o partido”, destacou.

O presidente estadual do 
MDB explicou que, a partir de 
agora, esse processo de alianças 
vai se afunilando, já que esta-
mos chegando no mês de janei-

ro. “Agora é que cada partido vai 
ver seu interesse político. Tudo is-
so deve ser definido debatendo e 
pensando no futuro do nosso Es-
tado. Uma aliança se faz pensan-
do em projetos e o MDB já teve 
governador duas vezes. Na época, 
o PIB do Rio Grande do Norte era 
acima do Nordeste e do Brasil, ou 
seja, o partido tem a cara e o jeito 
de governar que todos conhecem 

e aprovam”, enfatizou.
Questionado sobre como os 

outros emedebistas analisam es-
sa aliança com o PT, Walter res-
pondeu: “temos conversado in-
formalmente com os nossos 
membros do MDB. A partir de fe-
vereiro, vamos iniciar o processo 
formal de consultas e, em mar-
ço, iremos anunciar a posição 
formalmente para população do 

nosso Estado”, esclareceu.
O MDB vive, neste momento, 
um período de grande ascen-
são e prestígio político no Rio 

Grande do Norte e no Brasil. A 
maior sigla do RN ocupa o 1º lu-
gar em números de filiados (com 
36.176 mil eleitores), um percen-
tual que representa 13,62% do 
eleitorado potiguar. Em 2020, o 
partido elegeu 37 prefeitos, 30 vi-
ce-prefeitos e mais de 400 verea-
dores em diversos municípios do 
Estado. 

MDB reafi rma possibilidade de 
aliança com o PT em 2022
Presidente no RN explicou como a sigla se prepara para o próximo pleito eleitoral e sobre as alianças e federações 

Walter Alves afi rmou que formação de alianças vai se afunilando e que decisão fi nal será dada em março de 2022

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

 “Lula convidou 
o MDB para 
participar de um 
projeto futuro para 
o RN. No momento 
certo, a gente toma 
a decisão correta 
para o RN 
Walter Alves
Presidente do MDB no RN
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Em reunião com represen-
tantes dos sindicatos e em-
presários do setor de trans-

porte público urbano e metro-
politano, nesta segunda-feira, 27, 
a governadora Fátima Bezerra 
anunciou a renovação da isenção 
de 100% do ICMS sobre a aqui-
sição de óleo diesel para o setor 
metropolitano de transporte de 
passageiros e 80% para o sistema 
intermunicipal, como já ocorre 
desde maio deste ano. A renova-
ção vale por 12 meses e expira em 
dezembro de 2022.

 Em contrapartida à renova-
ção, o Governo do Estado con-
dicionou o benefício ao não au-
mento da tarifa e ao retorno da li-
nha circular que serve à comuni-
dade da UFRN de forma gratuita. 
As condições foram prontamen-
te atendidas pelos empresários. 
“Está fechado. A senhora pode 
contar conosco que este compro-
misso será cumprido”, afirmou o 

presidente do Seturn (Sindicato 
das Empresas de Transporte Ur-
bano do RN), Agnelo Candido.

A governadora disse que o en-
tendimento entre o Governo e os 
empresários beneficia a popula-

ção e mostra senso de responsa-
bilidade conjunto. “Atendemos o 
pleito de prorrogação do ICMS re-
conhecendo que o setor foi mui-
to afetado pela pandemia e ainda 
sofre com os reflexos. Os trabalha-
dores das empresas e suas famílias 
também são beneficiados por-
que a isenção funciona como um 
apoio ao fluxo de caixa das empre-
sas. Isenção é tributo que o Estado 
abre mão, mas fazemos isso como 
apoio ao empresariado”.

Hoje o valor da isenção equi-
vale a R$ 1 milhão por mês, se-
gundo informou o secretário 
de Estado da Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier. E, ao término da 
concessão, repercute em R$ 12 
milhões em imposto que o Esta-
do deixa de recolher.

O vice-presidente do Seturn, 
Luiz Flor, agradeceu a sensibili-
dade da governadora e disse: “Há 
muito não víamos atenção tão 
grande do Governo”. Eudo Laran-

jeiras, presidente da Federação 
dos Transporte Rodoviários do 
Nordeste (Fetronor), citou as difi-
culdades do setor com a pande-
mia e a demanda da população 
por mais ônibus. “Agradecemos 
muito a sensibilidade da gover-
nadora, que entende a situação 
e contribui para manter o setor. 
A senhora pode contar conosco. 
Estamos juntos”, afirmou.

Representando os trabalha-
dores do setor, Júnior Rodoviário, 
presidente do Sintro, enfatizou 
que “este é o primeiro Governo 
que nos recebe sem a gente pre-
cisar fazer greve. Um Governo 
que respeita os trabalhadores e os 
empresários, que dá muita aten-
ção ao nosso setor, nos recebe e 
dialoga com atenção e respeito”. 

O empresário Wellington Oli-
veira, da Viação Jardinense, de-
clarou que “só temos a agradecer 
à governadora. A senhora sempre 
nos recebe.  Em 2017, quase mor-

remos. Hoje estamos nos recupe-
rando e mantendo as atividades 
das quatro empresas sexagená-
rias - Jardinense, Riograndense, 
Cabral e Alves. Agradecemos pelo 
diálogo e pelo entendimento”. 

Governo do Estado renova isenção 
de ICMS, evita reajuste e circular 
da UFRN será retomado
Valor da passagem fica congelado até dezembro 2022; circular gratuito volta a partir do dia 10 de janeiro

IMFORME PUBLICITÁRIO

 “Os trabalhadores 
e suas famílias 
também são 
beneficiados. 
Isenção funciona 
como apoio ao 
fluxo de caixa 
das empresas”
Fátima Bezerra
Governadora do RN

é o valor da isenção 
por mês, segundo 
o secretário Carlos 
Eduardo Xavier, da 
Tributação do Rio 
Grande do Norte

R$ 1 milhão

Concessão

Governadora Fátima Bezerra se 
reuniu com representantes de 
sindicatos e empresários do setor 
de transporte público urbano e 
metropolitano, nesta segunda 27

PEDRO LÚCIO CARVALHO

• Terça-feira, 24 de dezembro de 20214 Política
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

Aproxima-se a “virada” de ano. 
As comemorações variam de cul-
tura a cultura, mas universalmen-
te a entrada do Ano é festejada, 
mesmo em datas diferentes.  Com 
o calendário Gregoriano, o 1º de 

janeiro passou a ser reconhecido, 
desde 1582, quando o Papa Gre-
gório impôs nova forma de contar 
o tempo, que teve o grande mérito 
de acertar os meses com a suces-
são das estações na Europa.

O “Ano Novo” no mundo

DIFERENÇAS. Alguns países mantêm o seu próprio calendário, fa-
zem as suas celebrações religiosas e festividades nacionais, incluindo 
outras datas que marcam o início do ano.

CHINA. Os chineses seguem o calendário lunar, elaborado com ba-
se no tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. O 
ano lunar chinês será regido pelo “Tigre” e começa no dia 1º de feve-
reiro de 2022. Antes da celebração, é tradição limpar a casa para afastar 
os maus espíritos. À meia-noite, todos comem o “guioza”, um pastel 
típico.

MAIS ANTIGO. Israel tem o ca-
lendário mais antigo. O início do 
ano pelo calendário hebreu ocorre 
a 7 de outubro e cada novo mês co-
meça no dia de Lua cheia. “Tishrei” 
é o nome do Ano Novo judaico.

IRÃ. O que regula o tempo dos 
iranianos são as estrelas e o sol. É 
o calendário Hijri, segundo o qual 
o ano de 2022 que entra será o de 
1401. Poucos dias antes do Ano 
Novo, uma toalha especial é usada 
para cobrir mesa com sete pratos 
-o número sete é sagrado no país.

FÉ BAHAÍ. A religião, que te-
ve origem na antiga Pérsia (atual 
Irã), segue um calendário astro-
nômico, que tem 19 meses com 
19 dias. Em meados de março, os 
“bahá’ís” celebram o Ano-Novo.

TAILÂNDIA, CAMBOJA, SRI 
LANKA. Estes países usam o ca-
lendário lunar budista. O ano de 
referência foi aquele em que Bu-
da atingiu o “nirvana” em 543 a. 
C. (estado de libertação do ser 
humano). Em todos esses países 
terá início o ano 2565.

TRADIÇÃO. A reabertura do 
Forte dos Reis Magos significa 
respeito às nossas tradições his-
tóricas e culturais. Assim como 
foi a reabertura do teatro Alberto 
Maranhão.

DESRESPEITO (I). O INSS pro-
cede auditoria de pensões con-
cedidas no passado Até aí, tudo 
bem. Porém, exigir atestado de 
óbito de quem já morreu há mais 
de 50 anos é absurdo. E mais: o 
beneficiário terá que usar a In-
ternet para encaminhar os docu-
mentos exigidos. Não há atendi-
mento presencial.

DESRESPEITO (II). E quem 
não maneja a Internet, como fa-
zer? Não é dessa forma o comba-
te às fraudes. Há que se respei-
tar, sobretudo os idosos. Esse fa-
to ocorreu com a minha mãe, 99 
anos de idade, que recebe pensão 
do meu pai, falecido há 50 anos.

JUSTIÇA. O prefeito de Natal 
Álvaro Dias termina o ano com 
excelente desempenho adminis-
trativo. Uma segurança para a 
nossa cidade.

EXIGÊNCIA. Com a chegada 
do ano eleitoral, não há mais des-
culpas dos candidatos deixarem 
de falar de forma clara ao eleitor 
sobre o que pensam e como pre-
tendem executar seus projetos, 
com início, meio e fim. O eleitor 
deve exigir isto.

MISÉRIA. Afinal, vinte milhões 
de brasileiros passam fome no pa-
ís, segundo as mais recentes pes-
quisas. Os rumos de uma econo-
mia aberta serão fundamentais. 
Mas é necessário conhecer como 
o “crescimento econômico” aju-
dará o “crescimento social”.

URGÊNCIA.Demora medida 
enérgica da Secretaria Nacional 
do Consumidor, do Ministério da 
Justiça, para obrigar a Itapemi-
rim Transportes Aéreos devolver 
o dinheiro aos 45 mil passageiros, 
que compraram passagens e o 
serviço não foi prestado. Impos-
sível ficar em conversas de sus-
pensão de autorização para ope-
rar, multas e intervenção. O que 
aconteceu foi estelionato. O gru-
po é rico e tem até investimentos 
no exterior.

Olho aberto

Feliz Ano Novo para o leitor e família.

“Não há nenhuma chance 
do Solidariedade apoiar o 
PT no RN”, diz Kelps Lima
Pré-candidato a deputado federal reafirma oposição ao governo 
de Fátima  Bezerra e classifica gestão petista como “um absurdo”

“Eu acho o governo de Fá-
tima muito ruim. Não 
há nenhuma chance 

do Solidariedade apoiar o PT no 
Rio Grande do Norte”, afirmou 
o pré-candidato a deputado fe-
deral Kelps Lima (SDD), asse-
gurando que o partido não vai 
apoiar a reeleição da governado-
ra Fátima Bezerra (PT) e contra-
riando a decisão do diretório na-
cional do Solidariedade, que su-
birá ao palanque do PT em 2022, 
apoiando a candidatura do ex-
-presidente Lula à presidência 
da República.

No Rio Grande do Norte, o 
Solidariedade defende construir 
nominatas próprias para as va-
gas majoritárias e proporcionais 
e o nome de Brenno Queiroga é 
o mais cotado entre a cúpula e 
membros do partido para dispu-
tar com Fátima Bezerra.

Segundo Kelps, “a gestão de 
Fátima é um absurdo. Só não 
produziu resultados piores por 
conta do grande volume de re-
cursos federais que foram envia-
dos aqui para o Rio Grande do 
Norte”, destacou, em entrevista a 
98 FM Natal, nesta segunda-fei-
ra 27.

Kelps Lima afirmou que o So-
lidariedade não vai apoiar o PT 
porque vai tentar mudar o go-
verno do RN. “Após o Carnaval, 
vamos fechar essa questão das 
candidaturas, se vai ter candida-
to próprio ou não e se o candida-
to será Brenno”, afirmou.

O pré-candidato criticou a 
bancada dos deputados federais 
em Brasília, que, para ele, é fraca, 
pois fica se preocupando com 
“besteiras”, discutindo “miolo de 
quartinha” e não foca no que é 
importante, que é enviar dinhei-
ro para o Estado. “O povo do RN 
precisa de um deputado federal 
para trazer dinheiro e não ficar 
fazendo politicagem e nem fi-
car conversando besteiras lá em 
Brasília”, apontou.

SOLIDARIEDADE NACIONAL 
APOIA O PT. “Convidei o Alck-
min para se filiar ao Solidarieda-
de, com o objetivo de ser candi-
dato a vice de Lula. Se ele quiser, 
nosso partido estará de portas 
abertas”, sinalizou o presidente 
nacional do partido, o deputado 
federal Paulinho da Força (SP).

Ele defende que a união de 
Lula e Alckmin pode ser boa pa-
ra o Brasil. “Precisamos unir os 
partidos de Esquerda e Centro 
para que o Brasil volte a crescer 
economicamente. O objetivo é 
que o ex-governador, que está 
de saída do PSDB e negocia com 
PSB e PSD, seja candidato a vice-
-presidente na chapa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT)”, destacou.

Para Paulinho da Força, “o 
Solidariedade vai caminhar jun-
to com Lula por um Brasil me-
lhor para os trabalhadores, apo-
sentados e para todos os brasi-
leiros”, disse. 

 Kelps: “Só não produziu resultados piores, por conta do grande volume de recursos federais enviados para o RN”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 “O povo do RN 
precisa de um 
deputado federal 
para trazer dinheiro 
e não ficar fazendo 
politicagem e 
conversando 
besteiras”
Kelps Lima
Deputado estadual
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A Câmara Municipal de Na-
tal (CMNAT) vai começar 
a fazer as pactuações das 

emendas ao projeto de Lei Orça-
mentária Anual para 2022 (LOA 
2022) da administração munici-
pal, nesta terça-feira 28. Já a vo-
tação da matéria vai acontecer 
em sessões extraordinárias pre-
vistas para quarta 29 e quinta 30. 
A projeção do orçamento é de R$ 
3,7 bilhões (R$ 3.710.401.818,87) 
na capital potiguar, 17,4% a mais 
que em 2021.

Para o presidente da Casa, ve-
reador Paulinho Freire (PDT), os 
vereadores darão início à apre-
ciação das emendas apresenta-
das com o objetivo de aprimorar a 
peça orçamentária. “Com certeza, 
o parlamento debaterá e votará o 
orçamento da cidade para 2022 
com cuidado e responsabilidade, 
sempre focado na construção de 
um texto que melhore a qualidade 
de vida da população”, afirmou.

A vereadora Nina Souza 
(PDT), líder da bancada gover-
nista, ressaltou que a LOA deve 
ser construída, em seu conjunto, 
com condições de promover o 
crescimento da cidade e melho-
rar a vida das pessoas. “O projeto 
que versa sobre a LOA teve mais 

de 1.150 emendas encartadas. O 
orçamento será em torno dos R$ 
3,7 bilhões e as perspectivas é que 
nós tenhamos, em 2022, a execu-
ção de obras que serão impres-
cindíveis e que estavam aí sem 
previsão de início devido a pan-
demia”, explicou.

A líder da bancada de oposi-
ção, vereadora Brisa Bracchi (PT), 
criticou o projeto enviado pela 
Prefeitura de Natal, argumentan-
do que o mesmo não contempla 
as prioridades do povo natalen-
se. “O conjunto dos vereadores de 
Natal ter apresentado mais de mil 
emendas à LOA deste ano é um re-

flexo de como o texto enviado pela 
Prefeitura não cogita as necessida-
des da população. É preciso criar 
novas práticas políticas e resgatar 
experiências exitosas, como a do 
orçamento participativo, para que 
o povo se veja de fato priorizado e 
ouvido no orçamento”, frisou.

Elaborada pelo Poder Execu-
tivo, a Lei Orçamentária Anual es-
tabelece as despesas e as receitas 
que serão realizadas no próximo 
ano. Nesta lei, está contido um pla-
nejamento de gastos que define as 

obras e os serviços que são priori-
tários para o município, levando 
em conta os recursos disponíveis.

Deve ser dividida por temas, 
como saúde, educação e trans-
porte, e deve prever quanto o go-
verno municipal arrecadará para 
que os gastos programados pos-
sam ser executados. Essa arreca-
dação se dá por meio dos tributos 
(impostos, taxas e contribuições). 
Se bem feita, a LOA estará em 
harmonia com os grandes obje-
tivos e metas estabelecidos pelo 

Plano Plurianual (PPA).

PPA 2022-2025 - No come-
ço do mês, o Plenário da CMNAT 
deu parecer favorável, em pri-
meira discussão, ao Projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA 2022). 
E em novembro, aprovou, em se-
gunda discussão, o Plano Pluria-
nual (PPA) 2022-2025. Na vota-
ção do PPA foram encartadas 384 
emendas, das quais 252 foram 
aprovadas, 127 retiradas e cinco 
rejeitadas. 

Câmara de Natal começa a votar 
a LOA 2022, nesta quarta-feira 29
Projeção do orçamento é de R$ 3,7 bilhões na capital potiguar, 17,4% a mais que 2021, e teve 1.150 emendas

 “Com certeza, 
o parlamento 
debaterá e votará 
o orçamento da 
cidade para 2022 
com cuidado e 
responsabilidade”

Paulinho Freire
Presidente da CMNAT

Vereadores farão pactuações das emendas parlamentares ao projeto hoje; votação será nesta quarta e quinta-feira

Adja Brito
Repórter de Política

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

REPRODUÇÃO

Fátima diz que deputados Kelps Lima, 
Getúlio e Gustavo envergonham a ALRN

Desabafo

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezer-
ra (PT), voltou a criticar a 

CPI da Covid na Assembleia Le-
gislativa, encerrada no último dia 
16, e que pediu o indiciamento 
dela, do secretário estadual de 
Saúde Cipriano Maia e de ser-
vidores públicos e empresários, 
por supostas irregularidades em 
contratos firmados durante o 
combate à pandemia no Estado.

Para Fátima, a CPI serviu de 
apenas de “palanque para a opo-
sição e foi usada como peça de 
campanha para as eleições do 
próximo ano”. Ela falou que os 
deputados estaduais Kelps Li-

ma (Solidariedade), Gustavo 
Carvalho (PSDB) e Getúlio Rêgo 
(DEM), membros da CPI e que 
votaram a favor do indiciamento 
dela, envergonham a Assembleia, 
em entrevista à Band RN.

“Lamento que, de repente, 
três parlamentares envergonham 
o parlamento do Rio Grande do 
Norte, pelo qual eu tenho muito 
respeito. Já integrei aquele parla-
mento, (mas eles) integram com 
atitude politiqueira, visando me-
ramente interesses do ponto de 
vista eleitoral”, desabafou.

Ela disse que o relatório final 
não se sustenta do ponto de vis-
ta jurídico, mas do ponto de vista 

político. “Palco, proselitismo, de-
magogia, fazer o jogo dos interes-
ses do bolsonarismo no Estado. 
A justificativa do relatório é essa. 
Fazem isso de uma maneira irres-
ponsável, massacrando a honra e 
a reputação das pessoas. Isso me 
causa muita indignação”, afirmou.

A governadora Fátima Bezer-
ra disse ainda que está tranquila 
com o desenrolar das investiga-
ções e que, para ela, a CPI só con-
firmou que não houve irregulari-
dades nos contratos firmados du-
rante a sua gestão, na condução 
da crise causada pela pandemia 
de Covid-19 no Estado.

“Olhando nos olhos do povo 

potiguar, estou tranquila, serena, 
sabe porquê? Estou aqui há 40 
anos na vida pública, como pro-
fessora, como parlamentar, de-
putada, senadora e hoje, honro-
samente, exercendo a função de 

governadora. Pautei minha vida 
ao longo de toda essa existência, 
pela honestidade, simplicidade, 
honradez e transparência. Minha 
vida é um livro aberto. Tenho a vi-
da limpa”, disse Fátima. 

Gestora petista classifi cou CPI como peça de campanha eleitoral
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A apenas dez meses das elei-
ções gerais de 2022, os 
principais pré-candidatos 

à Presidência da República já co-
meçaram a fazer seus primeiros 
movimentos de olho na disputa. 
Com histórias, perfis e estratégias 
diferentes, cada um deles tem um 
conjunto de “armas” que deve-
rá ser usado ao longo do período 
eleitoral. Os cientistas políticos 
Sérgio Abranches e Nara Pavão, 
ouvidos pela BBC News Brasil, fa-
laram sobre estes trunfos.

Os nomes dos pré-candidatos 
foram escolhidos baseados nos 
levantamentos mais recentes de 
duas das principais pesquisas de 
intenção de voto do país: Datafo-
lha e Ipec, instituto formado por 
ex-executivos do Ibope. Apenas  
os que pontuaram foram consi-
derados nesta reportagem.

Assim, os escolhidos foram: o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), o presidente Jair Bolso-
naro (PL), o ex-juiz da Operação 
Lava Jato e ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública Sérgio Moro 
(Podemos), o ex-ministro e ex-
-governador do Ceará Ciro Go-
mes (PDT), o governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) e a sena-
dora Simone Tebet (MDB).

LULA (PT). O ex-presidente 
aparece na liderança das princi-
pais pesquisas de intenção de vo-
to. Segundo Ipec e Datafolha, ele 
oscila entre 47% e 49% das inten-
ções, o que seria suficiente para a 
vitória no primeiro turno. Para os 
cientistas, as principais “armas” 
de Lula são: memória sobre o seu 
governo, favoritismo nas pesqui-
sas, capacidade de negociação, 
baixa rejeição, crescimento eco-
nômico e redução das taxas de 
desemprego e da pobreza, que 
marcaram o governo petista.

“Ele tem um recall de um go-
verno muito ajudado pela con-
juntura econômica internacio-
nal, pelo boom de commodities 
e programas sociais que gera-
ram bem-estar econômico. Hou-
ve uma mudança do patamar de 
consumo das classes D e E e essa 
memória dos tempos bons é im-
portante e forte”, afirmou Abran-
ches.

Lula foi alvo da Operação Lava 
Jato e preso após ser condenado 
por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro pelo agora ex-juiz 
federal Sérgio Moro no caso do 
apartamento tríplex, no Guarujá. 
Neste ano, suas condenações fo-
ram anuladas e Moro foi conside-

rado parcial em julgamentos do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

JAIR BOLSONARO (PL). Nas 
pesquisas mais recentes do Da-
tafolha e do Ipec, Bolsonaro apa-
rece consolidado na segunda po-
sição, com 22% e 21% das inten-
ções de voto. Na avaliação dos 
cientistas políticos, as principais 
“armas” dele são: ser o presiden-
te em exercício e a identificação 
com o eleitorado conservador.

“Bolsonaro tem o apoio de 
algo como um quarto do eleito-
rado. É uma base que tem uma 
identificação muito forte com 
ele. Existe esse fenômeno cha-
mado bolsonarismo e ele deverá 
usar isso nas eleições”, avaliou a 
professora. Abranches disse que 
Bolsonaro tentará usar como 
trunfo a reativação do “antipetis-
mo”, uma das principais forças 
políticas nas eleições de 2016 e 
2018.

Para ele, a principal vantagem 
de Bolsonaro sobre os outros é o 
fato de estar no comando da má-
quina pública. Nessa condição, o 
presidente tem acesso a recursos 

que poderiam turbinar a sua can-
didatura como verbas para obras 
e programas sociais como o re-
cente Auxílio Brasil, criado sob a 
sua gestão para substituir o Bolsa 
Família, que havia sido criado no 
governo do ex-presidente Lula.

SÉRGIO MORO (PODEMOS). 
Filiado desde novembro, o ex-juiz 
federal e ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública ainda não se 
lançou oficialmente, mas tem da-
do entrevistas desde então. Para 
o Ipec e Datafolha, Moro aparece 
tecnicamente empatado com Ci-
ro Gomes na terceira posição, os-
cilando entre 6% e 9% das inten-
ções de voto.

Na opinião de Abranches e 
Nara, os principais trunfos dele 
serão: o discurso contra a corrup-
ção, a imagem de alguém fora da 
“velha política” e o apelo ao elei-
torado mais conservador. “É nes-
sa tecla que ele irá bater ao longo 
de toda a campanha. Se ele ficar 
nessa estratégia, apenas, poderá 
tirar alguns votos de Bolsonaro”, 
afirmou Abranches.

“Moro tentará surfar na on-

da anticorrupção ancorada em 
sua imagem de ex-juiz, ainda 
muito associada à Lava Jato. Ela 
(a operação) foi a maior campa-
nha anticorrupção da história e 
ele usará em seu favor”, disse Na-
ra Pavão, que afirmou ainda que 
ele deverá explorar a ideia de que 
é um agente “fora da política” e 
conservador durante as eleições.

CIRO GOMES (PDT). Ex-gover-
nador do Ceará, foi ministro da 
Fazenda durante o governo do 
ex-presidente Itamar Franco e 
da Integração Nacional durante 
o governo do ex-presidente Lu-
la. Atualmente, aparece tecni-
camente empatado com Sergio 
Moro nas pesquisas do Datafolha 
e do Ipec com intenções de voto 
que oscilam entre 5% e 7%, consi-
derando a margem de erro.

Os principais trunfos de Ci-
ro são: já ser conhecido, ter um 
eleitorado cativo e a imagem de 
competente na área econômica. 
“O Ciro tem um eleitorado fiel e 
isso é bom para uma largada elei-
toral. Eu diria que, quando a hora 
da campanha chegar, ele deverá 

ter em torno de 10% ou 12% das 
intenções de voto. Ele pega os vo-
tos da esquerda não lulista e não 
petista “, afirmou Abranches.

Para Nara, outra arma a ser 
usada por Ciro será a imagem de 
alguém combativo, forte e com-
petente na área econômica. “Ele 
é visto como uma pessoa boa na 
gestão de assuntos econômicos 
e que seria capaz de entregar re-
sultados nessa área que, segundo 
as pesquisas, se tornou uma das 
principais preocupações do elei-
torado”, explicou a professora.

JOÃO DORIA (PSDB). Em 2016, 
João Doria venceu sua primeira 
disputa eleitoral e virou prefeito 
de São Paulo. Depois, foi gover-
nador do Estado e se apresen-
tou como pré-candidato às elei-
ções presidenciais de 2022. Nas 
pesquisas, Doria oscila entre 2% 
e 4% das intenções de voto. Os 
maiores trunfos são: a condução 
da crise gerada pela pandemia 
de Covid-19, o fato de ser pouco 
conhecido fora de São Paulo e o 
bom trânsito no mercado.

“Além de ter investido na Co-
ronaVac, se portou muito bem 
durante as entrevistas coletivas e, 
de alguma forma, se colocou co-
mo oposição direta ao Bolsonaro. 
Isso pode atrair votos de conser-
vadores que não concordaram 
com a condução do presiden-
te durante essa crise”, afirmou 
Abranches.

Nara Pavão salienta o bom 
trânsito junto ao mercado e o fa-
to de ser o governador do Estado 
mais rico da federação. “Gover-
nar São Paulo é uma vantagem 
porque é uma grande vitrine. Isso 
fortalece a imagem pública de al-
guém que pode resolver proble-
mas como a geração de emprego 
e crescimento econômico”, expli-
ca a professora.

SIMONE TEBET (MDB). Sena-
dora e ex-deputada estadual, se 
lançou pré-candidata à Presidên-
cia no início de dezembro. Ela é 
considerada um dos nomes da 
chamada “terceira via”, termo que 
vem sendo usado para designar 
candidaturas alternativas a Bol-
sonaro ou a Lula.

Nas pesquisas do Datafo-
lha e do Ipec, Tebet aparece com 
1% das intenções de voto. Nara e 
Abranches avaliam que o princi-
pal ativo de Tebet em uma even-
tual disputa presidencial está no 
fato de ela ser a única mulher en-
tre todos os pré-candidatos.  

Saiba quais devem ser as ‘armas’ 
dos pré-candidatos à Presidência 
Cientistas políticos falam sobre os principais trunfos que os pré-candidatos deverão usar nas eleições em 2022

Lula: crescimento econômico

Moro: discurso anticorrupção

Bolsonaro: antipetismo

Doria: condução da crise da Covid-19

Ciro: competência econômica

Simone: eleitorado feminino
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

NATAL DE LUZ, PAZ, FELICIDADE. Domingo, pela 10ª vez, 
circulei por todas as árvores de Natal, das quatro regiões da 
cidade, recebendo o carinho, abraço, centenas de pessoas, 
muitas que nem conhecia pessoalmente, mas que são fãs 
incondicionais do programa o Povo no Rádio/96FM, Nor-
deste Urgente na Band e a voz do povo no Agora RN, além 
de 18 mil no Blog Natal Notícias, 38 mil instagram e media 
2,800 visualizações/dia, os elogios e os abraços renovaram 
minhas energias e a vontade de continuar sendo esse jor-
nalista autentico e defensor da população que mais preci-
sa de uma voz em seu favor, encerramos ontem conforme 
foto abaixo, no Tunel luminoso da Praça de Mirassol, foto-
grafando com um casal amigo.

Mercado diminui a projeção 
para crescimento da economia
Segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, estimativa de crescimento ficou em 4,51%

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o cresci-
mento da economia bra-

sileira neste ano caiu de 4,58% 
na semana passada para 4,51%. 
A estimativa está no boletim Fo-
cus desta segunda-feira 27, pes-
quisa divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais in-
dicadores econômicos. Há qua-
tro semanas a previsão era de 
um crescimento de 4,78%.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) - a soma de to-
dos os bens e serviços produzi-
dos no país – também diminuiu 
passando de 0,50% na semana 
passada para 0,42%. Em 2023 e 
2024, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do PIB em 1,8% e 
2%, respectivamente.

A previsão para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a in-
flação oficial do país, também 
variou para baixo, de 10,04% pa-
ra 10,02% neste ano. É a terceira 
redução depois de 35 semanas 
consecutivas de alta da projeção.

Para 2022, informa a Agên-
cia Brasil,  a estimativa de infla-
ção ficou em 5,03%, a mesma 
da semana passada. Para 2023 e 

2024, as previsões são de 3,38% 
e 3%, respectivamente.

Em novembro, puxada prin-
cipalmente pelo aumento de 
preços de combustíveis, a infla-
ção foi de 0,95%, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE). Com is-
so, o indicador acumula altas 
de 9,26% no ano e de 10,74%, 
nos últimos 12 meses. A infla-
ção acumulada em 12 meses é a 
maior desde novembro de 2003.

A previsão para 2021 está aci-

ma da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. Ou 

seja, o limite inferior é 2,25% e o 
superior de 5,25%. Para 2022 e 
2023, as metas são 3,5% e 3,25%, 
respectivamente, com o mesmo 
intervalo de tolerância.

JUROS. Para alcançar a meta 
de inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, de-
finida em 9,25% ao ano pelo Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom). Para a próxima reunião do 
órgão, em fevereiro, o Copom já 
sinalizou que deve elevar a Selic 
em mais 1,5 ponto percentual.

Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic seja 
elevada para 10,75% na primei-
ra reunião do Copom de 2022, 
em linha com a sinalização do 
BC, e termine o ano em 11,5%. 
Para o fim de 2023, a estimativa 
é de que a taxa básica caia para 
8% ao ano. Para 2024, a previsão 
é de Selic em 7% ao ano.

A expectativa do merca-
do para a cotação do dólar é 
R$ 5,63 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é de que a moeda americana 
também fique em R$ 5,60. Para 
2023, a previsão é de que o dólar 
fique em R$ 5,40 e, em 2024, em 
R$ 5,30.

Previsão para 2021 está acima da meta de infl ação que deve ser perseguida pelo Banco Central

AGRADECIMENTO. Agradeço a 
Deus por ter suportado uma der-
rota injusta na Camara Municipal, 
onde fui tirado de maneira pervesa 
pelo PSDB municipal e alguns com-
pradores de voto, onde surrupiaram 
até o fundo partido que eu tinha di-
reito, o meu perdão para aqueles 
que sobreviveram por muito tem-
po quando fui Deputado e Vereador 
que me abandoram nas horas mais 
dificeis e minha eterna gratidão aos 
poucos que ficaram, Vereador Pauli-
nho Freire, familia 96FM, Band Na-
tal, Familia Luduvina, Galego Quei-
roz, Grupo Anjos de Resgate, Nunes 
Vigilante, Padaria Doce União do 
Pajuçara, Tita, Fatima, Edna do Ca-
mara Cascudo, David Roberto, Ar-
thur Villar, Val, Junior, Abraão Lin-
coln Presidente Nacional da Pesca e 
seu filho Victor Hugo,  Suzete Braga 
e Manoel, Bizurico, Jussara, Junior 
Bomba, Dr Paulo Lopo Saraiva e Fa-
milia, Dr Erick Pereira e familia, Dr 
Baltazar Marinho, Dr Tadeu Alencar, 

Dr Paulo Davim, amigos das Quin-
tas, Bairro Nordeste, Alecrim, Gilson 
e Gileno, etc..., sairam os amigos do 
mandato e chegaram os amigos de 
Luiz Almir, que eu possa fazer por 
onde sempre esse carinho e con-
fiança do povo de Natal e da minha 
familia Zona Norte, aonde preten-
do viver até o chamado de Deus, 
ao meu filho Juninho meu anjo da 
guarda, Meu filho Bebeto, Luiz Au-
gusto, a partir de Janeiro voltaremos 
com shows de bairros a cada 15 dias 
e a sexta cultural no Nordeste Ur-
gente na Band, valorizando os cole-
gas artistas da terra...

ANIVERSARIANTES. Sabado, 25, 
03 importantes aniversarios para 
nossas vidas, o principal: Deus, uni-
co, verdadeiro, pai e dono da nossas 
vidas. Segundo: 422 anos da nossa 
linda cidade do Natal, Terceiro: 40 
anos da maior emissora de Radio/
TV, 96FM, lider de audiencia, onde 
tenho prazer de está há 12 anos sem 

nem tirar nem ferias por opção mi-
nha, por amar e gostar do que faço, 
agradeço aos ouvintes e a direção 
que acreditou no talento e na mi-
nha maneira de fazer jornalismo 
popular.

2022 VS ESPERANÇA.Nós que 
fazemos a comunidade e a familia 
Zona Norte, esperamos que o atual 
Prefeito Alvaro Dias, cumpra com-
promissos, atrasado há mais de 
10 anos, pela sua e outras gestões, 
exemplo: as lagoas de captação na 
Zona Norte estão todas transfor-
mada em deposito de lixo, recapea-
mento asfaltico na estrada da Redi-
nha, operação tapa-buraco em to-
dos os bairros da Zona Norte, a volta 
das aulas 100% presencial, melhoria 
nos postos de saude, inclusive me-
dicos, terceirizados, enfermeiros, 
salarios atrasado e falta de reme-
dios, polo-turistico da redinha e o 
tão sonhado saneamento que até é 
so promessas.

FDR

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura encerra tamponamentos 
de ligações clandestinas em Igapó
 Apenas um morador que insistia na infração foi autuado e recebeu multa grave que varia de R$ 2.149 a  R$8 mil

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No município de Maca-
íba, seguindo conceito 
adotado pela gestão do 

prefeito Emídio Júnior, a Secre-
taria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social (SEMTAS) es-
tá ampliando, a partir de agora, 
o serviço de esgotamento sani-
tário para a população da zona 

rural. Até então, o serviço alcan-
çava somente as comunidades 
urbanas.

A informação foi confirma-
da pelo secretário adjunto da 
pasta, Eriberto Freire, na manhã 
desta segunda-feira 27. “Você, 
morador de qualquer comuni-
dade do interior de Macaíba po-

de agora ir até a Secretaria de 
Assistência Social e solicitar o 
esgotamento sanitário. Os do-
cumentos a serem apresenta-
dos são CPF, RG, comprovante e 
o cartão do Bolsa Família. O ser-
viço é popularmente conhecido 
como limpa fossa”, explicou Eri-
berto.

Iniciada em maio deste ano, a 
operação de tamponamen-
to das ligações clandestinas 

de esgotos no conjunto Cidade 
do Sol, no bairro de Igapó, zona 
Norte da capital foi encerrada pe-
las equipes da secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
na manhã desta segunda-feira 
27. Apenas um morador que in-
sistia na infração foi autuado e re-
cebeu multa grave que pode va-
riar de R$ 2.149 a  R$8 mil e teve 
quatro tampões instalados em 
casas de sua propriedade.

Antes de iniciar os tampona-
mentos as equipes da Semurb 
realizaram a verificação de todas 
as ruas do conjunto nas quais os 
proprietários já haviam sido no-
tificados a paralisar voluntaria-
mente o despejo dos efluentes.  
“A operação é cumprimento de 
decisão judicial, ao todo foram 
108 residências notificadas pela 
fiscalização e tiveram seus lança-
mentos irregulares de efluentes 
encerrados”, diz o supervisor de 
fiscalização de água e solo, Gus-
tavo Szilagyi.

Ele também explica que a pri-
meira fase da operação, iniciada 
em maio, consistiu no levanta-
mento e identificação do proble-
ma com o diagnóstico realizado 
pelas equipes em todas as ruas 
da comunidade. Já a segunda, 
foi a notificação dos moradores 
que promoviam o lançamento de 
água servida e durou cerca de três 
meses. E por fim a fase três inicia-
da no dia 22 de outubro e encer-

rada nesta segunda 27 foi a veda-
ção das tubulações, chamada de 
tamponamento.

A partir de agora a fiscalização 
vai continuar o trabalho realizan-
do o monitoramento periódico 
nas ruas da localidade para veri-
ficar se algum morador decidiu 
lançar efluentes de maneira irre-
gular novamente. 

FISCALIZAÇÕES. Ainda na 
manhã de ontem, os fiscais esti-
veram na Rua São Miguel, tam-
bém no bairro de Igapó para fa-
zer o monitoramento, tendo em 
vista que ela contribui para o lan-
çamento de efluentes naquela lo-
calidade. Em seguida realizaram 
monitoramentos na Rua Sassa-

frás, no bairro de Lagoa Azul e na 
Rua Jeová Jireh, na Redinha, para 
verificação dos tampões instala-
dos anteriormente pela fiscaliza-
ção.  

A Semurb alerta que descar-
tar água servida na rua ou pro-
mover ligação de esgoto na rede 
de drenagem além de ser ilegal, 
acarreta danos à saúde da po-

pulação e traz prejuízos para os 
cofres públicos. A água servida é 
toda aquela proveniente do cha-
mado esgoto doméstico ou co-
mercial, ou seja, que resulta do 
uso de pias, banheiros, máquinas 
de lavar roupas, pias de cozinha, 
lavagem de veículos, entre outras. 

Qualquer pessoa que presen-
ciar situação similar pode de-
nunciar na Ouvidoria da Semurb 
pelo telefone (84) 3616-9829, de 
segunda a sexta, das 8h às 16h. 
Lembrando que as denúncias 
podem ser feitas de forma anô-
nima.

A partir de agora, a fi scalização vai continuar o trabalho realizando o monitoramento periódico nas ruas da localidade

Serviço pode ser solicitado por moradores de qualquer comunidade

 “Operação é 
cumprimento de 
decisão judicial; 
108 residências 
notificadas pela 
fiscalização e 
tiveram seus 
lançamentos 
irregulares 
de efluentes 
encerrados”

Gustavo Szilagyi
Supervisor da Semurb

Município de Macaíba 
oferece esgotamento 
sanitário para a zona rural

SERVIÇO
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JAIRO A DOS SANTOS, CNPJ: 30.445.485/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS), 
para um projeto de agricultura irrigada em área localizada na Fazenda Riacho São Francisco, na Zona Rural 
de Governador Dix-sept Rosado – RN.  

Jairo Alves dos Santos 
Representante Legal 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

MARIA GORETTI DO ROSÁRIO FREITAS, CPF: 140.614.654-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS 
nº 2020-155519/TEC/LS-0108, com validade até 22/12/2027, para Extração de Feldspato, Berilo e Quartzo em 
uma área de 2,4963 hectares, e volume de 300m³/mês, localizado nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 616.879,46 mE; 9.364.160,61 mN. O empreendimento está inserido na 
poligonal da ANM nº 848.010/2018 com área total de 756,75 hectares. 
 

Maria Goretti do Rosário Freitas 
Requerente 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Paturi, constituída de 02 tanques de 

óleo com capacidade de 60 m³ um tanque operacional para armazenamento da produção (TQ-340T.01068) 
com capacidade de 60 m³ e um tanque de apropriação (TQ-340T.01071) com capacidade de 60 m³. Para 
aumento da produção, três tanques operacionais para armazenamento da produção de 60 m³ cada (TQ-
340T.01003/004/005) serão instalados na Estação Coletora de Paturi e será feita a ampliação do manifold. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para 01 (um) Gasoduto com 1,30 km, interligando a EC SAB / ENT. SAB-0001, com 

coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 (Saída: 9.395.040,66 mN; 710.834,39 mE / 
Chegada: 9.393.453,11 mN; 707.576,67). Polo RFQ, Campos de Produção de Sabiá, localizado no 
Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação para 01 (um) Gasoduto com 1,30 km, interligando a EC SAB / ENT. Sab-0001, com 
coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 (Saída: 9.395.040,66 mN; 710.834,39 mE / 
Chegada: 9.393.453,11 mN; 707.576,67). Polo RFQ, Campos de Produção de Sabiá, localizado no 
Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Regularização de Operação Nº 2020-157977/TEC/LRO-0327, com prazo de validade até 22/12/2023 em 

favor Regularização de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 e extensão: 3-SAB-0002-RN: 9.393.297,03 mN; 706.844,23 mE, com 449,11 
metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Sabiá (9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). Polo 
RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

 Licença de Regularização de Operação Nº 2021-159721/TEC/LRO-0329, com prazo de validade até 22/12/2023 em 
favor Regularização de 01 (uma) Planta de Fluidos instalada na Estação Coletora e Compressora (ECC-
CENTRAL) Livramento, composta por 03 (três) tanques móveis com volume total de 238,5 m³, uma centrífuga para 
mistura dos fluidos e caixas para coleta de resíduos, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento, Município 
de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157203/TEC/RLO-1433, com prazo de validade até 23/12/2024 01 
(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-BAL-
0071A-RN: 9.406.283,04 mN; 651.461,93 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A 
(9.405.938,55 mN; 651.792,92 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA ALTERAÇÃO – LA 
 

PEDRA AZUL MINERADORA LTDA., CNPJ: 02.865.476/0001-10, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de 
Alteração (LA) da LS n. 2020-150877/TEC/LS-0124: Beneficiamento de Feldspato, Cascalho de Turmalina e 
demais subprodutos do pegmatito, alterando a área coberta (construída) de 200,00 m², para 1.312,00 m², no 
Sítio Mulungu, s/n, zona rural, Parelhas/RN. 
 

SEBASTIÃO LOURENCO FERREIRA 
Representante Legal 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

SÃO JOSÉ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 41.403.721/0001-20 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a  
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para atividade de REVENDA DE VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na AVENIDA PEDRO FERREIRA, 248-A BAIRRO CENTRO CEP: 
59.162-000 no município de SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN. 
 

LÚCIO SOARES DA SILVA 
TITULAR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LIO 

 
TRAL Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ: 11.481.463/0001-39, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença Ambiental de 
Instalação e Operação - LIO para a obra de construção de um empreendimento residencial denominado 
Recanto dos Pássaros, localizada na Av. Gandhi, Glebas D5 e D6, Bairro Parque do Jiqui, 
Parnamirim/RN.  

KERENSKI FRANCISCO TORQUATO DO REGO 
CPF: 914.180.894-00 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
 

 O Notário e Registrador Público do Cartório Único do Bodó/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 protocolado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. Solicitante: Sr. ZENILSON ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, maior, capaz, 
natural de São Bento/PB, filho de Antônio Francisco do Nascimento e de Isabel Alves do Nascimento, nascido aos 08 de 
Fevereiro de 1957, autônomo, portador da Carteira de Identidade RG de n° 242.884-SSP/RN, expedida em 09/03/2017, 
inscrito no CPF sob o nº 098.108.034-00, casado, conforme Certidão de Casamento do 2º Cartório de Currais Novos/RN, 
no Livro n° B-9, Fls. 168, Termo n° 967; com a Sra. IVANILDA DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, maior, capaz, natural 
de Currais Novos/RN, filha de Geraldo Roberto da Silva e de Josefa Nenzinha da Silva, nascida aos 27 de Dezembro de 
1957, autônoma, portadora da Carteira de Identidade RG de n° 268.641-SSP/RN, expedida em 22/08/1985, e inscrita no 
CPF sob o n° 107.815.604-20, ambos residentes e domiciliados em o Sitio Serra do Meio I, Zona Rural, Bodó/RN, CEP: 
59.528-000; neste ato assistido pelo advogado o Sr. Dr. ICARO JORGE DE PAIVA ALVES, brasileiro, inscrito na OAB/RN 
sob o nº 12.723, com escritório profissional situado na Rua Antônio Gomes de Melo, 94, Manoel Salustino, Currais 
Novos/RN, CEP: 59.380-000. Área do Objeto da Usucapião: O IMÓVEL, objeto da presente ação, encontra-se localizado 
no Sitio Serra do Meio, s/n, Zona Rural do município do Bodó/RN, com uma área de 0,3494ha, com os seguintes vértices e 
coordenadas a seguir transcritos: 

PONTOS COORDENADAS EM UTM – SIRGAS 2000 AZIMUTE DISTÂNCIA 
PONTO – 01/02 N-9330568,00 E-0773813,00 AC = 64º 111 36’ 62,00 m 
PONTO – 02/03 N-9330620,98 E-0773845,20 AC = 9º46’35” 69,54 m 
PONTO - 03/04 N-9330589,94 E-0773807,43 AC = 102º00’38” 31,25 m 
PONTO – 04/01 N-9330559,69 E-0773899,60 AC = 96º01’11” 87,00 m 

 
O valor do imóvel declarado na petição inicial e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam os possíveis interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 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 do 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 averbações na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – 
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.) 
 

Bodó/RN, 27 de Dezembro de 2021. 
Atenciosamente; 

 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

O município de Afonso Bezerra, 08.294.688/0001-71, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a LO para o Abatedouro de Animais, localizado na Zona Rural do 
município de Afonso Bezerra-RN.

João Batista da Cunha Neto
Prefeito

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

O município de Afonso Bezerra, 08.294.688/0001-71, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a LRO para Pavimentação em TSD da Estrada que liga Alto da 
Felicidade I à Santa Maria II, localizada na RN 406, Afonso Bezerra-RN.

João Batista da Cunha Neto
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN
NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 - ALTERAÇÃO DO EDITAL
Comunicamos que foram realizadas modificações no Edital da licitação em epígrafe, que 
visa na modalidade Tomada de Preços nº 04/2021, que tem como objeto a contratação de 
Empresa especializada para execução e sistema de coleta, transporte e destinação final de 
resíduos sólidos coletados no município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Instrumento 
Convocatório. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no 
presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – 
Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h ou pelo Site: 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes. Portanto, em atendimento ao Art. 21, § 4º, da Lei n° 
8.666/93, PERMANECE O DIA E HORARIO JÁ ESTABELÇECIDO. Motivo: Não houve alteração 
na Proposta, apenas para melhoramento do Edital. A sessão anteriormente agendada vai 
acontecer no dia 31/12/2021, às 08h30min.

Felipe Guerra/RN, 24 de dezembro de 2021
WILEANO LEITE DE GÓIS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PE Nº 005/2021 - Menor Preço Por Item - aquisição de Veículos, Equipamentos Eletrônicos, 
Equipamento Odontológico e Material de Informática. Data da Sessão 11/01/2022, às 09:01 - 
(horário de Brasília). Edital no Sítio Eletrônico (www.bll.org.br) e e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, em 27 de dezembro de 2021
Marciana Lopes de Oliveira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PE Nº 006/2021 - Menor Preço Por Item - aquisição de Ambulância para simples remoção. 
Data da Sessão 11/01/2022, às 14:01 - (horário de Brasília). Edital no Sítio Eletrônico 
(www.bll.org.br) e e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, em 27 de dezembro de 2021
Marciana Lopes de Oliveira

PregoeiraO o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
RN e de militares do 

CIOPAER, atendendo deter-
minação da governadora Fáti-
ma Bezerra, já estão em Ilhéus, 
na Bahia, que sofre com fortes 
chuvas e enchentes. Na madru-
gada de domingo 26, embar-
caram dez policiais do Centro 
Integrado de Operações Aéreas 
da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública e da Defesa So-
cial e oito bombeiros militares, 
o helicóptero Potiguar 01, três 
picapes e dois botes equipados 
com motor para salvamento.

Outros cinco policiais do 
CIOPAER embarcaram, tam-
bém na  madrugada de domin-
go, em uma caminhonete, le-
vando parte dos equipamentos 
para operações de salvamento. 
Outras duas caminhonetes do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
RN também saíram nesta se-
gunda 27, levando dois botes de 
alumínio, adequados a este tipo 
de operação de salvamento.

O helicóptero Potiguar 01, 
com cinco tripulantes, saiu no 
início da manhã e fez uma pa-
rada no estado de Alagoas para 
reabastecer. Após, seguiu para 
Ilhéus.

TREINAMENTOS. Na manhã 
de quarta 22, O Centro Integra-
do de Operações Aéreas da Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça Pública e da Defesa Social 
fez, na Via Costeira de Natal,  
uma capacitação de Salvamen-
to Aquático, com a presença do 
helicóptero Potiguar 01. O obje-
tivo da ação foi obter o melhor 
desempenho para a Operação 
Verão 2022.

Durante o treinamento, os 
pilotos e operadores aerotáticos 
do CIOPAER foram instruídos 
sobre técnicas de salvamento no 
mar, com uso de um cesto de sal-
vamento, denominado de puçá, 
e também de um cabo acopla-
do a uma boia, conhecido como 
sling e utilizado para situações 
emergenciais. Além do reforço 
disciplinar sobre abordagem e 
estabilização da vítima.

Militares do RN 
ajudam famílias 
atingidas por 
enchentes na 
cidade de Ilhéus

SOLIDARIEDADE

Potiguar 01 em ação, na Bahia

REPRODUÇÃO
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A governadora Fátima Be-
zerra esteve na Central 
de Comercialização dos 

Produtos da Agricultura Fami-
liar e Economia Solidária (Ce-
cafes) nesta segunda-feira 27 
para acompanhar a montagem 
das cestas básicas compradas 
pelo Governo do RN para se-
rem distribuídas pelo progra-
ma RN Chega Junto no Comba-
te à Fome.

A Secretaria de Estado do 
Trabalho da Habitação e da As-
sistência Social (Sethas) iniciou 
na quinta-feira 23 a entrega de 
10 mil cestas, um investimento 
de R$ 776 mil. Esses alimentos 
atendem aos 30% que devem 
ser adquiridos da agricultu-
ra familiar e da economia soli-
dária, estabelecidos pela lei do 
programa estadual de compras 
governamentais Pecafes.

São quase 100 mil quilos, in-
cluindo feijão macassar, arroz 
vermelho, farinha de mandio-
ca, flocão de milho, café em pó 
e biscoitos de leite.

As entregas serão feitas a or-
ganizações da sociedade civil, 
movimentos sociais e municí-
pios já cadastrados pela Sethas 
e que ficaram em espera desde 
o início da campanha de arre-
cadação de alimentos, em abril 
deste ano.

“As cestas serão entregues a 
quem é de direito, pessoas em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. O RN Chega Junto tem sido 
muito importante nesses tem-
pos de pandemia, atendendo 
às pessoas mais pobres, desde 
o setor rural ao urbano, inves-
tindo quase 2 milhões de reais”, 
destacou a governadora Fátima 
Bezerra, lembrando que após 
essas entregas, o Governo terá 
completado a doação de 45 mil 

cestas. “Não é nenhum favor, é 
direito e cidadania”, salientou.

Na presença da coordena-
dora do Cecafes, Fátima Tor-
res, o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e da 
Agricultura Familiar (Sedraf), 
Alexandre Lima, reafirmou o 
compromisso do governo com 
os pequenos produtores rurais, 
fortalecendo o cooperativismo. 
E a titular da Sethas, Iris Olivei-
ra, destacou que a ação é es-
sencial no momento em que a 
desigualdade só cresce no pa-
ís.

RN Chega Junto inicia entrega de
cestas básicas da agricultura familiar
Entregas serão feitas a organizações da sociedade civil, movimentos sociais e municípios já cadastrados pela Sethas

Alimentos atendem aos 30% que devem ser adquiridos da agricultura familiar e da economia solidária

“O RN Chega 
Junto tem sido 
muito importante 
nesses tempos 
de pandemia, 
atendendo pessoas 
mais pobres, desde 
o setor rural ao 
urbano, investindo 
quase 2 milhões de 
reais ”

Fátima Bezerra
Governadora do RN

PEDRO LÚCIO CARVALHO

Mais uma vez, Parnamirim 
ocupou posição de des-
taque no estado. Situa-

ção que se repetiu na maioria dos 
meses de 2021, quando o assunto 
é emprego e renda.

Os dados são divulgados 
mensalmente pelo novo Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) e geram, por 
meio de informações captadas 
dos sistemas eSocial, Caged e 
Empregador Web, estatísticas do 
emprego formal, apresentando 
um panorama claro de como se 
encontra cada município brasi-
leiro nesse assunto.

Parnamirim obteve resultados 
positivos nos meses de outubro e 
novembro de 2021, dados dos re-
latórios mais recentes. De acordo 

com a publicação, em outubro fo-
ram gerados 1515 postos de traba-
lho e foram demitidos 1399 traba-
lhadores, um saldo positivo de 116 
empregos consolidados, mesmo 
em meio a pandemia de covid-19.

Já em novembro, foram 1622 
admissões contra 1188 desliga-
mentos, saldo de 434 postos de 
trabalho consolidados na cidade 
trampolim. Em outubro, o setor 
de destaque, responsável por pu-
xar o resultado para o topo, foi a 
construção civil. Novembro, por 
sua vez, manteve o resultado po-

sitivo de costume, trazendo co-
mo atividade principal a esfera 
de serviços. Esse último inclusi-
ve, foi o melhor do segundo se-
mestre, até o momento. Nos pró-
ximos dias, o relatório do mês de 
dezembro deve ser publicado, 
juntamente ao acumulado do 
ano, apresentando um panora-
ma preciso sobre a situação de 
cada cidade.

Em outubro e novembro, 
dentre os 167 municípios poti-
guares, Parnamirim se manteve 
na terceira posição.

Parnamirim mantém 
resultados positivos 
no quesito emprego

BOA NOTÍCIA
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

Como está a sua ingestão de água?

Quanto de água por dia devo ingerir?
A indicação da OMS é que você beba pelo menos 0,035 a 0,050 litros de água 

x kg (o seu peso).

Fim de ano chegou… festas, bebi-
das, comilança…. Mas você não po-
de esquecer nunca de se hidratar! Be-
ber muita água! Você sabia que cerca 
de 80% do seu corpo é composto por 
água? Por isso, a sensação de sede é um 
sinal tardio de desidratação, que ocor-
re quando o organismo está na reserva.

Muitas pessoas não bebem água 
com frequência, inclusive em períodos 
mais quentes como o que estamos vi-
vendo. Algumas dizem que acabam es-
quecendo de tomar água, e isso é mui-
to prejudicial à saúde, ainda mais com 
o calor, onde perdemos mais líquidos.

E por que a água é tão importan-
te? Ela é essencial para o bom funcio-

namento do organismo e participa de 
inúmeras funções no nosso corpo, co-
mo o transporte de nutrientes, contro-
le da temperatura corporal, circulação 
do sangue, funcionamento dos rins, 
desintoxicação, digestão, entre outros 
inúmeros processos do nosso corpo.

Se você não bebe água, todo o fun-
cionamento do seu organismo ficará 
prejudicado, não sendo possível rea-
lizar as eliminações e limpezas neces-
sárias, consequentemente, as substân-
cias tóxicas ficam retidas no seu corpo. 
Sendo assim, beba água mesmo quan-
do não estiver com sede. Ande sempre 
com uma garrafinha, para não esque-
cer.

REPRODUÇÃO

Mossoró: Defesa Civil começa 
a monitorar região ribeirinha
Maior problema envolvendo alagamentos está relacionado à obstrução de galerias causada pelo lixo urbano

Com o início do período 
chuvoso, a Defesa Civil in-
tensificou o trabalho de su-

pervisão na região ribeirinha da 
cidade. As equipes realizaram na 
manhã desta segunda-feira 27, 
visitas técnicas para o acompa-
nhamento do nível do rio Mosso-
ró/Apodi.  

Nas últimas 24h foi registrada 
uma média de 35mm de chuvas. 
Os oitos pluviômetros instalados 
em várias regiões da cidade so-
maram juntos 280mm. O maior 
registro foi realizado pelo dispo-
sitivo da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU), no Alto da Con-
ceição. O equipamento contabili-
zou 53,2mm.

Coordenador da Defesa Civil, 
Alcivan Gama destaca que des-
de as primeiras horas da manhã 
desta segunda as equipes monito-
ram a região ribeirinha da cidade.  
“Quando chega esse período chu-
voso a Defesa Civil entra em aler-
ta e nós já passamos a monitorar 
principalmente os pontos críti-
cos na cidade. A região ribeirinha 
é um dos pontos em alerta, então, 
hoje realizamos visita ao local. Já 
fizemos alguns levantamentos e 
detectamos alguns problemas na 

região”, disse Alcivan Gama.
Coordenador de Monitora-

mento, Alerta e Desastres, Wed-
son Mariano enfatiza que “no mo-
mento está tudo dentro das nor-
malidades. Registramos uma mé-
dia de 35mm de chuvas, mas não 
houve necessidade de emissão de 
alerta porque foi uma chuva bem 
espaçada durante toda a noite. Os 
transtornos foram mínimos, en-
tão não houve a necessidade de 
alerta por parte da Defesa Civil. 

“Geralmente lançamos um 
alerta à população quando te-
mos uma pancada de chuva mui-
to forte. Quando temos 40mm em 
uma hora, a Defesa Civil emite um 
alerta para que a população tome 
seus cuidados, mas não foi o caso”, 
completou Wedson Mariano.

De acordo com a Defesa Ci-
vil, o maior problema envolven-
do alagamentos está relacionado 
à obstrução de galerias causadas 
pelo lixo urbano descartado de 
forma irregular. “Na região ribei-
rinha o maior problema é a con-
centração de lixo jogado de for-
ma irregular nas vias da cidade, 
o que acaba chegando no rio. É 
um problema grave que se ocor-
rer alguma chuva de maior porte, 
esse lixo vai acabar obstruindo as 

galerias, comprometendo o esco-
amento da água. Nessa perspec-
tiva, pedimos à população para 
fazer o descarte correto do lixo”, 
explicou Alcivan Gama.

A população pode acionar a 
Defesa Civil por meio do Centro 
Integrado de Operações de Trân-
sito e Segurança Pública (CIOTS), 
através do número 199. 

Pluviômetros em Mossoró:

Pluviômetro SEADRU – 
53,2mm

Pluviômetro da UFERSA – 
47mm

Pluviômetro Nilo Peçanha – 
35,55mm

Pluviômetro da CPRM – 
33,5mm

Pluviômetro Cândido Barros – 
32,16mm

Pluviômetro Marechal Floria-
no – 31,02mm

Pluviômetro Margarida Mili-
tão – 25,82mm

Pluviômetro Marinho Dantas 
– 22,43mm

Média – 35,08mm
Fontes: SEADRU, UFERSA e 

Defesa Civil
Defesa Civil mossoroense pode ser acionada por meio do número 199

DIVULGAÇÃO
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Não chame de polêmico, diferente, inteligente, ou autêntico alguém 
que ignora as dores alheias. Isso é não ser humano“ ”

VIVA ESTEVÃO. Estevão Lúcio é 
uma prosa, um vivente, um sobre-
vivente. No início deste ano quis o 
destino que, a despeito de todos os 
cuidados, contraísse covid. Chegou 
a um quadro extremo e quase se foi. 
Mas não era seu momento. Ainda 
há muito o que ensinar por aqui.

*
E foi neste clima de renasci-

mento que ele comemorou, como 
gosta, na laje mais charmosa de 
Candelaria, mesclando vinho e fei-
joada, essa preparada especialmen-
te pelo arquiteto que também tem 
seus talentos gastronômicos. Noite 
leve na harmonia do sax de Joed-
son e  como a brisa que é a amizade 
de Estevão, um mestre na arte dos 
encontros.

DOMINGUEIRA DE KARLA. O do-
mingo foi animadíssimo nos domí-
nios da querida Karla Veruska.  Ela 
que é uma festa em pessoa reuniu 
poucos e bons chegados para uma 
tarde/noite cheia de astral, muito o 
jeito e o gosto dela. O duplex de Ca-
pim Macio foi sacudido ao som da 
ótima Carol Sant’Anna e  do elétrico 
Thiago Oasys e teve muita dança e 
canto e alegrias.  O buffet farto e ma-
ravilhoso foi assinado por Dom Ri-
cardo e os copos jamais ficavam va-
zios. O diferente purê de pitaya com 
Lichia da Levú drinks foi o preferido 
para compor com Gin e o chopp da 
Oktos refrescou  os moços.

*
Ao lado do marido, o verea-

dor Raniere Barbosa, Karla estava 
exuberante. Aliás, a festa era uma 
surpresa dele para ela mas, esperta, 
logo percebeu tudo e tratou de se 
juntar à organização. É uma mu-
lher que impressiona pela força e 
astral e pela vontade de fazer tudo 
o que gosta, sem receio do olhar 
alheio. Empreendedora, já no início 
de 2022 vai abrir seu segundo café, 
desta vez no Praia Shopping, den-
tro da operação da Livraria Nobel. 
E o domingo foi assim sem cara e 
sem jeito de descanso, convenções 
abandonadas mas repleto de mui-
to carinho (merecido) para Karla 
Veruska festejar.

EQUILÍBRIO. Após do que cha-
ma de “período pós apocalíptico 
sanitário” o gente boa Sangito 
Deva reabre para atividades pre-
senciais, a Casa Samandhi, um 
recanto de paz, terapias, tantra 
e auto conhecimento, em Ponta 
Negra. O terapeuta tântrico que 
auxilia também nas “inquieta-
ções da sexualidade”, promove 
hoje uma vivência de Meditação 
e Celebração, a partir das 20h. Já 
na próxima quinta-feira, no mes-
mo horário, um encontro de Re-
nascimento. Ambas as atividades 
são gratuitas.

BRILHANTE. O juíz Federal 
Marco Bruno Miranda Clementi-
no foi eleito para a Academia de 
Letras Jurídicas do Rio Grande do 
Norte. Ele vai ocupar a cadeira 
de número 18, cujo patrono foi o 
advogado Francisco Ivo Caval-
canti, que foi o primeiro presi-
dente da OAB-RN. Eider Furtado 
havia sido o único ocupante des-
ta cadeira. O magistrado é um 
dos mais jovens ratificados para 
a ALEJURN. Recebeu 34 dos 37 
votos possíveis . 

SONHO EM FORMA DE MAKE. 
A cantora Marília Mendonça 
deixou uma linha de maquia-
gens em parceria com a Oceane 
pronta, que agora será lançada 
pela mãe, dona Ruth Moreira. No 
vídeo de apresentação, ela lem-
bra que a cantora - morta num 
acidente aéreo em xx de xx- es-
tava muito vaidosa nos últimos 
tempos e incentivando tudo que 
vinha contribuir com a beleza e 
bem-estar das mulheres. A co-
leção era um sonho da musa da 
sofrência e tem batons, sombras, 
blush e outros produtos, que 
terão parte da renda revertida a 
obras sociais apoiadas por Ma-
rília. A edição é limitada e já está 
disponível no site da marca.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy       BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Rafaela Ramalho, Bruno Man-
fredini, Daliany Oliveira, Demis 

Roussos, Nize Medeiros, Félix 
Etelvino de Medeiros, Neila 

Freitas, Rodrigo Brum, Anna 
Leila Borges, Larissa Dantas, 

Geraldo Miranda e 
Lorenna Medeiros

B-DAY - ANNA LEILA SANTOS

Karla Veruska e Raniere Barbosa, 
donos do domingo

Do dia 24, Rubinho Potiguar, Thacy Flor, 
Lourdes Flor e Diógenes Álvares 

B acana vivente Estevão Lúcio

Família reunida Pablo Thiago e Karla Elle com os 
pequenos José Gabriel e Francisco

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

Jornalista e multiprodutor MARCÍLIO 
AMORIM,43, foi um dos primeiros a 
encarar com constância  o papel de 
Papai Noel. Em 25 anos esse foi o pri-
meiro que não atuou como bom velhi-
nho. Por um lado foi bom. Em mais de 
duas décadas viveu um Natal comple-
to em família. O corpo de  workaholic 
foi parado por um AVC isquêmico. Re-
viu toda a vida. Antes acumulava fun-
ções e era “equilibrista de demandas”. 
Termina 2021 com 50 quilos a menos 
e uma lição. “Agora estou em outro 
ritmo de vida. Voltei a treinar, estou 
dividindo as demandas de trabalho e 
quero férias. O melhor de tudo é que 
estou aqui são e salvo para contar essa 
história”, explica @mardecilios.

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
Como de praxe, o Réveillon em Gostoso atrai famosinhos. Já 

pelo Litoral Norte participantes de Reality como Viihtube, Lipe 

Ribeiro, Gui Napolitano, Arthur Picoli, Th aís Braz, dentre outros 

se jogando nas festas.

O querido Toinho Silveira já em Nova York hóspede da amiga Rose 

Jeromnimon para aproveitar o fi nal de ano. Na agenda, claro, uma passa-

dinha por Dubai, onde reside a mana Ângela.

O primeiro semestre de 2022 já promete ótimos shows. Em 

março tem Fafá de Belém e as guitarras paraenses e em maio 

a turnê Final Feliz de Jorge Vercilo, ambas as apresentações by 

Idearte e no Teatro Riachuelo.

Final de ano com muito frio para a advogada Claudinha Rocha, que 

aproveitou e atravessou o Atlântico para dias de longas férias na Europa. 

Agora o point é a belíssima  Madri, capital espanhola.

Veruska festejar.
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

Depois de uma participação 
em “Quanto Mais Vida, Melhor”, 
Marco Cavalcanti acertou com a 

Record para “Reis”.As grava-
ções do próximo “The Masked 
Singer Brasil” começam agora 

em janeiro.Bom ver o desem-
penho de Fernanda de Freitas 
em “Um Lugar ao Sol” da Glo-

bo...... É uma atriz que sempre 
faz muito bem os seus trabalhos.
O mundo está sabendo lidar 
melhor e aceitar que cada um 
tem o direito de tocar sua vida 
como bem entende...... Hoje, 

as pessoas são mais verdadeiras 
e saem do armário sem temer as 
consequências...... No passa-
do, muitos atores passaram a 

vida fingindo, convencidos que 
a exposição da verdade compro-
meteria seus trabalhos.Rosa-
na Garcia fez um trabalho bem 
importante na preparação dos 

atores para “Reis”...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

A Globo foi alvo de críticas 
no início da exibição de “Um 
Lugar ao Sol” porque a nove-
la, em várias oportunidades e 
por força das circunstâncias, 
foi exibida em diferentes ho-
rários.

O maior de todos, quando 
foi ao ar depois de um jogo 
Argentina e Brasil, perto das 
11h da noite.

Todos aceitamos como 
verdade que televisão é hábi-
to, porém, mexer com grade 

de programação é especiali-
dade para poucos. No papel, 
rigorosamente, contando to-
das as TVs, aqui no Brasil o 
número não supera mais que 
quatro ou cinco profissionais. 
Outros são bons auxiliares ou 
simples palpiteiros.  

Os que realmente enten-
dem do riscado, além de ar-
rumar a própria casa e ter os 
olhos na concorrência, são 
obrigados a assimilar inúme-
ras eventualidades. Existem 
acontecimentos jornalísticos 
e até mesmo esportivos que 
justificam tais mudanças, 
mas creditar a elas o mau de-
sempenho deste ou daquele 
programa é um pouco exa-
gerado demais. Ou a pior das 
desculpas.

Tv Tudo

TEM DATA. A direção da Band fi-
xou para 7 de março o lançamento 
de sua nova programação da hora 
do almoço.

Principais mudanças: um no-
vo jornal às 13h com Adriana Araú-
jo, programa do Neto às 13h30, com 
meia hora nacional, e o “Melhor da 
Tarde” perdendo 30 minutos.

PONTA DE LUXO. Quem viu a se-
gunda temporada de “Sintonia”, na 
Netflix, notou as participações de Jo-
sé Luiz Datena no comando de edi-
ções fictícias do “Brasil Urgente”.

A ponta dele até influenciou no 
gancho do último episódio da série, 
que foi renovada para 2022.

ÚLTIMOS AJUSTES. Logo no iní-
cio do ano, a Globo pretende dispa-

rar a produção de “Olho por Olho”, 
novela do João Emanuel Carneiro na 
fila das 21h.

Início das gravações em abril.

NOMES. “Olho por Olho”, espe-
rado trabalho do Emanuel Carneiro, 
terá um elenco recheado de grandes 
atores.

Gloria Pires, Sophie Charlotte, 
Letícia Colin, Tony Ramos, Caio Cas-
tro, Eliane Giardini, entre outros.

DUAS CANOAS. Andréia Horta e 
Marco Ricca, meu quase primo, te-
rão trabalho dobrado nos próximos 
tempos.

Além de “Um Lugar ao Sol”, os 
dois terão papel de destaque na sé-
rie “As Aventuras de José e Durval”, 

do Globoplay, sobre a vida de Chi-
tãozinho e Xororó.

PALCO. Após passagem por “Ver-
dades Secretas 2” e “Passaporte Pa-
ra Liberdade”, Rodrigo Lombardi se 
prepara para viver o barbeiro Swe-
eney Todd no musical homônimo, 
um clássico da Broadway.

Estreia em março, no 033 Roof-
top, em São Paulo.

PROMESSA.Certa que ficou bem 
atrás de todos os outros canais de 
jornalismo, a direção da Band proje-
ta uma outra revirada na BandNews.

Estudos serão colocados em prá-
tica para isto vir a acontecer ainda 
no primeiro semestre deste próximo 
ano.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/abc — and. 5/clone — ostra — tenro. 6/tocado. 10/banimentos.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode 
enfrentar alguns desafi os nesta terça. A Lua em con-
fl ito com outros planetas pode deixar as relações bem 
tensas, e será difícil conciliar ideias, opiniões e objetivos. 
Você terá que ceder se quiser levar o dia com menos 

confl itos.

A Lua em quadratura com alguns planetas alerta 
que você pode ter um dia bastante tumultuado em fa-
mília. Por mais que tente agradar e dialogar com os pa-
rentes, a relação entre vocês pode fi car tensa em vários 
momentos. Evite assuntos polêmicos e impor as suas 

vontades, e tenha o máximo de jogo de cintura que puder.

O astral está tenso e anuncia alguns imprevistos 
ao longo do dia. No emprego, por exemplo, você pode 
ter difi culdade de se entender ou seguir o ritmo de cole-
gas mais experientes e deve conversar para resolver os 
confl itos, e também pode ter problemas com importados 

ou contato com gente de fora.

Mentiras, fofocas, intrigas e mal-entendidos podem 
te aborrecer bastante ao longo do dia, por isso, pense bem 
antes de expor suas opiniões e comentar seus problemas 
com alguém. Procure falar pouco e não acredite em tudo 
que os outros vão dizer: investigue, pesquise e confi rme 

qualquer informação para não cair na armadilha de gente falsa e oportunista.

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o seu 
dia e abalar o seu bom humor. Cuide bem do seu di-
nheiro, evite apostas e negócios arriscados. A presen-
ça de vários astros na Casa 8 também pode trazer à 
tona algumas questões e emoções difíceis de encarar.

Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção. 
Mas os astros recomendam que você tenha muito cui-
dado ao fazer parcerias e acordos fi nanceiros hoje, pois 
há grande risco de entrar numa fria e perder dinheiro, 
inclusive em negócios com amigos. Se puder adiar a de-

cisão, muito melhor.

O céu alerta que você pode enfrentar confl itos 
em todo tipo de parceria ou sociedade hoje, por isso, é 
importante ter muito jogo de cintura no trabalho. O diálo-
go não será fácil, e pode ser bem difícil chegarem a um 
acordo sobre tarefas e decisões importantes, mas ainda 

assim será o melhor caminho para driblar confl itos.

Você pode fi car dividida entre a razão e a emoção 
em vários momentos e ocasiões hoje. No trabalho, não 
vai medir esforços para conquistar o sucesso e ganhar a 
confi ança dos chefes, ainda mais se está em busca de 
uma promoção. Mas é importante ter cautela para não ir 

com muita sede ao pote e acabar batendo de frente com as autoridades.

Problemas de comunicação podem difi cultar o 
seu trabalho hoje, por isso, o melhor conselho dos astros 
para você é falar menos, ouvir mais e confi rmar qualquer 
informação antes de agir. Tenha cuidado para não se 
envolver em fofocas e procure esclarecer rapidamente 

qualquer mal-entendido que possa ocorrer.

Trabalho e estudos vão exigir mais atenção e con-
centração de você nesta terça, então, o melhor a fazer é 
buscar um ambiente tranquilo para cumprir suas tarefas, 
longe de conversas, fofocas e outras distrações. Evite per-
der tempo com debates e discussões que não levam a 

nada, pois só vai se aborrecer.

Controlar os gastos e equilibrar as fi nanças serão 
seus maiores desafi os, principalmente se você cometeu 
extravagâncias no Natal e agora não tem nenhuma re-
serva com que contar. Faça as contas direitinho e corte 
todos os gastos desnecessários que puder.

A Lua na Casa 8 anuncia mudanças e é bom se 
preparar emocionalmente, bebê, porque não será fácil. 
Pode romper uma amizade ou parceria de trabalho, e 
pode ser duro ouvir o que os outros têm a dizer. Você 
também pode ter que repensar alguns planos e projetos 

para o futuro,e terá que abrir mão de algumas coisas.

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)

Mexer com 
programação de 
TV é uma arte 
para poucos

FÁBIO ROCHA



Terça-feira, 28 de dezembro de 2021 • 15Geral

MPRN recomenda 
funcionamento 
ininterrupto da UTI 
pediátrica de Mossoró

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
recomendou à Secretaria 

Municipal de Saúde Pública de 
Mossoró que seja adotada toda 
e qualquer medida necessária 
ao funcionamento ininterrupto 
da UTI pediátrica do Município, 
evitando a descontinuidade dos 
serviços ali prestados, sobretu-
do, com a manutenção, em seus 
quadros, de profissional inten-
sivista pediátrico e médicos pe-
diatras habilitados para compor 
as respectivas escalas, em espe-
cial a partir de 27 de dezembro 
de 2021.

Nesta segunda-feira 27, fo-
ram encerrados os contratos dos 
médicos habilitados, que atu-
almente encontram-se desem-
penhando suas funções na UTI 

pediátrica de Mossoró. Caso ha-
ja descontinuidade dos serviços, 
o Município poderá ser respon-
sabilizado civil e criminalmente, 
diante de eventual dano à saúde 
de crianças, usuários do Sistema 
Único de Saúde.

A UTI pediátrica está em 
funcionamento há mais de oito 
anos, atendendo, em média, 300 
pacientes por ano, acolhendo 
crianças com as mais diferentes 
enfermidades e ofertando o su-
porte multiprofissional que es-
tas demandam.

A recomendação ministe-
rial leva em consideração que a 
unidade é a única presente em 
Mossoró e região, bem como, 
que o exercício da atividade mé-
dica por profissional intensivista 
pediátrico e médicos pediatras 

habilitados para compor a es-
cala é essencial para o funciona-
mento de uma unidade intensi-
va pediátrica.

Eventual paralisação abrup-
ta do referido atendimento es-
pecializado de UTI, no Municí-
pio de Mossoró, colocaria em 
risco a vida de diversas crianças, 
tendo em vista a ausência do 
serviço nesse Município e muni-
cípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde Pública de Mossoró tem 
um prazo de 48h para se ma-
nifestar sobre a recomendação 
expedida pelo MPRN, sob pena 
de propositura da demanda ju-
dicial cabível, sem prejuízo da 
apuração de eventual responsa-
bilidade de quem de direito, nas 
esferas cível e administrativa.

Eventual paralisação abrupta do atendimento especializado, 
no Município, colocaria em risco a vida de diversas crianças

UTI pediátrica é unidade essencial para garantir assistência de qualidade, em quadros mais graves

SANTA CASA DE MARINGÁ

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BERENA MINERACAO LTDA, 10.617.460/0001-17, Torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com 
prazo de Validade até 17/12/2027, em favor do empreendimento Extração de Mármore em uma área total 
de 5,08 hectares, dividida em duas frentes de lavras sendo: Frente 01 com 1,03 hectares e Frente 02 
com 4,05 hectares, e volume de 1.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: Frente 01 (743.511,700 mE; 9.363.637,770 mN), e Frente 02 (743.990,260 mE; 
9.363.428,150 mN). O empreendimento está inserido na poligonal da ANM nº 848.001/2011 com área total 
de 28,24 hectares, localizada em Sítio Caraú, Zona Rural, Município de São Rafael/RN.

Roberta Pereira Garcia de Araujo
Sócio-Administrador 

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. 
Solicitantes: Sr. SANTIAGO HAMILTON, argentino, casado, oceanógrafo, portador do RG n° 7.499.006, inscrito sob o 
CPF/MF n° 012.994.137-90, e a Sra. ANA CRISTINA NOVAES MAIA CHAGAS, brasileira, casada, funcionária pública, 
portadora do RG n° 3.200.861 – SDS/PE, inscrita sob o CPF/MF n° 588.881.794-53, ambos, residentes e domiciliados na 
Rua Padre Roma, n° 107, apt. 601, Tamarineira, Recife/PE, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tuin, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
448,59m² (quatrocentos e quarenta e oito metros e noventa e nove decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. com os seguintes limites e confrontações: NORTE: 14,91m. 
Com Rua Tuim; LESTE: 30,00m. Com SR. ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAREJA GONZALEZ; SUL: 15,10m. ANTONIO 
ALVES DA SILVA; OESTE: 29,80m. Com SR. GEORGE POLICARPO MATOS SILVA; Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. Os requerentes alegam 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. Antonio Alves da Silva, o Sr. George Policarpo 
Matos Silva, o Sr. Alexandre de Oliveira Pareja Gonzalez, 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, 28.12.2021 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

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 extraordinário. 
Solicitante: Sr. VAGNER TAVARES DA FONSECA, brasileiro, casado com a Sra. DEISE LOPES DA FONSECA, 
empresário, portador do CPF/MF n° 013.758.427-06, portador do RG n° 08900877 – 5 – IFP/RJ, residente e domiciliado na 
Av. Professor Florestan Fernandes, n° 78, Camboinhas, Niterói-RJ, CEP: 24358580, que vem através de seu advogado, 
Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na 
Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 3.319,35m² 
(três mil, trezentos e dezenove metros e trinta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.031.04.3488.0000.8 e sequencial n° 1.003112.0.  Limites e 
Confrontações: Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 48,10m, com o Condomínio Pipa Hills; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
45,10m, com o Sr Carlos Henrique Nascimento da Silva, do ponto P3 ao P4 com 16,50m, do ponto P4 ao P5 com 27,60m, 
com o Sr Francisco de Assis Gomes da Silva, totalizando um limite Leste com 89,20m;  Ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 
14,20m, do ponto P6 ao P7 com 16,90m, com a Rua da Mata, totalizando um limite Sul com 31,10m;  Ao Oeste, do ponto 
P7 ao P8 com 20,76m, do ponto P8 ao P9 com 10,06m, com o Sr Vagner Tavares da Fonseca, e do ponto P9 ao P1 com 
45,09m, com o Condomínio N. Senhora de Fatima, com a Sra Edilma Inácio da Silva e o Sr Averaldo Inácio da Silva, 
totalizando um limite Oeste com 75,91m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 92.300,00. 
O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco de Assis Gomes Silva, o 
Cond. Pipa Hills, 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, 28.12.2021 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 22/12/2027, para 
extração mineral de Feldspato em uma área de 14,00 hectares, na localidade Sítio Trincheiras, zona rural Acari 
– RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.083/2010.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A firma F & L AZEVEDO CONFECÇÃO LTDA - ME, CNPJ 21.268.862/0001-70, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplificada para a Indústria de Confecção de Peças do Vestuário, localizada no Sítio Cachoeira, n° 
245, Zona Rural - Parelhas/RN.

FRANCISCO ANTONIO DE AZEVEDO
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FORTE COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA Ltda., CNPJ 26.581.859/0001-25, torna público que está 
requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de areia, numa área de 40ha, 1500 m3 /mês, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848400/21, localizada na Fazenda Santa Cruz, Zona Rural, Município de 
Fernando Pedroza - RN.

FORTE COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA Ltda.
Requerente
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O departamento de fute-
bol do ABC praticamente fe-
chou o elenco para o início 
da temporada 2022 com mais 
duas contratações reveladas 
ontem (27): o zagueiro Edu-
ardo, que estava defendendo 
o time do Goiatuba-GO na se-
gunda divisão do Campeonato Goiano, e o volante/meia Elyeser, 
de 31 anos, que teve seu último trabalho realizado no Paysandu-
-PA, de onde saiu em maio deste ano. Os dois atletas já compa-
receram ao CT Alberi Ferreira de Matos ontem, sendo que ape-
nas Eduardo participou das atividades comandadas pelo técnico 
Moacir Júnior. Elyeser estava com roupa casual e apenas bateu 
papo com o treinador e com o vice-presidente de futebol, Gusta-
vo Cartaxo. Com as chegadas dos dois, o elenco abecedista soma 
agora 26 atletas para 2022. 

ABC encaminha fechamento do 
elenco com mais duas contratações

POSSIBILIDADE. O “pratica-
mente fechado” escrito na coluna 
acima diz respeito ao fato de que 
o ABC ainda buscará, no mercado, 
um primeiro volante para o lugar 
de Wesley Dias, que saiu na sema-
na passada. No entanto, esse jo-
gador virá apenas para completar 
o grupo, com investimento mais 
baixo, já que Elyeser é considerado 
um atleta “caro” para os padrões 
atuais abecedistas.

CHEGOU A HORA .Diante da 
saída de Wesley, que era forte can-
didato a titularidade no ABC, vejo 
que chegou o momento de Vini-
cius Paulista agarrar sua chance 
no time. Desde 2019 por aqui, o 
atleta, que tem ótima regularida-
de de atuações, é hoje a primeira 
opção para a cabeça de área e de-
ve herdar esse posto com Moacir 
Júnior. Esse é o momento crucial 
do Vinicius.

INTENSIFICAÇÃO. Preservados do 
amistoso contra o Retrô-PE na sema-
na passada, o meia Márcio Mossoró 
e o atacante Zé Eduardo vão inten-
sificar os trabalhos no América pa-
ra, quem sabe, serem aproveitados 
em um possível novo encontro dian-
te do time pernambucano, desta vez 
em Natal. Indiscutivelmente, são dois 
prováveis titulares do time Alvirrubro 
comandado por Renatinho Potiguar.

AUSÊNCIA SENTIDA. Márcio, in-
clusive, foi uma audiência sentida 
pelo Alvirrubro neste último amisto-
so. Apenas com Elvinho na criação, 
o América pecou neste setor e não 
fez um bom jogo ofensivamente. Tu-
do bem que ainda é o início de tudo, 
mas já da pra perceber que Márcio 
será importantíssimo no elenco já 
no início do Campeonato Estadual 
em 9 de janeiro. Tem qualidade aci-
ma da média. 

TESTES DE FOGO. Algumas equi-
pes que disputarão o Estadual deste 
ano estão se antecipando ao calendá-
rio oficial e marcando amistosos entre 
si na pré-temporada. O Potiguar de 
Mossoró, depois de enfrentar e perder 
do Globo por 1 a 0, agora vai encarar o 
Força e Luz em mais um jogo amigá-
vel. Estratégia para conhecer adversá-
rios, mas que também prejudica suas 
nuances para o torneio.

Depois que a edição 2021 
foi cancelada por causa 
da pandemia, a Copinha 

está de volta. A Copa São Paulo 
de Futebol Júnior está confirma-
da e contará com 27 clubes do 
Nordeste. Em mais de cinquenta 
anos de história, um clube nor-
destino nunca foi campeão da 
maior e mais importante com-
petição do futebol de base no 
Brasil. Os clubes na competição 
em 2022 são: Bahia, Sport, Con-
fiança-SE, Desportivo Aliança-
-AL, Confiança-PB, Jacuipen-
se-BA, Chapadinha-MA, Santa 
Cruz-PE, Falcon-SE, Vitória-BA, 
Petrolina-PE, Fortaleza, Iape-
-MA, Ceará, ABC-RN, Retrô-PE, 
Desportiva Perilima-PB, CSE-AL, 
Camaçariense-BA, Lagarto-SE, 
Assu-RN, Floresta-CE, Náutico, 
CRB-AL, Canaã-BA, Fluminen-
se-PI e River-PI

A Copa São Paulo de Futebol 
Júnior 2022 será disputada entre 
os dias 2 e 25 de janeiro.

ORIGEM. A história do Nor-
deste no torneio de base mais 
tradicional do país começou em 
1972, quando o Bahia foi convi-
dado. Originalmente, a compe-
tição só contava com paulistas, 
e a abertura a outros estados só 
aconteceu em 1971. Segundo in-
formações do site do estudioso 
Cassio Zirpoli, O tricolor de Sal-
vador é, também, o recordista de 
participações entre os nordes-
tinos, com 34 campanhas. Em 
Pernambuco, a história come-
çou em 1974, com o Sport, en-
quanto o Ceará foi o pioneiro em 
seu estado, em 1985.

No geral, o Nordeste empla-
cou dois times nas quartas de 
final em apenas duas edições 

(2006 e 2016). Em 17 participa-
ções nesta fase eliminatória, até 
2019, a região só avançou três ve-
zes, sendo a melhor campanha 
pertencente ao Bahia, vice-cam-
peão em 2011. Na final desta edi-
ção, o Tricolor perdeu para o Fla-
mengo por 2 a 0.

A participação com maior su-
cesso de um clube do RN acon-

teceu em 2019, quando o Visão 
Celeste, em sua primeira parti-
cipação, chegou às oitavas de fi-
nal da Copinha, parando diante 
do Corinthians. Depois de ser o 
líder do grupo 20 na fase classi-
ficatória, e passar por Fortaleza e 
Primavera na primeira e segun-
da fase, os potiguares foram go-
leados pela equipe paulista por 

8 a 0. Mesmo com a derrota, a 
campanha de destaque do Vi-
são Celeste foi reconhecida pela 
Federação Norte Rio Grandense 
de Futebol, que homenageou to-
dos os integrantes da equipe pe-
la campanha inédita e histórica.

REVELAÇÕES. A Copinha 
também foi o cenário para que 
muitos craques surgissem da 
base clubes do Nordeste. Dida, 
que foi uma revelação do Vitó-
ria, disputou a Copa São Paulo 
pelo Rubro Negro em 1993, onde 
foi um dos destaques e liderou o 
Leão para o terceiro lugar. As bo-
as atuações fizeram Dida se tor-
nar o goleiro da equipe princi-
pal e ele também se destacou no 
Campeonato Brasileiro daquele 
ano, quando o time rubro-negro 
foi vice-campeão, sendo derro-
tado pelo Palmeiras.

Nordeste volta a sonhar em conquistar 
a Copa São Paulo de Futebol Júnior
Nenhuma equipe nordestina ainda ganhou a competição nacional, desde 1972, quando começou a participar

Copinha está confi rmada e contará com 27 clubes da região Nordeste
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