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GERAL. 10 | Geraldo Ferreira de 
Lima viveu momentos difíceis e 
desafiadores na carreira. Nascido 
em Santa Cruz, no interior do esta-
do, entrou na PM potiguar aos 22 
anos. Quase morreu após receber 
um tiro, recebeu homenagens. Ho-
je, o sargento tem nova batalha: re-
cuperar a visão do olho  esquerdo.

CIDADES. 9 | No ato ecumênico 
que reuniu os 150 alunos-soldado 
do Corpo de Bombeiros Militar, a 
governadora Fátima Bezerra disse 
que o trabalho de fortalecimento e 
valorização dos órgãos do sistema 
de segurança pública permitirá a 
interiorização da corporação, para 
agilizar resgates e salvamentos.

POLÍTICA. 6 | A vereadora Fativan 
Alves (PV) denunciou, na Câ-
mara Municipal de Parnamirim, 
que “medicamentos estão prestes 
a perder o prazo de validade, en-
tulhados na farmácia da UBS, irão 
para o lixo. Enquanto isso, outras 
unidades de saúde não dispõem 
de remédios”. A Prefeitura rebate as 
afi rmações da parlamentar.

PM reconhecido 
por bravura luta 
para voltar a ver

Fátima destaca 
interiorização dos 
bombeiros militares

Vereadora diz que 
remédios correm 
risco de virar lixo

Ministros patinam 
nas pesquisas

Últimas da Política

Rompimento em Mossoró

F ábio Faria e Rogério Ma-
rinho não “decolam” nas 
pesquisas de intenção de 

votos, divulgadas recentemen-
te, em Mossoró.   PÁGINA 3

Prefeito Allyson Bezerra exone-
rou quatro indicados do gabine-
te do vice-prefeito Fernandinho.

Governo recebe autorização 
da AL para fazer empréstimo 
de até R$ 649,63 milhões
POLÍTICA. 3 |  Recursos podem ser destinados em ampliação e investimentos nas áreas de habitação popular, saúde,
infraestrutura viária e segurança pública. Estado precisa fazer o ajuste fiscal, cumprir metas e compromissos

Casais tiveram a gratuidade no processo civil, dispensando taxas cartorárias, numa parceria com Ofícios de Notas de Natal e cartórios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz

REPRODUÇÃO

Tribunal de Justiça e Igreja oficializam  
casamentos em cerimônia comunitária
GERAL. 15 |   Tribunal de Justiça do RN, por meio do seu Núcleo de Ações e Programas Socioambientais (NAPS), e a 
Paróquia de São Pedro Apóstolo, no bairro do Alecrim, em Natal, promoveram casamento comunitário de 16 casais
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Embora a sutileza não seja o forte 
destes tempos, não há como negar 
que os sinais continuam existindo. E 
eles indicam para uma sucessão de 
desembarques do governo federal. 
Nesse caso, os primeiros serão últi-
mos e os últimos, os primeiros.

Não entendeu? É simples.
Imagine um barco à deriva em 

alto mar. Os primeiros a entrarem 
nele, quando a grande embarcação 
naufragou, foram benefi ciados com 
os lugares mais seguros; os últimos 
estão na borda, impossibilitados de 
dormir para não cair na água.

À medida que o tempo passa e o 
sol escaldante se impõe (e a sede com 
ele) quem está na borda ou se impõe 
para trocar de lugar ou se resigna a 
permanecer onde está à espera de 
um bom momento para abandonar 
o barco.

De sorte que só haverá abando-
nos, deixando ainda mais confortá-
veis os privilegiados e desconfortá-
veis os esquecidos ou preteridos. E, 
como sempre são os incomodados 
que se mudam, a tendência é o barco 
fi car para poucos.

Quais os sinais disso?
Eles são muitos, mas os recentes 

defi nem claramente o momento do 
atual governo ao entrar no seu ano 
decisivo – ou se renova no poder ou 
será removido pelo voto popular.

No Chile, o candidato da extrema 
direita vencido por larga margem de 
votos se apressou em reconhecer a 
derrota e desejar sorte ao vencedor.

Mas não é assim que o presidente 
brasileiro, o único a demorar mais de 
um mês para reconhecer a vitória de 
Biden nos EUA, deve se comportar.

Existem extremistas de direita 
piores e melhores, mais bem prepa-
rados e menos bem preparados.  Ao 
Brasil coube isto.

Voltando ao barco que está à de-
riva, aqui e ali já é possível distinguir 
ocupantes que já se jogaram no mar, 
antevendo o fi m de seu projeto pesso-
al de poder.

Um bom exemplo é o escritor Ola-
vo de Carvalho, “guru” do bolsona-
rismo, que declarou nesta segunda-
-feira, 20, durante uma live, sentir-se 
usado por Bolsonaro que fez dele um 
“poster boy” para se eleger, ou seja,  
“garoto propaganda”.

“Depois disso até meus amigos 
que estavam no governo ele tirou”, 
desabafou o ideólogo, referindo-se 
aos “alunos” e ex-ministros Ricar-
do Salles, Abraham Weintraub e 
Ernesto Araújo, sem mencionar 
Ricardo Vélez, o primeiro chefe da 
pasta da Educação logo no começo 
do governo.

 “O Brasil vai se dar muito mal, 
não venham com esperanças tolas”, 
vaticinou. “Existe uma chance (de 
voltar), mas muito remota. Se Bolso-
naro acordar, e eu não sei como fazê-
-lo acordar", acrescentou.

Outro indício de gente ao mar 
apareceu no horizonte nas últimas 24 
horas.

A subprocuradora geral da Re-
pública, Lindora Araujo, considera-
da até então uma bolsonarista de 
carteirinha, deu sinal verde para a 
continuidade da investigação sobre 
os ataques de Bolsonaro às urnas ele-
trônicas em 29 de julho.

Aqui e ali é só reparar. Barcos à 
deriva e gente saltando deles.

Barco à deriva e os tubarões

Nau dos insensatos
O presidente Bolsonaro já de-

cidiu que no seu barquinho, só os 
amigos. Não importa que os ser-
vidores públicos, aos montes, não 
tenham reajuste há anos; benefi -
ciando os pouco mais de 40 mil 
policiais federais é o que basta.

Ausência
Ainda é um mistério a razão 

da ex-presidente Dilma Rousseff  
ter sido olimpicamente ignorada 
no recente jantar que reuniu o 
candidato Lula e o eterno candi-
dato Geraldo Alckmin. 

Sabe-se que ela simplesmente 
não recebeu convite, coisa que os 
promotores do evento (o grupo 
Prerrogativas) delegaram ao pre-
sidente do PT, Rui Falcão, fazer.  
Coisa que ele nega de pés juntos.

Segundo a colunista Malu 
Gaspar, de O Globo, estavam no 
jantar notórios apoiadores do 
impeachment de Dilma,  como 
os presidentes do MDB e do PSD, 
Baleia Rossi e Gilberto Kassab, 
além do próprio Alckmin e da ex-
-prefeita Marta Suplicy, que fi cou 
sentada na mesma mesa com 
Lula.

Funk do Bozo
O presidente Bolsonaro foi fi l-

mado dançando funk  com apoia-
dores desocupados no Guarujá, 
SP, onde curte suas merecidas 
férias (?). As imagens estão nas 
redes sociais do senador Flávio 
Bolsonaro (o fi lho 01 do presiden-
te) e do tenente Mosart Aragão, 
assessor especial do chefe do Exe-
cutivo.  

Bolsonaro, meio sem jeito, 
requebra ao som de uma paró-
dia de "Baile de Favela" intitulada 
"Proibidão do Bolsonaro", de MC 
Reaça, encontrado sem vida em 
2019.

Acordo
Pois não é que parlamentares 

correram para fazer um acordo 
para dar R$ 1,7 bilhão do Orça-
mento para o reajuste salarial de 
policiais em 2022? A apuração é 
do Estadão/Broadcast.  

Segundo as fontes ouvidas, o 
valor é quase todo o pedido feito 
pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, em nome do presidente 
Jair Bolsonaro, para a reestrutu-
ração das carreiras  da Polícia Fe-
deral (PF), da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen).

Justiça tarda e nunca aparece.
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MARCELO HOLLANDA

Os espaçosos
É claro que uns parrudos como 

o presidente da Câmara, Arthur 
Lira, acomodado bem no meio do 
barco, tendo uma cobertura para 
protegê-lo do sol e um frigobar ao 
lado com bebidinhas geladas, deve 
ser um dos últimos a pular.  

Quando assumiu o cargo mais 
importante da Câmara, ele até che-
gou a mostrar os dentes, mas logo 
em seguida passou a ronronar para 
o tutor e agora se sabe a razão. Os 
bilhões do orçamento federal para 
benefi ciar aliados é um agrado que 
não se esquece.
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JOÃO GILBERTO/ALRN

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte (ALRN) 
autorizou o governo do Es-

tado a adotar o Plano de Promoção 
do Equilíbrio Fiscal (PEF). Com is-
so, o Estado está autorizado a con-
trair operações de crédito de até 
R$ 649,63 milhões. Porém, para ter 
acesso às linhas de crédito, com ga-
rantias da União, o Estado precisa 
fazer o ajuste fi scal para recuperar 
a CAPAG (emitido pelo Tesouro Na-
cional) até 2022 e cumprir todas as 
metas e compromissos pactuados, 
para fi car qualifi cado para contrair 
os empréstimos.

Segundo o secretário do Pla-
nejamento e das Finanças do RN, 
Aldemir Freire, os valores adqui-
ridos por meio do empréstimo 
serão destinados para a ampliação 
e recuperação da infraestrutura 
da saúde pública; alargamento, 
readequação e recuperação da in-

fraestrutura viária; projetos para a 
criação de habitação para pessoas 
de baixa renda; e investimentos em 
infraestrutura e equipamentos pa-
ra os órgãos de segurança pública 
do Estado.

Aldemir, em entrevista ao jornal 
AGORA RN, nesta terça-feira 21, 

destacou que, “a liberação da con-
tratação das operações de crédito, 
por parte da Secretaria do Tesouro 
Nacional, dependerá do cumpri-
mento, pelo Estado, de metas de 
equilíbrio fi scal previstas no PEF, 
motivo pelo qual não é possível es-
tabelecer, desde já, o volume total 

de recursos liberados nos emprés-
timos futuros. Por isso, o Estado 
optou por indicar percentuais de 
aplicação e não valores nominais”, 
explicou.

Aldemir informou que os per-
centuais indicados, que variam de 
10% a 40%, poderão ser “majorados 

ou minorados em até 5%, em razão 
da imprevisibilidade do interesse 
dos credores nos leilões de paga-
mento, bem como das variações 
nos custos de equipamentos e 
obras observadas nos últimos me-
ses”, esclareceu.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do RN, deputado Ezequiel 
Ferreira, ao analisar o ingresso do 
Executivo estadual no PEF, afi r-
mou que, "com isso, além de quitar 
dívidas, oportuniza folga de caixa 
para ajudar no que o governo do 
Rio Grande do Norte mais precisa, 
que é criar oportunidades de inves-
timentos. Isto gera emprego, traba-
lho e renda no Estado”, enfatizou.

Além da autorização às ope-
rações de crédito de até R$ 649,63 
milhões, o Estado também está 
autorizado a aderir a Lei Comple-
mentar Federal nº 178/2021 e criar 
as bases, inclusive, para instituir os 
leilões de quitação de restos a pa-
gar e obrigações inadimplidas pelo 
critério de maior desconto”.

O líder do governo do Estado na 
Assembleia Legislativa, deputado 
Francisco do PT, celebrou a auto-
rização pelo Legislativo e afi rmou 
que a aceitação da matéria é im-
portante para o crescimento do Rio 
Grande do Norte. “Essa aprovação é 
uma etapa, um pré-requisito. O que 
não quer dizer que, cumprida essa 
etapa, o empréstimo será dado”.

Assembleia autoriza Estado a fazer 
empréstimo de até R$ 649,63 milhões 
CRÉDITO  | Recursos podem 
ser destinados em ampliação 
e investimentos nas áreas 
de habitação popular, 
infraestrutura viária, saúde e 
segurança pública

Parlamentares decidiram por autorizar as linhas de crédito durante a última sessão ordinária de 2021, nesta terça 21

Mossoró 
A pesquisa do Instituto Seta, tam-

bém famoso por fazer sondagens an-
teriores com o Blog do BG, perguntou 
aos 600 mossoroenses o que acham da 
aliança entre o prefeito Allyson Bezerra 
(Solidariedade) e o ministro das Comu-
nicações Fábio Faria. E 44,1% rejeitaram 
essa união. 30,1% preferiram não respon-
der e 25,8% aprovaram. Mas, a pesquisa 
mostra que o prefeito Allyson tem 65,5% 
de aprovação e 26,3% de desaprovação. 
Allyson fez campanha ano passado con-
tra as oligarquias políticas. Fábio é fi lho 
do ex-governador Robinson Faria (PSD).

Deputado de Mossoró
Ainda da pesquisa Seta em Mossoró, 

um dado curioso: a ex-governadora Ro-
salba Ciarlini, que administrou a cidade 
por quatro vezes, não foi citada para de-
putada estadual. Tirando 81,9% que não 
sabem, na pesquisa espontânea Isolda 
Dantas do PT teve 7,8% e Larissa Rosado 
do PSDB 1,8%. Outros nomes de Mos-
soró tiveram menos que 1%. E nomes 

tradicionais votados na última eleição, 
como os deputados Souza Neto (PSB) e 
Dr. Bernardo (MDB), não conquistaram 
pontuação relevante.

Rompimento
O prefeito Allyson Bezerra decidiu 

exonerar quatro indicados do gabinete 
do vice-prefeito Fernandinho e mais 
duas indicadas dele nas secretarias de 
educação e saúde. Eleito pelo PSD, Fer-
nandinho já trocou pelo Republicanos 
para ser candidato a deputado estadual 
e se aproximou da governadora Fátima 
Bezerra (PT), adversária de Allyson.

Articulação
O secretário da Casa Civil, Raimundo 

Alves e o líder do Governo, Francisco do 
PT, conseguiram um feito na Assembleia 
Legislativa. Quase por unanimidade, os 
deputados autorizaram a governadora 
Fátima Bezerra a aderir ao Plano de Pro-
moção de Equilíbrio Fiscal (PEF) do Te-
souro Nacional. O foco é a contratação de 
um empréstimo de até R$ 649,63 milhões.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

Nas últimas pesquisas para o Senado, um dado 
chama a atenção dos analistas políticos e daqueles 
que enxergam um vácuo de nomes até agora apre-
sentados. Os ministros do Governo Bolsonaro, que 
querem concorrer a única vaga de senador pelo Rio 
Grande do Norte, patinam nas pesquisas.  O Blog do 
Barreto publicou uma pesquisa feita pelo Instituto 
Seta com o cenário focado em Mossoró. Já o Blog do 
BG deu ênfase a Consult, onde mostra resultados por 
região. 

Em Mossoró, 600 eleitores responderam à 
pesquisa, na semana passada.  Considerando 
a margem de erro de 3,45% para mais ou para 
menos, os números mostram na estimulada que 
nenhum candidato ao Senado anda empolgando. 
Tirando o nome do ex-senador Garibaldi Filho 
(MDB), sempre bem lembrado, 28,1% não sabiam 
em que votar e 40,4% votariam em branco/nulo 
ou em nenhum dos cinco nomes apresentados. 
Na estimulada, Fábio Faria obteve 8,3%. Carlos 

Eduardo Alves foi lembrado por 8%. Mesmo com 
os índices positivos de Lula em Mossoró, chegan-
do a 46,6% de intenção de voto e a governadora 
Fátima Bezerra liderando com 28,8%, o senador 
Jean Paul Prates não passou de 6,3%. O nome do 
ministro Rogério Marinho alcançou 6%. Na pes-
quisa espontânea todos os nomes para o Senado 
não chegaram à margem de erro. E 85,5% não 
sabem em quem votar.

Em Natal, a Consult ouviu 385 eleitores dos 1.700 
em todo RN. Com o apoio do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), Rogério Marinho teve 11,7%. Já Fábio Faria, 
sem apoios que chamam a atenção na capital, che-
gou a  10,1%. Mas, Garibaldi Filho conquistou 20% na 
capital e 26,3% em todo Estado. Mesmo os ministros 
de Bolsonaro com a caneta cheia não conseguem 
passar do ex-ministro de Dilma Rousseff . Jean Paul, 
que foi candidato a prefeito pelo PT ano passado, ob-
teve 8,8%. Já 43,6% na capital preferiram nenhum dos 
citados ou não souberam responder. 

Mesmo com o apoio de prefeitos bem avaliados, Fábio 
Faria tem 8,3% em Mossoró e Rogério pontua em Natal 
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JOÃO GILBERTO/ALRN

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Os deputados estaduais do Rio 
Grande do Norte aprovaram, 
na última sessão plenária do 

ano, nesta terça-feira 21, a Lei do 
Orçamento Anual (LOA) para o exer-
cício de 2022 com o substitutivo do 
governo ao projeto original, enviado 
em setembro passado, com uma 
estimativa de aumento de R$ 11 mi-
lhões de reais. A receita total estima-
da fi cou em R$ 15.985.073.000,00 (15 
bilhões, 985 milhões e 73 mil reais).

 A proposta orçamentária anual 
apresenta a previsão de um total 
de despesa superior ao orçamento 
na ordem de R$ 16,1 bilhões (R$ 
16.186.499.000,00) divididos, de 
acordo com dados da Secretaria de 
Planejamento do Estado (Seplan), 
através da Coordenadoria de Pla-
nejamento Orçamentário (CPO), da 
seguinte forma: para o Executivo: 
R$ 14,2 bilhões; para o Legislativo: 
R$ 516,7 milhões, sendo que a As-
sembleia Legislativa com R$ 386 mi-
lhões, FDM contará com R$ 12,4 mi-
lhões e o Tribunal de Contas terá R$ 
118,2 milhões; para o Judiciário, será 
mais R$ 1 bilhão; para a Defensoria 
Pública Estadual: R$ 85,5 milhões; e, 
por fi m para o Ministério Público: R$ 
353,7 milhões.

 Dentro do Executivo, Saúde e 
Educação são os setores com maio-

res orçamentos. Na Assembleia Le-
gislativa, durante a tramitação da 
matéria, de acordo com informações 
da Assessoria de Imprensa, foram 
apresentadas 526 emendas, sendo 
522 individuais e quatro coletivas, 
observados critérios objetivos para 
benefi ciar os municípios potiguares 
em suas prioridades, observando-se 
a soma da fonte de redução, que de-
ve ser igual à soma das mesmas no 
acréscimo; a reserva de contingência 
deve obedecer ao percentual estabe-
lecido na LOA 2022; não é permitida 
a redução nas ações que usem fontes 
de operações de crédito ou vincula-
das e os recursos diretamente arre-
cadados somente podem ser altera-
dos dentro do mesmo órgão.

 O relator da LOA foi o deputado 

Tomba Farias (PSDB), que, ao falar 
em plenário, agradeceu à equipe de 
assessores, que se dedicaram em 
tempo integral para dar celeridade 
à tramitação do projeto. O relator 
também falou das emendas ao pro-
jeto.

“As emendas individuais foram 
acolhidas porque refl etem a neces-
sidade de contemplar a execução de 
programas, projetos e atividades, re-
giões e municípios que não haviam 
sido contemplados, ou contempla-
dos insufi cientemente pela proposta 
original. Já as emendas coletivas tra-
duzem a necessidade institucional 
de recomposição orçamentária dos 
poderes e instituições”, disse Tomba, 
em texto divulgado pela assessoria.

 O relator ainda informou que as 

emendas de despesa são destinadas 
às obras de infraestrutura (pavimen-
tação e drenagem de águas pluviais, 
trechos rodoviários e estrutura de 
esporte e lazer, habitação, turismo, 

ampliação e reforma de unidades de 
saúde) e sobre e a prestação de servi-
ços (distribuição de medicamentos, 
defesa da cidadania, alocação de 
recursos) para instituição e reconhe-
cido interesse público.

 No encaminhamento do projeto, 
a governadora Fátima Bezerra (PT) 
justifi cou que “a peça orçamentária 
foi formulada com transparência, 
apontando um quadro realista e 
condizente com a situação fi nancei-
ra vivida pelo Rio Grande do Norte”.

De acordo com a gestora, “a LOA 
2022 segue o modelo de realismo or-
çamentário que vem sendo adotado 
por este governo desde seu início, o 
qual será seguido em seus futuros 
orçamentos, que não irão esconder 
o quadro delicado das contas pú-
blicas, apresentando nesta peça um 
resultado defi citário, mas com redu-
ção de seu volume para cerca de R$ 
200 milhões”, destacou.

 O presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), conforme 
divulgou a assessoria, parabenizou 
o relator da LOA, bem como toda a 
assessoria “por se debruçaram sobre 
essa peça fundamental para o futuro 
do Rio Grande do Norte”.

ALRN aprova orçamento do Estado para 
2022 com receita de R$ 15,9 bilhões
ATRATIVO | O orçamento 
anual do Estado é divido 
entre o Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Defensoria 
Estadual e Ministério Público

 Deputados estaduais apresentaram 526 emendas à LOA, sendo 522 individuais e quatro coletivas

 Executivo: R$ 14,2 bilhões

Legislativo: R$ 516,7 milhões
·         Assembleia Legislativa: R$ 386 milhões
·         FDM: R$ 12,4 milhões
·         Tribunal de Contas: R$ 118,2 milhões

Judiciário: R$ 1 bilhão
Defensoria Pública Estadual: R$ 85,5 milhões
Ministério Público: R$ 353,7 milhões

DIVISÃO DO ORÇAMENTO PROPOSTO DE R$ 16,1 BILHÕES

O líder do governo, deputado 
Francisco do PT, destacou o 
papel do relator, deputado 

Tomba Farias  (PSDB) e de toda Co-
missão de Finanças e Fiscalização, e 
elogiou a postura da governada Fáti-
ma Bezerra (PT). “Eu quero ressaltar 
o espírito público que permeou todo 
o debate que culminou com a apro-
vação da LOA para o ano que vem. 
Eu quero destacar aqui a capacidade 
de diálogo da nossa governadora 
Fátima Bezerra que esteve o tempo 
todo acompanhando essa discussão, 
através da nossa liderança na As-

sembleia, e como consequência disso 
tanto a bancada do governo, quanto a 
da oposição, teve uma compreensão 
importante sobre esta proposta de Lei 
Orçamentária que foi enviada para 
Assembleia. Pouquíssimas mudanças 
foram feitas na LOA, praticamente 
sem grandes alterações na estrutura 
daquilo que o governo ofertou enquan-
to projeto de lei. E o resultado disso é 
que tivemos uma votação muito tran-
quila, inclusive, com a votação tam-
bém da autorização da ALRN para que 
o governo possa aderir ao Programa de 
Equilíbrio Fiscal, e também para que 

o governo possa contrair empréstimo 
com o aval da União. Então, foi um dia 
tranquilo, mais uma vez quero desta-
car aqui toda capacidade de diálogo do 
nosso governo, da professora Fátima 
Bezerra, e do espírito público a ALRN”, 
frisou o líder do governo.

Francisco do PT ainda usou a tri-
buna da Assembleia Legislativa para 
registrar uma moção de pesar pelo 
falecimento precoce do professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e  ex-presidente do PT de 
Acari, Cosme Noberto, 36 anos, vítima 
de um infarto fulminante. 

Francisco do PT destaca diálogo do 
governo e espírito público da ALRN

LÍDER DO GOVERNO

Parlamentar disse que pouquíssimas mudanças foram feitas na LOA, este ano

JOÃO GILBERTO/ALRN



ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Irei despachar das ruas, praças 
públicas, casas de amigos e 
comércios de Mossoró, por-

que estou sem gabinete. E o carro 
cedido pela Prefeitura, não teremos 
combustível, então vamos entregar 
o veículo ao prefeito”. Esse foi o de-
sabafo do vice-prefeito de Mossoró, 
Fernandinho das Padarias (PSD), 
que, além de estar sem gabinete pa-
ra trabalhar, teve todas as pessoas 
indicadas por ele exoneradas pelo 
prefeito Allyson Bezerra (SDD), nesta 
terça-feira 21.

“Eu recebi com muita surpresa, 
porque todos os exoneradas foram 
indicados por nós, trabalharam na 
nossa campanha. São todos aliados. 
Elas foram para as ruas pedir votos 
para nos elegermos. Essa atitude do 

prefeito nos causou estranheza”, ex-
plicou Fernandinho.

Em entrevista exclusiva ao jornal 
AGORA RN, nesta terça-feira 21, o vi-
ce-prefeito de Mossoró, ainda fi liado 
ao PSD, acredita que o fato dele ter 
anunciado o seu desejo pessoal de 
ser pré-candidato a deputado esta-
dual nas eleições de 2022 e de se fi liar 
a um outro partido fez com que Alys-
son rompesse com ele.

“Não vejo outros motivos. Mas, 
nós (eu e o prefeito) já tínhamos con-
versado desde o início da campanha 
do ano passado. Inclusive, ele quis 
saber se, durante a campanha para 
a prefeitura, eu teria vontade de ser 
candidato a deputado estadual ou 
federal. Na época, eu disse: ‘olha, meu 
amigo, vamos para as ruas vencer as 
eleições e depois a gente defi ne se 
vamos ser federal ou estadual’. Dessa 
forma, de lá para cá, aos fi nais de se-

mana, em meus momentos de lazer, 
eu fazia visitas ao povo de Mossoró. 
Creio, que isso, também deva ter sido 
outro motivo para ter desagradado 
ao senhor prefeito”, esclareceu.

“Vou sair do PSD, porque a sigla 

é comandada pelo ex-governador 
Robinson Faria, que deixou quatro 
folhas de salários atrasados e afun-
dou o RN. Agora, ele tem o projeto do 
fi lho, Fábio Faria (ministro das Co-
municações), que é pré-candidato ao 

Senado Federal. E a candidatura de 
Fábio é apoiada pelo prefeito Allyson. 
Em relação a esse apoio, a gente não 
comunga da mesma ideia”, enfatizou.

Fernandinho disse que está con-
versando com partidos aliados à 
governadora Fátima Bezerra (PT) e 
também o Republicanos. “Creio que 
dentro dos próximos 30 dias, deve-
mos anunciar ao povo da cidade de 
Mossoró e do Rio Grande do Norte, 
qual será o partido que escolhere-
mos”, disse.

Allyson Bezerra é oposição a go-
vernadora Fátima e apoia o ministro 
Fábio Faria para o Senado em 2022. Já 
o seu vice-prefeito começou a se afas-
tar do Palácio da Resistência quando 
demonstrou interesses contrários 
dentro da estrutura administrativa, 
inclusive ao anunciar que vai ingres-
sar em outro partido alinhado com a 
governadora.

• Política Natal, quarta-feira, 22 de dezembro de 20216

CEDIDA

ADENILSON COSTA 
REPÓRTER DE POLÍTICA 

“Vários medicamentos es-
tão prestes a perder o pra-
zo de validade, entulha-

dos na farmácia da UBS, irão para o 
lixo. Enquanto isso, outras unidades 
de saúde não dispõem de remédios”. 
A afi rmação, em tom de denúncia, 
foi feita pela vereadora de Parnami-
rim, Fativan Alves (PV), após visita às 
unidades de saúde do município. Ela 
revelou que após receber uma série 
de denúncias feitas pela população, 
resolveu visitar as unidades.

A parlamentar disse que, além de 
ter se deparado com caixas de remé-
dios na unidade básica de saúde Suzete 
Cavalcante, em Nova Parnamirim, pra-
ticamente no lixo, também constatou 
que o setor da farmácia local não tem 
atendente para receber a demanda dos 
pacientes, “que precisam de medicação 
e não tem condições financeiras para 
comprar”. E fez um apelo, “não pode-
mos permitir que estes medicamentos 
sejam jogados no lixo”.

Em entrevista ao jornal AGORA 
RN, nesta terça-feira 21, Fativan Al-
ves revelou que visitou 29 unidades 
básicas de Saúde em Parnamirim e, 
destas, apenas oito tinham receituá-
rio médico azul – que é exigido para 

a prescrição de medicamentos de 
uso controlado. “Segundo os funcio-
nários da UBS Suzete Cavalcante, o 
material não é disponibilizado pela 
Secretaria de Saúde de Parnamirim 
há muito tempo”, destacou.

A vereadora se queixou ainda 
que, na unidade de saúde do bair-
ro Liberdade houve o roubo de um 
compressor que, até o momento, não 
foi reposto pela Secretaria Municipal 
de Saúde. O equipamento é respon-
sável por fornecer o ar comprimido 
para que os demais aparelhos pos-
sam funcionar.

Na unidade de Passagem de 
Areia, Fativan disse que a constata-

ção foi de que o imóvel está sem o 
aparelho. Ela afi rmou que os funcio-
nários explicaram que o compressor 
foi enviado para manutenção e não 
voltou mais. Já na unidade de Passa-
gem de Areia II, o problema é outro: 
o imóvel possui compressor, porém, 
faltam profi ssionais capacitados pa-
ra operar o equipamento.

Fativan questiona 
administração municipal 

Indignada com tudo o que encon-
trou nas unidades de saúde parna-
mirinenses, a parlamentar disse não 
entender o porquê do município estar 

nesta situação. “Queria saber qual é 
o problema da administração deste 
município. Se é falta de planejamento, 
organização ou má vontade mesmo”.

Fativan cobrou uma resposta da 
Prefeitura sobre o fato. “Falta este 
prefeito - Rosano Taveira (Republi-
canos) - sair desta cadeira e voltar 
a andar pelas ruas e bairros de Par-
namirim. Não existe controle, nem 
planejamento. O ano vai fechar e a 
saúde dos parnamirinenses acumula 
problemas”, apontou.

Para ela, “a situação já era ruim, 
mas agora está se agravando. Me 
pergunto o que a secretária de Saú-
de – Terezinha Rego - está fazendo 

na cadeira dela, que não busca me-
lhorar as condições de trabalho das 
equipes. Parnamirim precisa de um 
choque nesta gestão”, fi nalizou.

“Medicamentos serão jogados no 
lixo”, diz Fativan; Parnamirim rebate
DENÚNCIA  | Vereadora 
disse ter realizado visitas 
nas unidades de saúde do 
município após uma série de 
denúncias de populares

Parlamentar mostra caixas de remédios próximo de vencerem, nas unidades de saúde e cobra resposta da Prefeitura

Ele acredita que sua pré-candidatura à ALRN motivou rompimento com Allyson

Diante da denúncia feita 
pela vereadora Fativan Alves, a 
Prefeitura de Parnamirim se pro-
nunciou, explicando que, sobre 
o caso da UBS de Passagem de 
Areia 2, “está abastecida com os 
insumos odontológicos necessá-
rios para o atendimento à popu-
lação, conforme solicitado pelos 
próprios profi ssionais odontólo-
gos requisitaram”.

Sobre a falta de atendente na 
farmácia da UBS Suzete Cavalcanti 
será resolvida em breve, “a auxiliar 
de farmácia solicitou transferência 
para outra unidade de saúde, mas 
já está sendo providenciado sua 
substituição, e reiteramos que a 
população não deixou de receber 
medicamentos por isso”.

Já sobre o compressor da UBS 
de Liberdade, a assessoria de co-
municação da Prefeitura explicou 
que o equipamento foi roubado 
na última semana, “já estamos 
providenciando a substituição 
por outro equipamento novo. E os 
receituários controlados já estão 
sendo confeccionados, a previsão é 
que ainda chegue durante esta se-
mana, com isso, estaremos regula-
rizando a distribuição nos serviços 
normalmente”.

Prefeitura rebate 
denúncias

Fernandinho: “Vou despachar das ruas de Mossoró”
ROMPIMENTO



A Câmara Municipal de Natal 
começou a votar, em sessão 
extraordinária, o projeto de 

revisão do Plano Diretor do Mu-
nicípio, com a aprovação do texto 
em primeira discussão e o início da 
apreciação das 280 emendas con-
sensuais. Também foi aprovado o 
relatório da Comissão Especial de 
Estudos do Plano Diretor. A votação 
do PND, com a apreciação das emen-
das consensuais, continuou durante 
toda esta terça-feira 21, no plenário 
da Casa, porém, foi interrompida por 
um embate entre os vereadores, com 
relação a uma suposta intervenção 
do setor imobiliário para que se apro-
vasse o Plano original apresentado 
pelo executivo municipal. A previsão 
é que a votação seja concluída nesta 
quinta-feira 23.

O presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PDT), destacou que 
a matéria chegou amplamente dis-
cutida ao Plenário. “Além de ter sido 
amplamente debatida na Câmara, 
vem sendo discutida nos conselhos. 
É um plano feito para agradar a po-
pulação nos aspectos social e econô-
mico. Natal é uma cidade turística 
e precisamos desenvolver a cidade 
aprovando esse plano com responsa-
bilidade e equilíbrio”, disse.

A revisora do PDN, vereadora 
Divaneide Basílio (PT), disse que a 
votação da minuta foi iniciada sem a 
leitura do relatório de revisão da Co-
missão Especial, que mediou a trami-
tação da matéria da CMN. “Só rece-
bemos o relatório hoje pela manhã, 
portanto, não houve tempo hábil pa-
ra análise. Amanhã, apresentaremos 
nosso parecer que incluirá destaques 
importantes e vários alertas jurídicos 
e questões legais levantados nas mais 
de 14 audiências que debateram o 
texto na Casa, das quais eu estive 
presente em todas”, manifestou-se.

A vereadora chegou a recorrer ao 
plenário, solicitando que, diante dos 
prazos encurtados, fossem votadas, 

na terça-feira 21, apenas as emen-
das consensuais, mas a proposta 
foi rejeitada por 21 x 5. Divaneide 
Basílio ainda comentou que, “um 
conjunto de proposições nossas que 
tratam de regularização fundiária, 
AEIS, sistema de informação, Plano 
de Contingência para áreas de risco, 
valorização da fl ora nativa ou não, 
foram aprovadas”.

No relatório da Comissão Espe-
cial, o vereador Kleber Fernandes 
explanou todo o trabalho de dis-
cussão realizado pelo colegiado. 
“Oportunizou ao Ministério Público, 
setor produtivo e todas as entidades 
interessadas a apresentarem suas 
considerações sobre o Plano Diretor. 

Isso culminou com a apresentação 
de quase 500 emendas no sentido de 
lapidar, moldar e adequar o projeto 
aos anseios da população natalense”, 
declarou.

Emendas consensuais

Das emendas consensuais anali-
sadas, na manhã da terça-feira 21, 58 
foram aprovadas e outras 40 foram 
retiradas. Os vereadores decidiram 
votá-las em blocos de dez e por au-
toria. As que passaram foram as dos 
vereadores Tércio Tinoco (PP), Ana 
Paula (PL), Aldo Clemente (PDT) e 
Felipe Alves (PDT).

A maioria das propostas do ve-

reador Tércio Tinoco modifi cam 
o texto original para adaptá-lo aos 
critérios de acessibilidade. “A mi-
nuta foi omissa nesta questão, mas 
conseguimos mudar, sendo uma 
grande vitória porque não benefi cia 
somente as pessoas com defi ciência, 
mas todos aqueles com mobilidade 
reduzida. Com isso, o Plano Diretor 
deixará a nossa cidade mais adapta-
da nos próximos dez anos”, enfatizou 
o parlamentar.

Da vereadora Ana Paula, as emen-
das alteram a redação do projeto em 
pontos sobre justiça social, geração 
de emprego e renda. “Com a previsão 
de adensar e verticalizar a cidade, 
também vimos a necessidade de se 
prever a implantação de cemitérios e 
crematórios, inclusive para animais. 
Além disso, sugerimos defi nição de 
prazos para serem implementadas 
as legislações específi cas que estão 
incluídas no plano”, disse ela.

O vereador Aldo Clemente (PDT) 
foi outro que endossou essa questão 
dos prazos. “Há outras legislações 
dentro do Plano Diretor para efeti-
var as políticas que estão previstas e 
propomos que esses prazos fi quem 
defi nidos”, explicou.

Já o vereador Felipe Alves (PDT) 
emendou o projeto focando no Fun-
do de Urbanização (FURB). “Esse 
fundo vai receber recursos da Ou-
torga Onerosa e defi nimos que seja 
utilizado em obras de infraestrutura 
sobretudo nas regiões mais caren-
tes. Além disso, tivemos emenda 
para que o município empreenda 
esforços para agilizar e modernizar 
o sistema de licenciamento, já que o 
Plano deve atrair mais empreendi-
mentos”, explicou.
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Câmara começa votação do PDN; 
conclusão prevista para quinta 23

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

Vereadores decidiram votar as emendas em blocos de dez e por autoria; fi m de sessão nesta terça 21, foi tumultuada

COVID-19

Parnamirim divulga orientações para realização de eventos de massa

EMENDAS | Na manhã da 
terça-feira 21, 58 foram 
aprovadas e outras 40 foram 
retiradas. Ao todo, o Plano 
recebeu 403 sugestões e 
votação segue nesta quarta-
feira, 22

A Prefeitura de Parnamirim 
emitiu uma série de orien-
tações técnicas relativas aos 

documentos a serem enviados para 
análise dos protocolos sanitários, 
visando a prevenção e controle dos 
riscos de transmissão da COVID-19 
em eventos de massa, sociais, recre-
ativos e similares, se realizadas com 
público superior a 600 pessoas no 
município.

“Com a chegada do verão, a 
quantidade de eventos em massa 
vai aumentar, logo a importância 
da regulamentação por meio da 
vigilância sanitária, pois trará mais 
segurança para realização dos even-
tos”, especifi cou a Sesad por meio de 
nota técnica.

A Coordenação de Vigilância Sa-

nitária do Município é responsável 
pela análise dos protocolos sanitá-
rios exigidos, não sendo publicada 
ou expedida autorização ou apro-
vação para realização do evento. A 
análise dos protocolos enviados à 
Coordenação de Vigilância Sanitá-
ria será devolvida ao responsável 
pelo evento na forma de relatório 
técnico.

A apresentação dos protocolos 
não isenta da necessidade do cum-
primento das demais legislações sa-
nitárias ou solicitação de documen-
tações e esclarecimentos adicionais 
pela vigilância sanitária. A análise 
deste documento não isenta a ação 
fi scalizatória durante o evento.

As orientações devem atender 
alguns critérios, como: plano opera-

tivo do evento; layout dos espaços; 
número de pessoas estimado para 
o total de sua capacidade; controle 
de riscos relacionados aos partici-
pantes e trabalhadores envolvidos 
em todas as etapas do evento, bem 
como público em geral; controle de 
riscos relacionados ao ambiente 
com o cronograma de previsão de 
higienização de equipamentos; mo-
bílias e materiais utilizados durante 
o evento; documentações incluindo 
atestado de vistoria do Corpo de 
Bombeiros ou de dispensa emitido 
pelo órgão, no que couber e docu-
mentações necessárias a realização 
do evento, como contrato ou decla-
ração da empresa responsável pelo 
serviço de Unidade Móvel de Saúde 
ou comprovação equivalente.

DIVULGAÇÃO

Apresentação dos protocolos não isenta cumprimento das demais legislações
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Emprestimo
Coincidentemente, 2022 ano de eleição, a 

Prefeitura não dá descanso a Camara Municipal, 
pedindo uma autorização de R$ 200 milhões e 
o Governo do Estado de 650 milhões, é bom que 
ambos informe em que vai rigorosamente gastos 
esses recursos, para não ser confundido por inte-
resse politico.

Luiz Almir

Natal da Zona Norte
Confi rmado para hoje, das 17:00 as 22:00, o Natal 

da Zona Norte na Área de Lazer do Panatis, haverá dis-
tribuição de pipoca, pirulito, confeitos, em media 500 
lancheirinhas, 500 crianças receberão a pulseirinha nu-
merada para concorrer a sorteio de carrinhos, bonecas, 
bicicletas, bolas, shows com Palhaço Macarrão e Miojo 
e parque de diversão, esta festa teve autorização da 
FUNCART, será toda coordenada por amigos da Zona 
Norte, Luduvina, Suzete Braga, Gérson do Bairro Nor-
deste, Galego Queiroz de Igapó, Claudinho, Omar da 
Pompeia, Fátima do Arraia Nova Natal, Edna do Câma-
ra Cascudo, etc… Apoio: 96FM/O Povo No Radio, Band 
Natal, Jornal Agora RN e o Blog Natal Notícias.

Deus é potiguar
Deus tocou o coração do prefeito Álvaro Dias, que revo-

gou a lei que proibia a queima de fogos e a tradicional festa 
nas praias, no período de Réveillon, depois da experiência 
positiva do Carnatal, do qual o Prefeito também participou. 
Ele viu a importância de liberar a festa popular tradicional 
do Réveillon, dando direito à queima de fogos, bares, restau-
rantes vão poder vender suas bebidas, comidas, enfi m, levar 
emprego e renda.

Café com política
Ontem, a governadora do Esta-

do ofereceu um café da manhã pa-
ra o seu  líder e demais deputados, 
que lhe dão apoio na bancada da 
Assembleia Legislativa. O café foi 
muito elogiado, mas o assunto de 
maior importância foi o pedido da 
governadora para que autorizem 
o empréstimo de R$650 milhões 
para 2022, que deverá ser aprovado 
até amanhã, no plenário da Casa.

Equipe em ação
Jornal Agora RN, além de ter 

a maior distribuição gratuita no 
Estado, consegue no seu Portal 
12,5 milhões de pessoas em 2021. 
Todos nós, jornalistas que partici-
pamos desta equipe, nos sentimos 
orgulhosos.

Seis e meia
O Projeto Seis em Meia já acon-

tece há 25 anos. Foi transmitido 

ontem, às 18h30, ao vivo, pela Band 
Natal, campeã em esporte, cultura, 
lazer e informações. O show con-
tou com Alzenir Melo e a participa-
ção do padre Caio Cavalcante.

Guarda municipal
Mais de 300 agentes da guarda 

municipal, estão sendo benefi cia-
do com novo plano de cargos e 
salarios, Parabéns a Secretaria Dra 
Sheyla.

Chuva
Vivemos um momento de seca 

e sofrimento no RN, mas a previsão 
nacional dos tecnicos é que agora 
em Janeiro tenhamos um bom nu-
mero de chuva no Nordeste, isto 
nos leva a cobrar novamente a re-
cuperação das lagoas de captação 
de Natal e em especial da Zona 
Norte, todas abandonas e trans-
formadas em lixões, com a palavra 
Prefeito Alvaro Dias.

REPRODUÇÃO

Apesar de ser motivo de come-
moração após o lockdown se-
vero da temporada 2020-2021, 

a retomada da atividade econômica 
também escancarou problemas que 
fi caram amortecidos no período de 
mais restrições causadas pela pan-
demia. Um dos desequilíbrios foi a 
explosão do preço dos contêineres 
utilizados no frete marítimo, que au-
mentou cinco vezes em relação aos 
anos anteriores. Somado às carac-
terísticas geográfi cas e comerciais 
brasileiras, esse cenário impactou 
dramaticamente os exportadores.

O Brasil responde apenas por 1% 
do comércio mundial regular de con-
têineres, devido à sua localização. 
As principais rotas – mais baratas e 
mais movimentadas – encontram-se 
no hemisfério norte. Além disso, as 
características da balança comercial 
brasileira, que envolve mais exporta-
ção de commodities do que de pro-
dutos manufaturados, desequilibram 
ainda mais as contas. “No caso das 
commodities, os navios ainda podem 
atracar e encher, sem a necessidade 
dos contêineres. Já com os produtos 
manufaturados, só vale a pena a em-
barcação vir até aqui se tiver volume 
de produção sufi ciente que remune-

re a viagem de ida e volta do navio. 
Caso contrário, a operação torna-se 
inviável”, afi rma o presidente da As-
sociação de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB), José Augusto de Castro.

Com isso, o preço do contêiner, 
que era de US$ 1,8 mil a US$ 2 mil por 
unidade antes da pandemia, pulou 
para US$ 10 a US$ 12 mil. Recente-
mente, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) fez uma consulta 
com 128 empresas e associações in-
dustriais. O resultado mostrou que 
mais de 70% dos entrevistados sofre-

ram com a falta de contêineres ou de 
navios e mais da metade foi obrigada 
a cancelar ou suspender as ativida-
des. A pesquisa também apontou 
que 96% das empresas perceberam 
um aumento no valor do frete de im-
portação e 76% no das exportações.

O engenheiro, economista, 
consultor e especialista em logís-
tica Frederico Bussinger conside-
ra impróprio o termo “crise dos 
contêineres”. Não por acreditar 
que o problema não exista, mas 
por achar que ele é um sintoma, 

“uma febre”, de um processo 
maior de rearranjo das cadeias 
produtivas globais. “O ciclo de 
produção global era muito base-
ado na operação just in time, o 
mundo estava pouco acostumado 
a fazer estoques e a produção saía 
direto para a venda. Isso mudou e 
a necessidade de armazenamento 
tornou-se maior. Haverá uma re-
organização natural do processo”, 
diz Frederico.

Ele aponta outro problema que 
difi culta o cenário do Brasil. “O país 

não tem armadores, grandes em-
presas de navegação. Essa escassez, 
somada às características de nossa 
pauta exportadora e à necessidade 
de importação de produtos manu-
faturados, como eletroeletrônicos, 
sobretudo da Ásia, torna nossa ope-
ração ainda mais cara”, acrescenta o 
especialista em logística.

A China tornou-se o epicentro 
do desbalanceamento entre oferta 
e demanda, fazendo com que hou-
vesse um acúmulo de produtos nos 
portos, escassez de contêineres va-
zios e fi las enormes de navios à es-
pera de espaço para atracação. O 
Brasil também deve ser impactado 
pela necessidade de recomposição 
dos estoques europeu e americano 
para o fi m do ano, o que pressio-
naria ainda mais os preços do frete 
marítimo. Além disso, o equilíbrio 
global está sendo impactado pelo 
aumento maciço do e-commerce, 
uma realidade que impulsionou 
vendas, alavancou o comércio e foi 
potencializada exponencialmente 
durante a pandemia da Covid-19.

A diretora da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq), 
Flávia Takafashi, concorda que a au-
sência de contêineres está atrelada ao 
aumento no ritmo comercial, e não a 
uma falta do produto no mercado. Da-
dos da agência mostram que houve, 
em setembro deste ano, um aumen-
to médio de 15% no movimento de 
contêineres nos portos brasileiros, se 
comparado ao mesmo mês de 2020. 

Mercado internacional: contêineres 
estão cinco vezes mais caros
POSIÇÃO | Brasil responde 
apenas por 1% do comércio 
mundial de contêineres, 
devido à sua localização 

DIVULGAÇÃO

Preço do contêiner, que era de US$ 1,8 mil a US$ 2 mil por unidade antes da pandemia, pulou para US$ 10 a US$ 12 mil 
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Prefeito Allyson Bezerra destaca reorganização financeira em Mossoró

Investimentos em pessoal e equipamentos 
favorecem interiorização dos Bombeiros

No ato ecumênico que reu-
niu os 150 alunos-soldado 
do Corpo de Bombeiros 

Militar do RN, a governadora Fáti-
ma Bezerra disse que o trabalho de 
fortalecimento e valorização dos 
órgãos do sistema de segurança 
pública que vem sendo realizado 
pela gestão estadual vai permitir a 
interiorização da corporação para 

dar mais agilidade aos serviços de 
resgate e salvamento. “Vamos am-
pliar a presença no interior, levando 
o trabalho fundamental e estratégi-
co de vocês para mais próximo das 
pessoas”, afi rmou a governadora 
na manhã desta terça-feira 21 ao 
participar do evento no auditório da 
Escola de Governo, em Natal.

Fátima Bezerra destacou a par-
ticipação do CBM na distribuição 
das vacinas contra a covid-19 desde 
o início do programa de imunização. 
“Vivemos mais um ano de pandemia, 
situação muito desafi adora pelas ca-
racterísticas da doença. Agradeço os 

esforços de vocês, que, neste contex-
to de extremas difi culdades, levam as 
doses de esperança para salvar vidas 
em cada município no RN. Que Deus 
os abençoe”, disse, emocionada.

Acompanhada do vice-governa-
dor Antenor Roberto, Fátima Bezer-
ra enfatizou a importância do ato 
ecumênico como direito de expres-
são livre da fé de cada um. Ela lem-
brou também os esforços para colo-
car os salários dos servidores em dia 
e o cumprimento da legislação refe-
rente aos direitos das categorias, co-
mo as promoções que não vinham 
ocorrendo em gestões anteriores, 

assim como a ampliação do efetivo 
com a convocação de concursados 
em 2017, e a realização de concurso 
para ofi ciais. “Temos vinte alunos-
-ofi ciais fazendo curso na Paraíba 
e em Minas Gerais, temos esta tur-
ma de vocês e estamos estudando 
a convocação de mais uma turma. 
Além disso instalamos o quartel na 
zona norte de Natal, inauguramos 
o parque aquático e adquirimos no-
vas viaturas”, registrou.

O envio à Assembleia Legislativa 
de projeto de Lei que institui o siste-
ma de proteção social aos policiais e 
bombeiros e a valorização da mulher 

foram outros pontos destacados. No 
RN, a unidade do CBM em Caicó é 
comandada pela tenente Fernanda 
Torres. O Estado também teve a pri-
meira mulher, coronel Denise, como 
comandante de grupamento.

O ato contou também com a 
participação do secretário de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social 
(Sesed), Francisco Araújo, e adjunto 
da Sesed, Osmir Monte; comandante 
e subcomandante do CBM, coronéis 
Luiz Monteiro e Aciolly. Os pales-
trantes católico, evangélico e espírita 
foram respectivamente padre Júlio, 
pastor Otto e Antônio Siqueira.

A Prefeitura de Mossoró realizou 
nesta terça-feira 21 prestação de 
contas das ações do Município de-
senvolvidas este ano. O evento acon-
teceu no Teatro Municipal Dix-huit 
Rosado.

O prefeito Allyson Bezerra expôs 
a realidade do Município quando a 
atual gestão assumiu a administra-
ção no início do ano. A Prefeitura 
apresentava dívida de R$ 876 mi-
lhões.

“Do ponto de vista fi scal, o Mu-
nicípio encontrava-se no vermelho. 
Com relação a dívidas, trabalhamos 
e quitamos R$ 116 milhões ainda 
no primeiro ano de mandato. No 
caso do Previ, a receita foi ampliada 
e o instituto possui saldo de R$ 31,2 
milhões. Trata-se de uma nova reali-
dade, que garantirá a aposentadoria 
dos servidores”, explicou.

A dedicação da equipe municipal 
para a reorganização da Prefeitura foi 
fundamental e possibilitou à cidade 
importante avanço no pagamento 
salarial aos servidores. O parcela-
mento de salários foi um dos entra-
ves enfrentados pelo funcionalismo 
na gestão passada. Este ano, o 13º 
salário de todos os servidores foi qui-
tado no dia 17 deste mês. A Prefeitura 

também implantou a concessão de 
férias e a concessão de progressões 
funcionais.

Outro avanço do Município se 
refere à instituição da reforma ad-
ministrativa em outubro deste ano. 
A iniciativa objetivou organizar a 
estrutura funcional, proporcionando 
ainda mais transparência.

A tecnologia também ajudou a 
fortalecer a cidade de Mossoró. No 
dia 7 deste mês, a Prefeitura lançou 
o programa “Mossoró Digital”, que 
disponibilizou uma plataforma on-
-line para solicitação de serviços pela 
população.

“O ‘Mossoró Digital’ é uma das 
grandes realizações da gestão e já 
estava previsto em nosso plano de 
governo. Em um primeiro momento, 
estimamos uma economia de apro-
ximadamente R$ 500 mil por ano 
em virtude da redução da compra de 
folhas de papel e do volume de im-
pressões”, reforçou.

Em âmbito social, mais de 80 to-
neladas de alimentos foram distribu-
ídos. O projeto “Natal das Crianças” 
contemplou cerca de 8 mil crianças, 
com brincadeiras e muita diversão.

Durante o evento, o prefeito 
ainda ressaltou a reestruturação do 

trabalho da Guarda Civil Municipal 
e dos agentes de trânsito. “Sete viatu-
ras da Guarda Municipal estão traba-
lhando 24 horas por dia, ajudando na 
segurança da cidade. E agora, são 44 
câmeras para videomonitoramento”, 
frisou.

O prefeito Allysson Bezerra de-
talhou ainda a ampliação do orça-
mento da Secretaria de Agricultura 
de R$ 2 milhões para R$ 4,5 milhões 
este ano e reforçou a importância da 
atenção devida à população da zona 

rural.
No que se refere à educação, o 

prefeito Allyson Bezerra enfatizou a 
manutenção do transporte escolar, a 
transferência de unidades de ensino 
para prédios com melhores condi-
ções para recebimento dos alunos, a 
construção de novos espaços para a 
atividade escolar e a realização das 
matrículas de forma on-line.

O prefeito Allyson Bezerra tam-
bém detalhou as melhorias voltadas 
à infraestrutura da cidade. Mais de 

160 ruas e avenidas foram recupe-
radas e mais de 140 quilômetros de 
estradas vicinais receberam ações 
do Município. Ainda houve a im-
plementação de 36 quilômetros de 
asfaltamento. A construção de equi-
pamentos de lazer e a substituição/
Instalação de mais de 10 mil lumi-
nárias LED reforçam a atuação do 
Município para estruturar Mossoró.

Com relação à saúde, o prefeito 
ressaltou o trabalho de manutenção 
e investimentos desenvolvido pela 
Prefeitura e a ampla mobilização do 
Município para a imunização da po-
pulação contra a Covid-19.

“Encontramos a Saúde de Mosso-
ró no abandono, obras paradas, falta 
de médicos, falta de insulina e a pan-
demia. A campanha “Mossoró Vaci-
na” foi um sucesso, tivemos o retorno 
das cirurgias gerais. Isso é trabalho, é 
respeito pelo cidadão mossoroense”, 
concluiu.

 Antes do início do evento de 
prestação de contas, o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Mossoró (CDL), Stênio Max, repre-
sentando o movimento “Unidos pela 
Vacina”, realizou a doação de cinco 
refrigeradores para armazenamento 
de imunizantes.

ALLAN PHABLO/PMM

Allyson Bezerra também detalhou melhorias voltadas à infraestrutura da cidade

GESTÃO

MELHORIA | Turmas com 150 
soldados e 20 oficiais estão 
em curso de formação

Governadora Fátima Bezerra destacou 
a participação do CBM na distribuição 
das vacinas contra a covid-19

PEDRO LÚCIO CARVALHO/ASSECOM
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DOUGLAS LOPES
REPÓRTER DE CIDADES

Há 32 anos na Polícia Militar, o 
sargento Geraldo Ferreira de 
Lima viveu momentos difí-

ceis e desafi adores na carreira. Nasci-
do em Santa Cruz, cidade no interior 
do estado, ele entrou na PM no dia 
12 de setembro de 1989, aos 22 anos. 
Hoje, ele enfrenta uma nova batalha: 
recuperar a visão do olho esquerdo.

Geraldo revelou que entrar na 
corporação não era um desejo seu 
no início: “Na verdade, eu incorporei 
na PM como uma opção de emprego 
e por causa do esporte. Eu praticava 
atletismo desde os 14 anos de idade.”

Ele fez parte da equipe de atletis-
mo da corporação. Após passar dois 
anos competindo, o projeto se des-
fez por falta de patrocínio. Assim, o 
sargento voltou a trabalhar na Rádio 
Patrulha do 1º Batalhão. Foi nesse 
período que a vida de combatente do 
crime começou em defi nitivo para 
Geraldo, que começou a fazer apre-
ensões de drogas e prisões.

No ano de 2007, o policial come-
çou a trabalhar em Mãe Luiza. O sar-
gento relata seu trabalho na região: 
“Como eu já tinha trabalhado em po-
liciamento à pé e já conhecia os becos 
de lá, fui fazer o reconhecimento da 
área e dos elementos. Na época, não 
existiam facções, mas existia a rivali-
dade entre ruas. Quando eu atendia 
as ocorrências, as pessoas passaram a 
ter mais confi ança no meu trabalho. A 
partir daí, passaram a existir contatos 
com informações precisas, que nos 
ajudaram a tirar armas, drogas e a es-
tourar bocas de fumo.”

Uma das ocorrências mais mar-
cantes de sua carreira como policial 
aconteceu em 7 de agosto de 2004. 
Nesse dia, conta, três criminosos fi -
zeram um assalto com refém na loja 
Insinuante, na avenida Rio Branco, 
na Cidade Alta. Na ocasião, o sargen-
to ajudou a prender os criminosos, 
libertar o refém e a recuperar os ob-
jetos roubados.

“Eu confrontei os três elementos 
a uma distância de 10 metros. O atle-
tismo me ajudou a ter agilidade. Eu 
era magrinho”.

Em 2014, Geraldo participou da 
operação que encontrou e prendeu 
Isaac Heleno da Cruz, conhecido 
com Rivotril, trafi cante de Mãe Luiza 
que estava foragido. O acusado mor-
reu após trocar tiros com policiais. o 
criminoso foi atingido na região das 

nádegas e morreu depois de passar 
oito dias no hospital.

Em parceria com outras forças 
de segurança, como a Polícia Civil 
e Federal, Geraldo também efetuou 
prisões de outros criminosos, como 
Bruno Mezenga, um dos bandidos 
mais perigosos da época. “Eles junta-
vam a informação que tinham com o 
meu conhecimento. Aí, a gente fazia 
operações em conjunto”.

Após a prisão, Mezenga conse-
guiu fugir e em março de 2012, foi 
morto na calçada de casa por inimi-
gos, recorda o sargento.

Uma carreira policial é sujeita a 
perdas. Geraldo também falou sobre 
os colegas policiais que perdeu du-
rante a sua trajetória: “Perdi vários 
companheiros. Teve M. Costa, um 
cara muito gente fi na, paraibano, 
que morreu em um transporte coleti-
vo no Midway. Ele foi tentar impedir 
um assalto e entrou em luta corporal 
contra o bandido, que estava droga-
do. Quando foram botar ele pra fora 
do transporte coletivo, a arma de um 
dos componentes da viatura caiu. o 
elemento a pegou e puxou o gatilho. 
O tiro pegou acima do colete, aí ele 
veio a óbito. Quando a gente perde 
um companheiro bem próximo, gen-
te sente um bocado também.”

O perigo é uma certeza para qual-
quer policial militar que atua em cam-
po. Geraldo relatou detalhes sobre o 
dia em que, enquanto trabalhava no 
policiamento, foi atingido por um ti-
ro, que quase o matou: “Em 1995, eu 
fui alvejado enquanto trabalhava na 
Praia do Meio. Faltaram dois milíme-
tros para a bala atingir a veia femoral. 
Eu ainda consegui segurar o elemento 
e ele foi detido. Graças a Deus eu tô 
aqui pra contar a história. Como eu 
era muito conhecido e tinha amizade 
lá na praia, a população linchou ele e 
depois de ter fi cado sete dias interna-
do, ele não resistiu e morreu.”

Depois desta experiência, o sar-
gento teve que enfrentar outro de-
safi o: uma doença que quase tirou a 

sua visão. Em julho de 2021, o milutar 
descobriu que ser portador de um tu-
mor no globo ocular esquerdo.

“Durante uma consulta, o resul-
tado foi catarata. O médico enco-
mendou a cirurgia. Depois, eu e mi-
nha esposa fomos em duas clinicas 
particulares. Os exames de lá deram 
glaucoma. Uma das clínicas enco-
mendou os óculos.”

Com dor de cabeça e a visão já 
embaçada, Geraldo voltou a traba-
lhar em um “bico” (serviço extra) e 
passou a sentir uma dor de dente 
constante. Após procurar um tra-
tamento para as dores, o sargento 
voltou para casa. Depois de “tirar um 
cochilo”, o sargento acordou e quan-
do abriu os olhos, percebeu que havia 
perdido a visão do olho esquerdo.

“Quando a minha esposa prepa-
rou a comida, ela perguntou se eu ia 
comer no quarto ou na mesa. Eu abri 
os olhos, e quando eu abri os olhos, 
não vi mais nada. A partir daí, a gen-
te para o hospital Clóvis Sarinho. No 
Onofre Lopes, a tenente coronel Ana 
Lean, que é oftalmologista, disse que 
o problema não era de visão, era neu-
rológico. Quando a gente retornou 
para o Clóvis, a tomografi a constatou 
o tumor por trás do globo ocular es-
querdo. Passei sete dias internado no 
Walfredo Gurgel e fui pra Rio Grande 
e lá fui cirurgiado”, relata.

Mas depois de receber alta, mais 
problemas. Sentindo dor de cabeça e 
febre, Geraldo voltou a ser internado 
por 14 dias. Atualmente, o sargento 
não enxerga pelo olho esquerdo: “Eu 
vejo só vultos. Já estou recuperado do 
tumor, mas o tempo de recuperação 
da visão é de seis meses a um ano.”

Com uma carreira dedicada ao 
serviço policial, o sargento Geraldo 
foi condecorado com a medalha 
Bento Manoel de Medeiros, medalha 
Luiz Gonzaga (de 20 e 30 anos), além 
da medalha Mérito Operacional. No 
último dia 14, mais uma homena-
gem: a Comenda Maurílio Pinto de 
Medeiros.

Geraldo: sargento reconhecido 
pela bravura enfrenta batalha de 
voltar a ver pelo olho esquerdo
RISCO | Militar, em 1995, 
acredita que escapou da 
morte, após ser atingido por 
um tiro, na Praia do Meio

DIVULGAÇÃO
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Geraldo em ação, no patrulhamento do bairro de Mãe Luiza, zona Leste de Natal

Sargento PM Geraldo recebeu a Comenda 
Maurílio Pinto de Medeiros, em solenidade 
na Câmara Municipal de Natal
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A, CNPJ 05.116.209/0001-39, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licenciamento Prévio – LP para Extração e 
Beneficiamento de minério de ferro em uma área total de 164,4264 ha, sendo 89,0625 ha destinada a área de lavra 
e 75,3639 ha destinada ao beneficiamento, infraestrutura e pilha de rejeito, produzindo 166.666,67 m³/mês de 
concentrado de ferro do tipo de Pellet Feed, na área da poligonal requerida ao ANM, Processo Nº 848.211/2003, 
localizada na Mina do Bonito, município de Jucurutu/RN.

MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S/A -
   Requerente

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPEREÇÃO

M K D F DE A BARBALHO GAS UNIAO EIRELI, CNPJ: 37.352.569/0001-26, torna público que está requerendo 
ao Instituto de desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERACAO - LA para revenda de GLP, localizado na Rua ASTROGILDO FREIRE, 320 -
CENTRO - CEP: 59194000 - BAIA FORMOSA/RN

MARIA KLARA DAMASCENO FERREIRA DE ALENCAR BARBALHO
Sócio-Gerente.

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPEREÇÃO

M K D F DE A BARBALHO GAS UNIAO EIRELI, CNPJ: 37.352.569/0002-07, torna público que está requerendo 
ao Instituto de desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERACAO - LA para revenda de GLP, localizado na Rua 31 de Março, S/N – CENTRO –
Cep. 59.196-000 – Pedro Velho/RN.

MARIA KLARA DAMASCENO FERREIRA DE ALENCAR BARBALHO
Sócio-Gerente.

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPEREÇÃO

BENEDITO TERTULIANO DA SILVA NETO, CNPJ: 30.006.054/0001-25, torna público que está requerendo ao 
Instituto de desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERACAO - LA para revenda de GLP, localizado na Rua ANTONIO ROSA, 50 - CENTRO 
- ANEXO A - CEP: 59185000 - VARZEA/RN

BENEDITO TERTULIANO DA SILVA NETO
Sócio-Gerente.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

POSTO FLORES DIESEL EIRELI, CNPJ: 70.035.860/0001-46, torna público que recebeu do IDEMA a LRO, com 
prazo de validade até 16/12/2021, para Posto de combustíveis líquidos, com capacidade de 45m³, Rod. RN 118 -
km 50,10, s/n, Novo Horizonte, Jucurutu/RN.

POSTO FLORES DIESEL EIRELI
CNPJ: 70.035.860/0001-46

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte,  
F A Z  S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de 
nº 0832512-42.2019.8.20.5001, COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL (84), em que é Autor PRM 
COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI e Réu A & M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME, que 
pelo presente Edital, CITA A & M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 
12.980.462/0001-00, tendo como último endereço conhecido Rua Noventa e Cinco, 40, Cajupiranga, 
PARNAMIRIM - RN - CEP: 59157-310, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao 
conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 9 de dezembro de 2021, Eu, Josilando 
Nunes da Silva, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e 
assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 

JOSÉ CONRADO FILHO 
Juiz de Direito  

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81  

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS  
CNPJ: 08.510.067.0001-88 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 

  
       O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, no uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos Estatutários lotados na Estratégia de 
Saúde da Família do município de Natal/RN, para Assembleia presencial e virtual a ser realizada no dia 23 de 
dezembro de 2021 (quinta-feira), às 19h, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para 
deliberação das seguintes pautas:  

1) GEAUE extensiva a Estratégia de Saúde da Família; 
 2) Encaminhamentos do projeto de criação da Gratificação; 
 3) Ações a serem desenvolvidas para o alcance do objetivo;  
4)  Outros assuntos não sujeitos a deliberações.  

Natal/ RN, 21 de dezembro de 2021. 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, CNPJ nº
08.241.804-0001-94, 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 o Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Rio Grande do Norte - IERN, localizado à Marginal da RN-117, S/N, 
Umarizal/RN;
Licença Prévia para o Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Rio Grande do Norte - IERN, localizado à Rua Santo Antonio, Marginal da 
RN-117, S/N, Novo Horizonte, Alexandria/RN;
Licença Prévia para o Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Rio Grande do Norte - IERN, localizado à Rua Antonio Gondim, S/N, São 
Pedro, Campo Grande/RN;
Licença Prévia para o Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Rio Grande do Norte - IERN, localizado à Rua Raimundo Bezerra Nobre, 
S/N, Manoel Vieira, São Miguel/RN;
Licença Prévia para o Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Rio Grande do Norte - IERN, localizado à Marginal da RN-023, S/N, 
Touros/RN.

Pedro Henrique Cordeiro Lima
Coordenador do Programa Nova Escola Potiguar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 823.121/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; CONTRATADA: M. A. 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
18.917.544/0001-88; OBJETO: Pavimentação de estradas vicinais (passagens 
molhadas) no Município de Jardim do Seridó/RN; DATA DA ASSINATURA: 21 de 
Dezembro de 2021; VIGÊNCIA: 21 de Dezembro de 2021 e termo final em 21 de 
Dezembro de 2022; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços; VALOR DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: R$ 254.509,95 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, 
quinhentos e nove reais e noventa e cinco centavos); SUBSCRITORES: Iago Silva de 
Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Claudio 
Damião Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.980.024-04 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 21 de Dezembro de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo

Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 154/2021, ID 169 GO - 1 Acordo 
Marco, Processo SEI nº 00210038.004369/2021-40, destinado a Aquisição de Veículos para a 
SESED, SEAP e reestruturação da frota de diversos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 04 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, 
(horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 913216. O Edital 
encontra-se no referido site e no www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários 
estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e 
Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – 
CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 21/12/2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Policiais civis da Delegacia Es-
pecializada em Atendimento 
à Mulher da Zona Norte de 

Natal, com apoio da Delegacia Es-
pecializada de Narcóticos deram 
cumprimento, nesta terça-feira 21, 
a um mandado de busca e apreen-
são e a um mandado de prisão em 
desfavor de um homem de 26 anos. 
As diligências foram na residência 
do suspeito, no bairro do Igapó, na 
zona Norte da capital potiguar, local 
em que ele foi preso, e no Golandim, 
em São Gonçalo do Amarante, na 
casa da mãe dele.

Rickson da Silva Dantas foi pre-
so em decorrência do mandado de 
prisão preventiva pela prática dos 
crimes de sequestro, roubo e es-
tupro. Além disso, foi autuado em 
fl agrante pela prática dos crimes 
de posse ilegal de arma de fogo e 
receptação, pois, no momento das 
diligências, ele estava portando um 
revólver com duas munições.

No início de dezembro, uma ví-
tima procurou à DEAM Zona Norte 
para informar que havia sido vítima 
de sequestro, roubo e estupro. Se-
gundo as investigações, a vítima foi 
abordada, na zona norte de Natal, 
dentro do seu carro, foi obrigada a 
dirigir por um tempo e, posterior-
mente, colocada na mala do veículo, 
e conduzida para um terreno baldio 
na cidade de São Gonçalo, local em 
que foi abusada sexualmente.

No momento do crime, o sus-
peito estava portando uma arma de 
fogo, do tipo revólver. Além do estu-
pro, o homem praticou o crime de 
roubo contra a vítima, subtraindo 
seus pertences pessoais, documen-
tos, cartões e o aparelho celular. Em 
seguida, a vítima foi deixada em um 
bairro na cidade de São Gonçalo.

Na roupa da vítima foi colhido 
material biológico; a perícia foi rea-
lizada pelo Instituto de Criminalísti-
ca. Após a prisão, ele foi conduzido 
para o laboratório de DNA, local 
em que foi coletado material para 
promover o confronto genético. 
Inicialmente, a vítima o reconheceu 
por fotografi a. Na terça-feira, ela re-
alizou o reconhecimento pessoal.

O acusado já cumpria pena no 
regime semiaberto, monitorado por 
tornozeleira eletrônica, pelo crime 
de roubo.

Características do suspeito: altu-

Policia Civil prende 
acusado de roubo, 
sequestro e estupro
BUSCA | Diligências foram no 
bairro de Igapó, em Natal, e 
Golandim, na cidade de São 
Gonçalo do Amarante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

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

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

                                                Sócio Administrador

ra mediana (1.70 m), magro, olhos 
castanhos, com uma tatuagem 
grande no braço esquerdo, nas co-
tas e outra tatuagem na barriga do 
lado direito, descendo para a viri-
lha. Se alguma mulher foi vítima de 
estupro e roubo na região da zona 
norte da capital ou São Gonçalo do 

Amarante, nos últimos dias, pode 
procurar a Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mulher (DEAM) 
ou a Delegacia Municipal (DM) de 
São Gonçalo do Amarante.

Rickson foi encaminhado ao 
sistema prisional, onde fi cará à dis-
posição da Justiça.
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A Prefeitura de Natal pu-
blicou nesta terça-feira 
21, no Diário Ofi cial do 

Município, o projeto de lei 7.269 
que institui o incentivo à políti-
ca de mobilidade sustentável e o 
incentivo ao uso de bicicletas na 
cidade.

Pelo instrumento, a Prefeitura 
do Natal realizará ações e pro-
gramas voltadas para segurança 
viária dos ciclistas, assim como 
outros meios de transporte não 
motorizados visando promover a 
melhoria do trânsito.

A proposta pretende ainda 
estimular a integração entre 
modais bike/ônibus além de 
campanhas educativas voltadas 
para o deslocamento seguro en-
tre bairros e regiões, entre outras 
propostas como incentivar o as-
sociativismo entre os ciclistas e 

outras providências.
As ações serão coordenadas 

pelo poder público com a parce-

ria de usuários, representantes 
da sociedade civil e profi ssionais 
com atuação nesta área.

Via Direta tem ponto 
de imunização da 
vacina contra gripe
DOCUMENTOS | Cartão 
de vacina, comprovante 
de residência de Natal e 
documento com foto

A Prefeitura do Natal está dis-
ponibilizando no Shopping 
Via Direta vacinação contra 

infl uenza a partir desta terça-feira 

21. No local, as equipes de vacina-
ção, além da vacina contra a covid, 
também estarão imunizando con-
tra a gripe. 

Apesar da vacina da gripe 
poder ser aplicada em crianças a 
partir de seis meses, no Via Direta 
(drive e pedestre) só poderão ser 
vacinadas pessoas a partir de cinco 
anos de idade. Já as crianças abaixo 
dessa idade deverão comparecer às 

Unidades Básicas de Saúde.
 A SMS Natal reforça o novo 

horário de vacinação do Via Direta 
que passou para das 9h às 21h, de 
segunda a sábado. Porém, nos dias 
24 e 31, das 9h às 16h. Nos dias 25 e 
1° estará fechado.

Para receber o imunizante bas-
ta levar o cartão de vacina, com-
provante de residência de Natal e 
documento com foto.

Prefeitura institui política de 
incentivo à mobilidade sustentável

NATAL

ALEX RÉGIS/SECOM

Novo horário de vacinação no Shopping Via Direta passou das 9h às 21h, de segunda a sábado

MARCO POLO VERAS/SECOM

 Ocorrerão ações e programas voltadas para segurança viária dos ciclistas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMARCA DE MOSSORÓ 
                                   SEXTO OFICIO DE NOTAS 

                                     REGISTRO DE IMÓVEIS DA SEGUNDA ZONA 

                                         EDITAL DE LOTEAMENTO 

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

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

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

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A ENGIE SOLAR FLORESTA I GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.741.570/0001-38, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada para o empreendimento Rede de Média Tensão - RMT externa da Usina Solar Fotovoltaica 
– UFV Floresta I, localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN.

Anderson Garofalo
Representante legal

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A ENGIE SOLAR FLORESTA II GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.741.520/0001-50, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada  para o empreendimento Rede de Média Tensão - RMT externa da Usina Solar Fotovoltaica 
– UFV Floresta II , localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN.

Anderson Garofalo
Representante legal

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

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

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

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

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

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

MARIA MARTA BARRETO 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

J & G LOCAÇÕES E SERVIÇOS, 11.415.415/0001-42, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada - RLS para a Extração Mineral de Saibro em uma área de 1,41 hectares, localizada na Fazenda Boa 
Vista I – Zona Rural – Pendencias – RN, CEP: 59.504-000 

JÃO LUIZ DA CUNHA SILVA
Proprietário

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A ENGIE SOLAR FLORESTA III GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.723.730/0001-16, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada para o empreendimento Rede de Média Tensão,  RMT externa da Usina 
Solar Fotovoltaica – UFV Floresta III, localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN.

Anderson Garofalo
Representante legal
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Ayrton&Islayne
Uma história de amor, vitó-

ria, superação e gratidão. Essa 
é a vida do casal Ayrton Lucas 
e Islayne Roque, ele jogador do 
Spartack Moscow Futebol Clu-
be, e atleta da Adidas Rússia. Em 
setembro, de forma exclusiva, a 
coluna noticiou o casamento em 
Carnaúba dos Dantas, terra dos 
noivos. Creio que a boda fecha 
com chave de ouro as lindas 
uniões e casórios de 2021. Foi 
espetacular. 

Jovens, sonhadores e 
apaixonados o casal fez questão 
de trocar alianças perto de suas 
raizes e proporcionando a 160 
convidados um Festão, com F 
maiúsculo mesmo. 

*
Detalhes minuciosos fi zeram 

o município parar  com a big 
estrutura montada para a boda. 
Simples em essência, o casal 
escolheu e (pôde) oferecer o me-
lhor a familiares e amigos próxi-
mos. A começar pelas atrações. 
Dois palcos foram montados no 
campo de futebol na casa dos 
noivos, para a recepção. Neles 
de forma ininterrupta se apre-
sentaram Xandy Avião, Luan 
Estilizado, Jonas Estivado e Sax 
in Th e House. Aliás, a música 
Casalzão foi a escolhida pelos 
recém-casados para abrir a pista 
de dança, depois, coreografados, 
foram da valsa ao passinho.

*
Ayrton e Islayne de fato 

ofi cializaram a união com votos 
feitos na matriz de São José, que 
ganhou piso da criativa som e 
Luz. Parecia  que a noiva pisava 
nas estrelas. Ela entrou com 
o pai e depois foi conduzida 
ao altar pela avó que a criou. 
Emocionante mesmo foi a 
entrada das alianças, trazidas 
pelo pequeno e fofo Th eo, fi lhó 
do casal. 

*
Flores desidratadas e naturais 

cores quentes porém delicadas, 
centenas de rosas inglesas, hortên-
sias, lírios e orquídeas, dentre outras,  
foram usadas na decoração ideali-
zada e executada por Diogo Maia. 
Só em uma parede foram 13 metros 
de fl ores; outra do chão ao teto virou 
local preferido de fotos, instagramá-
vel. Os doces com monograma by 
Rafaela Fontes chamaram atenção e 
o buff et de Luizinho foi sem pausa. 
De tão grandioso o casamento - que 
teve cerimonial de Max Soares - teve 
cobertura de Th eo Alves, do Central 
da Noiva .

*
Parabéns a Airton e Islayne por valo-
rizar as raizes, por acreditar que os 
sonhos se tornam realidade, por colo-
car verdade e amor, não pela vontade 
de mostrar riqueza e grandeza, mas 
pelo simples desejo de ser, de fato, um 
do outro numa noite feliz para todos 
os presentes. Que felizes! 

COLLAB 
A belíssima e sempre miss Laris-

sa Costa Patriota lançou sua coleção 
em parceria com a Lice Brand. A 
Collab ganhou atenção minuciosa 
desde a escolha de aviamentos, 
cores e modelagem. As peças 
possuem características voltadas 
para a mulher clássica, descontraída 
e sofi sticada, apresentando looks 
elegantes e atemporais. No vídeo de 
apresentação, ela lembra que seu 
interesse por moda surgiu quando 
observava a avó costurar e quando 
a acompanhava a lojas para compra 
de tecidos. 

VENCEDOR 
O publicitário Arturo Arruda 

e toda a equipe da Art&C come-
moram o fato da agência ter sido 
escolhida dentre as quatro que 
passam a atender o governo da Para-
íba. A proposta técnica foi aprovada 
com a segunda maior pontuação. 
O ano termina cheio de realizações 
e trabalho já que a turma venceu 
outras oito licitações. 

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Candinha Bezerra, Erta Souza, Ebenezer Brito da Nobrega, Guia Dantas, Manuela Oliveira, Waleria de Paula Oliveira, Sheila Brito, Filipina Lazaro e Marcus Ramalho

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
A empresária Juliana Takemoto avisa novidades na 

Sodiê Potiguar: três bolos para adoçar as festas de fi m de ano. 

Santa Claus, Natale e Bolo Caseiro de Natal devem agradar em 

cheio o paladar.

 De jan/nov deste ano a Amazônia perdeu 10.222 km2 de fl ores-
ta, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento, do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É 31% a mais que  em 2020, 
pior número em dez anos.
O presidente do TRE-RN, desembargador Gilson Barbo-

sa, recebeu ontem visita de cortesia do ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho Emmanoel Pereira que o convidou para 

a posse da nova direção do TST.

 Hoje na programação festiva de reabertura do Teatro Alberto 
Maranhão, a partir das 19h, tem a Cia de Dança do Teatro (CDTAM) 
e grupos de dança, bailarinos e dançarinos convidados.

O  interesse de JONATÃ CANELA, 
32,  por cozinhar começou em casa, 
ajudando a mãe, que até fez por hobby, 
curso profi ssionalizante. Adepto da 
cozinha regional criativa, ele considera 
que ser chef é trabalhar enquanto todos 
se divertem e ele adora proporcionar 
esse prazer aos outros. Tem mais de 10 
anos de experiência, ja atuou junto ao 
chef Alex Atala, no Dom, com passa-
gens pela Alemanha e Estados Unidos, 
onde se qualifi cou. Atualmente assina 
o cardápio do Restaurante Navarro. 
Gastronomia é seu estilo de vida  e por 
isso @jonata_canela trabalha focado 
24/7 para conseguir superar o desafi o 
de atender as expectativas dos clientes. 
Seu prato preferido? Bife acebolado! 

Seja a pessoa que deixa 
os ambientes melhores“

“

VERONICA MACEDO

Foto para a posteridade do casamento 
de sonhos de  Ayrton e Islayne 

Th eo Alves, da Central de Casamentos

Tietando o cantor Xanddy, 
Diogo Maia e Max Soares

O Rei dos Filtros, Daniel Dantas, com a 
infl uenciadora Karen Kardasha durante 
inauguração da nova clínica de Raissa Harris

Renovando os votos de 30 anos de 
casados em Paris, Marcelo e Silvia Antunes

BDAY - GUIA DANTAS 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer mais fácil 
e prazeroso, até mesmo as tarefas mais chatas ou 
complicadas. O astro também acentua seu carisma e 
seu bom humor, o que pode contagiar os colegas e 
deixar o trabalho ainda mais animado.

A Lua anuncia um ótimo dia para você investir nos seus 
projetos para o futuro. Olhe bem à sua volta e busque 
aliados, veja quem pode colaborar com seus ideais. 
Trabalhe em equipe e estimule a troca de ideias, pois 
ótimas soluções podem surgir de uma conversa de rotina.

Mudanças em casa ou no local de trabalho devem agitar 
a sua manhã, mas você terá prazer em re-organizar e dar 
outra “cara” às coisas. Pode ter uma boa oportunidade 
de apresentar aos chefes uma antiga ideia ou projeto 
que está engavetado há tempos à espera de uma chance.

Além de querer se destacar e crescer no trabalho, 
você fi cará de olho nas oportunidades de 
aumentar seus ganhos e vai lutar com unhas 
e dentes para conquistar uma promoção, um 
aumento e o reconhecimento dos chefes.

Seu signo tem o dom da comunicação e, com a Lua na 
Casa 3, você estará ainda mais persuasiva do que nunca. Vai 
convencer as pessoas do que quiser, o que deve ajudá-la em 
todos os setores. No trabalho, terá uma habilidade incrível 
de negociar, seja para vender, pechinchar ou fechar acordos.

O desejo de ler, aprender, estudar e se informar será enorme 
e pode incentivar você a buscar cursos, treinamentos e 
orientações que ajudem no seu crescimento profi ssional. 
Você também pode aprender muito com uma pessoa mais 
experiente, alguém que você considere um mestre mesmo.

Marte incentiva você a cumprir as tarefas com 
garra e determinação, o que pode render uma 
grana a mais para o seu bolso. Pode até sobrar 
algum para garantir os presentinhos de Natal para 
as pessoas queridas — só não exagere nos gastos.

Sabe aquele assunto ou problema que você colocou 
embaixo do tapete, mas vive te incomodando? Pois o céu 
avisa que chegou a hora de encarar os desafi os e cortar o 
mal pela raiz. A presença da Lua na Casa 8 indica que você 
pode mudar o rumo das coisas e virar o jogo a seu favor.

A Lua em Leão realça todos os pontos fortes do seu signo 
e com Marte no paraíso astral, você fará o que estiver ao 
seu alcance para chamar atenção das pessoas e conquistar 
o seu espaço. Fará questão de mostrar seu talento e suas 
habilidades, e também pode usar a sua criatividade.

A Lua incentiva as parcerias, sociedades e a união 
entre pessoas com metas em comum. Ao mesmo 
tempo, Marte te ajuda a identifi car bons aliados 
e ainda acentua a sua habilidade para liderar os 
colegas em busca dos seus ideais.

Ainda que os astros realcem a sua simpatia, você é 
naturalmente discreta e vai preferir cumprir seu trabalho 
quietinha no seu canto, sem chamar muita atenção. No 
fi m da tarde, pode se desconcentrar um pouco ou ter 
difi culdade para aprender algo — seja persistente.

Se por um lado a Lua garante mais disciplina para cumprir 
as tarefas, por outro Marte aumenta sua determinação, 
coragem e vontade de brilhar. Isso incentivará você a 
lutar com toda força pelos seus objetivos, e vai querer 
provar seu valor e fará tudo para alcançar o sucesso.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Já existe uma troca de olhares 
da Globo com Paulinho Gogó, 

Maurício Manfrini...... Os 
trabalhos dele no Multishow 

despertaram a melhor das 
atenções.Sérgio Guizé já está 

num time muito especial de 
atores da nossa TV...... Tudo 

que faz, faz bem. Não por acaso 
o interesse de vários autores 

em seu trabalho.Há um traço 
comum na produção de séries 

mexicanas...... Os responsáveis, 
em suas realizações, nunca dão à 

questão da continuidade a atenção 
que ela merece...... Numa mesma 

continuidade atores e atrizes 
chegam a trocar de roupa mais 

de uma vez...... Isto, entre outros 
detalhes.A Star+ deu início 
às gravações da série original 

“How To Be a Carioca”, comédia 
criada por Carlos Saldanha, Joana 

Mariani e Diogo Dahl...... Seu 
Jorge é um dos protagonistas. 

Estreia em 2022. 

Chama de embarque
Silvio Santos está com as ma-

las prontas para sua viagem de 
férias aos Unidos, Orlando.

Natal e Ano Novo lá, com a fa-
mília inteira.

Nova temporada
Globo vai estrear nova tem-

porada do ”Lady Night” em 20 de 
janeiro. Exibições até maio, sem-
pre às quintas-feiras, total de 18 
programas.

Será uma seleção do que foi 
exibido no Multishow em 2020 e 
2021.

Quero mais
A Globo ainda não abre, mas 

existem planos para maior apro-
veitamento de Juliette Freire na 
sua programação de 2022.

E poderá começar até pelo 
“BBB”.

Expectativa
O mercado está no alvoroço, 

esperando primeiros movimen-
tos de Netfl ix e companhia bela, 
para a produção de trabalhos 
mais longos, em moldes de du-
ração parecido com “Verdades 
Secretas 2” do Globoplay.

A defi nição que é meio com-
plicada: novela mais curta ou sé-
rie mais longa?

A propósito
A Netfl ix está acelerando os 

trabalhos da série sobre a vida e 
carreira de Ayrton Senna na Fór-
mula 1.

Já tem todo um elenco enca-
minhado.

Personagem definido
Em “Reis, próxima novela da 

Record, Igor Rickli é uma das cer-
tezas do elenco.

Foi escolhido para o papel de 

Salomão, fi lho do Rei Davi e de 
Bate-Seba.

Movimento
Jornalismo da Band, sob a 

direção de Fernando Mitre e Ro-
dolfo Schneider, iniciou negocia-
ções com os principais partidos, 
visando a realização de debates 
para cargos majoritários no ano 
que vem.

A ideia, como sempre, é apre-
sentar o primeiro nos dois turnos.

No entanto
A TV Jovem Pan entrou nesse 

circuito e também manifestou 
interesse de ser a primeira a pro-
mover debates no primeiro e se-
gundo turnos.

Em função deste impasse, ou-
tras reuniões foram combinadas 
com os principais partidos em 
janeiro, aí sim para a defi nição 
ofi cial das datas.

Série com Tom Cavalcante no streaming terá novas temporadas

A série “LOL: Se Rir, Já Era”, 
com Tom Cavalcante e Clarice Fal-
cão, disponível no Amazon Prime 
Video, foi muito bem em seu lan-
çamento.

Simples consequências, mais 
duas temporadas seguidas serão 
gravadas neste próximo ano, desta 
vez em São Paulo – a primeira foi 
no Uruguai. Produção da Formata, 
da Daniela Busoli, e elencos já em 
fase de estudos. 

Em destaque na Amazon, a 
primeira edição de “LOL” tem as 
participações de Flávia Reis, Bruna 
Louise, Estevam Nabote, Diogo De-
fante, Noemia Oliveira, Igor Guima-

rães, Nany People, Th iago Ventura, 
Marlei Cevada e Yuri Marçal.

Os humoristas são desafi ados 
a segurar o riso por seis horas, 
tempo de confi namento em um 

estúdio onde, a todo o momento, 
são provocados entre si com pia-
das e esquetes.

Quarenta e seis câmeras mar-
cam os movimentos dos confi na-
dos. O esboço de qualquer sorriso 
também é severamente penaliza-
do.

Quando as câmeras detectam 
a “infração”, Tom, que acompanha 
tudo em uma sala de comando, 
anuncia a eliminação, com direito 
à exibição de um tira-teima.

O último sobrevivente, o ga-
nhador portanto, recebe R$ 350 
mil para doar à uma instituição de 
caridade de sua escolha.

INSTAGRAM

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CFC
OFERECIDO

ACESAANULA

ETROCADA
CAROBOLA

NOATEMM
COLHERDECHA

PIORUNIT
TAMPEITCE

CÃASSEOU
IASESBS

AFIMNTE
IÇETERNA
CARRAPATO

BORDARSOS

Dado; 
presen-
teado

A maior
massa de
água do
planeta 

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Ligada
(a luz)

Um dos
quatro

evangelis-
tas (Bíb.)

Personagem
caipira de 
Mauricio de
Sousa (HQ)

Levar
a (?):
perder

Limpou;
lavou

Época;
período

Elvis
Presley,
mito do

rock

(?) montes:
em grande

quanti-
dade 

Parasita
comum

em cães e
bovinos

A que
dura para
sempre

Orna-
mentar
(tecido)
com fios 

Mensa-
gem do

navio em
perigo

Sílaba de
"cancã"

Que tem
vínculo

Cobri a
panela

Peritos
(fig.)
Alçar;

levantar

"O barato
sai (?)"
(dito)

Laço do
vaqueiro
Oportuni-
dade (gír.)

Substi-
tuída

Tábua com
rodilhas

Recipiente
de vime

Virtude do
religioso

Objeto
esférico

As viagens
de avião

Consoantes
de "base"

Parte
posterior

Inclusive
Hip-(?),
gênero
musical

Torna
inválido 

Alcançar;
conseguir 

"Ursinho" 
australiano
(?) Nagle,

ator

Antecede
o "N"

Apelido de 
"Eduardo"

Unidade,
em inglês
Dispensar;
desobrigar

Tribunal
de Contas
do Estado

(sigla)

Até que enfim

Pedaço de vidro
ou de louça

3/hop — rar. 4/afim — ases — unit.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS -  CLUBSERV

O presidente da Associação “CLUBE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS –
CLUBSERV”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os seus associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 28 de Dezembro de 2021, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos horas) 
em primeira convocação e às 15:00h (quinze horas) em segunda convocação, na sede da Associação, localizada 
na Rua Ministro Macedo Soares, 1876, Lagoa Nova, CEP: 59.076-660, Natal/RN, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre o valor da mensalidade que será cobrada em folha de pagamento dos Associados do 
CLUBSERV e forma de reajuste anual.

                  Natal/RN, 22 de Dezembro de 2021.

Antônio Carlos do Nascimento
CPF: 130.659.474-04

Presidente do CLUBSERV – Clube dos Servidores Públicos Federais

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação para desenvolver a atividade de Outros Sistemas de Tratamento e/ou Disposição Final de 
Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e Industrial, localizada Rua Ranieri Barbosa Paiva, 273 Dom 
Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803.

Fabrício Resende Fonseca
Diretor Comercial

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 Instalação e Operação Nº 2021-162816/TEC/LIO-0027, com prazo de validade até 15/12/2023 em favor
de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 7-SDM-0010-RN: 9.398.377,74 mN; 714.909,80 mE, com 1.094,13 metros, e produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite Pereiro (ECS PRR) (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, 
Campo de Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN.
Licença de Instalação e Operação Nº 2021-162685/TEC/LIO-0024, com prazo de validade até 17/12/2023 em favor
de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 8-SDM-0011-RN: 9.399.654,03 mN; 715.147,07 mE, com 391,29 metros, e produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite Pereiro (ECS PRR) (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN.
Licença Prévia de Perfuração Nº 2021-163014/TEC/LPpe-0029, com prazo de validade até 17/12/2023 em favor de 
01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SDM-
0010-RN: 9.398.377,74 mN; 714.909,80 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) 
Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município 
de Assú/RN.
Licença de Instalação e Operação Nº 2021-162765/TEC/LIO-0026, com prazo de validade até 17/12/2023 em favor
de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 7-SDM-0008-RN: 9.400.311,00 mN; 716.576,00 mE, com 3.056,40 metros, e produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN.
Licença Prévia Nº 2021-163561/TEC/LP-0097, com prazo de validade até 17/12/2023 em favor de 01 (uma) linha de 
surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-
SDM-0010-RN: 9.398.377,74 mN; 714.909,80 mE, com 1.094,13 metros, e produção a ser escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 715.065,05 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da 
Mata (SDM), 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:

Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157463/TEC/RLO-1516, com prazo de validade até 15/12/2023 em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
7-LOR-0058-RN: 9.389.850,90 mN; 669.025,40 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora 
de Lorena (ECC LOR-A). Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR) (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE), 
Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158477/TEC/RLO-0053, com prazo de validade até 15/12/2023 em 
favor de 09 (nove) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000: 7-LOR-0072A-RN: 9.389.828,40 mN; 667.229,20 mE; 7-LOR-0073A-RN: 9.390.348,50 mN; 668.129,80 mE; 7-
LOR-0077A-RN: 9.389.684,60 mN; 667.813,90 mE; 7-LOR-0078A-RN: 9.389.422,90 mN; 667.652,60 mE; 7-LOR-
0081A-RN: 9.390.277,70 mN; 666.827,20 mE; 7-LOR-0082A-RN: 9.390.027,10 mN; 667.448,90 mE; 7-LOR-0083A-
RN: 9.389.937,80 mN; 667.017,50 mE; 7-LOR-0085A-RN: 9.389.449,40 mN; 668.427,80 mE e 7-LOR-0086A-RN: 
9.389.828,70 mN; 668.420,40 mE, com produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora Lorena (ECC 
LOR-A) (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE).Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN.
Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158476/TEC/RLO-0052, com prazo de validade até 15/12/2023 em 
favor de 03(três) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000: 1-FC-0003-RN: 9.414.892,00 mN; 677.522,00 mE; 7-FC-0006-RN: 9.415.239,00 mN; 677.324,00 mE e 7-FC-
0009-RN: 9.415.089,00 mN; 676.951,00 mE, com as produções escoadas para a Estação Coletora Satélite Fazenda 
Curral (ECS FC), (9.415.230,00 mN; 677.334,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR)
(9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161001/TEC/RLO-0423, com prazo de validade até 17/12/2024 em 
favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Paturi (ECS PAT), coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.409.794,00 mN; 702.302,00 mE. Polo RFQ, Município de Mossoró/RN.
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157023/TEC/LRO-0328, com prazo de validade até 17/12/2023 em 
favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Sábia (ECS SAB), coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE. Polo RFQ, Município de Assú/RN.

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 Simplificada para 01 (um) acesso entre os poços petrolífero de códigos 7-SBO-0003-RN ao 7-SBO-
0007-RN, localizado no Campo de Produção de Sabia Bico de Osso (SBO), município de Assu/RN.

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:

Renovação de Licença Operação para sistema de injeção de água contemplando 20 (vinte) poços injetores e 
suas respectivas linhas de injeção de códigos 7-BAL-0006-RN, 7-BAL-0008-RN, 7-BAL-0010-RN, 7-BAL-0011-
RN, 7-BAL-0012-RN, 7-BAL-0013-RN, 7-BAL-0017-RN, 7-BAL-0023-RN, 7-BAL-0025-RN, 7-BAL-0026-RN, 8-
BAL-0028-RN, 8-BAL-0029-RN, 8-BAL-0030-RN, 7-BAL-0046-RN, 8-BAL-0049-RN, 8-BAL-0050-RN, 7-BAL-
0057-RN,7-BAL-0065-RN, 7-BAL-0073-RN e 7-BAL-0080-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do 
Algodão, município de Governador Dix-sept Rosado/RN.
Renovação de Licença Operação para sistema de injeção de água contemplando 14 (quatorze) poços injetores 
e suas respectivas linhas de injeção de códigos 1-FMQ-0001-RN-I, 3-FMQ-0002-RN, 3-FMQ-0003-RN, 3-FMQ-
0005-RN, 7-FMQ-0006-RN, 7-FMQ-0008-RN, 7-FMQ-0012-RN, 7-FMQ-0016-RN, 8-FMQ-0018-RN, 7-FMQ-
0022-RN, 8-FMQ-0024-RN, 8-FMQ-0028-RN-I, 7-FMQ-0036-RN e 7-FMQ-0043-RN, localizado no Campo de 
Produção de Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-sept Rosado/RN.

WELLITON GOMES CHAVES
Gerente administrativo/Financeiro

O Tribunal de Justiça do RN, 
por meio do seu Núcleo de 
Ações e Programas Socio-

ambientais (NAPS), e a Paróquia 
de São Pedro Apóstolo, localizada 
no bairro do Alecrim, em Natal, 
realizaram casamento comunitá-
rio, neste sábado 18 e domingo 19, 
para 16 casais que tiveram a gra-
tuidade no processo do casamen-
to civil, dispensando as taxas car-
torárias, através de parceria com 
quatro Ofícios de Notas de Natal e 
mais os cartórios de São Gonçalo 
do Amarante e de Extremoz.

O casamento teve início na noi-
te do sábado, com oito casais selan-
do sua união matrimonial. Na tarde 
do domingo, mais oito participa-
ram da cerimônia religiosa com 
efeitos civis, celebrada pelo padre 
Francisco de Assis Mota de Sousa, 
pároco da Igreja de São Pedro, do 
Alecrim. Em clima de alegria, noi-
vos, padrinhos, familiares e amigos 
compareceram à igreja para pres-
tigiar o evento, que contou com a 
participação da desembargadora 
Zeneide Bezerra, vice-presidente 
do TJRN e coordenadora do NAPS, 
que falou sobre a atuação do Poder 
Judiciário junto à população.

Considerando o primeiro casa-
mento comunitário após o início 
da pandemia como um momento 
histórico, a desembargadora Ze-
neide Bezerra disse estar muito 
feliz em promover e participar do 
evento. Ela destacou a parceria do 
Tribunal de Justiça com a Igreja de 
São Pedro dizendo que o TJ segue 
com um olhar especial no social. “A 
gente tem feito inúmeros casamen-
tos em parceria e esta é a primeira 
após o início da pandemia. Então 
este momento se reveste de uma 
grande importância para o Judiciá-
rio e para a população”, disse.

Diante dos nubentes, familia-
res e convidados, Zeneide Bezerra 
falou das ações sociais promovidas 
pelo TJ potiguar, através do NAPS, 
desde o ano de 2009, levando a to-
das as regiões do estado programas 
como os casamentos comunitá-
rios, o Justiça na Praça, o Justiça e 
Escola e também falou do viés so-
cioambiental da Justiça Estadual.

Ao destacar a parceria com os 
cartórios, ela ressaltou que ações 
como esta levam dignidade para 
as pessoas. Agradeceu ao padre 
Mota pela parceria e parabenizou 
o religioso pela reforma feita em 

sua paróquia. “Obrigado a todos. 
Que Deus os faça muito felizes!”, 
desejou. E se despediu dizendo 
que “o casamento é a melhor coisa 
do mundo e naturalmente a gente 
tem que construir uma vida a dois, 
um compartilhamento de ideias. 
Pode até ser que o amor acabe, 
mas o respeito, jamais! Sejam feli-
zes!”, parabenizou.

Para o padre Francisco de As-
sis Mota a importância deste casa-
mento para os casais se dá no fato 
de que muitos deles já viviam jun-
tos há algum tempo e a celebração 
do matrimônio formaliza uma si-
tuação já existente na prática. Ele 
comemorou a união da Igreja com 
o Poder Público, através do Poder 
Judiciário, para benefi ciar a popu-
lação porque, segundo o pároco, 
muitos não poderiam arcar com 
os custos do casamento e, por isso, 
a iniciativa facilita a formalização 
da união desses casais.

“Muito obrigado a todos vocês. 
Eu sei que vocês estão muito feli-
zes porque era um sonho que está 
sendo realizado”, afi rmou, pedindo 
uma salva de palmas para a desem-
bargadora e sua equipe. “A presen-
ça da senhora aqui representa o seu 
compromisso com a sociedade”, 
afi rmou, dizendo que a magistrada 
cumpre bem sua missão social e 
que sua presença no casamento é 
motivo de prestígio para todos os 
noivos e todos os presentes.

Vinte e oito anos. Esse foi o 
tempo que o casal Edson Veloso 
e Janeide Veloso esperaram por 
uma oportunidade para contraí-
rem matrimônio. Ele funcionário 
público e ela do lar, o casal teve 
a felicidade de, no mesmo dia, se 
casaram e participarem do casa-
mento do próprio fi lho. Isto por-
que foi na tarde desse domingo 
(19) que Heitor Veloso, professor 

de educação física disse sim e se 
tornou o esposo da auxiliar de far-
mácia Janaína de Oliveira. A felici-
dade dos dois casais transparecia 
a todos que os cumprimentavam 
na igreja.

Segundo Edson Veloso, o con-
vite partiu de um conhecido da 
paróquia e foi prontamente aceito 
pelo casal. Foram três meses para 
deixar tudo pronto para o grande 
dia do casamento. Visivelmente 
felizes e emocionados, pai e mãe 
não escondiam a alegria de ver o 
fi lho casando junto com eles. “Eu 
me emocionei mais em ver ele 
chorar, eu me emocionei quando 
vi meu esposo para me receber, 
mas a emoção do fi lho é maior do 
que você mesma estar casando”, 
revelou Janeide Veloso.

Heitor Veloso, ao saber do con-
vite, também resolveu aproveitar 
a oportunidade. Ele falou sobre o 
casamento comunitário. “É um 
evento muito grandioso de estar 
realizando um sonho junto com 
os meus pais. Então foi tudo muito 
maravilhoso todo esse sonho que 
está se realizando neste momen-
to”, afi rmou. Para ele, é impor-
tante a gratuidade do casamento 
porque nem todos têm condições 
de custeá-lo.

A mesma preocupação do pai, 
Edson Veloso. Ele revelou que 
antes estava preocupado porque 
tinha o pagamento da taxa do 
cartório para casar. Assim, fi cou 
mais aliviado com a gratuidade 
de todo o casamento. Ele agrade-
ceu a desembargadora Zeneide 
Bezerra pelo benefício para todos 
os noivos. “É muito bom, muito 
importante porque tinha muita 
gente esperando essa oportunida-
de para concretizar um sonho, né? 
E, somos nós e o menino!”, come-
morou.

TJ e Igreja de São Pedro 
oficializam  casamentos 
em cerimônia comunitária
PARCERIA| Casais tiveram 
gratuidade no processo 
do casamento civil 

DIVULGAÇÃO

Em clima de alegria, noivos, padrinhos, familiares e amigos foram à cerimônia
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É o que menos importa 
Os clubes que irão disputar 

o Campeonato Estadual seguem 
com seus treinamentos e jogos 
amistosos. Digo sempre que, o 
que menos importa nesta fase 
são os resultados. Vencer por 

1x0 ou 10x0 não tem diferença 
alguma. Até porque os resultados 
positivos obtidos podem estar 
maquiando algo que ainda está 
errado. E nada melhor do que o 
início do trabalho para se corrigir 
os erros existentes.

É a tendência 
A chegada de Ronaldo Nazário ao 

Cruzeiro, agora como “dono”, mostra 
aos demais clubes brasileiros que es-
te novo conceito de se fazer futebol 
passa a ser a nova tendência. É um co-
meço sem volta. Não dá mais para se 
esperar pelo dinheiro dos abnegados. 
Pela bilheteira das partidas de futebol. 
Quero eu acreditar que, em um futuro 
bem próximo, vários clubes do fute-
bol brasileiro estarão sendo geridos 
por homens de negócio. Homens que 
olharão apenas para números.

Não aprendem
Os clubes brasileiros realmen-

te não aprendem. Depois do dis-
sabor de ter Daniel Alves, o São 
Paulo agora confirma o lateral, 
Rafinha, e espera anunciar, Dou-
glas Costa, nos próximos dias. 
Daniel Alves deixou o clube e irá 
receber mais de R$ 700/mês pelos 
próximos quatro anos. O clube 
paulista ficou com uma dívida de 
mais de R$ 14 milhões com o late-
ral. Nossos dirigentes vão morrer 
e não aprendem.

Não tem segredo
O Atlético/MG acabou o ano 

de 2021 como o grande vencedor 
do futebol brasileiro. Além de ter 
conquistado a tríplice coroa o 
alvinegro ganhou muito dinhei-
ro com bilheteira e premiações. 
Não tem segredo. Planejou, 
investiu, conquistou títulos, os 
resultados dentro de campo e 
fi nanceiros aparecem.

Corretíssimo 
O futuro presidente do Ale-

crim, Luiz Henrique, esteve no 
nosso programa, Segunda Bola, 
na 87.9 FM, na última segun-
da-feira. Luiz Henrique deixou 
claro que irá procurar todos os 
alecrinenses para que o clube 
possa seguir unido. Perfeito o 
raciocínio do novo mandatário 
alviverde. Dividir é para os tolos. 
Os ignorantes. O clube é de todos 
e não de uma meia dúzia de seis. 

Que assim seja
O presidente do América, 

José Ivanaldo Souza, já disse rei-
terada vezes que, sua intenção 
é fazer com que o clube rubro 
jogue, desde o início do ano, 
na sua casa. Ou seja, no Arena 
América (Rochão). Perfeito o 
raciocínio do presidente. Se eu 
tenho casa não tem porque pa-
gar aluguel para jogar em outra. 
Só quem ganhará com isso será 
a torcida rubra. No futebol não 
cabe mais picuinhas. Principal-
mente entre aqueles que gos-
tam das mesmas cores.

Ainda busca reforços 
A direção do ABC segue em busca de reforços. Mais um zagueiro. Um 

volante. E um atacante. São essas às posições que ainda estão carentes vi-
sando o início do estadual. O ABC mudou praticamente todo o seu elenco 
que terminou a série D. Poucos jogadores permaneceram do grupo que con-
quistou o acesso. Às contratações são necessárias para mesclar experiência 
com juventude. Até porque vários garotos das bases foram alçados a equipe 
principal. Que os novos contratados possam chegar com a maior brevidade 

Muita confiança 
Entre os novos contratados pelo América sem dúvida alguma o meia, 

Márcio Mossoró, é o que vem gerando mais expectativa entre os torcedores 
rubros. Márcio Mossoró é um jogador bastante experiente e tem uma histó-
ria no futebol do exterior. Acredito que o meia poderá ser muito útil ao clube 
rubro na próxima temporada.

Potiguar de Mossoró e Globo FC 
vão se enfrentar em amistoso 
preparatório para o campeo-

nato estadual de 2022. O confronto 
entre as duas equipes está marcado 
para quinta-feira 23, às 15h, no está-
dio municipal de Riacho da Cruz, em 
Itaú.

No domingo, no mesmo local, 
o Potiguar venceu por 9 a 0 o jogo-
-treino contra a seleção de Riacho da 
Cruz e Itaú. Os gols foram marcados 
por Matheus Bidick (4), Carlos Alber-
to, Narcílio, Ramon, Juninho e Felipe.

Na oportunidade, o Potiguar, sob 

o comando do técnico Joel Cornelli, 
atuou com Alan Faria (Oliveira); Do-
da (Th iago Carvalho), Paulo César 
(Mateus Jeff erson), Rafael Lima (Dei-
vinho) e Ronald (Lucas); Fabricio Lu-
sa (Aleson), Jorginho Magé (Blendon) 
e Ramon (Bisneto); Narcilio (Daniel-
zinho), Matheus Bidick (Juninho) 
(Felipe); Carlos Alberto (Doriva).

O Potiguar estreia no estadual no 
dia 9 de janeiro, diante do Santa Cruz 
de Natal, no estádio Nogueirão, em 
Mossoró. O Globo, atual campeão, 
enfrenta o ABC no mesmo dia, no 
Frasqueirão, em Natal.

Funvic Natal busca recuperação 
na Super Liga diante do América
É HOJE | Partida está 
marcada para às 21h30, no 
Ginásio Nélio Dias, em Natal

Em busca de recuperação. Nes-
ta quarta 22, o Natal recebe a 
equipe do América Montes 

Claros no ginásio Nélio Dias, às 
21h30, pela 11ª rodada da Super Li-
ga masculina de vôlei.

A 18 pontos do líder Minas, que 
possui 30 pontos, o Natal precisa se 
recuperar. Com 12 e 9 pontos res-
pectivamente, potiguares e minei-
ros fazem um confronto direto pelo 
oitavo lugar na tabela, que dá direito 
a disputar os play off s ( fase fi nal) da 
competição.

O Natal também fi cará de olho 
em outro duelo. SESI e São José dos 
Campos se enfrentam na quarta ás 
19:00. Em caso de tropeço do São José, 
a equipe dependeria apenas de si para 
subir a sétima colocação e ocupar uma 

posição mais confortável na tabela.
Na última partida, que foi válida 

pela décima rodada e disputada no 
sábado 18, a equipe potiguar perdeu 
para o Vôlei Renata/Campinas fora 
de casa, por 3 sets a 2, em um jogo 
disputado, com muita emoção e 
bons rallys. As parciais da partida 
foram 26/24, 23/25, 25/15, 22/25 e 
21/19. O ponteiro Elian, do Natal, 
foi o maior pontuador do jogo, com 

25 pontos. O central Lucão, que 
disputou as olimpíadas de Tóquio 
pelo Brasil, marcou 19 pontos para 
o Campinas.

No mesmo dia, em partida tam-
bém válida pela 10 rodada da Super 
Liga, o América foi derrotado pelo 
Goiás por 3 sets a 2, em mais uma 
partida acirrada. Até então, a equi-
pe goiana dividia a lanterna com o 
Uberlândia.

PEDRO TEIXEIRA/DIVULGAÇÃO

Potiguares e mineiros fazem confronto direto pelo oitavo lugar na tabela

AMISTOSO

Potiguar de Mossoró e 
Globo jogam na quinta 23


