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LIBERTADORES

Azevedo desmente Isolda 
sobre delação na CPI da Arena

Ney Matogrosso volta 
aos palcos e vê “horror” 
na política brasileira

ALRN é bicampeã 
no Prêmio Unale 
Assembleia Cidadã

Covid-19: nova cepa 
africana deixa OMS 
em estado de alerta

ESPORTES. 16 |  Neste sábado 27, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Montevidéu, capital do 
Uruguai, e disputam o título de melhor clube da América do Sul em um jogo que promete fortes 
emoções. Times entram no gramado do estádio Centenário às17 horas (horário de Brasília).

POLÍTICA. 3 | O presidente da CPI da Arena das Dunas, 
Coronel Azevedo (PSC), rebateu as informações da 
relatora Isolda Dantas (PT) que, em reportagem exclusiva 

publicada pelo Agora RN, denunciou que parte dos 
integrantes da Comissão haviam desistido da aprovação 
de requerimento para celebração de delação premiada.

CULTURA. 14 | Cantor se apresentou em Natal e 
concedeu entrevista ao Agora RN, onde falou da 
carreira e de como percebe o cenário político atual

POLÍTICA. 2 | Trabalho de modernização da Assembleia 
Legislativa segue se destacando pelo País. Sistema 
e-Legis conquistou o bicampeonato da categoria Gestão. 

GERAL. 13 | A classificação de Variante de Preocupação, 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde, exige 
importantes ações por parte dos governos.

Ney Matogrosso disse que, ao 
contrário de muitos artistas, não 
sentiu vontade de fazer lives
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O trabalho de modernização 
da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte segue se 

destacando pelo País. Concorrendo 
ao prêmio Unale Assembleia Cidadã 
2021, o sistema e-Legis conquistou o 
bicampeonato da categoria Gestão 
durante a 24ª Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Esta-
duais (CNLE), que vem sendo reali-
zada ao longo da semana em Campo 
Grande (MS). O prêmio coroa os resul-
tados do Legislativo potiguar e rati� ca 
a excelência do trabalho desempe-
nhado pela Casa, além de ter sido pre-
miado na mesma categoria em 2019.

“O êxito na premiação demonstra 
para todo o Brasil o direcionamento 
correto e o trabalho e� ciente de todos 
os setores da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte. Me orgulha 
representar uma Casa com pro� ssio-
nais tão competentes. Mérito e reco-
nhecimento também ao presidente 
do Legislativo potiguar, deputado 
Ezequiel Ferreira, por não medir es-
forços para que os servidores possam 
desempenhar suas funções com 
tamanha competência e maestria”, 
disse o deputado Gustavo Carvalho.

O sistema e-Legis é uma ferra-
menta desenvolvida pela Casa para 
gerenciar o ciclo do processo legislati-
vo, tornando-o totalmente eletrônico, 
desde a concepção das proposições 
nos gabinetes parlamentares até a 
sua votação em Plenário. “Esse prê-
mio é fruto não apenas do esforço do 
setor de tecnologia da Assembleia do 
Rio Grande do Norte, mas também 
de toda a equipe que compõe o parla-

mento potiguar. É o reconhecimento 
de um trabalho exitoso que, inclusive, 
já vem sendo cooperado com outras 
Casas Legislativas do Brasil, a exem-
plo da Assembleia de Santa Catarina”, 
comemorou Mario Sérgio, diretor de 
tecnologia da ALRN.

O mérito foi compartilhado tam-
bém pela diretora administrativa da 
Assembleia do RN, Dulcinea Brandão. 
“Essa premiação re� ete o reconheci-
mento das outras casas legislativas 
do País e da Unale, principalmente, 
quanto a excelência na gestão do 
presidente Ezequiel Ferreira frente ao 
Parlamento potiguar. Uma conquista 
justa e merecida, sem deixar de ressal-
tar a qualidade dos nossos concorren-
tes, mas o nosso diferencial é ter um 
sistema desenvolvido pela equipe da 
própria Casa”, destacou Dulcinea.

O e-Legis começou a ser desen-
volvido em 2018 com sua primeira 
versão implantada em agosto de 
2019. Com a pandemia do Covid-19, 
em 2020, e a adoção das medidas de 
distanciamento social, a necessi-
dade de criar alternativas para dar 
continuidade às atividades legislati-
vas impulsionou o desenvolvimento 
do Módulo de Plenário do e-Legis, 
integrado com o painel eletrônico, 
e do Sistema de Deliberação Remo-
ta (SDR). A experiência positiva foi 
notada por outras instituições, que 
demonstraram interesse via termo 
de cooperação técnica e cessão de 
direitos de uso.

O prêmio foi divulgado nesta 
sexta-feira 26 durante encerramento 
da 24ª Conferência da Unale. Cada 
projeto vencedor receberá a quantia 
de R$ 20 mil para serem investidos em 
projetos futuros, além do selo da As-
sembleia Cidadã e o troféu transitório 
- que será entregue em solenidade na 
Assembleia Legislativa do RN e que 
� ca em exposição na Casa pelo prazo 
de um ano.
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Nada como investimentos 
estrangeiros para animar a 
economia.

Agora, gabar-se por ter convenci-
do um xeque árabe a investir R$ 1 bi-
lhão para transformar Angra dos Reis, 
no litoral do Rio de Janeiro, em uma 
atração turística internacional, é de 
dar inveja a qualquer corretor de imó-
veis que não opere em Los Angeles.

Bolsonaro deu a notícia a uma 
de suas mídias preferidas no último 
dia 19, que só a veiculou ontem meio 
que para justi� car a farra de Dubai e 
a motociata do Catar. Nada mal mos-
trar um pouco de trabalho, mesmo 
que o resultado termine como mais 
um aprazível destino para ricos.

Nada também contra os ricos 
que aspiram se esbaldar em Angra 
dos Reis, especialmente os que pra-
ticam � lantropia; mas essa indústria 
de realizações passa meio como 
conversa � ada, com todo o respeito a 
quem gosta de ouvir.

Contudo, é preciso que se diga: 
o corretor que se preza não se preo-
cupa com o superávit primário, com 
desemprego (que não seja o dele) e 
com a in� ação de preços. 

Para ele, tudo de bom ou ruim é 
uma janela de oportunidades.

Corretores nada têm a ver com 
as relações bilaterais ou com a crise 

econômica no continente e suas con-
sequências geopolíticas.

Ele só se preocupa em vender.
Mas Bolsonaro foi além: aprovei-

tou para reclamar ao canal simpati-
zante das leis ambientais brasileiras 
que, segundo ele, atrasam o desen-
volvimento do país.

Com o Brasil à beira da recessão, 
é num “case” de sucesso mexicano 
que Bolsonaro se inspira.

“Cancun fatura um pouco mais 
de US$ 10 bi por ano, a gente podia 
estar falando parecido com isso e 
não temos como ir pra frente”, a� r-
mou naquela sintaxe peculiar.

Diga isto para o ministro do Tu-
rismo, o sanfoneiro.

Não tem saída mágica no Bra-
sil que não inclua muito trabalho e 
planejamento. Duas palavrinhas que 
não estão no vocabulário do governo 
especialista em anunciar iniciativas 
sem nenhuma “acabativa”.

Que preenche cargos de primeiro 
escalão por preencher e os ministé-
rios funcionam ao sabor da conve-
niência política do mandatário sem 
ninguém com fundilhos para dizer o 
que é certo ou errado.

Nessa linha de comando, onde a 
autonomia é uma � cção, os gastos 
das arábias são mesmo dignos de 
xeques e sultões.

Desbravador das Arábias

Baratinho
Aliás, o empresário e arqui-

teto Ítalo-brasileiro Guto Bia-
zzetto, de Curitiba, é o curador 
do projeto que reuniu a marca 
italiana Tonino Lamborghini e 
a Incorporadora Ga� sa, cujo re-
sultado foi o lançamento do em-
preendimento residencial To-
nino Lamborghini Apartments 
San Paolo, no bairro Jardins, em 
São Paulo.

Quem gosta de pagar 
acima de R$ 15 mil o metro 
quadrado construído por 
qualquer coisa, é só começar 
pelos Jardins. Se não estiver 
satisfeito, pode procurar no 
Itaim Bibi por R$ 29 mil. 

Falando grosso
Quando fala para um veícu-

lo bolsonarista, autoridades da 
República ligadas ao governo 
costumam engrossar a voz. Foi 
o caso do primeiro-ministro 
Arthur Lira, dono do orçamento 
federal, em entrevista à Jovem 
Pan.

Ouçamos o que ele disse:
“A execução orçamentária 

é por parte do Poder Executi-
vo, em comum acordo com a 
lei aprovada pelo Legislativo. 
Legislar sobre Orçamento é 
função imprescindível, única e 
especí� ca do Poder Legislativo, 
não competindo a nenhum ou-
tro Poder tratar suas regras”.

Então tá.

Variante
Pense duas vezes antes de 

trocar perdigotos na avenida 
no carnaval fora de época. A 
Bolsa de Valores recuou 4,04% 
nesta sexta-feira, aos 101.535, 
acompanhando a queda ge-
neralizada dos mercados 
globais com o surgimento 
de uma nova variante da Co-
vid-19. O pessimismo conta-
mina as companhias aéreas, 
que registraram as maiores 
baixas, com as perdas da Gol 
superando os 10%.

Passaporte
Mas nada disso sensibili-

za o presidente da República 
que quer mesmo as fronteiras 
abertas e, quem sabe, até alguns 
voos extras para a África, casa 
da nova variante do coronavírus 
que está apavorando a Europa.

A� nal, homem que é ho-
mem não vira jacaré.
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Cheiro de carro novo
No país que é o inferno dos 

pobres e o paraíso dos ricos, só 
dando belos nomes aos novos em-
preendimentos imobiliários.  

Em São Paulo, a Ga� sa fez em 
outubro último o pré-lançamento 
do Tonino Lamborghini Apart-
ments San Paolo, nos Jardins, em 
homenagem à  família que dá seu 
nome a automóveis esportivos.

Junto com o nome, o empre-
endimento é acompanhado ar-
quitetonicamente das linhas que 
tornaram célebres esses carros de 

traços angulosos, valendo tam-
bém para a decoração das áreas 
comuns, que terão mobiliários e 
itens de decoração importados da 
Itália, com assinatura da empresa.

São 17 unidades de 250 metros 
quadrados cada e 96 estúdios de 
21 a 34 metros quadrados que po-
derão ser decorados com itens da 
grife pelos a� cionados e futuros 
moradores.  

Ah, os estúdios terão armários 
desenhados pelo próprio Tonino 
Lamborghini.

Quem se habilita?

ALRN é bicampeã no 
Prêmio Unale Assembleia 
Cidadã com e-Legis
CONQUISTA |  Prêmio coroa 
os resultados do Legislativo 
potiguar e ratifica a 
excelência do trabalho 
desempenhado pela Casa 

Resultado foi divulgado durante encerramento da 24ª Conferência da Unale 

JOÃO GILBERTO/ALRN
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O presidente da CPI da Arena 
das Dunas, Coronel Azevedo 
(PSC), rebateu as informações 

da relatora Isolda Dantas (PT) que, 
em reportagem exclusiva publicada 
pelo Agora RN nesta quinta-feira 25, 
denunciou que parte dos integran-
tes da Comissão haviam desistido 
da aprovação de requerimento para 
celebração de delação premiada que 
poderia envolver a ex-governadora 
Rosalba Ciarlini (PP) em irregulari-
dades. O fato teria ocorrido em reu-
nião administrativa no último dia 16, 
conforme a ata do encontro.

Azevedo a� rmou que o que ele 
e os colegas Kleber Rodrigues (PL) e 
Tomba Farias (PSDB) rejeitaram foi 
uma nova convocação de testemu-
nhas que já haviam prestado depoi-
mentos, anteriormente, e que uma 
delas inclusive, está fora do país, o 
que comprometeria o cronograma 
da CPI, que será encerrada na próxi-
ma semana. O deputado disse ainda 
que as testemunhas estavam envolvi-
das na construção do estádio Arena 

das Dunas, em Natal, e que isso não 
era objeto de investigação da CPI.

“Essa rejeição que consta aí (na 
ata), signi� ca (evitar) trazer alguém 
para a CPI para ser exposto, ser ouvi-
do de novo, repetir o que ele já falou 
na época. E que esses nomes tinham 
a ver com a construção do Arena, 
que não é objeto da CPI. Ela sugeriu 
que fossem ouvidas pessoas que fa-
laram em processo judicial relativo à 
construção e que teriam dito algo em 
relação à possíveis crimes. Então, su-
gerimos que a relatora pegasse essas 
falas antigas e juntasse ao relatório”, 
disse. 

O deputado continuou: “A nossa 
CPI tem a ver com o relatório da Con-
trol, que tem a ver com a parcela va-
riável. Foi sugerido nessa reunião que 
trouxessem essas informações anti-
gas e públicas constantes em proces-
so, no relatório dela (Isolda). Então, 
a maioria da Comissão entendeu 
que não era ocasião de requentar a 
construção. Por essa razão, votamos 
pela juntada dos documentos que 
Isolda faz referência em seu relatório, 
para que nós possamos apreciá-lo e 
votá-lo quando ela tornar público”, 
explicou Azevedo.

Conforme uma fonte que pediu 
anonimato, “quando uma pessoa 
é chamada e ouvida em CPI, o de-
poimento dela incluso no relatório 
já está previamente aprovado, uma 
vez que a oitiva foi aprovada pelos 
membros da Comissão. Mas, quando 
a CPI veta a vinda de uma pessoa, 

como ocorreu no dia 16, e o relator 
usa o depoimento dela emprestado 
de processos que tramitam na justi-
ça, durante a votação do relatório, os 
demais membros podem votar con-
tra a prova emprestada e pedir para 
retirá-la do relatório ou, até mesmo, 
propor emendas”.

Integrantes da CPI 
justificam votos 
contrários à novas 
convocações

O presidente da CPI da Arena das 
Dunas falou que a Comissão apro-
vou um calendário de trabalho onde 

consta que, no dia 30 de novembro, a 
relatora Isolda Dantas deve  entregar 
o seu relatório � nal. “Talvez, por esta 
razão, considerando que já existe a 
informação que Isolda quer trazer 
para a Comissão já existe nos autos 
de um processo judicial, a maioria 
considerou que seria desnecessário 
prorrogar a Comissão só para ouvir 
duas pessoas que já falaram”, disse.

De acordo com o documento, 
“a deputada Isolda apresentou os 
nomes de Augusto Silva Gouveia 
e Roberto Souza da Cunha, para 
serem ouvidos, com opção de subs-
tituir a oitiva deles pela juntada 
das provas emprestadas dos de-
poimentos constantes no processo 
00011909201740588400-JFRN”, regis-
trou. E continua: “Posto em votação, 
resultou na rejeição à maioria, com 

os votos contrários dos deputados 
Coronel Azevedo, Tomba Farias e 
Kleber Rodrigues. Já a favor votaram 
Isolda Dantas e Subtenente Eliabe”.

Consultado, o deputado Kleber 
Rodrigues a� rmou que, “em nenhum 
momento, não foi tratado com ele 
sobre delação. O que houve foi a re-
cusa de uma depoente, que está fora 
do país e, por isso, traria, caso fosse 
arrolada, a demanda de um tempo 
maior, comprometendo o calendário 
já aprovado pela CPI para conclusão 
dos trabalhos”, destacou.

Já o Subtenente Eliabe a� rmou 
que votou a favor da delação ou da 
juntada de provas. “O que houve na 
reunião administrativa foi a indica-
ção da deputada Isolda para ouvir 
duas pessoas, mas em razão do cum-
primento do cronograma da CPI, foi 
deliberado que Isolda poderia pegar 
as provas emprestadas dos procedi-
mentos judiciais que estão em trami-
tação na esfera judicial”, justi� cou.

Nesta quinta-feira 25, a relatora 
da CPI da Arena, Isolda Dantas, reve-
lou ao Agora RN que parte dos mem-
bros da Comissão recuaram diante 
de aprovação de requerimento para 
celebração de delação premiada que 
poderia revelar indícios do envolvi-
mento da ex-governadora Rosalba 
Ciarlini em irregularidades do con-
trato � rmado para a construção e 
manutenção do estádio Arena das 
Dunas, em Natal. O fato teria ocor-
rido durante reunião administrativa 
secreta no último dia 16, na ALRN.

Azevedo rejeita delação, mas admite 
juntada de documentos à relatório da CPI
EMBATE |  Presidente da CPI 
da Arena das Dunas, Coronel 
Azevedo (PSC), rebateu as 
informações da relatora Isolda 
Dantas (PT) 

Coronel Azevedo quis poupar testemunhas de exposição e de novos depoimentos
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O golpe de Beto Rosado em Fábio Faria: 
PP agora é diretório até 2023

Na semana passada, o Progressistas RN reuniu seus con-
vencionais para realizar a sua Convenção Estadual e eleger os 
novos membros do diretório. O deputado federal Beto Rosado 
foi eleito presidente estadual do PP. No sistema da Justiça Elei-
toral, o novo diretório, com mandato de dois anos, já foi reco-
nhecido e agora o � m da vigência será em novembro de 2023. 

O presidente nacional do PP, deputado federal André Fu-
fuca, fez questão de vir ao Rio Grande do Norte. Ele rea� rmou 
seu apoio à condução de Beto Rosado ao comando do partido. 
A ex-governadora e ex-prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
agora também integra o diretório do PP. Ela pode concorrer 
em 2022 à Assembleia Legislativa. 

E o ministro Fábio Faria, que já tinha antecipado que iria 
assinar a � cha do PP, agora vem como um � liado. Isso mesmo: 
o partido fez sua convenção e o nacional já reconheceu com 
mandato até 2023. Somente uma intervenção seria capaz de 
mudar o controle no RN. Mas � ca difícil, já que o presidente na-
cional da legenda veio ao Estado e respaldou o novo diretório. 

PSD
Seria esse o motivo do ex-

-governador Robinson Faria, 
pai de Fábio Faria, continuar 
no PSD? Inclusive, ontem, ele 
recebeu o presidente nacio-
nal do PSD, Gilberto Kassab, 
adversário do presidente Jair 
Bolsonaro. 

Dobradinha 
O vereador Chagas Cata-

rino, do PSDB, se lançou de-
putado estadual. Ele fechou 
compromisso com o presi-
dente da Câmara, Paulinho 
Freire, que deve concorrer a 
federal. Chagas, então, não 
apoiará o projeto do secretá-
rio Adjuto Dias, � lho do pre-
feito de Natal, Álvaro Dias. 

Vazamento 
Repercute mal, na Câma-

ra Municipal do Natal, áudios 
e mensagens vazadas do gru-

po de 29 vereadores no What-
sApp. Um desentendimento 
dos vereadores Luciano Nas-
cimento e Chagas Catarino 
foi a gota d’água essa semana. 

Superfaturamento 
Segundo o presidente da 

CPI da Covid, Kelps Lima, os 
custos dos aparelhos ao Con-
sórcio Nordeste seriam 10 ve-
zes maiores do que os gastos 
com a produção. Represen-
tantes da Hempcare, empresa 
que � rmou contrato para a 
aquisição de 300 respiradores 
oriundos da China, acompa-
nharam parte do desenvolvi-
mento do protótipo. A fabri-
cação, porém, sequer chegou 
a ser iniciada porque houve a 
“Operação Ragnarok”, apre-
endendo os equipamentos 
na fábrica da Biogeoenergy e 
apurando possível fraude en-
volvendo a Hempcare.
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O ex-governador do Rio Grande 
do Norte e presidente esta-
dual do PSD, Robinson Faria, 

a� rmou nesta sexta-feira 26, durante 
evento em Natal que contou com a 
presença do presidente nacional da le-
genda, Gilberto Kassab, que vai apoiar 
a reeleição do presidente Jair Bolsona-
ro, mesmo que seu partido trabalhe a 
candidatura ao Planalto do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco.

“Nosso projeto não tem nenhum 
segredo. Vamos apoiar a reeleição do 
presidente Bolsonaro. Vamos apoiar 
Bolsonaro para presidente novamen-
te”, a� rmou Robinson, à reportagem 
do portal 98 FM, declarando que 
Gilberto Kassab deu liberdade para 
cada estado deliberar de acordo com 
a conveniência e a circunstância local. 
“Nada contra (Pacheco), mas vamos 
apoiar Bolsonaro. É uma questão de 

opção do diretório estadual”, acrescen-
tou o ex-governador.

As a� rmações de Robinson Faria 
estão em desacordo com o que deci-
diu a direção nacional do partido. Em 
evento com � liados, na última quarta-
-feira, o PSD aprovou o “Manifesto de 
Brasília”, que contém uma série de pa-
râmetros de conduta da sigla, incluin-
do a de� nição de candidatura própria 
para a presidência em 2022 e uma sé-
rie de diretrizes para a formulação de 
políticas públicas a orientar lideranças 
e militantes. Presente ao encontro, 
Rodrigo Pacheco a� rmou que “estará 
de corpo, alma, mente e coração” a 
serviço “do partido e do Brasil”. E des-
tacou que o manifesto, “referendado 
de forma unânime”, é o início de um 
caminho de reconstrução do Brasil. Ele 
disse ainda que “amor ao Brasil” não é 
“colocar uma camisa da seleção brasi-

leira e sair atacando o STF”. E ressaltou 
necessidade de respeito às pessoas e 
construção coletiva, com equilíbrio e 
responsabilidade.

Referendado por senadores, depu-
tados, prefeitos, governadores, dirigen-
tes e � liadas e � liados de todo o País, 
o Manifesto de Brasília defende, entre 
outros pontos: prática da boa política 
permanente, com diálogo e sem fazer 
oposição por oposição; a existência 
de um estado mínimo e centrado nas 
prioridades sociais; o enfrentamento 
das questões sociais e a busca por 
menos desigualdade no País; a  defesa 
intransigente da ciência, tecnologia e 
informação para o Brasil; e o estímulo 
ao empreendedorismo e o foco na sus-
tentabilidade para o desenvolvimento. 
Todos estes pontos confrontam o dis-
curso defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Robinson Faria desobedece  
cúpula nacional do PSD e declara 
apoio ao presidente Bolsonaro

NO RN

Ex-governador Robinson Faria: “Nosso projeto não tem nenhum segredo”
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“O governo de Fátima Bezer-
ra vem desempenhando 
um importante papel de 

diálogo e ações efetivas. Diante dis-
so, aguardamos um 2022 com mais 
tranquilidade, saúde, prosperidade 
e mais desenvolvimento para nosso 
Estado”, a� rmou o deputado estadual 
George Soares (PL), em sua avaliação 
da gestão da governadora petista. Em 
seu terceiro mandato, o parlamentar 
acredita que as ações desenvolvidas 
têm sido essenciais para melhorar a 
qualidade de vida no interior, com 
destaque para a região do Vale do 
Assú, composta por dez municípios e 
que abriga cerca de 150 mil habitantes.

“Várias ações estão sendo possí-
veis graças à parceria que mantemos 
com o governo estadual, fazendo com 
que nossos conterrâneos do Vale do 
Assú possam ter mais acesso à saúde, 

educação, segurança e infraestrutura. 
Por isso, caminhamos juntos com 
a governadora e seguiremos traba-
lhando por mais ações como essas, 
no ano que vem. Citamos a busca de 
recursos, junto ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), para a 
recuperação da RN-093 no trecho ur-
bano em Lagoa D’anta, prevista para 
o início de 2022”, declarou.

George avaliou 2021 como um 
ano desa� ador por causa do prolon-
gamento da pandemia de covid-19 

em escala mundial, mas que, apesar 
disso, manteve suas ações e iniciati-
vas ativas na Assembleia Legislativa 
do Estado. Ele garantiu continuar 
com um mandato participativo nas 
bases, por acreditar que presença e 
dedicação para a população potiguar 
não dependem da época do ano e 
nem do calendário eleitoral. E que as 
emendas continuarão dando um for-
te suporte às prefeituras e instituições 
que procurarem o mandato.

“Quando estamos perto das 

pessoas, sempre surgem demandas 
locais necessárias, como a que apre-
sentamos e destacamos sobre a di-
minuição no tempo de trabalho para 
os servidores cuidadores de pessoas 
com espectro autista, sem qualquer 
ônus nos seus recebimentos e benefí-
cios. Só quem vive essa realidade sabe 
o quanto o tempo é fundamental pa-
ra o avanço daqueles que vivem com 
autismo”, explicou o parlamentar.

Entre as ações desenvolvidas pela 
gestão estadual no Vale do Assú cita-

das por ele estão a instalação dos lei-
tos UTI no Hospital de Assú; a entrega 
da segunda etapa do maior projeto de 
terras irrigadas do RN no Baixo Assú; 
a luta pela recuperação de todas as 
rodovias estaduais da região; a cons-
trução da Estrada de Irmã Lindalva, 
que bene� ciou o turismo religioso 
local; a volta das cirurgias eletivas no 
Hospital Regional anunciada pelo go-
verno do Estado e a implantação do 
consórcio de saúde do Vale do Assú.

“Nosso mandato é um ferrenho 
defensor das causas e das lutas do Vale 
do Assú, uma das regiões com maiores 
potenciais do Rio Grande do Norte. 
Visamos o fortalecimento e o cresci-
mento sustentável por igual das cida-
des que compõem o Vale. Lançamos o 
programa de desenvolvimento regional 
Pró-Vale, um fórum multi-institucional 
de debates entre os gestores públicos 
municipais da região e o mandato no 
legislativo estadual”, citou.

Nesta sexta-feira 26, George par-
ticipou da inauguração da primeira 
etapa dos calçamentos da Várzea do 
Assú e da recuperação da quadra da 
comunidade Mutamba da Caeira, na 
zona rural do município. “Parabenizo 
a gestão atual da prefeitura de Assú e 
ao deputado João Maia por realizar 
um sonho das comunidades rurais 
assuenses. Feliz por esses momentos 
de realizações para nosso povo,” lem-
brou George.

Deputado George Soares: “Gestão 
de Fátima tem diálogo e ações efetivas” 
ANÁLISE | Deputado acredita 
que 2022 será um bom 
ano para os potiguares 
e comemora benefícios 
conquistados pelos 
municípios do Vale do Assú 
durante gestão petista

 George disse que 2021 foi desafi ador por causa da covid e espera que próximo ano seja mais tranquilo e próspero para o RN
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Observa-se fenômeno curioso 
sobre o exercício da atividade públi-
ca no Brasil. Em qualquer roda, cujo 
assunto seja política, a tendência é 
o escárnio, o deboche, acusações de 

corrupção e por aí vai. Poucos re-
conhecem o papel fundamental do 
político numa democracia, mesmo 
existindo erros, equívocos de alguns 
eleitos.

Exemplo
O mandato eletivo exige vocação, 

militância, habilidades notórias. Ve-
ja-se a última eleição do governador 
Wilson Witzel do RJ. O ambicioso 
candidato era um ex-magistrado fe-
deral e deu no que deu.

Eleitor
A separação do “joio” do trigo é 

missão indelegável do eleitor, que de-
ve ponderar na escolha da urna para 
“travar” os aventureiros. Se assim não 
agir, perderá o direito de protestar no 
futuro.

Ambições
Nas proximidades das eleições, em nome do direito de cidadania, mui-

tos daqueles que fomentaram o descrédito dos políticos, acham-se “envia-
dos dos deuses” e se candidatam a cargos eletivos. Vejam-se os exemplos 
de membros da Lava Jato, que tinham intenções políticas, desde o início da 
operação.

Direito
É indiscutível o direito do empresário, religioso, militar, auxiliar de go-

verno, membros do judiciário, artistas pleitearem mandatos eletivos. O que 
se discute é que essas pretensões, regra geral, revelam puro oportunismo, ou 
mera vaidade. Somente são legítimas, quando demonstrada previamente 
competência em atividade política pretérita, experiência, propostas sólidas 
e espírito público.

Elogiável
O deputado estadual Francisco 

do PT-RN fez discurso sobre a pri-
são do irmão por parte de mãe, que 
portava drogas, uma arma e muni-
ção. Pela grandeza humana do pro-
nunciamento, todos aplaudiram.

Retomada
PSDB retoma prévias hoje com 

novo aplicativo e prevê anunciar 
resultado já amanhã. O partido 
contratou uma outra empresa de 
tecnologia, a BeeVoter

 Risco aumenta
Os cientistas alertam sobre a 

nova variante B.1.1.529, descoberta 
pela primeira vez em Botsuana e 
com casos de infecção con� rma-
dos na África do Sul e Hong Kong. 
O contágio é extremamente alto.

Contágio
Os efeitos da variante chega-

ram ao Brasil. Bolsa caiu quase 4%; 
o dólar subiu a R$ 5,70; ações das 
empresas aéreas despencaram 10% 
Temor é que cepa afete a economia 
e o mercado de viagens

Carnaval
Os secretários estaduais de 

Saúde são unânimes na reprovação 
à realização de Carnaval em 2022. 
Há o temor de que as aglomerações 
gerem uma nova onda de contami-
nações.

Covid
Portugal anunciou criação da 

semana de “contenção de conta-
tos”. De 2 a 9 de janeiro 22, as férias 
escolares serão prolongadas, o tra-
balho à distância obrigatório e as 
discotecas permanecerão fechadas 
para evitar o contágio.

Presidenciável
O MDB indica a senadora Si-

mone Tebet para presidência da 
República. Se até � nal de dezembro 
ela não atingir dois dígitos terá que 
disputar o senado.

Sem candidato
O Instituto Paraná Pesquisa 

constatou em pesquisa recente, 
que 51,5% dos brasileiros não têm 
candidato a presidente. Apenas, 
33.6% dizem já ter preferência.  
Campo aberto para a terceira via.

Bolsonaro sobre Moro
Comentário do presidente 

sobre a candidatura do seu ex-mi-
nistro da justiça:  “Quero ver ele em 
um carro de som falando com o 
povo. Só isso e mais nada”.

Honraria
O escritor peruano Mario Var-

gas Llosa eleito membro da Acade-
mia Francesa. É o primeiro autor 
de língua estrangeira a ingressar na 
instituição histórica fundada em 
1635.

Política, candidatos e aventureiros

Olho aberto

A Primeira Câmara do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-RN) determinou que 

a Câmara Municipal de Natal não 
aumente os subsídios dos verea-
dores, com previsão de reajuste em 
janeiro de 2022. Segundo a corte de 
contas, a lei municipal, que apro-
vou o aumento de salários dos par-
lamentares, foi editada com lapso 
temporal � xado na Lei Orgânica 
do Município, e em prazo vedado 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).  A Câmara havia aprovado, 
por meio da Lei Municipal nº 7.108, 
de 28 de dezembro de 2020, o va-
lor de R$ 19.533,24 como subsídio 
mensal dos vereadores para a legis-
latura de 2021 a 2024, com efeitos 
� nanceiros a partir de 01 de janeiro 
de 2022.

Os atos normativos de � xação 
dos subsídios dos vereadores para 
a próxima legislatura (2021-2024), 
para serem considerados válidos, 
devem ser aprovados e publicados 
em 2020, em atenção ao princípio 
da anterioridade da legislatura, es-
tabelecido no art. 29, VI, da CF, com 
observância ainda do lapso tempo-
ral � xado na Lei Orgânica do Muni-
cípio.  Ademais [...] os atos � xatórios 
dos subsídios para a legislatura 
2021-2024 não podem se afastar das 
atuais imposições acrescentadas ao 
art. 21 da LRF”, traz parte do voto do 
relator.

Segundo o voto do relator, con-
selheiro Carlos � ompson Costa 

Fernandes, não se poderá ordenar 
qualquer despesa pública com base 
na lei aprovada pela Câmara sob pe-
na de multa pessoal de R$ 5 mil ao 
chefe do Poder Legislativo. O voto 
do conselheiro Carlos � ompson 
foi acompanhado pela conselheira 
Maria Adélia Sales. O conselheiro 
Francisco Potiguar Cavalcanti Jú-
nior apresentou um voto vista, com 
tese oposta à do relator, contudo o 
entendimento não foi con� rmado 
pela Primeira Câmara.

A divergência dizia respeito à 
data limite para edição de lei do 
Poder Legislativo Municipal para 
elevar os subsídios dos vereadores 
para a legislatura subsequente. No 
entendimento do conselheiro Fran-
cisco Potiguar Cavalcanti Júnior, 
o aumento pode ser concedido a 
qualquer momento antes do início 
da legislatura na qual a elevação 

será efetivada. Já para o relator o au-
mento deve ser dado antes dos últi-
mos 180 dias do mandato do chefe 
do Poder Legislativo.

Nos termos do voto do relator, 
o limite de 180 dias antes do � m 
do mandato do chefe do Poder 
Legislativo está expresso na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e tem si-
do con� rmado na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça e de-
mais Cortes. Dessa forma, não há 
“qualquer decisão acerca de even-
tual controvérsia jurídica relativa a 
limite temporal anterior às eleições 
municipais ou à vedação à prática 
de atos que impliquem aumento de 
despesa com pessoal nos 180 últi-
mos dias dos mandatos do Prefeito 
e do Presidente da Câmara de Vere-
adores”, apontou.

O conselheiro Carlos � ompson 
Fernandes ressaltou também, em 
seu voto, que observar o prazo de 
180 dias diz respeito aos princípios 
de moralidade e impessoalidade, “já 
que implica edição do ato legislativo 
antes da eleição municipal e, por-
tanto, antes de serem conhecidos os 
Vereadores que comporão a legisla-
tura subsequente”. Por � m, o voto 
considera também que a observân-
cia do prazo respeita a jurisprudên-
cia consolidada pela própria Corte 
de Contas, em consultas e processos 
anteriores.

Também foi determinado que 
a Câmara de Vereadores de Natal 
comprove, no prazo de 5 dias, o 
cumprimento da decisão, envie có-
pia integral do processo legislativo 
relativo `Lei Municipal nº 7.108 e 
que a Diretoria de Despesa com 
Pessoal (DDP) acompanhe o cum-
primento da decisão.

TCE-RN barra aumento de 
salário dos vereadores de 
Natal para janeiro de 2022

REPRODUÇÃO

Voto do conselheiro Carlos Thompson foi acompanhado pela conselheira Maria Adélia Sales, na reunião virtual do TCE 

DECISÃO | Corte de Contas 
disse que reajuste está em 
desacordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Os atos fixatórios 
dos subsídios para a 
legislatura 2021-2024 
não podem se afastar 
das atuais imposições 
acrescentadas ao art. 21 
da LRF”

“
CARLOS THOMPSON
CONSELHEIRO DO TCE-RN
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O turismo brasileiro deve ter-
minar o ano com crescimen-
to de 16% e faturamento de 

R$ 130 bilhões, 22% inferior ao regis-
trado no período pré-pandemia, de 
acordo com dados do levantamento 
do Conselho de Turismo (CT) da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP).

Os segmentos que registraram 
os resultados mais expressivos, a 
partir do quarto mês do ano, foram 
os de transporte aéreo, com alta 
anual de 83,9% e serviços de aloja-
mento e alimentação, que teve ele-
vação de 61,9%. “No entanto, a base 
de comparação explica o resultado, 
pois, esses foram os setores que 
mais sofreram o impacto da crise 
em 2020, estando, também, abaixo 
do patamar de abril de 2019”, diz a 
FecomercioSP.

Segundo os dados, a demanda 
dos passageiros aéreos atingiu nível 
superior a 6 milhões em julho, man-
tendo-se no mesmo nível nos meses 
seguintes. Até junho esses números 
estavam menores do que 5 milhões 
de pessoas. A perspectiva da Feco-
mercio é a de que o transporte aéreo 
encerre o ano com faturamento de 
R$ 37,8 bilhões, o que representa 
um crescimento anual de 30,5%. 
“Porém, ainda 36% abaixo do nível 
de 2019. Já o resultado projetado 
do último trimestre deve ser 12% 
menor em relação ao mesmo perío-
do do ano pré-pandemia”, estima a 
entidade.

O transporte rodoviário (inter-
municipal, interestadual e interna-
cional), que apresentou quedas re-
lativamente modestas no início do 
ano, deve encerrar 2021 com alta de 
9% e faturamento de R$ 17,7 bilhões 
(5,1% abaixo do patamar de 2019). 
Para o transporte aquaviário, a pro-
jeção de alta é 8,4% (R$ 467 milhões 
em valores absolutos).

Para o grupo de locação de 
veículos, agência e operadoras de 
turismo, a expectativa é que haja 
aumento no faturamento de 4,2%, 
chegando a R$ 29 bilhões. Na com-
paração com 2019, o nível ainda é 
8,5% abaixo do obtido. Embora ne-
gativo, é um dos resultados relativos 
mais favoráveis entre os setores ana-
lisados pelo levantamento. O último 
trimestre deve registrar um ritmo de 

crescimento de 7%.
Os dados indicam ainda que o 

grupo de alimentação e alojamento 
deve registrar alta de 15,9%, com 
faturamento de R$ 25 bilhões, um 
quadro ainda negativo quando 
comparado ao ano de 2019, quando 
a alta foi de 26%.

Para as atividades culturais, 
recreativas e esportivas, a projeção 
para a segunda metade do ano é 
aumento de 11,7%, encerrando 
2021 com alta de 1,9%. No primei-
ro semestre de 2021 houve queda 
de 7,4% nesse grupo. “Como este 
grupo depende, essencialmente, do 
número de pessoas completamente 
imunizadas, com o ritmo de vacina-
ção bem estabelecido, a tendência 
é que haja cada vez mais aumento 
de público e atividades no próximo 
ano, dando condições para uma 
recuperação mais robusta”, diz a 
FecomercioSP.

Apesar de os números aponta-
rem para um bom desempenho no 
início de 2022, o processo in� acio-
nário, que impacta tantos as famí-
lias como as empresas, pode limitar 
um crescimento mais expressivo 
do setor no próximo ano, embora o 
dólar alto ainda mantenha a atrati-
vidade do turismo doméstico, que 
passou a ser “descoberto” por mui-
tos brasileiros.

Segundo a presidente do CT da 
FecomercioSP, Mariana Aldrigui, a 
pressão da in� ação no orçamento 
das famílias é, e continuará sendo, 
o fator mais importante a ser ob-
servado no próximo ano, principal-
mente a partir de março, quando 
a demanda começa a diminuir. 
“Infelizmente, como em outros mo-
mentos relevantes para o turismo, 
fez-se muito pouco em termos de 
investimentos, oferta de crédito e 
estímulo à inovação, o que deixa o 
Brasil ainda mais dependente de 

seu mercado interno”, analisou.
O levantamento, com base 

nos dados do Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE), 
aponta que o setor tem enfrentado 
in� ação de 16,75% nos últimos 12 
meses. Esta variação é superior à 
média do Índice de Preços do Con-
sumidor Amplo (IPCA), de 10,67%. 
Isto é, há um avanço real de preços 
do turismo de 5,49%. As passagens 
aéreas são as principais responsá-
veis pela alta. Em 12 meses, o preço 
aumentou 50,11%, resultado da de-
manda reprimida pela pandemia e 
do aumento de custos, sobretudo 
do querosene (QAV), que subiu 90%, 
segundo dados da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP).

Segundo as análises da Feco-
mercioSP, a alta do combustível e 
da energia elétrica deve impactar 
outras atividades importantes do 
setor, como hotéis e translados, que 
repassarão os custos aos consumi-
dores e aos pacotes turísticos, pres-
sionando os valores nos próximos 
meses. Embora algumas atividades 
ainda não repassem a in� ação para 
o preço � nal (caso da hospedagem, 
que teve aumento médio de preços 
de 4,44%), como o processo in� a-
cionário atual é estrutural, o ajuste é 
questão de tempo e deve continuar, 
pelo menos, até metade do próximo 
ano.

“O resultado não surpreende, 
uma vez que já se previa um aumen-
to considerável da demanda, que es-
teve reprimida ao longo dos últimos 
18 meses. Os aumentos generaliza-
dos nos insumos de todos os setores 
também colaboram com a elevação 
dos preços, e é provável que a curva 
de aumento siga ascendente nos 
próximos meses (pelo menos até o 
carnaval), podendo ser revertida so-
mente em caso de queda acentuada 
na demanda”, disse Aldrigui.

Turismo nacional deve 
encerrar o ano com 
crescimento de 16%
VIAGENS |  Demanda dos 
passageiros aéreos superou 
os 6 milhões em julho

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Conselho de Turismo da Fecomercio SP apresenta dados sobre o turismo
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Política
O excelente presidente da 

Câmara Municipal de Natal e da 
Fecam, vereador Paulinho Freire, 
grande articulador, tem sido pro-
curado por todos os partidos e 
convidado por muito deles para ser 
pré-candidato a deputado estadual.
Paulinho vem mantendo os diálo-
gos, também tem pretensões de ser 
prefeito de Natal. Acredito que as 
de� nições sairão após o Carnatal. 

Vacina
Hoje, Prefeitura de Natal decre-

tou o Dia “D” Vacina da covid-19. 
Haverá vacina nas quatro regiões, 
em todas UBS e trailers circulando 
na Árvore de Mirassol e na Praça do 
Gentil Ferreira. Parabéns!!!

Zona Norte
A Semsur já está montando a 

Árvore de Natal do Ginásio Nélio 
Dias e da Área de Lazer do conjunto 

Panatis, há uma solicitação da co-
munidade do Parque dos Coqueiros 
para que também seja montando 
uma árvore naquele bairro.

Urbana
Agradecendo em nome de to-

dos os ciclistas, a direção da Urbana 
que vem limpando constantemente 
a ciclovia que liga a Praia do Meio a 
Redinha, através da Ponte Newton 
Navarro. As dunas móveis cobrem a 
ciclovia de areia e é preciso a cada 
15 dias a Urbana fazer este trabalho 
que vem realizando. Parabéns ao 
amigo Salustino e Gigante.

Romantismo
Próxima sexta-feira, dia 3, na 

Gema Produções, haverá um show 
com Banda Adrenalina e o Rei do 
Brega Luiz Almir, das 20:00 as 00:00, 
ambiente restritamente familiar 
com ar-condicionado, Serestão 
Classe A.

Serestão da paixão
Dia 4, na mansão do amigo Castelo Casado, na Re-

dinha Nova, teremos a seresta da paixão, também 30 
mesas, um grupo selecionado, um ambiente restrita-
mente familiar, das 20 horas à meia-noite, Adrenalina 
e o Velho Luiz Almir

Luiz Almir
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Leilão
Não sei os motivos, mas o Shopping Via Direta 

vai a leilão dia 09 de dezembro, com lance mínimo 
de R$ 75 milhões, será online, através do site www.
lancecertoleiloes.com.br. Esperamos que os com-
pradores possam reformar e gerar mais emprego e 
renda.

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER DE ECONOMIA

A revisão do Plano Diretor 
de Natal, que acontece 
14 anos depois da última 

versão, não é a do sonho de muita 
gente, mas deve ser um primeiro 
passo para retirar a cidade do en-
gessamento urbano histórico que 
a distanciou do desenvolvimento 
de outras capitais do Nordeste 
situadas na costa brasileira.

Se tudo correr como se es-
pera nas próximas semanas, 
com a votação na Câmara, esse 
primeiro passo ensejará outros 
e dará à capital potiguar o reco-
meço de um desenvolvimento 
ordenado e estruturado levando 
em conta a melhoria econômica 
das regiões mais empobrecidas 
e da própria Zona Norte, penali-
zada durante anos por restrições 
no que se refere a seu potencial 
construtivo.

Para entender melhor o que 
estabelece a atual revisão do 
Plano Diretor, que passa pelos 
últimos debates antes de ser vo-
tado, o Agora RN ouviu Henrique 
Santana, engenheiro civil, com 
mestrado e doutorado na área 
ambiental pela UFRN, que acom-
panha o assunto há muitos anos.

Agora RN - Durante muitos anos, 
Natal isolou turistas na Via Cos-
teira, sem proximidade a equi-
pamentos que tornassem mais 
atrativa a permanência desses 
visitantes na cidade. Isso vai mu-
dar com a revisão do PD?

Henrique Santana - É possível 
que isso ocorra, apenas um 
pouco. As mudanças propostas 
para a Via Costeira foram muito 
acanhadas. A Via Costeira é uma 
área ambiental importante, mas 
que precisaria ser tratada sob 
a ótica de uma ocupação com 
uma maior e� ciência econômica. 
Quando ela foi aberta, muita gen-
te acreditava que as dunas invadi-
riam e sepultariam a cidade toda. 
Isso não só não aconteceu como 
a Via Costeira se transformou no 
principal corredor econômico da 
cidade, tendo em vista a impor-
tância turística de Natal.

Agora RN - Quais os problemas 
da Via Costeira que terão ou não 
solução a partir do novo Plano 
Diretor?

Henrique Santana - Não é segre-
do para ninguém que a Via Cos-
teira enfrenta problemas por ser 
estreita, sem um canteiro central 
de segurança, estacionamentos e 
acostamentos. Infelizmente, na 
proposta da nova versão do Pla-
no Diretor nada disso foi tratado. 
Propusemos ocupar uma faixa de 
100 metros por sete quilômetros 
nas áreas modi� cadas ao longo 
da via, o que seria apenas 0,6% da 
área total do parque. Nesta área 
poderiam ser instalados equipa-
mentos de lazer e convivência do 
Natalense com o turista; como 
grandes bares, boates, lanchone-
tes e, futuramente, cassinos.

Agora RN - Então, qual é a mu-
dança ali?

Henrique Santana - De concreto, 
foi a redução do lote mínimo na 
Via Costeira que era de 30 mil 
m2 para 2 mil m2. Até agora, para 
licenciar a construção de algu-
ma obra, só tendo 30 mil m2 de 
terreno. Isso só se viabilizou na 
implantação de grandes hotéis e 
resorts na Via. Hoje, ao permitir 
o licenciamento de um lote mí-
nimo de 2 mil m2, inclusive com 
o aumento da taxa de ocupação 
para 60%, outros tipos de em-
preendimentos podem vir a ser 
efetivados.

Agora RN -  Como � cou na prática?
Henrique Santana - Hoje, com 
um terreno de 30 mil m2, o 
empreendimento só pode ter 
nove mil metros quadrados de 

área construída, pois a taxa de 
ocupação é de 30%. Isso passou 
para 60%. Ou seja, o empreende-
dor poderá ter uma construção 
com 1.200 m2 no lote mínimo. 
Trata-se, de qualquer forma, de 
um avanço porque vai permitir 
a construção na Via Costeira de 
empreendimentos menores que 
antes não poderiam se instalar 
ali. Isso inclui pequenos hotéis ou 
pousadas que se viabilizem nessa 
área.

Agora RN - E condomínios fecha-
dos também?

Henrique Santana - Na beira da 
praia eu não vejo nenhuma van-
tagem. Essa orla tem muita im-
portância econômica estratégica 
para uma ocupação residencial. 
Mas isso está proposto. É prová-
vel que na Via Costeira venham 
a ser permitidos condomínios 
multifamiliares.

Agora RN - De uma forma geral, 
como essas mudanças podem re-
� etir na orla de Natal?

Henrique Santana - De uma 
forma geral, o gatilho de desen-
volvimento de nossa orla tam-
bém está contido na alteração 
da relação entre adensamento 
e infraestrutura. O que deve 
regular a ocupação do solo 
urbano é a disponibilidade de 
saneamento, mobilidade e in-
fraestrutura. Essa foi a grande 
inovação positiva da propos-
ta revisada do PDN. Algumas 
mudanças no zoneamento da 
cidade também serão positivas 
para esse crescimento. Desde a 
Redinha até Ponta Negra, toda 
a orla urbana, está agora dividi-
da em zonas batizadas de Áreas 

Especiais de Interesse Turístico 
e Paisagístico (AEITP), que in-
corporam aspectos que vêm 
colaborar com outros progra-
mas de desenvolvimento, como 
o Projeto Orla que visa dotar a 
municipalidade de condições 
de intervenções nessas áreas.

Agora RN - Isso manteve a ques-
tão da vista do mar?

Henrique Santana - Certamente, 
� cou mantido todo o entendi-
mento da questão da permeabili-
dade visual de Natal, ou seja, todo 
o patrimônio paisagístico de Na-
tal continua considerado um di-
reito do natalense. Isso passa pela 
de� nição do gabarito da cidade, 
da altura a que se pode atingir 
com a verticalização, assunto 
muito pouco compreendido pela 
maioria. Nada disso mudou.

Agora RN - Na Via Costeira, inclu-
sive?

Henrique Santana - No caso da 
Via Costeira, eu � z uma proposta 
para liberar o gabarito na orla, 
desde que se ocupasse apenas 
30% da fachada frontal do lote. 
Isso criaria janelas de permea-
bilidade muito mais e� cientes 
do que a manutenção do gaba-
rito atual que impede a visão na 
maioria dos trechos da Via Cos-
teira.

Agora RN - O que a Via Costeira 
ganha passando a ser uma AE-
TIP?

Henrique Santana - Passando 
a ser uma AEITP, a Via Costeira 
se insere no Projeto Orla, uma 
iniciativa em todo o território na-
cional de requali� cação e revalo-
rização das orlas urbanas do País.

“Mudanças para a Via Costeira foram muito acanhadas”
ANÁLISE | Para Henrique 
Santana, Mestre e Doutor em 
Meio Ambiente pela UFRN e 
um estudioso da ocupação 
urbana na Capital, a revisão 
é essencial para uma cidade 
pujante social, ambiental e 
economicamente

DIVULGAÇÃO

Engenheiro civil Henrique Santana

São Gonçalo do Amarante
Prefeito de São Gonçalo, Paulinho Emidio, vem exe-

cutando implantação da nova rede de distribuição de 
água, para população através do SAAE. Serão 116 km de 
extensão.

SEMOV
Prefeito Álvaro Dias anunciou recentemente em 

nosso programa na Band Natal, que vai recuperar as la-
goas de captação e construir mais oito novas lagoas, nas 
quatro regiões, mais um número maior na Zona Norte. 
A nossa família Zona Norte pede que comece recupe-
rando a lagoa do Panatis, Santarém e José Sarney, tam-
bém solicitamos uma operação tapa buraco  a começar 
no bairro de igapó até Nossa Senhora da Apresentação, 
area muito esburacada.
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APONTE A CÂMERA

DO CELULAR AQUI

Todo confortoque sua família
merece!

Em atenção à Lei Federal nº 4.591/64, informamos que todas as características e imagens do empreendimento, inseridas nesta peça

publicitária, têm caráter meramente ilustrativo e promocional. Todas as ilustrações são represetações artísticas, podendo sofrer

alterações de cor, textura, acabamento e composição. Os móveis, utensílios, equipamentos e decorações ilustrados aqui não são parte

integrante do contrato nem dos apartamentos à venda. Registro de Incorporação sob o R.3 da matrícula 66.014 do 6º Ofício de Notas, da

2ª CRI de Natal. Para mais informações, contate a imobiliária Caio Fernandes, CRECI 1191 - 17ª Região.

Garagem - Suíte - Elevador
Cozinha - Sala Estar/Jantar
Escritório - Área de Serviço

Lazer integrado e confortável. 

Espaços pensados para sua

família!

Informações: (84) 99111-5001

Em Lagoa Nova, em uma das mais

tranquilas quadras da Rua São José,

entre as Avenidas Antônio Basílio e

Nevaldo Rocha.

A 2 minutos da Av. Prudente de Morais e

pertinho  de grandes pontos como: Maxxi

Atacado, Midway Mall, IFRN e UNP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Circunstanciado pelo Relatório de Julgamento da CPL - Comissão Permanente de Licitações, da 
Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, encarregada de promover Licitações Públicas, 
no qual indicou como vencedora do Processo Licitatório/Tomada de Preços nº 02/2021-
PMSJM/RN, de 14.10.2021, a Empresa Construtora Odecam Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.796.612/0001-44, situada na Rua Bela Cruz, 2683 – Potengi - Natal/RN, representada pelo 
seu Proprietário, senhor Josian Loureiro Macedo, inscrito no CPF sob o nº 051.300.164-67 por 
ter apresentado o melhor preço global para a execução dos serviços ora licitados, objetos deste 
certame, e que após a devida publicação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, respeitado o 
prazo estabelecido para recursos e não havendo sido registrado nenhum, venho ADJUDICAR a 
presente Licitação à concorrente acima mencionada, por considerar a proposta, apresentada, 
vantajosa para a Administração Municipal, conforme o Edital.

São José de Mipibu/RN, 22.11.2021
Maurício José Gomes de Melo
Secretário Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Circunstanciado pela documentação que me foi apresentada pela Comissão Permanente de 
Licitações, da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, e de conformidade com o 
Relatório de Julgamento do Processo Licitatório/Tomada de Preços nº 02/2021-
PMSJM/RN, datado de 22.11.2021, venho HOMOLOGAR o resultado e o objeto da mesma, 
haja vista o preço e as condições da Empresa Construtora Odecam Eireli - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.796.612/0001-44, situada na Rua Bela Cruz, 2683 – Potengi - Natal/RN, 
representada pelo seu Proprietário, senhor Josian Loureiro Macedo, inscrito no CPF sob o nº 
051.300.164-67, por ser uma proposta vantajosa para a execução dos serviços licitados, 
objeto deste certame licitatório, e para que surta seus efeitos legais, de acordo com a Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações.

São José de Mipibu/RN, 26.11.2021
Maurício José Gomes de Melo
Secretário Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
EXTRATO DE CONTRATO/TP Nº 02/2021-PMSJM/RN

CONTRATANTE: Município de São José de Mipibu/RN (Prefeitura Municipal). 
CONTRATADA: Construtora Odecam Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.796.612/0001-
44, situada na Rua Bela Cruz, 2683 – Potengi - Natal/RN, representada pelo seu Proprietário, 
senhor Josian Loureiro Macedo, inscrito no CPF sob o nº 051.300.164-67. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para os serviços de reforma da 
Escola Municipal Jorge Ferreira da Silva, localizada na Comunidade do Cobé neste Município, 
sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Educação e de Obras. Valor Global: R$ 
303.189,31 (Trezentos e Três Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos); Ação: 
1013 – Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de Unidade de Ensino Fundamental; 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 11130000 – Transferências do 
FUNDEB – Impostos 30%; Execução: 05 (cinco) meses; Vigência: 08 (oito) meses – Processo 
Licitatório/Tomada de Preços nº 02/2021. Assinaturas: Maurício José Gomes de Melo – 
p/Contratante e Josian Loureiro Macedo - p/Contratada. São José de Mipibu/RN, 26.11.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para os serviços de 
reforma da Escola Municipal Jorge Ferreira da Silva, localizada na Comunidade do Cobé neste 
Município, sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Educação e de Obras.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, no 
uso de suas atribuições legais torna público o resultado da licitação em epígrafe. Empresa 
Vencedora: Construtora Odecam Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.796.612/0001-44, 
situada na Rua Bela Cruz, 2683 – Potengi - Natal/RN, representada pelo seu Proprietário, senhor 
Josian Loureiro Macedo, inscrito no CPF sob o nº 051.300.164-67. VALOR GLOBAL: R$ 
303.189,31 (Trezentos e Três Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos).

São José de Mipibu/RN, 22 de novembro de 2021
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente CPL/PMSJM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

A Prefeitura Municipal de Jandaíra, inscrita sob o CNPJ Nº 08.309.239/0001-50, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para a reforma do 
Mercado Público Municipal situado a Rua Francisco das Chagas Fernandes, nº 111, Jandaíra/RN 
com a seguinte localização georreferencial: PONTO 1 – S 05°21'23” e W 36°07'43”, PONTO 2 – S 
05°21'22” e W 36°07'42”, PONTO 3 – S 05°21'71” e W 36°07'43”, PONTO 4 – S 05°21'24” e W 
36°07'44”.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN, conforme descrito neste Edital 
e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Dia 10/12/2021, às 09h30min. LOCAL: SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). O Edital e seus anexos estarão disponíveis, podendo ser solicitado no e-mail: 
tangara.cpl@gmail.com, a partir do dia 29/11/2021 de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 
horas.

Tangará/RN, 26 de novembro de 2021.
O Pregoeiro Oficial

Leandro Dicaprio Lima Cor-
deiro, 22 anos, roubou uma 
moto e morreu após troca de 

tiros no início da madrugada de 
sexta 26, em Parnamirim, na Região 
Metropolitana de Natal. Segundo 
informações da Polícia Militar, ele se 
envolveu no confronto e foi alvejado 
com disparos de arma de fogo. Não 

há informações sobre quem tenha 
atirado contra o suspeito.

O roubo da moto aconteceu por 
volta das 18 horas no bairro Santos 
Reis. Quando já conduzia o veículo 
roubado, Dicaprio seguiu até as ruas 
Avilez Batista Barros e Garrastazu 
Médici, situadas no bairro Santa 
Tereza, onde foi alvejado com cinco 

disparos de arma de fogo aproxima-
damente a meia noite.

Após o crime, o Instituto Técni-
co-Cientí� co de Perícia realizou os 
procedimentos cabíveis. A Polícia 
Civil vai investigar o caso.

Até o fechamento desta edição, 
não há informação se o responsável 
pelo crime foi preso. 

Preso assaltante que movimentava 
20 milhões de reais mensalmente
OPERAÇÃO |  “Junior dos 
Remédios”, 40 anos, foi 
preso na tarde de quinta-feira 
25, em Patos, na Paraíba

Uma ação conjunta da Polícia 
Civil da Paraíba, Polícia Civil 
do Rio Grande do Norte e Po-

lícia Rodoviária Federal resultou na 
prisão de Valdenor Xavier de Sousa 
Júnior, um dos assaltantes de banco 
mais procurados do Nordeste. Tam-
bém conhecido como o “Junior dos 
Remédios”, o criminoso de 40 anos 
foi preso na tarde de quinta-feira 25, 
em Patos, na Paraíba.

De acordo com investigações, 
que foram conduzidas pela PC do 
Rio Grande do Norte, o criminoso 
chegou a movimentar cerca de 20 
milhões de reais por mês, no RN e 
na PB, che� ando negócios ligados 
ao trá� co de drogas. Os roubos a 
instituições � nanceiras e a carros-
-fortes, dos quais ele participou, 
também serviam para � nanciar o 
comércio de drogas.

Segundo informações da PC, Val-
denor é foragido da justiça. Ele esta-
va entre os detentos que fugiram do 
presídio PB-1, em 2018. Ele havia sido 
capturado no mesmo ano, também 
em ação conjunta das polícias civis 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 
O assaltante conseguiu sair da cadeia 
mediante determinação judicial, 
mas teve novo mandado de prisão 
decretado, que foi cumprido pelas 
equipes da Delegacia de Repressão 
ao Crime Organizado, da PB, e da Di-
visão Especializada em Investigação 
e Combate ao Crime Organizado, do 
RN, com o apoio da PRF.

“Era um dos criminosos mais 
procurados no Nordeste, tendo em 
vista sua posição na hierarquia do 
crime, che� ando organizações cri-
minosas que causam grandes pre-
juízos à sociedade. No Rio Grande 
do Norte, investigações apontam a 
participação dele em vários ataques 
a bancos”, disse o delegado Diego 
Beltrão, da DRACO.

O assaltante foi ouvido na dele-

gacia e, segundo o delegado Beltrão, 
deverá ser encaminhado ao RN, on-
de � cará à disposição da Justiça. 

Outras apreensões
A prisão do “Junior dos Remé-

dios” é consequência da Operação 
Interestadual de Repressão Qua-
li� cada. As diligências da opera-
ção, que integram a oitava fase da 
“Operação 1814”, tiveram início na 
manhã de quinta-feira 25 e foram 
concluídas na sexta-feira 26, nas 
seguintes cidades: Natal/RN, Patos/
PB e Fortaleza/CE. O objetivo da 
ação foi desarticular uma organi-
zação criminosa especializada em 
trá� co de drogas, roubo a bancos 
e ataques a carros-fortes, todos 
ligados a uma facção criminosa. A 
ação foi comandada por policiais 
civis da Divisão Especializada em 
Investigação e Combate ao Crime 
Organizado (DEICOR), com apoio 
da Delegacia de Repressão ao Crime 
Organizado do Ceará e da Delegacia 
de Repressão ao Crime da Paraíba,

Foram cumpridos os mandados 
de prisão preventiva contra: Carlos 
Alexandre Martins Salviano, mais 
conhecido como “Nem da Aboli-
ção”, e Fernanda Belarmino da Silva, 
esposa de “Nem”; � iago Marques 
de Araújo, mais conhecido como 
“Nino”, que era o chefe do trá� co 
de drogas do “Nem” e de Fernanda 
Belarmino; Pablo Diego Marcolino 

da Costa, mais conhecido como 
“Chupeta”, apontado como o chefe 
geral na atuação dessa organiza-
ção no tra� cante de drogas, que 
inclusive importa entorpecentes de 
fora do país e os distribuía no RN; 
Mayksamy dos Santos Pontes, mais 
conhecido como “Makita”, aponta-
do por atuar com roubos a banco 
e trá� co de drogas, em Tangará e 
cidades circunvizinhas; Edson Gon-
çalves de Macedo, mais conhecido 
como “Loprão”, é apontado como 
um dos chefes de uma facção cri-
minosa e por ser um dos principais 
fornecedores de drogas no RN, com 
maior atuação no Seridó. Jefson de 
Souza Almeida, mais conhecido 
como “Je� nho ou Pirulito”, é investi-
gado por trá� co de drogas, junto ao 
“Nem” e à Fernanda Berlamino. José 
Romeu Jácome de Oliveira, mais 
conhecido como “Romeu”, que foi 
preso mais uma vez, acusado de trá-
� co de drogas internacional, sendo 
ele e seus três irmãos, à época em 
que estavam soltos, os fornecedores 
de drogas para o “Nem da Abolição”, 
que distribuía para os demais tra� -
cantes, todos alvos de investigação, 
no momento, presos.

No Estado do Ceará, foi dado 
cumprimento ao mandado de pri-
são contra José Edson Gomes da 
Rocha, mais conhecido como “Bar-
ba Azul”, investigado por roubo a 
banco e trá� co de drogas. 

DIVULGAÇÃO

Denúncia é que “Junior dos Remédios” comanda negócios ligados ao tráfi co

Acusado de roubar motocicleta morre 
durante tiroteio na madrugada

PARNAMIRIM
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Licença de Regularização de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de código, Coordenadas 

em UTM (Zona 24M): Estação Coletora e Compressora de Livramento: 9.379.314,00 mN; 662.971,00 
mE., Datum SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento município de Caraúbas. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA, CNPJ 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças: 
 - LICENÇA PREVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA do poço 1-ALG-1-RN, localizada na zona rural de 
Porto do Mangue. 

DIEGO GONÇALVES FONSECA 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 

 

 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO PADRE CICERO EIRLEI, CNPJ: 26.698.386/0002-21 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para ATIVIDADE DE POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS localizado no 
SITIO FERNANDO, SN ZONA RURAL CEP: 59.215-000 no Município de NOVA CRUZ/RN. 
 

DEISE DA SILVA ARAÚJO 
EMPRESÁRIA 

 
  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A firma L R DOS SANTOS VALENTIM CERÂMICA VALENTIM - ME, CNPJ 43.234.153/0001-06, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença Simplificada para a Indústria de Cerâmica Vermelha, localizada no Sítio Cacimba Velha, S/N, 
Galpão 1-A, Zona Rural - Jardim do Seridó/RN. 
 

LUCAS RAFAEL DOS SANTOS VALENTIM 
Proprietário 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 074/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 074/2021 - Processo Administrativo nº 5.344/2021 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos que objetiva a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Monitoramento, Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva para Usinas de 
Tratamento de Água instaladas nos distritos de Baixa do Meio, Santa Paz e Santa Maria III, dentro do 
Município de Guamaré/RN,  conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – 
Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, 
ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 26 de Novembro de 2021.
 Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, anunciou 

que as pessoas que têm a partir de 
45 anos e já concluíram o esquema 
vacinal da covid há cinco meses 
podem tomar a dose de reforço. O 
anúncio foi feito na manhã desta 
sexta-feira 26 pelo prefeito Allyson 
Bezerra.

A vacinação para este pú-
blico está garantida, haja vista o 
município ter recebido mais um 
lote com 8.364 vacinas da covid. 
Coordenador de Imunizações de 
Mossoró, Etevaldo de Lima disse 
que a continuidade da vacinação 
está garantida com a chegada de 
novas doses.

Desde o � m de semana passa-
do, o município de Mossoró está 
disponibilizando pontos extras de 
vacinação para garantir o acesso 
às vacinas da covid para a popu-

lação. Sábado e domingo passa-
dos, o Partage Shopping passou a 
ser um ponto extra de vacinação, 
atendendo tanto aos funcionários 
quanto aos visitantes. Em todos os 
locais de vacinação da covid estão 
sendo aplicadas 1ª, 2ª e dose de 
reforço.

Desde quinta-feira 25, novos 
pontos foram instalados em vá-
rios locais da cidade. Ontem, no 
horário das 8h às 16h, a vacinação 
ocorreu no pátio do Atacadão. 
Segundo Etevaldo, entre funcioná-
rios e clientes do Atacadão foram 
vacinadas 138 pessoas.

Os pontos extras disponibi-
lizados nesta sexta-feira 26, são: 
Cobal (das 7h30 às 11h); Rebouças 
Alto de São Manoel (7h30 às 12h e 
das 13h às 17h); Mercado do Alto 
da Conceição (das 7h30 às 13h); 
Supermercado Queiroz dos Tei-
mosos (das 8h às 12h) e Dia a Dia 
Atacarejo (das 8h às 12h).

Neste sábado 27, o ponto extra 
para vacinação da covid será no 
Mercado Central, das 8h às 11h. A 
vacinação nos novos pontos extras 
será retomada na quarta-feira (1º de 
dezembro) na Cobal, das 7h30 às 11h. 

Na sexta-feira (3 de dezembro) no 
PAM do Bom Jardim, das 7h30 às 11h.

Além dos pontos extras, a 
vacinação da covid segue acon-
tecendo de segunda a sábado das 
8h às 16h no Ginásio do SESI. E 
no domingo, também das 8h às 
16h, no Ginásio de Esporte Pedro 
Ciarlini. Também neste sábado 27 
e domingo 28, a exemplo do � m de 
semana passado, acontecerá vaci-
nação contra a covid no Partage 
Shopping. No sábado, das 10h às 
18h, e no domingo, das 11h às 18h.

A campanha de megavacina-
ção em Mossoró está contando 
ainda com o reforço da Diocese 
que desde o último domingo vem 
realizando ações de incentivo à 
população para tomar a vacina da 
Covid. Durante a Festa de Santa 
Luzia deste ano, a parceria com a 
Prefeitura de Mossoró, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, vai 
garantir um ponto de vacinação 
durante os festejos em um estande 
da Diocese que � cará instalado ao 
lado da Catedral. No local, equipes 
da SMS realizarão a vacinação no 
período de 4 a 12 de dezembro, das 
15h às 22h.

Dose de reforço da covid é 
liberada para mossoroenses 
a partir de 45 anos
ATUAÇÃO | Anúncio foi feito 
na manhã desta sexta-feira 
26 pelo prefeito Allyson 
Bezerra

CÉLIO DUARTE/PMM

Desde quinta-feira 25, novos pontos de vacinação foram instalados em vários locais no município de Mossoró

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DE CONTRATO N° 115/2021

LICITAÇÃO Nº 005/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2490/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. CONTRATADA: R S 
SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ: 26.705.213/0001-02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. VALOR CONTRATUAL: R$ 122.987,32 
(Cento e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) 
mensal, perfazendo o valor global de R$ 1.475.847,78 (Hum milhão, quatrocentos e 
setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). 
VIGÊNCIA: 25/11/2021 a 24/11/2022. Assinaturas em 25/11/2021. Pela Contratante: 
João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-04, Pela Contratada: Rameca do 
Nascimento Silva, CPF sob o nº. 064.655.854-48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 – SEIMURB

Objeto: Contratação de empresa para realização da obra na construção e equipagem da CASA DA 
MULHER BRASILEIRA, do tipo III, localizada na Rua Alzenir Pereira da Rocha, Bairro Santo 
Antônio, no município de Mossoró/RN.
Tipo: Menor preço global, pelo regime de empreitada por preço unitário.
Realização: 14/12/2021 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração. Rua: Idalino de 
oliveira, 106, Bairro Centro, Mossoró - RN, 59.600 -135.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL.
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BOAS & CURTAS
 O deputado estadual Jacó Jácome e a esposa Ma-

rianna Procópio estão exultando de alegria com a chegada 
de Celine, que chega para fazer companhia ao primogêni-
to.

 Já os casais Marília Rocha/Léo Sousa, Helô Guimarães/
Zé Eduardo na reta � nal para a chegada dos pimpolhos, respecti-
vamente Romeu e Aurora. Falta pouco.

 Soul Mais Elas e o cantor Marcelo Miranda são 
as atrações da VIII edição da Feijoada.com de Rodrigo 
Loureiro. O evento ocorre no Versailles Recepções, a partir 
das 12h30 de amanhã.

 A deputada federal Carla Dickson é o humorista Tiago 
Dionisio serão agraciados com a cidadania natalense. A paraense 
e o parnamirinense vão receber o título da Câmara Municipal.

Não se esconda atrás de experiências 
ruins ou traumas. A vida não é injusta“TUDO COM MARCELUS BENEVIDES 

Ela tem no DNA a paixão 
pela cozinha, já que a 
grande e principal inspi-

ração está dentro da família e é 
uma mestra no que faz. O che-
fe MARCELUS BENEVIDES 
(atual subchef de O Bule) é um 
completo e total apaixonado 
pela pro� ssão. Gastrólogo, 37, 
é uma � gura exótica, simpáti-
ca de unhas pintadas que se-
gue transitando entre panelas, 
mesclado calmaria e agitação 
de forma organizada. Já são 
quase 20 anos neste meio, 
iniciados em Florianópolis, 
onde começou os estudos. Se 
tornou comandante de uma 
cozinha já no primeiro empre-
go, em Santa Catarina, quando 
precisou assumir o posto que 
era do então chef, no restau-
rante Oriental Mormaii, em 
Garopaba. De lá para cá muito 
aprendizado, principalmente 
criando pratos que mesclam 
a culinária regional com toque 
oriental. Mas ele mesmo não 
dispensa um bom hambúr-
guer. “Ser chefe de cozinha é 
muito mais que saber  técni-
cas, é ter sensibilidade e paixão 
pela arte gastronômica”, expli-
ca @marcelusbenevides

Como começou?
Fui inspirado por minha tia So-
ninha Benevides, que na época 
estava indo para Floripa estu-
dar gastronomia. Foi quando 
surgiu a oportunidade e eu fui 
morar com ela lá para estudar 
também. Ela me inspira. Para 
mim, a melhor chef do país.

Por que cozinhar? 

Porque, além de me fazer sentir 
uma adrenalina única, me per-
mite viver em um mundo pa-
ralelo e ideal ao mesmo tempo. 
Pode parecer um pouco louco, 
mas todo cozinheiro é meio 
louco mesmo

Dois lugares imperdíveis para 
comer no RN?

O Bule, Marechal e Madruga-
dão lanches.

Comida, diversão ou arte?
Gastronomia me permite ter as 
três coisas em uma só. 

O que sonha e onde quer che-
gar?

Envelhecer na Toscana, cozi-
nhando no meu próprio restau-
rante.

Qual o lado ruim do que faz?
Ter que abrir mão de momen-
tos com pessoas queridas, por 
causa do trabalho.

O que é um dia bom e um dia 
ruim na cozinha?

Dia bom é quando a logística fun-
ciona e todos saem felizes, clien-
tes e colaboradores. Dia ruim é 
quando acontece o contrário.

Que prato ainda não preparou e 
tem vontade?

Ouriços do mar.

Qual o sabor da sua infância? 
Cuscuz com feijão verde e vina-
grete, e linguiça do sertão, feitos 
pela minha vó, saudosa Dona 
Salete.

Comida boa é comida cara?
Nunca nessa vida.

A(NOTA)
No próximo dia 29 de novem-

bro ocorre às 14h30, o Seminário 
“16 Dias de Ativismo: RN na luta 
pelo � m da violência contra as 
mulheres”, com a participação 
de Manuela d’Ávila, que junto 
com a Governadora Fátima Be-
zerra, a Secretária estadual das 
Mulheres, Júlia Arruda, a promo-
tora Érica Canuto, vão debater as 
diversas violências e estratégias 
de enfrentamento.

SIMONE SILVA
@simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Samara Gosson, Diassis de Holanda, Brunna Melgaço, Cleide Oliveira, � emis Godeiro, Amanhã, Socorro Galvão, Isnara Gurgel, Pedro Lucas, Elizângela Câmara, Luana Mester, Érika Mendonça,  e Pedro Luccas

“

B- DAY - SAMARA GOSSON

B- DAY - DIASSIS DE HOLANDA 

B- DAY -PEDRO LUCCAS

B- DAY - BRUNNA MELGAÇO

B-DAY - SOCORRO GALVÃO



Geral •Natal, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro de 2021 13

ISO 55001 ISO 55001ISO 55001 
A ARENA TEM!A ARENA TEM!A ARENA TEM!

Certificado de Gestão e Manutenção de ativos.

    Pioneira nacional no segmento Arenas Multiuso, a Arena das Dunas está oficialmente 

certificada pela norma internacional NBR ISO 55001, que valida os padrões de gestão da 

manutenção. Excelência em gerir os seus ativos e no cumprimento da preservação do 

equipamento. A Arena tem o compromisso com a excelência em seu trabalho.

Siga nosso Instagram

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) batizou a nova 
variante do SARS-CoV-2 iden-

ti� cada no continente africano como 
Omicron e classi� cou a cepa como 
uma Variante de Preocupação. De 
acordo com a entidade, a decisão foi 
tomada por conta da grande quanti-
dade de mutações apresentada pela 
variante, sendo que algumas delas 
apresentam “características preocu-

pantes”.
“Neste momento, há muitos estu-

dos em andamento e muito trabalha 
na África do Sul e em outros países 
para que se possa caracterizar me-
lhor a variante em termos de trans-
missibilidade, severidade e qualquer 
tipo de impacto em medidas de com-
bate, como o uso de kits diagnósti-
cos, terapias e vacinas”, informou a 
líder técnica de resposta à covid-19 

da OMS, Maria Van Kerkhove.
A classi� cação de Variante de 

Preocupação, de acordo com a en-
tidade, exige importantes ações por 
parte dos governos, como o compar-
tilhamento de sequências de geno-
ma; a comunicação de casos e muta-
ções; e a realização de investigações 
de campo e de análises laboratoriais 
para melhor compreender os impac-
tos, a epidemiologia, a severidade e 

a efetividade de medidas de saúde 
pública.

“Essa nova Variante de Preocupa-
ção Omicron ressalta da necessidade 
de acelerar a equidade vacinal e de 
fazer imunizar contra a covid-19 pro-
� ssionais de saúde, pessoas idosas 
e outros em risco e que ainda não 
receberam a primeira e a segunda 
dose”, destacou e OMS, por meio de 
sua conta no Twitter.

OMS batiza nova 
cepa africana 
como Variante de 
Preocupação Omicron

PREOCUPANTE | Decisão foi 
tomada por conta da grande 
quantidade de mutações 
apresentada pela variante

Maria Van Kerkhove: "Neste momento, há muitos estudos em andamento e muito trabalha na África do Sul e em outros países para que se possa caracterizar melhor a variante em termos de transmissibilidade"

FABRICE COFFRINI/POOL
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Em um ano especial, Ney 
Matogrosso celebra seus 80 
anos com disco novo, biogra-

� a, retomada aos palcos e parce-
rias musicais. Em passagem rápida 
pelo Rio Grande do Norte, para 
um show em Natal nesta quinta-
-feira 25, o cantor mato-grossense 
abriu um espaço em sua agenda 
para bater um papo com o Agora 
RN e falou sobre seu caso de amor 
antigo com os seus fãs potiguares, 
política, pandemia, drogas, músi-
ca. A entrevista foi concedida ao 
repórter Robson Bezerra, um dia 
antes da apresentação.

Agora RN - Ney, o seu novo disco 
“Nu com a A Minha Música” é um 
disco ora romântico, ora sensual, 
rock, e como exemplos temos “Se 
não for amor eu cegue”, “Boca”, 
“Guita”. Como se deu a escolha 
das músicas, tem alguma asso-
ciação ao cenário atual, foi alea-
tório?

Ney Matogrosso - Na verdade, 
foi uma escolha completamente 
despreocupada de qualquer coisa, 
ser popular, de tocar,não tocar, só 
com coisas que eu queria cantar. 
Esse foi feito para mim, para feste-
jar meus 80 anos, essa foi a inten-
ção do disco, já que eu não podia 
dar festa resolvi fazer um disco.

Agora RN - A gente viu que, dife-
rente de outros artistas, você não 
quis fazer lives. Por quê?

Ney Matogrosso - Não, não gosto. 
Eu acho que é vazio, não reper-
cute... É muito estranho. Eu vi as 
pessoas fazendo e eu não tinha 
nenhuma vontade de fazer.

Agora RN - São 80 anos, quase 5 
décadas de carreira (completas 
em 2023), disco novo, livro. Em 
2021 você fez parceria com a Du-
da Breck e também com outras 
pessoas?

Ney Matogrosso - Fiz com muita 
gente. Durante a pandemia, eu 
participei de oito discos de oito  
pessoas. Sempre que parece que 
eu gosto da música, eu faço. O 
primeiro foi o da Gabi Amaran-
tos, o “Escorpião”, a música é do 
Jaloo.

Agora RN - 2021 foi um dos anos 
que você mais trabalhou, produ-
ziu?

Ney Matogrosso - Olha, na verda-
de, � cou tudo amontoado em um 
momento só.

Agora RN - E ainda tem o “Bloco 

Na Rua”, que é o show que você 
traz novamente a Natal.

Ney Matogrosso - É, mas o “Nu 
com A Minha Música” eu não 
pretendo que vire show. É só uma 
coisa minha mesmo... É um CD, 
são 12 músicas, mas eu não vou 
fazer show, porque ali, na verda-
de, são quatro bandas diferentes.

Agora RN - Chegar aos 80 fez algu-
ma diferença?

Ney Matogrosso - Nenhuma. Eu 
acho que, com saúde, a gente faz 
tudo.

Agora RN - Você chegou a usar a 
data, pandemia, pra fazer algum 
balanço?

Ney Matogrosso - Não. É porque 
80 anos é simbólica, então eu quis 
fazer por isso. Por não poder dar 
festa de aniversário, eu resolvi 
gravar um disco para ser um re-
gistro dessa data.

Agora RN - E quando você vai can-
tar, se apresentar, tem rituais?

Ney Matogrosso - Meu ritual é 
que eu chego muito cedo nos tea-
tros, � co lá umas três horas antes, 
depois eu passo o som com os 
músicos e aí � co no meu cama-
rim e vou me arrumar, levo mais 
de uma hora nisso e no � nal eu 
� co ali uns 10 minutos no escuro 
no palco ali atrás.

Agora RN - Para manter a alta 
performance, física e vocal, você 
tem uma preparação?

Ney Matogrosso - Física sim, vo-
cal nenhuma.

Agora RN - Ney, você já teve várias 
fases na sua vida e, talvez, uma 
das que poucos conhecem é a 
hippie. Na sua biogra� a fala dos 
seus talentos, você fazia adereços 
com couro...

Ney Matogrosso - Sim, fazia 
um trabalho artesanal, onde eu 
transformava couro em joias. 
Dava banho de colas e vernizes 
e transformava. Eu vendia muito 
mais aos gringos do que aos bra-
sileiros.

Agora RN - Ainda mantém essa 
alma hippie?

Ney Matogrosso - Tenho!

Agora RN - Você ainda faz o arte-
sanato?

Ney Matogrosso - Não faço, mas 
eu ainda mantenho o espírito 
mantendo os mesmo ideais.

Agora RN - Quais?
Ney Matogrosso - Paz na Terra, 
amor entre as pessoas, respeito 
ao próximo.

Agora RN - E no livro também 
é falado da tua relação inicial-

mente conturbada com seu pai... 
Quando ela melhorou?

Ney Matogrosso - Melhorou an-
tes da carreira. Isso que eu acho 
importante. A gente passou a 
conviver bem antes da minha 
carreira de artista.

Agora RN O processo Fishcer-Ho-
� man, aquela terapia em que vo-
cê precisa “matar” pai e mãe, aju-
dou você a superar seus traumas?

Ney Matogrosso - É um pro-
cesso que basicamente busca 
todas as in� uências paternas 
e maternas, e você tem que 
descobrir, que nós não somos 
quem deveríamos ser, nós so-
mos ou a reprodução do que 
eles querem deles ou você nega 
a presença deles e você se torna 
uma outra pessoa, não na que 
você deveria ser. O trabalho é 
esse, você tem que “bater” um 
pneu que é sua mãe, seu pai, de-
pende do momento, e tem que 
despejar o ódio reprimido que a 
gente não sabe que tem.

Agora RN - Então este processo 
mudou mesmo a sua relação com 
eles?

Ney Matogrosso - Olha, o que o 
processo fez comigo foi me re-
volver na lama, porque o negócio 
começou de verdade quando 
acabou o processo e eu na minha 
vida, foi quando eu comecei a en-
tender muitas coisas. Quando as 
pessoas pediam para eu falar (do 
Fischer-Ho� man), eu começava 
a tremer, e depois tomei Daime 1 

ano e meio.

Agora RN - E sua relação com as 
drogas. Experimentou tudo e 
saiu de tudo?

Ney Matogrosso - É. Eu achava 
que tinha a liberdade pra expe-
rimentar tudo o que eu quisesse.

Agora RN - Ney, e a política, como 
você está enxergando esse mo-
mento?

Ney Matogrosso - Um horror ge-
neralizado.

Agora RN - Tem fé que as coisas 
melhorem?

Ney Matogrosso - Olha, eu tenho 
a ilusão e a esperança de que sim. 
Que na próxima eleição isso tudo 
mude.

Agora RN - Você enxerga opções?
Ney Matogrosso - Qualquer uma 
outra.

Agora RN - Você não costuma se 
manifestar politicamente no pal-
co...

Ney Matogrosso - Eu tenho meus 
ideais políticos, mas eu não acho 
que o palco seja um lugar para eu 
� car falando disso.

Agora RN - Mas na sua vida fora 
dos palcos, a gente vê que você 
tem um lado político, posições 
muito fortes.

Ney Matogrosso - Sim. Sempre 
me posicionei. Só acho que o pal-
co não é um lugar. Eu vejo muita 
gente usar o palco para isso, mas 

não acho que o meu lugar de falar 
de política seja ali.

Agora RN - Se a eleição fosse hoje, 
você teria algum candidato?

Ney Matogrosso - Eu não votaria 
em quem está lá. Na verdade, é 
uma coisa que a gente ainda não 
sabe (os candidatos), não para de 
aparecer gente, tem muito chão 
daqui para lá.

Agora RN - E no Rio de Janeiro, 
onde você mora atualmente, co-
mo você enxerga os re� exos da 
política atual?

Ney Matogrosso - O Rio de Ja-
neiro está cheio de mendigos 
pelas ruas, impressionante. Você 
encontra isso em cada rua. Tem 
muito a ver com a falta de políti-
cas públicas e também a Covid.

Agora RN - Agora, falando do Rio 
Grande do Norte, você tem uma 
relação de anos com os potigua-
res. Conta um pouco sobre isso.

Ney Matogrosso - Eu venho aqui 
há muitos anos, gosto muito de 
vir. Aqui eu já apresentei todos os 
meus trabalhos, tudo que faço já 
mostrei aqui. Tenho um carinho 
especial. E tem essa beleza de 
mar, essa temperatura (do mar).. 
No Rio de Janeiro não dá pra en-
trar no mar, água muito poluída 
e gelada.

Agora RN - E Sagi, praia de Baía 
Formosa, a gente sempre ver fo-
tos suas por lá...

Ney Matogrosso - Sagi, é por cau-
sa do Tavinho (amigo), que fui 
parar lá, e adorei. Passei tempora-
das lá, possivelmente vou passar 
outras.

Agora RN - Diante de todas essas 
crises que estamos vivendo, você 
tem esperança que a gente me-
lhore em algum momento?

Ney Matogrosso - Acho que tu-
do na vida é ciclo, e ciclos vêm e 
vão. Eu acredito que o sentido da 
existência é a evolução mesmo 
espiritual.

Agora RN - Como é que o Ney se vê 
nos próximos anos?

Ney Matogrosso - Trabalhando.

Agora RN - Como é tua relação 
com a morte?

Ney Matogrosso - Eu olho com 
muita clareza, esse assunto. É a 
única certeza na vida. Olho pra 
ela com muita tranquilidade.

Agora RN - O que você quer dei-
xar para as pessoas como legado. 
Pensa em como sua obra será le-
vada?

Ney Matogrosso - Eu não penso 
nisso. Possivelmente � cará, mas 
não � co nessa ideia.

Ney Matogrosso volta aos palcos vendo no 
momento político um “horror generalizado”
ENTREVISTA | Artista fez show 
em Natal e disse que não 
sentiu vontade de fazer live 
durante a pandemia

CHRYSTIAN PADILHA

Cantor Ney Matogrosso tem uma antiga relação com os potiguares



Geral •Natal, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro de 2021 15

Esportes

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ASSU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 25.036.042/0001-03, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação-LO, com validade: 24/11/2027, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade de 60m3, localizado na Rua Cristovam Tomaz Dantas, 18, Alto São Francisco, Assu/RN. 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, GUARDA-VIDAS E BRIGADISTAS  
DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO 

 
O Presidente da Associação dos Bombeiros Civis, Socorristas, Guarda-vidas e Brigadistas do Município de 
Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51 do Estatuto Social da entidade supracitada, 
convoca a eleição para renovação da Diretoria Executiva, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2021, com o início 
às 08h00 min e termino às 18h00 min, tendo como local de votação o seguinte endereço: Rua Francisco Ferreira 
Neves, 315, Bairro: Santos Reis - Parnamirim/RN. O prazo para registro de chapas é de 5 (cinco) dias, a contar da data 
da publicação deste edital. O horário de funcionamento da secretaria será das 08h30 min às 11h30 min e de 14h00 min 
às 17h00 min, na Rua Edgar Dantas, 2271 Passagem de Areia, Parnamirim/RN. O prazo de impugnação será de 05 
(cinco) dias a contar da data da publicação das chapas inscritas. Caso não seja atingido o quórum, será realizada uma 
nova eleição de acordo com art. 80 e seus parágrafos, no mesmo horário e local de primeiro escrutino. 
 

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2021. 
 

Jackson Francisco de Araujo - Diretor Presidente da Associação. 

 
 

1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
RUA 26 DE JULHO, 234 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO MIPIBU 

CEP: 59162000 - FONE – (84)-3273-2404 
MARIA DO CARMO DA SILVA – OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

A Oficial do Registro de Imóveis desta Cidade, na conformidade do Art. 26, § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei 
nº 9.514/97, devidamente autorizada pelo credor BANCO BRADESCO S/A, INTIMA o Senhor MIGUEL DA SILVA 
GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 822.429.929-53,  o qual firmou o contrato nº 9006098,  em data de 
16/04/2019, garantido por Alienação Fiduciária, registrado sob R-6, referente a Matrícula nº 11.560, alusiva ao imóvel 
situado na Rua Manoel Nerino Filho nº 355, Lote de nº 762, da Quadra "20", do Loteamento Luar do Colorado, 
Bairro Taborda, na cidade de São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-000, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais, em virtude do mesmo se encontrar em local incerto e não sabido, conforme certificado pela encarregada do 
Registro de Imóveis desta Comarca, responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 
os devidos pagamentos das prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, dos juros 
convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, além das despesas de 
cobrança e intimação, conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97. Na oportunidade, informamos 
ainda que fica V.S.ª cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR O BANCO BRADESCO S/A. Deverá 
desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. 

São José de Mipibu/RN, em 01 de novembro de 2021. 
 

MARIA DO CARMO DA SILVA CANEIRO 
Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

COSTA & FILHOS RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, sob CNPJ nº 
02.863.360/0001-42, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
– SEMURB/SGA a Renovação da Licença Simplificada (RLS), para atividades de Aterro de materiais inerte 
de resíduos da Construção Civil, localizada na Av. Verônica Gomes da Silva, Loteamento Vila São Jorge, 
Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

 João Vitor Maldonado Nunes Costa 
Representante legal 

 

 
 
 
 
EMPRESA DA CONSTRUÇÃO PESADA CONTRATA PCD COM EXPERIÊNCIA DE 6 MESES, 
PARA AS VAGAS DE  EMPREGO: SINALEIRO, VIGIA, SERVENTE DE OBRA E PINTURA.  
 
ESSE@ESSEENG.COM.BR - 81-3202-6666 
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VAGAS PCD – ESSE ENGENHARIA LTDA 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
FRANCISCA ZULEIDE COSTA MARQUES, CPF nº 778.244.584-15, torna público que recebeu do IDEMA – 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada, com o prazo de validade até 
20/11/2027, em favor do empreendimento para o Extrativismo Mineral (AREIA), a ser instalada no Sítio São 
João da Várzea – zona rural – Mossoró/RN. 

 
Francisca Zuleide Costa Marques 

Proprietária 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  

 
INOVA TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 39.598.878/0001-06, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA – LS, COM VALIDADE ATÉ 22/11/2027, em favor da atividade de Fabricação de Adubos 
Orgânicos, localizado na Sítio Olho d`água, S/N, Zona Rural, Felipe Guerra-RN.  

 
HÉLIO NOGUEIRA BEZERRA  

SÓCIO/PROPRIETÁRIO 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
JOILTON BARBOSA DA SILVA. CPF: 008.533.444-85, torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença de Instalação, para posto de revenda de 
combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizado na Rod. BR 406, S/N, Est. Natal-
Ceará-Mirim, Lot. Desm. Bosque dos Coqueiros, QD-U, Lote 0087, Maçaranduba, São Gonçalo do 
Amarante/RN; 

JOILTON BARBOSA DA SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS, CNPJ: 13.546.240/0001-38, torna público que recebeu do 
IDEMA a Licença de Operação – LO, com prazo de validade até 21/12/2026, para transporte de cargas 
perigosas, com sede localizada à Rua Pedro Araújo Filho, n° 200, Centro, Município de Florânia/RN.  

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS 
CNPJ: 13.546.240/0001-38 

 

NATHALLYA MACEDO
REPÓRTER DE CULTURA

O cantor potiguar Filipe Toca 
lançou, no último dia 25, 
o primeiro EP da carreira, 

um disco homônimo que traz três 
canções autorais e uma regravação. 
No mercado da música local há 10 
anos, o artista decidiu produzir o 
novo trabalho para ocupar o pró-
prio lugar dentro da MPB, orbitando 
entre o pop e outros estilos. 

“Para mostrar quem eu sou”, 
de� niu Filipe ao comentar a estreia. 
Ele começou a adolescência cantan-
do pagode na banda “Chamou Por-
que Quis”, entre amigos. “Eu tocava 
cavaquinho e gostava de percussão. 
O grupo ajudou muito na minha 
construção como artista, tenho re-
ferências do ritmo até hoje”, contou 

o cantor ao Agora Entrevista. 
O EP imprime a identidade de 

Filipe, que é um compositor nato. 
As três músicas autorais foram 
escritas em momentos diferentes, 
mas resumem de forma sucinta e 
nítida a mensagem e a visão do ar-
tista. “’Amor Meu’ foi composta de 
forma espontânea. ‘Expectativando’ 
foi feita em uma construção. Eu quis 
falar sobre criar expectativa, usei 
metáforas com o objetivo de ilustrar 
esse processo”, revelou. 

“’Como Coração’ é uma releitura 
de Dorgival Dantas, tentei deixar 
com a minha cara. Peguei referên-
cias, passei para o meu produtor, 
que trouxe um arranjo de reggae/
pop que eu adoro. Já ‘Suporte’ é a 
música que eu mais me orgulho de 
ter feito. Ela fala sobre o momento 
da pandemia”, explicou Filipe. 

“Nesse período de isolamento, 
tive muito contato com a ansiedade 
e acredito que muita gente também 
passou por isso. Uma ansiedade 
que paralisa. Pensei sobre o fato de 
precisar procurar ajuda, desabafar 
com amigos, fazer terapia. Carol, a 
minha esposa, foi o meu apoio nesse 
momento difícil e a letra é sobre esse 
suporte”. 

Filipe Toca representa a nova 
safra de artistas que o Brasil vem 

produzindo, e tem parcerias com 
muitos compositores relevantes 
como Ana Gabriela, Saulo Fernan-
des, Mahmundi, Pedro Calais (La-
gum), Gustavo Bertoni (Scalene), 
Pedrinho e Eric (Atitude 67), Celso 
Fonseca, Gabriel Elias e Marcelo 
Mira.

Assim, o potiguar faz parte da 
Nova MPB, mas não se coloca em 
uma caixinha. “Não gosto de me 
de� nir porque estou sempre mu-
dando. Mas a Nova MPB me agrada, 
porque abrange muita coisa. Foge 
um pouco da ideia do ‘voz e violão’, 
dá uma abrangência maior para a 
quantidade de ritmos, até porque 
gosto de inserir elementos do pop, 
beat, sintetizador – coisas não mui-
to comuns”. 

The Voice
Em 2020, Filipe integrou o time 

da cantora Iza no reality musical da 
TV Globo, � e Voice Brasil. A apa-
rição do cantor emocionou os con-
terrâneos, que teceram elogios ao 
longo de todo o programa. Ele con-
seguiu mostrar para o país inteiro a 
arte que cria – a experiência trouxe 
mais visibilidade para o artista, 
resultando em um aumento signi� -
cativo de público nas redes sociais e 
nas plataformas de streaming.

Filipe Toca lança primeiro 
EP da carreira: “Para 
mostrar quem eu sou”
MÚSICA | EP do artista 
potiguar tem quatro canções, 
três autorais e uma releitura 
de “Coração”, de Dorgival 
Dantas. Após participação 
no The Voice Brasil, Filipe 
Toca chega para marcar o 
próprio lugar na MPB

AGORA RN

Em 2020, Filipe integrou o time da cantora Iza, no reality musical da TV Globo, The Voice Brasil 



Natal, sábado e domingo, 27 e 28 de novembro de 2021• Esportes16

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

É hoje
Hoje, às 17h, horário de Brasília, teremos a grande decisão 

da Libertadores da América. Flamengo e Palmeiras decidem o 
título. Sem dúvida alguma duas, das três, melhores equipes do 
futebol brasileiro no momento. A outra é o Atlético/MG. Con-
tinuo entendendo que o Flamengo tem o melhor futebol das 
Américas, porém é dentro de Campo que tudo se decidirá. Um 
bom ataque (Flamengo) contra uma boa defesa (Palmeiras). 
Apenas um voltará com a taça na mão.

Condenado
Carlos Arthur Nuzman, ex-presi-

dente, do COB, foi condenado a 30 anos 
de prisão. Ainda cabe recurso. Nuzman 
sempre foi um dirigente arrogante, 
prepotente, da escola do ex-presidente 
da Fifa, João Havelange, ele conquistou 
vários desafetos com a sua forma de 
administrar. Agora vai ter que acertar 
contas com a justiça. É o que digo. Pode 
até demorar, porém um dia a casa cai.

Foi premiado 
Após percorrer mais de 6 mil Km de 

bicicleta, saiu de Roraima para assistir a 
grande � nal de hoje em Montevidéu, no 
Uruguai, entre Flamengo x Palmeiras, o 
torcedor rubro negro, Gabriel Teixeira, 
ganhou um grande presente. O rapaz foi 
convidado pela Conmebol para assistir a 
partida do camarote o� cial da promoto-
ra do evento, com direito a entrada no es-
tádio, salgadinhos e bebidas. Bom, agora 
só falta seu clube de coração conquistar 
o título logo mais para a alegria ser com-
pleta.

Atacante Piauí 
O atacante, Piauí, que fez uma boa 

Segundona pelo Potyguar/CN, acertou 
sua ida para o Sousa/PB. Jogador foi, 
junto com � iago Potiguar, um dos 
principais nomes do acesso da equipe 
do Seridó. Poderia ter sido aproveitado 
por uma das grandes do nosso futebol. 
Até porque acredito que seja um joga-
dor com salário não muito alto.

Encontrou o chapéu 
da viagem 

O jogador, William Ribeiro, que 
agrediu o árbitro, Rodrigo Crivellaro, 
no início de outubro, durante uma par-
tida da segunda divisão do Campeona-
to Gaúcho, foi denunciado pela justiça 
por tentativa de homicídio quali� cado 
por motivo fútil. Denúncia foi proto-
colada nesta semana, após conclusão 
do inquérito pela Polícia Civil. Para o 
delegado do caso o atleta assumiu o 
risco de matar ao agredir o árbitro. No 
meu entendimento o jogador deveria 
ser banido do futebol. Simples assim.

Série A3
A equipe feminina do União de 

Extremoz garantiu vaga na série A3 
do Campeonato Brasileiro de 2022. 
A competição começará em Maio. 
A equipe comandada por Walessa 
Silva teve a melhor campanha da 
história do futebol feminino do Rio 
Grande do Norte, se tornando tetra 
campeã, derrotando o Alecrim na 
� nal por 1x0. Parabéns a todas às 
jogadoras.

Koeman
O ex-técnico do Barcelona, Koe-

man, chegou a um acerto com o clube 
catalão, quanto a sua rescisão de con-
trato. O clube espanhol aceitou pagar 
a “pequena” bagatela de 10 milhões de 
Euros, aproximadamente, R$ 63.19 mi-
lhões de reais. Koeman � cou no clube, 
na sua última passagem, de agosto/20 
a outubro/21. Acredito que ele passará 
um Natal mais tranquilo ao lado da 
família com esse 13° que chegou de 
surpresa.

O clima de decisão toma conta 
da grande � nal do maior tor-
neio sul-americano de fute-

bol: a Copa Libertadores 2021. Neste 
sábado 27, Flamengo e Palmeiras se 
enfrentam em Montevidéu, capital 
do Uruguai, e disputam o título de 
melhor clube da América do Sul em 
um jogo que promete fortes emo-
ções.

Os times entram no gramado do 
estádio Centenário a partir das 17 
horas (horário de Brasília). Com a 
liberação de 100% da capacidade de 
público pelo governo uruguaio, cerca 
de 60 mil torcedores são esperados 
para a partida, que terá transmissão 
e você pode assistir ao vivo pelo SBT 
(TV aberta), Fox Sports e Conmebol 
TV.

A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), que organi-
za a Copa Libertadores, orienta os 
torcedores sobre os protocolos de 
acesso ao estádio e requisitos sanitá-
rios como apresentação da carteira 
de vacinação contra a covid-19, uso 
de máscara e distanciamento social.

“Apesar da situação sanitária 
estar sob controle e das altas taxas 
de vacinação no país, as medidas de 
cuidado e prevenção pela pandemia 
da covid-19 continuem em vigor”, 
informou a Conmebol.

Vale lembrar que, em janeiro de 
2021, a � nal da Libertadores 2020 en-
tre Palmeiras x Santos ocorreu com 
restrição de público no estádio Ma-
racanã, no Rio de Janeiro, em virtude 

do momento crítico da pandemia de 
covid-19 no país.

Além do show das equipes den-
tro de campo, a grande � nal também 
contará com um reforço e tanto: após 

uma temporada nos Estados Unidos, 
a cantora Anitta está de volta ao 
Brasil e anunciou que fará uma apre-
sentação na Libertadores. Apesar de 
botafoguense, ela disse, em entrevis-

ta ao podcast ‘Podcats’, que dá sorte 
aos rubro-negros.

Os valores para assistir à � nal da 
62ª edição da principal competição 
entre clubes do continente variam 

entre US$ 200 (cerca de R$ 1.117) e 
US$ 650 (cerca de R$ 3.631), o que foi 
motivo de críticas, já que o valor mais 
baixo chega a ser maior que um salá-
rio mínimo do Brasil (que atualmen-
te é de R$ 1.100). Até o momento, a 
torcida do clube carioca adquiriu 
quase o dobro dos ingressos compra-
dos pelos torcedores do Verdão.

Para os � nalistas da Copa Liber-
tadores, de acordo com reportagem 
de O Povo, a premiação é bastante 
generosa. Enquanto que o vice-cam-
peão � ca com US$ 6 milhões (R$ 33,6 
milhões), o clube que � car com o títu-
lo leva para casa a bagatela de US$ 15 
milhões (aproximadamente R$ 84,1 
milhões).

A premiação total para o grande 
campeão, somando o dinheiro rece-
bido em cada uma das fases do tor-
neio, será de aproximadamente R$ 
126 milhões.

Disputando a taça e um prêmio 
que chega a mais de R$ 120 milhões 
no gramado do estádio de nome 
Centenário, Palmeiras e Flamengo já 
se enfrentaram mais de cem vezes na 
história: foram 46 triunfos do Verdão, 
42 vitórias do Mengão e 32 empates.

Com relação aos títulos recentes, 
os dois times têm praticamente o 
mesmo número de conquistas: en-
quanto que Palmeiras ganhou cam-
peonatos brasileiros em 2016 e 2018, 
Flamengo levantou a taça em 2019 e 
2020. Ambos também conquistaram 
duas Libertadores cada: rubro-ne-
gros em 1981 2019 e alviverdes em 
1999 e 2020.

Com o domínio do futebol brasi-
leiro nos últimos anos, os clubes lide-
ram a lista de jogadores mais valiosos 
do Brasil e devem protagonizar mais 
um histórico capítulo neste sábado, 
dia 27 de novembro.

Flamengo e Palmeiras decidem Libertadores
ATRAÇÃO | Cantora Anitta se 
apresentará para torcedores 
no estádio Centenário, em 
Montevidéu 

Robigol, do Flamengo, e Felipe Melo, que se recupera de lesão e pode não jogar pelo Palmeiras: estrelas da competição

REPRODUÇÃO


