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NATAL SEM
RÉVEILLON

CANCELADO

GERAL. 11 | Para reforçar os cuidados sanitários diante do quadro atual da 
pandemia de covid-19, a Prefeitura de Natal anunciou o cancelamento da 
programação do Réveillon deste ano. Não serão realizados os shows na Redinha, 
nem as queimas de fogos em Ponta Negra e na Ponte Newton Navarro.

POLÍTICA. 3 |   A filiação do ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, ao 
Partido Progressistas (PP) no Rio 
Grande do Norte poderá ampliar 
a animosidade dentro do diretório 
estadual da sigla para as eleições de 
2022.  O presidente estadual do Par-
tido, deputado federal Beto Rosado, 
preferiu nem falar sobre o assunto.

GERAL. 10 |  Novo visual dos conte-
údos publicitários está focado nos 
principais mercados emissores de 
turistas para o RN e terá atuação em 
todo o país. A nova cara do “Visite 
Rio Grande do Norte” navega pelas 
inúmeras experiências que o estado 
proporciona ao turista e será ativada 
durante todo o ano de 2022. 

POLÍTICA. 4 |  O corpo do ex-prefeito 
e ex-vereador de Natal, Ney Lopes Jú-
nior,  foi cremado nesta quarta-feira, 
em cerimônia reservada aos familia-
res, no cemitério Morada da Paz, em 
Emaús.  O velório foi acompanhado 
por amigos, parentes e políticos que 
conviveram com o ex-parlamentar, 
que era advogado e jornalista.

ECONOMIA. 8 |  A Prefeitura de Mos-
soró avançou na modernização e 
ampliação da rede de iluminação 
pública do município. Através do 
programa “Mossoró Iluminada”, a 
Secretaria de Infraestrutura, Meio 
Ambiente Urbanismo e Serviços Ur-
banos instalou mais de 10 mil lâmpa-
das de LED somente neste ano.

POLÍTICA. 6 |  “Durante a condução 
da pandemia, não tivemos nenhuma 
denúncia... Então, temos muita tran-
quilidade com a nossa atuação e con-
dução responsável no bom uso do 
recurso público para ofertar o melhor 
serviço à população”, disse o secretá-
rio estadual da Saúde, Cipriano Maia, 
na CPI da Covid, nesta quarta 1º. 

CULTURA. 12 |  Na sexta-feira 3, a 
Galeria Newton Navarro, na sede 
da Fundação Capitania das Artes 
(Funcarte), em Natal, vai inaugurar a 
exposição coletiva “Em torno do Be-
co”. O lançamento acontecerá às 18 
horas, adotando todas as medidas de 
biossegurança necessárias à preven-
ção ao coronavírus. 

GERAL. 15 |  A Prefeitura do Natal 
emitiu nota sobre a nova cobrança 
de tarifa para a linha que atende os 
estudantes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Co-
nhecida como “circular”, a linha pas-
sou a cobrar valor de passagem nesta 
quarta-feira 1º. Antes, o transporte 
era gratuito. 

Beto Rosado recusa 
falar sobre filiação 
de Fábio Faria ao PP

Governo do RN lança
nova campanha para 
promover turismo

Parentes e amigos 
se despedem de 
Ney Lopes Júnior

Mossoró: mais de 
10 mil lâmpadas 
instaladas em 2021

Cipriano Maia na 
CPI: “Não tivemos 
nenhuma denúncia”

Beco da Lama 
receberá exposição 
de artes visuais

Perda de passageiros 
motiva cobrança 
na linha “circular”

É nítida a vitória da 
corrente de João Doria

Últimas da Política

Luto na política potiguar

A   penas o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, contesta os 
números divulgados pelo 

presidente do PSDB potiguar, Eze-
quiel Ferreira .   PÁGINA 3

Classe política potiguar perdeu o 
ex-prefeito Ney Lopes Júnior e o ex-
-deputado estadual Jota Belmont.
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O Brasil está mal de direita ide-
ológica, incluindo retrospec-
tivamente o período militar, 

quando esteve péssimo nessa maté-
ria de conservadorismo.

Mas a diferença entre mal e pés-
simo aqui é tênue, nem dá pra perce-
ber a diferença.

Bolsonaro é o pior fenômeno da 
direita reacionária de que temos no-
tícia. João Batista Figueiredo, o últi-
mo general da ditadura militar, pode 
ser considerado um homem avança-
do perto do capitão-presidente.

O general Castelo Branco, o pri-
meiro da ditadura, morto em aciden-
te aéreo, era um homem decente, a 
despeito da indecência que tomaria 
conta do regime nos anos seguintes.

Valor de um regime ou de gover-
nos se mede em parte pelo caráter de 
indivíduos e havia muitos militares 
aquinhoados por essa qualidade, a 
despeito de nada justi� car a presen-
ça deles no poder.

Mas havia a luta contra o comu-
nismo, o que não se justi� ca hoje, a 
menos que o terraplanismo tenha 
se apoderado de cérebros demais. E, 
ao que parece, foi isso mesmo o que 
aconteceu nos últimos anos.

O comunismo realmente existe 
no mundo, mas nenhum que pres-
cinde de relações capitalistas. 

A China é o melhor exemplo. 
Tanto que a riqueza não foi extinta 
por lá, nem extintos os pobres. O 
resto são ditaduras desclassi� cadas 
e califados.

Mas o Brasil resolveu � ertar no-
vamente com a ditadura. E isso só foi 
possível porque havia um Bolsonaro 
se criando por décadas no Parlamen-
to com a ideia � xa de ressuscitar as 
milícias armadas, que ele sempre 
defendeu enquanto foi deputado fe-
deral.

Por que não lhe cortaram as asi-
nhas antes, essa é a pergunta que não 
quer calar, pois re� ete a resiliência 
extrema das instituições para quem 
– e aí justiça seja feita –  o capitão 
nunca escondeu o que sentia – repul-
sa pura e simples.

Mas Bolsonaro, antes de tudo, é 
também um pragmático. Não se im-
porta em recuar quando é necessário 
para avançar quando é possível.

Essa falta de coerência é o que 
de� ne o bolsonarismo e não é mais 
uma questão política a ser debatida. 
Não adianta perder tempo com isso.

O que é preciso discutir agora é 
a qualidade dessa direita, que opõe 
Jair Bolsonaro a um Sérgio Moro na 
qualidade de uma terceira via ao 
candidato da esquerda, no caso, o 
ex-presidente Lula.

Na verdade, ambos – Bolsonaro 
e Moro - pertencem ao campo ideo-
lógico da extrema-direita, tanto, que 
um foi ministro do outro.  

Se essa é a qualidade da direita 
brasileira, não resta a menor dúvida 
que o Brasil está lascado. Pelo me-
nos enquanto os liberais estiverem 
escondidos e se bene� ciando de sua 
histórica omissão.

Longe da direita democrática

Carinha dele
De novo, o presidente falou da por-

centagem que deseja ter no Supremo 
para governar com mais tranquilidade, 
como o Maduro fez na Venezuela.

Olha o que ele disse:
“Em 2023, quem for eleito indica 

mais dois nomes [para o STF], com o 
per� l mais pro lado de cá, mais conser-
vador.”

Resta saber se ele ainda estará sen-
tado na cadeira.

Espírito da coisa
A Folha capturou bem o espírito da 

solenidade de � liação do presidente ao 
PL desta semana.

O texto fala por si:
“O evento foi bastante diferente 

do lançamento da Aliança pelo Brasil, 
partido que Bolsonaro tentou criar, 
mas não conseguiu. À época, a plateia 
estava repleta de apoiadores e discur-
sos ideológicos. O tom da assinatura da 
� cha do presidente nesta terça-feira foi 
assim como a platéia: político”.

“Apenas ao � nal, após assinar a 
� cha de � liação, Bolsonaro deixou o 
local e foi até um carro de som que es-
tava posicionado em frente ao local on-
de ocorreu o evento e falou para uma 
plateia de menos de cem pessoas”.

Petrobras de Lula
O ex-presidente Lula, candidato 

à presidência da República, deu nesta 
terça-feira mais um bom motivo para 
ser odiado na Faria Lima. A� rmou que 
alteraria a atual política de preços da 
Petrobras e que a estatal deveria dar 
lucro ao povo brasileiro.

“Digo em alto e bom som: nós não 
vamos manter essa política de preços 
de aumento do gás e da gasolina que 
a Petrobras adotou por ter nivelado 
os preços pelo mercado internacional. 
Quem tem que lucrar com a Petrobras 
é o povo brasileiro”, a� rmou à Rádio 
Gaúcha.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Recado
Quem pensou que Bolsonaro 

havia desistido de atacar o Su-
premo se enganou. Ao se � liar 
esta semana ao PL, o presidente 
disse o seguinte:

“Alguns extrapolam aqui na 
região, na Praça dos Três Pode-
res. Mas essa pessoa vai ser en-

quadrada, vai se enquadrando, 
vai vendo que a maioria somos 
nós. Nós aqui, que temos votos, 
em especial, é que devemos con-
duzir o destino da nossa nação”.

Se não é um recado para o 
ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, inventem um novo sig-
ni� cado para  a palavra “recado”.

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

Será lançado na próxima ter-
ça-feira 7, o livro “Tribuna & 
Holofotes”, do procurador de 

justiça Anísio Marinho Neto, na sede 
da Associação do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (Ampern), 
em Natal. A obra, um compilado 
dos pronunciamentos e entrevistas 
concedidas pelo autor ao longo dos 
seus quase 40 anos de atuação como 
membro do Ministério Público do 
Estado (MP-RN), é a sexta publica-
ção do jurista potiguar.

“O tema principal é a atuação 
do procurador ou do promotor de 
justiça na tribuna do judiciário e 
essa atuação, em defesa da socie-
dade, chama atenção da mídia. Por 
isto, o nome de Tribuna (atuação 
do Ministério Público) & Holofotes 
(mídia). Após mais de 35 anos de 
trabalho dentro do MP-RN, com 
atuação em várias áreas do Direi-
to e das inúmeras entrevistas que 
concedi à imprensa, resolvi compi-
lar esse material e lançar este livro”, 
explicou Anísio Marinho Neto.

O procurador de justiça, que 
atua perante a Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJ-RN), disse que a obra 
é composta por duas partes, sendo 
que a primeira traz os seus pronun-
ciamentos e, a segunda, a cobertura 
realizada pelos veículos de comuni-
cação acerca do seu trabalho e sua 
linha de atuação como membro do 
Ministério Público potiguar.

O autor, que já escreveu outros 
cinco livros na linha jurídica entre os 
anos de 1997 e 2010, destacou alguns 
pronunciamentos de maior destaque 
em sua carreira profissional, como, 
por exemplo, seu discurso durante a 
entrega do Prêmio Estadual de Direi-
tos Humanos do Rio Grande do Nor-

te em 2000 e os pronunciamentos em 
defesa de teses jurídicas no exterior, 
nos países do México, Peru e Repúbli-
ca Dominicana.

“Destaco ainda os pronun-
ciamentos que � z quando tomei 
posse nos dois mandatos de pro-
curador-geral de Justiça do RN e 
os discursos de saudação que � z 
nas posses dos desembargadores 
do TJ-RN. Além de ter assumido a 
Presidência do Conselho Nacional 
de Procuradores Gerais de Justiça 
do Brasil e nos pronunciamentos 
como secretário de Estado da Se-
gurança Pública e Defesa Social do 
Rio Grande do Norte”, lembrou.

Sobre o autor
Procurador de justiça do MP-

-RN, Anísio Marinho Neto é profes-
sor universitário, mestre em Direito 
pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e Su� ciência Investigadora 
pela Universidad Del País Vasco 
(Espanha), membro da Academia 
de Letras Jurídicas do Estado (Ale-
jurn), sócio do Instituto Histórico e 
Geográ� co do RN (IHGRN) e mem-
bro da União Brasileira de Escrito-
res no Estado.

Foi procurador-geral de Justiça 
do MP-RN entre 1997 e 2001, presi-
dente do Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais de Justiça do Brasil 
entre 1998 e 1999, corregedor-geral 
adjunto do MP-RN de 2015 a 2016, 
corregedor-geral do MP-RN de 2016 
a 2019, vice-presidente do Conselho 
Nacional dos Corregedores Gerais 
dos Ministérios Públicos dos Esta-
dos e da União em 2018 e secretário 
de Segurança Pública e de Defesa 
Social do RN de 2001 a 2002.

Procurador de Justiça 
Anísio Marinho Neto 
lançará sexto livro na 
próxima terça-feira 7
MEMÓRIAS | A obra reúne 
os pronunciamentos e 
entrevistas concedidas 
pelo autor ao longo de 
quase 40 anos de atuação 
como membro do MP-RN

Procurador Anísio Marinho Neto 
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Pesar
A classe política potiguar 

perdeu nas últimas horas ex-
-vereador de Natal, Ney Lopes 
Júnior, cremado no cemitério 
Morada da Paz. A quarta-feira 
começou com a perda do ex-de-
putado estadual Jota Belmont. 
Radialista e blogueiro, ele lutava 
conta um câncer e não resistiu.

Turma do 22
O deputado federal João 

Maia postou nas suas redes so-
ciais a chegada do ministro Ro-
gério Marinho ao PL. Lembrando 
que preside o partido no Estado 
há 20 anos, João destacou que 
a sigla � ca cada vez mais forte 
com a chegada do presidente Jair 
Bolsonaro e também de Rogério: 
“um amigo de tantos anos, além 
da vida pública”. 

Agenda
Quem desembarcou no Rio 

Grande do Norte, agora � liado 
ao PL, foi o ministro Rogério 
Marinho. Ele participa da 1ª 
ExpoAgro Agreste de Nísia Flo-
resta. Rogério assina ordem de 
serviço para o Programa Água 
Doce, Assinatura de TED e libe-
ração de recursos para a Barra-
gem de São Vicente, entrega de 
máquinas e equipamentos para 
municípios. 

Destino
Para não ter que mudar de 

partido devido a nominata, o 
deputado Rafael Motta agora 
diz que já tem a solução. O ex-
-presidente Lula da Silva passou 
a costurar a formação de uma 
federação partidária do PT com 
PSB e PCdoB. Assim, o PT poti-
guar seria “obrigado” a aceitar 
Rafael Motta na nominata. De 
quebra, os deputados Hermano 
Morais e Souza Neto também na 
nominata estadual.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

O governador João Doria foi o 
vencedor das prévias nacional do 
PSDB. Aqui, no Rio Grande do Nor-
te, o presidente regional da sigla, 
deputado Ezequiel Ferreira, come-
morou a vitória local com cerca de 
90% de votos. Todos os deputados 
estaduais do PSDB, Tomba Farias, 
Gustavo Carvalho, Raimundo 
Fernandes e José Dias votaram e 
apoiaram Doria. Apenas o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
contestando os números de Ezequiel, dizendo que o siste-
ma não permite saber a votação por estado. Não precisa.

Dos 55 prefeitos e vice-prefeitos que votavam em Brasí-
lia, poucos não foram. No dia da eleição presencial, a maio-
ria vestiu camisa de Doria, como mostram fotos divulgadas 
na imprensa. Dos 244 vereadores do PSDB em todo Estado, 
apenas três saíram de Natal: Aroldo Alves, Chagas Catarino 
e Kleber Fernandes, este último apoiava Doria, contrarian-

do seu líder, Álvaro Dias. O voto 
do prefeito e do vereador têm o 
mesmo peso, tanto faz o de Natal 
como o da prefeita de Coronel João 
Pessoa, Fátima de Pachica, que 
tem menos de 4 mil eleitores. Essa 
apoiou e votou, através do aplica-
tivo, em Doria, declarou seu voto 
em grupos de WhatsApp e seguiu 
o deputado Raimundo Fernandes. 

Municípios como Bom Jesus, Espírito Santo, Parelhas 
e Nísia Floresta, onde além dos prefeitos, os vices também 
são do PSDB, são cidades que tem entre 7 a 8 vereadores. 
Todos estavam com Doria. A prefeita de Lagoa de Velhos, 
Sonyara Ribeiro, garantiu os sete vereadores seguindo a 
orientação do deputado Tomba Farias. Em Santa Cruz, 
além do prefeito Ivanildinho Filho do PSDB, os oito verea-
dores tucanos e cerca de 50 � liados votaram em peso com 
Doria. Nítida a vitória da corrente de Doria no RN.

O saldo das Prévias do PSDB 
no RN e as discórdias das contas

DIVULGAÇÃO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

A � liação do ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, ao Par-
tido Progressistas (PP) no Rio 

Grande do Norte poderá aumentar a 
animosidade dentro do diretório esta-
dual da sigla para as eleições de 2022. 
Em entrevista ao Agora RN nesta ter-
ça-feira 30, o ministro deixou claro que 
sua mudança de legenda está posta no 
contexto nacional e, mesmo avaliando 
ter uma boa relação com o deputado 
federal Beto Rosado (PP), líder do par-
tido no Estado e sobrinho da ex-gover-
nadora Rosalba Ciarlini (PP), é adver-
sário político desta e aliado declarado 
do atual prefeito de Mossoró, Allyson 
Bezerra (Solidariedade).

“Em Mossoró, por exemplo, tenho 
uma relação com o prefeito Allyson 
Bezerra, inclusive sou adversário da 
ex-prefeita Rosalba Ciarlini. Tenho 
uma relação muito boa com Beto 

Rosado, mas quero deixar bem claro 
que esse convite (para ingressar no 
partido) veio de Brasília, por parte de 
Ciro Nogueira’, destacou Fábio.

O PP no Rio Grande do Norte 
é controlado por Beto Rosado, que 
busca a reeleição na Câmara dos De-
putados, e por seu pai, o ex-deputado 
Betinho Rosado. Ainda abriga a ex-go-
vernadora, que, nos bastidores, tem 
dado indícios que pretende disputar 
uma cadeira na Assembleia Legislati-
va no pleito eleitoral do ano que vem.

No entanto, a dobradinha da fa-
mília Rosado para 2022 pode ser frus-
trada com a chegada de Fábio Faria à 
legenda, já que, segundo o ministro, 

“vou poder ter (a liberdade) de esco-
lher com quem vou caminhar junto 
em cada município do Rio Grande 
do Norte”, dando a entender que ele 
é quem poderá indicar a nominata 
estadual do PP e, ao mesmo tempo, 
sinalizando que poderá assumir o 
controle do Progressistas no Estado.

Com isso, o ministro das Comuni-
cações pode provocar um racha na cú-
pula do partido no Estado, uma vez que 
é aliado de Allyson Bezerra e adversário 
de Rosalba Ciarlini. Já o deputado Beto 
Rosado integra o grupo de Rosalba e é 
opositor ao prefeito de Mossoró.

Procurado para que comentas-
se o futuro do PP no Rio Grande do 

Norte com a chegada do novo � liado 
e como � cará a questão da sigla em 
relação ao apoio político à ex-gover-
nadora Rosalba, uma vez que Fábio 
Faria é opositor político desta, o de-
putado Beto Rosado desconversou.

Disse que poderia falar sobre te-
mas como, “a transnordestina, o ramal 
(do) Apodi, a fruticultura irrigada e a 
exportação para a China, que também 
é muito importante. Tenho muito a fa-
lar. A nossa produção de petróleo em 
terra (ter) aumentado com a chegada 
da iniciativa privada. Gostaria de falar 
sobre o meu projeto. Estou lhe dando 
boas pautas, que colocam nosso Esta-
do para frente”, a� rmou.

Questionado novamente sobre a 
� liação de Fábio Faria, Beto foi enfáti-
co, “eu tenho condições de puxar um 
longo histórico de publicações do seu 
portal sobre minha pessoa, em nenhu-
ma vocês pediram a minha opinião. 
Por que querem agora?”, interrogou.

Respaldo presidencial
A escolha de Fábio Faria pelo 

Progressistas é respaldada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), que poderá 
escolher o ministro das Comunica-
ções para ser o seu vice-presidente em 
uma chapa composta pelas siglas PP e 
PL. Fábio não nega a possibilidade de 
concorrer à cadeira de vice-presidente 
em 2022, mas desconversa, “só discuti-
remos a vice no momento certo”.

Segundo Fábio, a sua ida para o 
PP ocorreu de forma natural, por ser 
amigo de Ciro Nogueira, presidente 
nacional do partido. “O PSD tem uma 
outra candidatura que é a de Rodrigo 
Pacheco, e eu sou ministro de Bolso-
naro, já tinha conversado com o pre-
sidente. Ele liberou a minha saída e o 
caminho natural é eu ir para um par-
tido onde eu tenha mais relação e que 
seja da base do governo”, explicou.

A reportagem tentou ouvir a ex-
-governadora Rosalba Ciarlini e o pre-
feito de Mossoró, Allyson Bezerra, pa-
ra que comentassem as declarações 
e a ida do ministro Fábio Faria para o 
PP, mas até o fechamento da edição, 
não retornaram nossas tentativas de 
estabelecer contato.

Beto Rosado desconversa e se recusa a 
falar sobre filiação de Fábio Faria ao PP
RACHA | Ida de Fábio para 
PP pode provocar ruído na 
cúpula do partido, já que 
ministro é aliado de Allyson 
Bezerra e adversário de 
Rosalba Ciarlini, enquanto 
Beto integra o grupo da ex-
governadora e é opositor do 
prefeito de Mossoró

Beto Rosado, questionado sobre sobre ida de Fábio Faria ao PP, respondeu: “Por que querem a minha opinião agora?”
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O corpo do ex-prefeito e ex-ve-
reador de Natal, Ney Lopes 
Jr., que faleceu de causas não 

reveladas nesta terça-feira 30, foi 
cremado em cerimônia reservada 
apenas aos familiares, no cemitério 
Morada da Paz, em Emaús. O velório 
do ex-parlamentar e advogado foi 
acompanhado por amigos, parentes 
e políticos que conviveram com Ney, 
� lho do ex-deputado federal, procu-
rador federal e professor de Direito 
Constitucional da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Ney Lopes de Souza, colunista do 
Agora RN.

Várias personalidades políticas 
participaram do velório, se despe-
dindo de Ney Lopes Jr., entre eles o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias (PS-
DB), a ex-governadora do Estado 
Rosalba Ciarlini (PP), o ex-ministro e 
ex-senador Garibaldi Alves (MDB), o 
presidente da Assembleia Legislativa 
do RN, deputado estadual Ezequiel 
Ferreira (PSDB), o ex-deputado fe-

deral Felipe Maia (Dem) e o vereador 
Felipe Alves (MDB), entre outros.

“Conhecia Ney Júnior há vários 
anos, assim como sua família, prin-
cipalmente o pai e ex-deputado Ney 
Lopes e sua mãe, dona Abigail, e 
posso atestar algumas de suas carac-
terísticas, sobretudo a inteligência, 
o preparo e a vocação para o bem 
servir”, descreveu Álvaro Dias. O 

deputado Ezequiel escreveu que, “o 
Rio Grande do Norte perde um � lho 
querido. Nós, perdemos um amigo”.

Ney Lopes Jr. tinha 47 anos e foi 
vereador de Natal nos períodos de 
2009 a 2012 e de 2017 a 2020, tendo si-
do vice-presidente da Câmara Muni-
cipal por duas vezes, líder do governo 
municipal e assumiu, de forma inte-
rina, o cargo de prefeito da Capital de 

13 a 31 de dezembro de 2012. Come-
çou na política estudantil. Jornalista 
de formação, apresentou programas 
de rádio e televisão, com foco na 
prestação de serviços à comunidade 
e informações jurídicas.

A Câmara Municipal de Natal de-
cretou luto o� cial nesta quarta-feira 
1. “Ney, que era advogado e jornalis-
ta, foi vereador por dois mandatos 
e sempre se destacou pela sua inte-
ligência, competência e dedicação. 
Um jovem que inspirava a todos nós 
pelas ideais e ações diferenciadas. 
Descanse em paz, amigo!”, disse o 
presidente da Casa, Paulinho Freire.

Ex-deputado e 
ex-vereador José 
Belmont falece em 
Mossoró

O ex-deputado estadual e ex-ve-
reador de Mossoró, radialista José 

Janildo Belmont, conhecido como J. 
Belmont, faleceu nesta quarta-feira 1, 
na Capital do Oeste potiguar. Aos 76 
anos, o ex-parlamentar mantinha um 
programa diário na rádio Difusora de 
Mossoró até o dia 8 de novembro pas-
sado, quando anunciou que se afasta-
ria de todas as atividades pro� ssionais 
para cuidar de sua saúde.

Ele enfrentava uma batalha 
contra o câncer e não resistiu. J. Bel-
mont deixou � lhos e netos. O velório 
foi realizado no Teatro Municipal 
Dix-Huit Rosado e o sepultamento 
ocorreu no � nal da tarde desta quar-
ta-feira, no Cemitério Novo Tempo, 
em Mossoró.

A Câmara Municipal de Mosso-
ró decretou luto o� cial de três dias, 
com bandeiras a meio mastro, pelo 
falecimento de J. Belmont. O verea-
dor Raério Araújo (PSD) informou 
que já estava agendada homenagem 
ao ex-parlamentar, com a Meda-
lha de Reconhecimento da Casa 
legislativa, para a sessão solene em 
celebração à padroeira Santa Luzia 
na próxima segunda-feira 6, às 9h, 
no plenário.
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O consultor geral do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte (TCE-RN), 

em entrevista ao Agora RN, explicou a 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que, no último dia 19, durante 
Sessão Plenário Virtual, declarou in-
constitucionais alguns dispositivos da 
Constituição do Estado (CE/RN) que 
limitavam a atuação do TCE-RN. A de-
cisão foi em face à Ação Direta de In-
constitucionalidade proposta pela As-
sociação dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon). Com a decisão, 
parte do parágrafo 3º e toda redação 
do parágrafo 8º do artigo 53 devem ser 
excluídos da CE/RN. A relatora do pro-
cesso foi a ministra Rosa Weber.

“Em 2019, a Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte propôs altera-
ções à Constituição Estadual, e algu-
mas dessas mudanças foram pertinen-
tes ao TCE. Então, chamou a atenção 
da Corte de Contas os parágrafos 3º e 
8º do art. 53. Nosso entendimento foi 

de que estes dois dispositivos feriam a 
Constituição Federal, e tinham vícios 
de inconstitucionalidade formal e ma-
terial, ou seja, estavam em desacordo 
às regras previstas para elaboração de 
uma norma asseguradas pela Cons-
tituição”, explicou Ronald Morais, es-
clarecendo que, como o Tribunal não 
tem legitimidade para ingressar com 
ADI junto à Corte Suprema, coube a 
Atricon entrar com ação, utilizando 
informações encaminhadas pela Con-
sultoria Jurídica do TCE-RN.

O consultor comentou que, veri-
� cando essas inconstitucionalidades, 
o TCE-RN, através da Atricon, impug-
nou os parágrafos 3º e 8º do artigo 53 
da Constituição Estadual. “O pará-
grafo 3º estabelecia parâmetros de 
proporcionalidade e da razoabilidade 
que deveriam ser observados pelo 
tribunal de contas, no nosso entendi-
mento este mecanismo restringiria à 
atuação da corte de contas, afrontan-
do a independência e autonomia da 
Corte. Da mesma forma, o parágrafo 
8º, que estaria também eivado de in-
constitucionalidade material por ferir 
a autonomia e independência do TCE, 
pois esta norma deu poder para a As-
sembleia Legislativa, por aprovação de 
2/3 de seus membros, sustar os efeitos 
das decisões cautelares da Corte de 
Contas”, a� rmou Ronald Morais, ar-
gumentando que este parágrafo even-
tualmente poderia abrir espaço para 

o Legislativo interferir no Tribunal de 
Contas e isso afrontaria a Constituição 
Federal.

A ministra Rosa Weber, em seu 
voto, entendeu que, no caso, a nor-
ma inscrita no art. 53, § 3º, da Cons-
tituição do Estado do Rio Grande do 
Norte, estabelece restrição à atuação 
do TCE-RN dissonante do mode-
lo vigente no plano federal. “Nada 
impede que o Tribunal de Contas 
estadual, ao exercer suas atribuições 
funcionais, realize o juízo concreto de 
proporcionalidade e de razoabilidade 
na apreciação das matérias sujeitas 

à sua competência. O que se mostra 
incompatível com a autonomia fun-
cional da Corte de Contas e com o sis-
tema de controle externo previsto na 
Constituição Federal é a possibilidade 
de o legislador estadual, delimitando 
a amplitude da análise a ser realizada 
pelo Tribunal de Contas estadual, de-
� nir, in abstracto, quais serão os parâ-
metros conformadores da aplicação 
pelo Tribunal de Contas estadual dos 
critérios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, tal como estabelece o 
art. 53, § 3º, da Constituição do Esta-
do do Rio Grande do Norte”.

Com relação ao parágrafo 8º, a mi-
nistra escreveu: “a norma prevista no 
art. 53, § 8º, da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte (na redação 
dada pela EC nº 18/2019) instituiu 
hipótese anômala de revisão das de-
cisões do Tribunal de Contas estadual 
pela Assembleia Legislativa [...] No 
âmbito das competências autônomas 
dos Tribunais de Contas, o órgão legis-
lativo (federal ou estadual) não possui 
competência para rever ou anular os 
atos praticados pela Corte de Contas, 
nem � cam suas decisões  sujeitas à 
aprovação pelo Poder Legislativo”.

Por � m, Rosa Weber acatou as 
alegações impetradas pela Atricon, 
que tiveram como base análises da 
consultoria do TCE RN, e julgou pro-
cedente o pedido, declarando a “in-
constitucionalidade formal e material 
da expressão “devendo observar os 
parâmetros de razoabilidade e de pro-
porcionalidade estabelecida em lei” 
constante do parágrafo 3º do art. 53 
e da integralidade do parágrafo 8º do 
mesmo dispositivo (art. 53), ambos da 
Constituição do Estado do Rio Grande 
do Norte”. 

Os demais membros do STF segui-
ram o entendimento da ministra Rosa 
Weber e o estado do Rio Grande do 
Norte vai ter que excluir parte do pa-
rágrafo 3º e toda redação do parágrafo 
8º do artigo 53 da sua Constituição 
Estadual.

Dispositivos que limitam atuação do TCE 
no RN são inconstitucionais, decide STF
DECISÃO | Parte do parágrafo 
3º e toda redação do 
parágrafo 8º do artigo 53 
devem ser excluídos da 
Constituição Estadual do RN

 Ministra Rosa Weber, do STF, foi relatora da ADI proposta pela Atricon

Familiares, amigos e políticos velaram corpo de Ney, que faleceu nesta terça

Corpo de ex-prefeito Ney Lopes Jr. é cremado em Natal
MORTE PRECOCE
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“Durante a condução da 
pandemia, não tivemos 
nenhuma denúncia, co-

mo também nos depoimentos dos 
que aqui vieram, ninguém mostrou 
que isso tivesse ocorrido. Então, te-
mos muita tranquilidade com a nos-
sa atuação e condução responsável 
no bom uso do recurso público para 
ofertar o melhor serviço à popula-
ção. E quando tive conhecimento de 
alguma ação fora daquilo previsto 
nas normas durante a gestão, não só 
sobre a pandemia, abri comissões de 
sindicâncias e de investigação para 
apurar responsabilidades e as pesso-
as terem o direito de ser defenderem”, 
explicou o secretário do Estado de 
Saúde, Cipriano Maia, durante a sua 
oitiva realizada nesta quarta-feira 1, 
na CPI da Covid-19 da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte.

O secretário é investigado em 11, 
dos 12 contratos suspeitos de irregu-
laridades envolvendo o governo esta-
dual, durante a gestão da pandemia 
no Estado, com exceção do contrato 
de publicidade.

O relator da CPI, deputado esta-
dual Francisco do PT, abriu a oitiva, 
de forma remota, questionando se 

o secretário Cipriano Maia havia 
recebido denúncias de servidores 
públicos do Estado sobre possíveis 
interferências ou pressões sofridas 
por parte dos trabalhadores da Se-
sap, para a aprovação de compras de 
produtos e exames. “Não, não recebi, 
e con� o neles. Eles mostraram o seu 
dever, responsabilidade e seu com-
promisso com o serviço público”, 
a� rmou Cipriano.

Ao ser interrogado se, ao longo 
de sua trajetória pro� ssional, havia 
respondido algum processo criminal 
ou administrativo que lhe atribuísse 
acusação de corrupção, favoreci-
mento ou mau uso de recursos públi-
cos, o secretário disse que, “em mais 
de 40 anos de exercício de função 
pública, nunca respondi sequer a um 
processo administrativo”.

E completou: “para não dizer 
que eu menti aqui, depois que sai 
da Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal, fui denunciado pelo Ministério 
Público por não ter respondido a um 
pedido de informação, que, na épo-
ca, comprovei que havia respondido 
mais de mil indagações em dois anos 
que � quei à frente da pasta munici-
pal. O próprio procurador que estava 
na sessão de julgamento pediu a mi-
nha absolvição e o juiz me absolveu, 
porque foi falha organizacional e não 
culpa minha”.

Sobre a contratação da compra 
dos respiradores por meio do Con-
sórcio Nordeste, que nunca foram 
entregues ao Estado pela empresa 
HempCare, Cipriano explicou, “nós 
vivíamos em um momento de inten-
sa disputa por equipamentos e insu-
mos em todo mundo. E a di� culdade 
de adquirir (equipamentos), princi-
palmente os ventiladores, era uma 
verdadeira caça no escuro, porque 
não tinha no mercado. No caso dos 
respiradores, a situação é ainda mais 

agravada, porque o Ministério da 
Saúde, na ideia de fazer uma melhor 
distribuição, requisitou a produção 
nacional e a internacional não che-
gava aqui”.

Questionado sobre a aquisição 
dos respiradores, com pagamento 
antecipado, ele explicou que a lei fe-
deral garante o direito à compra sem 
licitação. Conforme o artigo 4º da Lei 
federal nº 13.979/20, “� ca dispensada 
a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos de saúde destina-
dos ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronaví-
rus de que trata esta Lei”. 

E continuou: “Para se ter uma 
ideia, o Estado já tinha uma compra 
efetivada de 14 respiradores por meio 
do governo Cidadão e o fornecedor 
disse que não tinha como entregar 
porque o Ministério tinha bloqueado 
a entrega. Quando tivemos a oferta 

do secretário de Saúde da Bahia, de 
que o Consórcio Nordeste estava 
negociando um lote de respiradores 
para todos os Estados da região, con-
sultou se o Rio Grande do Norte tinha 
interesse, dissemos que sim, porque 
a nossa carência para expandir dos 
leitos é grande”, justi� cou.

O secretário de Saúde disse ainda 
que, “não teve nenhum contato com 
as empresas Hempcare e Biogeoe-
nergy, elas nunca operaram aqui pelo 
meu conhecimento”, sinalizou.

CPI prorrogada
A CPI da Covid-19  foi prorro-

gada por mais 15 dias, mas a série 
de oitavas de depoentes se encerra 
nesta quinta-feira 2. O presidente 
da comissão, deputado Kelps Lima 
(Solidariedade), informou que serão 
feitos relatórios por processos. Já no 
dia 16, será lido o relatório preliminar 
do deputado Francisco do PT, mas 
a sua redação de� nitiva levará mais 
alguns dias devido ao grande volume 
de documentos anexados.

Nesta quinta-feira 2, serão ou-
vidos dois convidados e dois inves-
tigados: Luciana Daltro de Castro 
Pádua Bezerra, Assessora Especial 
do Governo do RN, na condição de 
convidada e Carlos José Cerveira de 
Andrade e Silva, Auditor-Geral da 
Control do RN, na condição de con-
vidado. Também depõe Fernando 
Galante Leite e Cleber Isaac Souza 
Soares, como investigado, para falar 
sobre a compra de respiradores pelo 
Consórcio Nordeste (videoconferên-
cia).

Investigado, Cipriano nega mau uso de 
recursos públicos durante pandemia
PRORROGADA | CPI da 
Covid-19 foi estendida por 
mais 15 dias; depoimentos 
continuam nesta quinta-feira 2

Deputados questionaram secretário de Saúde sobre pagamento antecipado para compra de respiradores pelo Consórcio NE

ADJA BRITO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O Diretório Municipal do PSDB 
em Natal emitiu nota o� cial 
sobre as prévias do partido, 

que de� niu o governador de São 
Paulo João Dória como pré-candida-
to à presidente da República para as 
Eleições Gerais de 2022, dizendo que 
a disputa no Estado foi equilibrada, 
seguindo a tendência nacional. 

De acordo com a nota, no Rio 
Grande do Norte, pelas consultas 
internas do partido, houve empate 
técnico entre os tucanos João Doria 

e o governador Eduardo Leite (Rio 
Grande do Sul). “Tais sondagens e 
projeções apontaram uma disputa 
equilibrada, bem semelhante ao 
resultado � nal no plano nacional”, 
traz trecho da nota.

Outro aspecto abordado pela 
nota foi com relação a impossibili-
dade de mensurar a proporção dos 
votos dados por cada Estado ou mu-
nicípio, o Rio Grande do Norte inclu-
sive. “Os dois sistemas de votação 
utilizados, tanto o presencial, feito 
por urnas eletrônicas no último dia 
21 de novembro, em Brasília, quan-
to pelo aplicativo, encerrado neste 

último sábado (27), são totalmente 
invioláveis. O que impede terminan-
temente o acesso à estrati� cação 
dos votos por Estado”, aponta o do-
cumento.

 Doria conseguiu 53,99% de 
aproximadamente 30 mil votos, su-
perando Eduardo Leite, com 44,66% 
e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Ma-
naus, com 1,35%. Com a escolha de 
João Doria para disputar o Palácio 
do Planalto, o PSDB tenta se � rmar 
como principal opção da chamada 
terceira via, posto ameaçado pelo 
ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro 
(Podemos).

Diretório Municipal de Natal emite 
nota dizendo que disputa entre 
Doria e Leite foi equilibrada

PRÉVIAS DO PSDB

 Leite e Doria disputaram prévias para representar sigla na corrida presidencial

DIVULGAÇÃO
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A Civilização surgiu do 
gradual controle dos instintos, 
tolerância com os outros, lin-
guagem compreensível, ideias 
claras, debate livre, e o desen-
volvimento de coisas mais 
elaboradas como ética, moral, 
religião, ciência. O pré-moder-
nismo, que perdurou de 400d.c. 
a 1.400d.c, se apoiava na fé ou 
no misticismo, se reportava a 
uma realidade sobrenatural, 
possuía uma ética de altruísmo 
e compromissos coletivistas 
com ênfase a realidades e au-
toridades superiores políticas, 
sociais ou religiosas. O moder-
nismo, nascido com o Ilumi-
nismo, adotando como eixo ex-
periência e razão, e uma ética 
voltada para o individualismo, 
faz a ciência avançar, surge o 
liberalismo e a democracia, 
irrompem os mercados livres 
e o capitalismo, os indivíduos 
se tornam mais livres, mais 
ricos e mais longevos. O � m 
da história parecia a marcha 
incoercível para a democracia 
liberal e o capitalismo. O fra-
casso do modelo comunista 
de materialismo coletivista 
parecia ter deixado o Marxis-
mo na poeira da história, mas 
ele se renovou e se reencontrou 
no pós-modernismo, nas � lo-
so� as da Identidade de grupo, 
com abrangências sobre sexo, 
gênero, raça e preferência se-
xual, que formaram “o mais au-
dacioso e abrangente esforço, 
desde a guerra fria, de se criar 
uma nova ideologia”, escreve 
Murray em A Loucura das Mas-
sas. O pós-modernismo é um 
ataque raivoso ao capitalismo 
e às formas liberais de governo, 
à ciência e à tecnologia, a reali-
dade natural é contestada com 
o antirrealismo, a experiência 
e a razão com o subjetivismo 
sociolinguístico, a identidade 
visual e a autonomia com o ra-
cismo e sexismo, os interesses 
harmoniosos do ser humano 
com as ideias de con� ito e a 
opressão. Raça, sexo ou qual-
quer grupo a que se pertença 
passam a moldar opiniões e 
sentimentos, qualquer obje-
tividade ou verdade pode ser 
desconstruída e qualquer tema 
pode virar campo de batalha. 
Como não existem princípios 
legais que sejam válidos, os 
argumentos passam a ser ba-
talhas retóricas de vontades. 
Como o ser é indeterminado, 
a educação deve ser aquela ca-
paz de criar um ser sensível a 

sua identidade racial, sexual e 
de classe. Se o Universo é uma 
máquina que tem como força 
primária a gravidade e a so-
ciedade se move pelo interesse 
próprio, o homem também é 
visto como máquina movida 
pelas paixões. Pode-se enten-
der que quem atiçar ou contro-
lar as paixões poderá controlar 
o homem. A recon� guração da 
sociedade pelos chamados mo-
vimentos sociais de libertação 
promete um mundo novo. Pro-
movendo a servidão às paixões 
e pulsões, o próximo passo é 
fazer o homem defender aquilo 
como se fosse sua liberdade, 
ou sua habilidade de satisfazer 
seus desejos sem freios ou limi-
tes, aí o gênio atinge o interesse 
� nal, o controle político da so-
ciedade transformada. Quando 
as paixões são libertas da obe-
diência à lei moral tradicional, 
arrisca-se que a sociedade 
colapse. Uma ideologia, um 
partido, uma sociologia substi-
tuta da religião assume o con-
trole para que a ordem emirja 
do caos. O controle, através do 
ativismo, da doutrinação e até 
da repressão, substitui o au-
tocontrole, freio anterior das 
pulsões. A vontade de poder 
substitui a natureza, a tradição, 
a religião; a cultura, justiça so-
cial, política de identidade de 
grupos e interseccionalidade, 
como blocos de sustentação de 
uma nova moralidade e de uma 
nova metafísica, formam a ba-
se da nova cultura geral. Uma 
ideologia se destina a “fornecer 
a um sistema de poder existen-
te ou a aspirações ao poder, 
uma legitimidade baseada na 
posse da verdade absoluta e 
abrangente”, aponta Leszek 
Kolakowski. Para se proteger 
do contraditório, o politica-
mente correto de mãos dadas 
com o identitarismo e o mul-
ticulturalismo se autorizam 
usar como armas a censura, a 
interdição do debate e a intimi-
dação. “Se a fé cristã sustentou 
o ideal do serviço amoroso, 
não importa o quanto tenha se 
desviado dele na prática, então 
a antítese revolucionária desse 
ideal só poderia ser a ideia da 
dominação”, o uso do termo 
liberdade seria apenas um 
termo a justi� car seu oposto, 
diz E. Michael Jones, em Libi-
do Dominandi. O marxismo, 
derrotado como modelo eco-
nômico, redescobriu-se como 
fascismo identitário.

O MARXISMO RECONFIGURADO 
EM FASCISMO

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

A BEM DA
VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

Esquadros Engenharia 
direciona projetos para 
praticidade e conforto

Boas oportunidades na vida 
aparecem e desaparecem. 
São como cavalos selados 

que passam devagarzinho à espe-
ra de serem montados.

Para o diretor comercial e 
sócio da Esquadros Engenharia, 
Gustavo Rodrigues, um dos par-
ticipantes do Feirão Imobiliário 
Caio Fernandes, que acontece 
desde o último dia 5 no Natal Sho-
pping, com o sonho da casa pró-
pria é a mesma coisa: uma hora 
está ali ao alcance das mãos e na 
outra sumiu.

Com a experiência acumulada 
ao longo de 24 anos no mercado, 
primeiro como construtor dos 
mais festejados condomínios fe-
chados de Natal e Parnamirim, co-

mo o West Park, West Village, Gre-
en Village, Cidade dos Bosques e 
Alphaville, a Esquadros começou 
12 anos atrás a operar no segmen-
to da incorporação de empreendi-
mentos prediais para um público 
tão apreciador do conforto quanto 
da praticidade.

No Feirão da Caio Fernandes 
a empresa apresenta ao público 
um empreendimento, na planta, 
de 55 m2, dispondo de dois quar-
tos sendo uma suíte, uma vaga de 
garagem e ainda uma área de lazer 
com salão de festas e piscina, para 
clientes focados em praticidade.

A� nal, o empreendimento 
com cronograma de entrega para 
fevereiro de 2024, � ca em Lagoa 
Nova perto de shoppings, super-
mercados e escolas, além de um 
abundante comércio de rua, para 
gente cansada de longos desloca-
mentos, ainda mais com o com-
bustível no preço que está.

“Nosso cliente é aquele que 
optou por repartir o carro com a 
esposa, que quer ver o � lho estu-
dando perto e contar com a segu-
rança de um bairro estruturado, 
onde não é preciso andar muito 
para chegar numa farmácia ou 
num cinema”, resume Gustavo 
Rodrigues.

Ele não quer falar de preços, 
mas dá uma dica: em relação 
aos valores normais do mercado 
antes da pandemia, está muito 
barato e pode ser pago em suaves 
prestações durante o período da 
construção.

Com a chegada de um novo 
Plano Diretor para Natal, Gusta-
vo se prepara para novos voos na 
incorporação e na construção. Um 
tempo semelhante ao dos bons 
tempos do mercado imobiliário 
de Natal.

Agora, como os valores pratica-
dos pelo mercado hoje, ele admite, 
vai ser difícil. “É pegar esse cavalo 
selado ou deixar passar”, ele brinca.

Tem outra vantagem, segundo 
ele: é negociar cara a cara com os 
donos, empreendedores locais, 
que já contam com uma tradição 
de muitos empreendimentos na 
cidade.

Para Gustavo Rodrigues, com 
o � m da pandemia, é possível pre-
ver que a oferta na produção de 
unidades habitacionais terá que 
correr para dar conta da demanda 
reprimida. E o resultado, lógico, 
será a disparada do preço do me-
tro quadrado construído.

“Pode escrever o que eu digo”, 
diz ele.

DIVULGAÇÃO

Gustavo Rodrigues, diretor comercial:  “Nosso cliente é aquele que optou por repartir o carro com a esposa”

EXPERIÊNCIA | Há mais de 
20 anos no mercado, a 
empresa que exibe seus 
produtos no Feirão da Caio 
Fernandes está focando 
seus empreendimentos em 
pontos como localização e 
praticidade, olhando para 
uma faixa da classe média
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Luiz Almir

Uma mistura de caos com falta de respeito
Esta foto mostra 1% da buraqueira existente no 

KM6, entre a Bernardo Vieira e a Mor Gouveia, uma 
área muito movimentada, porém esburacada. O mais 
revoltante é que faz oito anos que se espera por uma 
providência. Entra prefeito, sai prefeito, até agora nada.

DIVULGAÇÃO

Pesar
Em meu nome e de toda 

minha família, mando o voto 
de pesar para família do ex-
-prefeito, vereador, advogado e 
amigo Ney Lopes Jr, com quem 
tive alegria de compartilhar 
por quatro anos na Câmara 
Municipal de Natal. Posso dar 
meu testemunho da sua com-
petência, caráter e honestidade.
Deus o tenha em um bom lugar. 
Também o pesar para família do 
radialista Jota Belmont, falecido 
ontem aos 66 anos, vítima de 
um câncer. Perdemos também 
um grande radialista e comuni-
cador.

Política
O ministro Rogério Marinho 

con� rmou, em entrevista a uma 
emissora de televisão, ter se � lia-
do ao PL a convite do Presidente 
Bolsonaro e dos demais mem-

bros do partido, inclusive o De-
putado Federal João Maia do RN 
e con� rma sua pré-candidatura 
ao Senado, representando o RN. 
Circula pelas redes sociais que o 
presidente Bolsonaro insinuou 
que o ministro Fábio Farias po-
deria ser candidato a vice-presi-
dente na reeleição de Bolsonaro. 
Há quem atribua este comentá-
rio ao interesse de Bolsonaro em 
ter o apoio e a força da SBT/Silvio 
Santos, Vamos aguardar!!!

Henrique Alves
Mesmo pressionado por fa-

miliares, o ex-ministro Henrique 
Eduardo Alves deverá lançar 
sua pré-candidatura a deputa-
do federal na região do Seridó, 
talvez na cidade de São João 
do Sabugi, cujo prefeito Aníbal 
Pereira(MDB) tem apoiado o 
ex-ministro em todas as suas 
campanhas.

Currais Novos
Liga Contra o Câncer 

promete chegar a Currais 
Novos, construindo o centro 
de diagnóstico e ensino na 
referida cidade.

De Olho na Folia
A Band Natal, conheci-

da em fazer a maior e total 
transmissão dos 30 anos do 
Carnatal, começou domin-
go o “De Olho na Folia”, no 
Jardim do Prédio da Band na 
Candelária e vai até o próxi-
mo dia 08, e no dia 09 já na 
avenida transmitindo o pri-
meiro dia de Carnatal 2021. 
Amanhã, às 13 horas, no 
Programa Nordeste Urgen-
te entrevistarei Alexandre 
Mulatinho, um dos coorde-
nadores do Carnatal que vai 
fornecer toda as informa-
ções sobre o evento.

Natal em Natal
A Árvore de Natal em 

Mirassol vem recebendo um 
grande público diariamente, 
não só para ver a beleza da 
árvore mas degustar de pe-
tiscos, churrasco e dezenas 
de lojas de artesanato com 
produtos lindos de primeiro 
mundo, esta semana já acessa 
a árvore da área de lazer do 
Panatis, espera-se até a próxi-
ma semana a árvore do Nélio 
Dias e Parque dos Coqueiros.

Protesto
Na tarde de ontem, mo-

torista de ônibus � zeram 
uma paralisação e protesto 
nas imediações do Baldo, 
próximo à sede do Sindicato, 
espera-se um entendimento 
entre Sindicato, STTU e em-
presários para que não seja 
necessário uma greve.

A Prefeitura de Macaíba, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação (SME), está de-

senvolvendo o projeto Aprova Macaí-
ba, que visa desenvolver uma série de 
ações para a melhoria da educação 
nas escolas públicas municipais. O 
foco do Aprova Macaíba é a melhoria 
das competências de leitura, escrita 
e resolução de problemas matemáti-
cos, melhorando os índices do IDEB 
do município e preparando os estu-
dantes para o ingresso em institutos 
federais, na Escola Agrícola de Jun-
diaí (EAJ) e no ENEM.

Os objetivos especí� cos do pro-
jeto são oferecer subsídios para a 
formulação de políticas educacio-
nais nas escolas; avaliar a qualidade 
do ensino ministrado nas escolas 
por meio de exames simulados do 

Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB); fomentar a 
valorização dos servidores por meio 
de formações permanentes, boni-
� cações e premiações e ampliar o 
� uxo escolar nas turmas do ensino 
fundamental.

A aplicação da primeira etapa do 
Aprova Macaíba será realizada em 
fevereiro de 2022. A secretária, Maria 
José Soares destaca a importância do 
projeto. “O Aprova Macaíba norteará 
as ações pedagógicas com ênfase na 
alfabetização, combate à distorção 
idade série, evasão escolar e melho-
ria da aprendizagem dos educandos. 
Essas ações impulsionarão a melho-
ria do IDEB e vão preparar os jovens 
macaibenses para o ingresso nos 
institutos federais e universidades”, 
declara a secretária.

Prefeitura de Mossoró: mais de 10 
mil lâmpadas de LED instaladas
META | Para o próximo ano, 
expectativa é instalar 12 mil 
luminárias de LED 

A Prefeitura de Mossoró avan-
çou de forma signi� cativa na 
modernização e ampliação 

da rede de iluminação pública do 
município. Através do programa 
“Mossoró Iluminada”, a Secretaria 
de Infraestrutura, Meio Ambien-
te Urbanismo e Serviços Urbanos 
(SEIMURB) instalou mais de 10 mil 
lâmpadas de LED neste ano con-
templando comunidades e bairros 
nas zonas urbana e rural.

O número de lâmpadas instala-
das nos 11 primeiros meses deste 
ano é bem superior ao volume de 
substituições feitas pelo município 
entre 2016 e 2020, ou seja, nos últi-
mos cinco anos, quando foram rea-
lizadas 9.296 trocas.

Neste ano, a Secretaria de In-
fraestrutura alcançou o número de 
10.137 luminárias de LED instaladas 
em 23 de novembro, o que corres-
ponde ao cumprimento da meta 
do programa “Mossoró Iluminada” 
para 2021. Foram mais de 60 loca-
lidades atendidas, entre bairros e 
comunidades.

Algumas das vias públicas ilu-
minadas com LED: rua Del� m Mo-
reira, rua Venceslau Braz, avenida 
Alberto Maranhão, trecho da aveni-
da Presidente Dutra, avenida Afon-
so Pena, avenida Juvenal Lamartine, 
avenida Sérvulo Marcelino, Avenida 
dos Automóveis, rua Lopes Trovão 
(trecho até a avenida Alberto Mara-
nhão), rua Francisca Maria de Mo-
rais (lateral do Hospital da Mulher), 

rua Santa Maria, prolongamento da 
Coelho Neto (pista nova).

“Seguimos trabalhando todos os 
dias, inclusive nos � nais de semana 
e feriados, incansavelmente, para 
modernizar a rede de iluminação 
pública de nossa cidade. Vamos 
avançar cada vez mais chegando 
em breve a novas localidades para 
melhorar a qualidade de vida da 
nossa população, levando mais 
segurança e tecnologia para deixar 
Mossoró Iluminada 100% com lumi-
nárias de LED até 2023”, destacou 
Rodrigo Lima, secretário municipal 
de Infraestrutura.

Para o próximo ano, 2022, o pro-
grama “Mossoró Iluminada” tem co-
mo meta instalar 12 mil luminárias 
de LED. Em 2023, serão instaladas 
15 mil lâmpadas de LED, deixando 
o município totalmente iluminado 
com a nova tecnologia que apresen-
ta uma série de benefícios.

Dentre os benefícios diretos à 
população estão: alta e� ciência lu-
minosa, proporcionando aumento 
da segurança; alta e� ciência ener-
gética, reduzindo em até 70% os 
custos com energia elétrica; longa 
vida útil das luminárias, reduzindo 
trocas; redução dos custos com ma-
nutenção.

A modernização nas grandes 
avenidas engloba os seguintes as-
pectos: diminuição da distância 
entre os postes e iluminação LED de 
alta luminosidade.

As equipes da Secretaria de 
Infraestrutura trabalham todos os 
dias para garantir o cumprimento 
das metas do programa “Mossoró 
Iluminada”. De segunda a sexta-fei-
ra são realizadas substituições das 
lâmpadas de vapor por LED nos 
bairros da cidade. Nos � nais de se-
mana, o serviço acontece nas comu-
nidades rurais.

ISMAQUIAS PEIXOTO/PMM

DIVULGAÇÃO

Número chega a 10.137 luminárias de LED instaladas em 23 de novembro

Foco, entre outras, é a melhoria das competências de leitura e escrita

Secretaria de Educação 
desenvolve projeto 
Aprova Macaíba

COMPETÊNCIAS DE LEITURA
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Criminoso com tornozeleira eletrônica é 
preso em Parnamirim pela Polícia Militar

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
25/11/2027, a Renovação de Licença Simplificada nº 2017-114131/TEC/RLS-
0288 referente ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Município de 
São José do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DO RN - SEPLAN, 
CNPJ: 00.443.680/0001-18 – através do Projeto Governo Cidadão, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada, com prazo 
de validade até 06/04/2027, em favor da agroindústria de beneficiamento e 
preparação de conservas de frutas, localizado no município de Campo 
Grande/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão

O Governo do Rio Grande do 
Norte lançou nova campanha 
de marketing para promover 

o estado como destino turístico, o 
Visite Rio Grande do Norte – um 
mundo de possibilidades. A iniciati-
va, viabilizada por meio da  Empre-
sa Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur), foi apresentada nesta 
quarta-feira 1º, com a participação 
da governadora Fátima Bezerra e do 
vice-governador Antenor Roberto. 

“Nosso intuito é fazer com que o 
turista tenha o mesmo entusiasmo 
e motivação para conhecer todo o 
Rio Grande do Norte. A nova campa-
nha do Visite o Rio Grande do Norte 
mostra o RN sob outra ótica, com as 
belezas naturais e a riqueza de nossa 
diversidade cultural, uma estratégia 
muito acertada do Governo para 
chegar ao mercado emissor e mos-
trar ao turista, nacional e internacio-
nal, que o RN vai além do sol e mar”, 

disse a governadora, ao a� rmar que 
investir na interiorização do turismo 
é um compromisso da sua gestão.

O novo visual dos conteúdos pu-
blicitários está focado nos principais 
mercados emissores de turistas para 
o RN e terá atuação em todo o país. 
A nova cara do Visite Rio Grande do 
Norte navega pelas inúmeras experi-
ências que o estado proporciona ao 
turista e será ativada durante todo 
o ano de 2022, com uma produção 
100% potiguar. Serão outdoors  es-
tampados em rodovias nos diversos 
estados do Brasil, aeroportos, artes 
digitais para redes sociais, revistas, 
vídeos, banners e a produção de 
uma websérie inédita mostrando as 
potencialidades, personalidades e os 
atrativos turísticos de todo o estado.

A campanha, que impulsiona a 
retomada do destino, é fruto da arti-
culação política feita pela Secretaria 
de Turismo do Rio Grande do Norte 

(Setur) e da Emprotur, com apoio do 
trade turístico, que solicitou à banca-
da federal do RN emendas parlamen-
tares para ajudar no fomento e inte-
riorização do turismo no RN. “Essa 
é uma ação coletiva que garantirá a 
promoção e o apoio à comercializa-
ção do destino para o público � nal 
e aos agentes de viagem. Estamos 
conectados com o mundo atual que 
busca diversi� car e segmentar o 
per� l de novos turistas e consolidar 
os viajantes que já conhecem o Rio 
Grande do Norte, além de fomentar 
a economia e gerar emprego e renda 
em todo o estado, impulsionando a 
retomada do setor”, explicou o dire-
tor-presidente da Emprotur, Bruno 
Reis.

Registraram presença ao evento 
de inauguração da campanha Visite 
Rio Grande do Norte: vice-presiden-
te da Fecomércio RN, Luiz Antônio; 
representante da ABAV RN, Jarbiana 

Costa; vice-presidente do Sindicato 
dos Guias do RN, Lacy Vasconcelos; 
presidente do SINDETUR, Júnior Câ-
mara; presidente do Abrasel RN, Pao-
lo Passarielo; presidente do ABIH RN, 
Abdon Gosson; representantes Mos-
soró Convention Bureau, Oberi Pe-
nha, e da superintendência do Banco 
do Nordeste, Onireves Cardoso; as 
prefeitas de Baía Formosa, Camila 
Melo, e de Martins, Mazé; vice-pre-
feito de São Miguel do Gostoso, João 
Eudes; representantes dos senadores 
Jean-Paul Prates e senadora Zenaide 
Maia.

Por parte do Governo do RN 
também registraram presença os 
secretários de Estado Jaime Calado 
(Sedec), Gustavo Coelho (SIN), Da-
niel Cabral (Assecom) e o secretário 
adjunto da Administração, George 
Câmara; as subsecretária de Turis-
mo, Solange Portela, e da Sethas, 
Josiane Bezerra.

Bandidos roubaram um carro 
tipo Siena de cor prata no 
município de Macaíba, na 

Grande Natal, na quarta-feira 1. No 
veículo roubado, pelo menos dois 
criminosos � zeram um assalto a 
mão armada, em pouco tempo, 
a funcionárias de uma escola em 
Parnamirim, no bairro Vida Nova.

Durante as diligências, a Força 
Tática, com apoio das demais equi-
pes do 3° Batalhão da Polícia Militar, 
recuperaram o veículo que havia 
sido tomado de assalto em Macaíba.

Logo em seguida, foi solicitada a 
informação de rastreamento de tor-
nozelados nos locais dos respecti-
vos assaltos, visto que havia a infor-
mação de que pelo menos um dos 
criminosos que praticaram o assal-
to usava a tornozeleira eletrônica. O 
sistema de rastreamento constatou 
que havia um tornozelado tanto em 
Macaíba quanto em Parnamirim no 
local e horário dos assaltos.

Em posse da identi� cação e 
localização do acusado, as equipes 
foram até o local. O bandido, ao 

ver a presença da PM, rompeu a 
tornozeleira e fugiu pulando mu-
ros de residências. Ele se escondeu 
dentro de uma residência de uma 
família, mas foi preso e conduzido 
à Delegacia para os procedimentos 
cabíveis.

O assaltante. que não teve o 
nome divulgado. foi reconhecido 
pelas vítimas do assalto em Maca-
íba e pelas vítimas de Parnamirim.

Este é nono bandido preso em 
Parnamirim nessa situação em 60 
dias.

APÓS ASSALTO

Governo do RN lança nova campanha 
para promover turismo no estado
POTENCIAIS | A nova versão 
do Visite Rio Grande o Norte, 
focada nos segmentos 
turísticos, navega pelas 
inúmeras experiências 
que o estado possui

SANDRO MENEZES/ASSCOM RN

Governadora Fátima Bezerra disse que 
investir na interiorização do turismo é 
compromisso da sua gestão
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ALDA DO NASCIMENTO PROENÇA, CNPJ: 26.496.515/0001-18, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para uma indústria de fabricação de massas (pizzaria e creperia), localizada na Av. Baia dos 
Golfinhos, nº 714, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. 
 

ALDA DO NASCIMENTO PROENÇA 
PROPRIETÁRIA 

 

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA - LSP 

 
A SDM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 02.218.802/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Instalação e 
Operação - LIO, com validade: 22/11/2031, para o empreendimento denominado Loteamento Jardins das 
Palmeiras, localizado na Rodovia RN 160, Av. Jundiaí, s/n, Zona de Expansão, Macaíba/RN.  
 

DANIELA PEREIRA DE FREITAS MONTENEGRO 
Sócia Administradora da SDM Empreendimentos Ltda. 

 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 
 

Serra Norte Granitos LTDA, CNPJ 02.372.580/0001-73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Instalação (LI), 
para extração de minérios diversos (ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmatíticas e quartzitos, 
feldspato, xisto, xelita, etc.), com área requerida de 3,04 hectares e volume de extração 1000 (m³/mês), 
localizada na Zona Rural, Sítio Malhada da Areia, s/n, Equador, RN. 

 
 Osny Antônio Pozzi  
Machado Proprietário 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

TRANSGORGONIO TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI., CNPJ: 37.263.891/0001-89, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema, a  Licença Simplificada – LS, para extração de 1.000 m³/mês de areia no leito do Rio Barbosa, em uma 
área de 10 hectares, localizada no Sítio Barbosa de Cima, s/n, zona rural, Caicó/RN. A área está inserida no 
processo ANM n°848.368/2021 com 38,54 hectares. 
 

LUIZ ALBERTO DA NOBREGA 
Representante Legal 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
O sr. Valter dos Santos Eloi, CPF nº  903.734.214-00, torna Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS - Licença Simplificada – 
com prazo de validade até 29/11/2027, em favor do empreendimento de carcinicultura, explorada em 0,67 ha, 
localizada na Rua Santo Antônio, Rodovia RN 063, Sítio Calamares, s/n, Município de Senador Georgino 
Avelino/RN.  

Valter dos Santos Eloi 
Empreendedor 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
YURI MIRANDA DE AZEVEDO LEITE, CPF: 092.635.254-71, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - 
LS, com validade: 30/11/2027, para Agricultura irrigada, em uma área de 87,28ha destinado 67,28ha com a 
cultura do Coco e 20ha de área com capim, localizada na Fazenda Jaf II, S/N, Zona Rural, Touros/RN; 
 

YURI MIRANDA DE AZEVEDO LEITE 
PROPRIETÁRIO 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

A Cerâmica Elizabeth RN LTDA, CNPJ: 19.454.979/0001-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração Nº 
2020-158246/TEC/LA-0006, com prazo de validade até 30/11/2023, em favor da Ampliação da Cerâmica 
Elizabeth RN com a instalação de dois novos fornos para secagem de argila e peças cerâmicas (piso), 
localizada na Av. Projetada, s/nº, Distrito de Catu, Goianinha/RN. 
 

Sharon Emanuelle Guedes Barboza Fernandes 
Coordenadora de Meio Ambiente 

 
 

 

Em virtude da necessidade de 
reforçar os cuidados sanitá-
rios diante do quadro atual da 

pandemia de covid-19, a Prefeitura 
de Natal decidiu cancelar a progra-
mação do próximo Réveillon. Dessa 
forma, não serão realizados mais os 
shows musicais na Redinha, nem as 
queimas de fogos em Ponta Negra 
e na Ponte Newton Navarro, como 
estava previsto inicialmente para a 
virada de ano.

A medida adotada em Natal é 
semelhante à aplicada em outras 
capitais e cidades brasileiras. Aten-

de ainda a recomendações do Co-
mitê Cientí� co Municipal. O propó-
sito é evitar uma nova propagação 
da covid-19, em um momento em 
que novas variantes estão surgindo 
em todo o mundo e também sendo 
detectadas no Brasil.

A vacinação em Natal está al-
cançando resultados muito satisfa-
tórios, levando à redução expressiva 
dos casos locais e permitindo a 
abertura gradual e segura das ati-
vidades sociais e econômicas. Até 
agora, quase 90% da população va-
cinável em Natal (acima de 12 anos) 

já recebeu ao menos uma dose dos 
imunizantes contra a Covid-19. Es-
sa proporção passa de 73% no caso 
das pessoas que já foram totalmen-
te imunizadas, com duas doses ou 
com dose única.

Mesmo com esses dados posi-
tivos da vacinação, a Prefeitura de 
Natal prefere resguardar a popula-
ção, tendo em vista que os efeitos 
das mais recentes variantes ainda 
não estão completamente avalia-
dos. Por isso, considera prudente 
cancelar a programação festiva do 
� m do ano.

Prefeitura de Natal cancela 
programação do Réveillon
ALERTA|  Propósito é evitar uma nova propagação da covid-19, em um momento em que 
novas variantes estão surgindo em todo o mundo e também sendo detectadas no Brasil

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Tradicional queima de fogos de artifício na Ponte Newton Navarro não acontecerá, diante da preocupação da prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PROCESSO Nº 1.122.034/2021

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para 
contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das 
obras/serviços de construção da 1ª etapa do projeto do Mirante da Serra, do 
município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação 
e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 17 de dezembro de 2021, na Sala da 
CPL na sede da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – 
Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 17 de dezembro de 
2021. O edital e seus anexos estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; 
Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 
de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 01 de dezembro de 2021
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

3 curiosidades sobre o vinho
1ª  Existe um jeito correto de segurar a taça? 

Você sabia que o jeito que segura a taça interfere em sua experiência com o vinho?
A maneira correta é segurar a taça pela haste  para evitar a troca de calor entre a mão e 

a bebida. Por isso, evite segurar a taça pelo bojo, a não ser que o vinho esteja muito gelado 
para o seu paladar e você queira amenizar a temperatura.

2ª Nem todo vinho fica melhor com o tempo
Esse é um dos principais mitos do universo do vinho. Na verdade, apenas 5% dos vi-

nhos produzidos no mundo são considerados de guarda: feitos para serem armazenados 
por anos ou décadas até o consumo. Os outros 95% são vinhos para degustação imediata. 
Ou seja, saem das vinícolas prontos para o consumo, sem a necessidade de envelhecer na 
garrafa por determinado tempo para chegar no ponto mais elevado dos aromas e sabores.

3ª O vinho traz benefícios à saúde 
Você sabia que degustar uma taça de vinho diariamente pode ser bené� co para a sua 

saúde? Existem várias pesquisas sobre o efeito da bebida no organismo. As principais 
vantagens incluem diminuição do risco de doenças cardíacas, prevenção de diabetes, 
Alzheimer e outras doenças neurológicas.

A� nal, o vinho tem um efeito anti envelhecimento. O resveratrol, por exemplo, é uma 
substância encontrada nos vinhos que tem propriedades antioxidantes.

REPRODUÇÃO

Grande reduto da cultura nata-
lense, o Beco da Lama já faz 
parte do imaginário popular. 

O lugar � ca na Zona Leste da capital 
potiguar e reúne diversas histórias 
vividas e contadas ao longo dos últi-
mos anos. O cruzamento localizado 
na Cidade Alta funciona com diver-
sos tipos de comércios durante o dia. 
À noite, o Beco mescla todos os tipos 
de sons em bares, com música ao vi-
vo, discotecagem e rodas de samba. 

Tudo funciona em meio a uma 
galeria de arte aberta na rua, com 
pinturas, gra� tes e poesias. É por 
isso que, na próxima sexta-feira 3, a 
Galeria Newton Navarro, na sede da 
Fundação Capitania das Artes (Fun-
carte), em Natal, decidiu inaugurar 
a exposição coletiva “Em torno do 
Beco”. O lançamento (vernissage) 
acontece às 18h, adotando todas as 
medidas de biossegurança necessá-
rias à prevenção ao coronavírus. 

A mostra reúne 32 trabalhos, 
produzidos por 16 artistas visuais, 
que têm como pano de fundo a cena 
cultural originada pelo convívio e 
pelas experiências proporcionadas 
pelo Beco da Lama: nome pelo qual é 
conhecido o trecho da rua Doutor Jo-
sé Ivo, situado entre as ruas Coronel 
Cascudo e Ulisses Caldas – um ver-
dadeiro Patrimônio Cultural de Natal 

que integra o Centro Histórico da 
cidade, curiosamente não distante 
de museus, pinacotecas e fundações 
de incentivo à arte.

Identi� cado como um território 
alternativo de imensa profusão cria-
tiva, o Beco da Lama vem passando 
por obras de reestruturação e revita-
lização de sua infraestrutura. A estru-
tura conta agora com o passeio único 
integrado feito em piso intertravado, 
um tipo de pavimento de blocos 
pré-moldados que dá segurança de 
mobilidade ao pedestre. O novo cor-
redor vai ampli� car as atividades dos 
comerciantes e as ações culturais de 
produtores e artistas, assim como o 
conforto dos frequentadores.

O resultado dessa ação deverá 
ensejar a renovação da galeria de 
gra� tes e uma ampliação das inter-
venções artísticas realizadas no lo-
cal, que já incluem shows musicais, 
festivais gastronômicos e literários, e 
que têm forjado expoentes das artes 

visuais do Rio Grande do Norte, cujas 
obras, muitas vezes, são expostas ou 
negociadas nos espaços culturais 
da área, como o Sebo Balalaika, o 
Bardallo’s ou a recente Galeria Pedro 
Faustino, no Bar do Pedrinho.

Com obras produzidas em dife-
rentes técnicas e estilos, utilizando 
formas, cores, texturas e relevos que 
expressam o modo particular de ca-
da artista ver o mundo, a exposição 
“Em torno do Beco” conta com a 
participação de Ângelo Desmoulins 
(Jotó), Allan, Alexandre Ribeiro, Ar-
thuri, Assis Marinho, Dilson Oliveira, 
Fábio Eduardo, Francisco Eduardo, 
Girotto, Lavoisier Cunha, Nilson, 
Renata Lisieux, Renato Monte, Tony 
França, Valderedo e Verônica Maria. 
Os trabalhos permanecerão no local, 
que estará aberto à visitação, com 
entrada gratuita, até 15 de dezembro.

O Beco da Lama contribui, por-
tanto, para manter vivo o Centro da 
cidade, com circulação de pessoas, 

sendo ainda um ponto turístico, além 
de respirar a produção cultural com o 
objetivo de fomentar uma identidade 
local. Um espaço, antes renegado, ho-
je renasce como uma o� cina acessível 
para quem gosta de produzir e para 
quem é apaixonado por observar.

A exposição “Em torno do Beco” 
conta com os patrocínios da Unimed 
Natal e da Prefeitura do Natal, viabi-
lizados por intermédio do Programa 
Djalma Maranhão de Incentivo à 
Cultura e faz parte da programação 
do Natal em Natal.

Todos os cantos do Beco da Lama
CULTURA | Exposição coletiva 
de artes visuais intitulada 
“Em torno do Beco” será 
aberta na próxima sexta-feira 
3 e levará a história do Beco 
da Lama para os visitantes 

RENATA LISIEUX ALEXANDRE RIBEIRO

Exposição terá obras produzidas em dierentes estilos e técnicas

Mostra na capital do RN reúne 32 trabalhos, produzidos por 16 artistas visuais 
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

MAMMYS IGNEZ 
Preciso parabenizar toda 

organização do Natal Fest 
Gourmet, principalmente aos 
amigos Habib Chalita e Jener 
Tinoco pela emoção, carinho e 
reconhecimento proporcionado a 
grande banqueteira Ignez Motta 
no � nal de semana. Mammys, 
como é chamada por muitos, foi 
responsável por bu� ers incríveis 
e grandes eventos, sempre aten-
dendo de forma gentil, prestativa 
e muitas vezes oferecendo mais 
que o proposto. Dona Ignez re-
cebeu a merecida comenda Chef 
Magni� que, por ser referência na 
gastronomia potiguar. Muito bom 
quando as pessoas são reconhe-
cidas em vida por terem feito a 
diferença na vida das outras, fez e 
faz o que sabe fazer de melhor!

SURPRESA
A querida Luzinete Viegas, 

esposa do querido Cantor Liz 
Nôga ganhou festa surpresa pelos 
80 anos de vida, no Restaurante 
Tábua de Carne, foi recepciona-
da por amigos queridos e saiu 
carregando buquês de � ores. 

MAIORIDADE
A lindinha Natália Tito reuniu 

amigos para festejar seus 18 anos. 
Uma festinha astral na casa dos 
avós, Gorete e Ramilson, no Porto 
Brasil. A primogênita de Carol 
Tito chega a maioridade como 
um menina sem frescura, aquela 
que é querida pela turma, por ser 
a amiga � el, autêntica e de todas 
as horas. Parabéns! 

LARÁPIA
Deu no Adoro cinema. A atriz 

Úrsula Corberó, que interpretou 
a ladra Tóquio em Lá Casa de Pa-
pel, da Net� ix, parece ter levado o 
papel bem a sério. Em entrevista 
recente confessou ao lado de 
colegas de elenco e da produção, 
ter levado diversas peças do set, 
ao � m da segunda temporada, 
que todo mundo achava ser a 
última. Com a renovação da série 
ela manteve o “hábito”. Durante 
as � lmagens da quinta e real úl-
tima temporada (com estreia na 
próxima sexta) Úrsula levou para 
casa até uma joia da prestigiada 
grife Bulgari. “Ninguém me pediu 
de volta, então… Se me pedirem 
eu devolvo”, prometeu.

PRESÉPIO 
Padre Francisco Mota 

avisa que no próximo sábado, 
a Paróquia de São Pedro, no 
Alecrim, promove  a benção da 
Capela do Presépio, que será 
o� cialmente aberta para os � éis. 
Várias madrinhas e padrinhos, 
paroquianos, ajudaram por meio 
de doações e farão no dia um 
corredor luminoso. Quem já viu 
o presépio � cou encantado pelo 
realismo do lugar da encarnação. 
Para os que desejarem visitar, 
devem se atentar para os horários 
das missas das 6h30 e às18h.

INVESTIR 
A CDL Natal e a Jovem, em 

parceria com a Fecomércio e 
Sebrae, trazem para Natal, pró-
ximo dia 10 de dezembro, uma 
superpalestra sobre análise do 
cenário econômico e perspectiva 
de investimentos. O tema será 
abordado por Artur Wichmann, 
CIO do Private da XP, que tem 
mais de 25 anos de experiência 
em mercado � nanceiro e fez car-
reira nos bancos Icatu e Pactual.

O evento é para convidados 
e será realizado no restaurante 
Navarro, do Hotel Escola Barreira 
Rocha. 

Happy    Birthday
Aniversários -Tulio Duarte, Tani Mendes, Tereza Moura, Christiane Potter e Pedro Vilela

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
 A jornalista Anna Alyne Cunha será agraciada com o 

título de cidadão natalense, concedido pela Câmara Mu-
nicipal. Natural de Jardim do Seridó ganha a honraria por 
proposição do vereador Anderson Lopes. 
 -O natalense ama mesmo o Natal e aderiu a praticidade. 

Bom para as empresárias Cristiane Cinelli, Katianna Vasconcelos 
e Rafaela Suguiura que quase não possuem mais árvores na Nossa 
Festa.
 A Casa Cor vai prorrogar seu período de exposição . A 

Mostra que só ia até o próximo domingo agora segue até o dia 
12 de dezembro, apresentando 21 belos ambientes, no Tirol. 
 Pasmem: Apesar da pandemia ter acelerado a digitalização 

quase 3 bilhões de pessoas — ou 37% da população mundial — nun-
ca usaram a internet. Segundo a União Internacional de Telecomu-
nicações da ONU.

ALEX CUNHA já é conhecido em 
Natal no mundo da comunicação e 
da música. O que pouca gente sabe 
é que há 15 anos ele é formado em 
arquitetura e atua na área, desen-
volvendo e acompanhado vários 
projetos. Agora sentiu a necessidade 
de empreender e trouxe para Natal 
a maior rede do Brasil de spas, 
banheiras e ofurôs, a Riolax apre-
sentada essa semana ao mercado 
e que tem produtos que podem ser 
personalizas com ozonioterapia, 
cromoterapia e aquecedor. “Escolhi 
essa franquia pela carência de lojas 
especializadas neste segmento aqui 
no estado”, contou @arquitetoalex-
cunha. 

Comunicação, informação e respeito 
é remédio para tudo“

“

WANDERLEY ADAMS

A futuro veterinária Yasmin Moura, de 
Deusa Ártemis para a aula da saudade Chegando aos 18, Natália Tito

Otho Bismark e Laryssa Pacheco com os 
� lhos, no casamento de Hayssa&Bruno

O médico Abdon Gosson entre 
os vinhedos de Valcaria, RS

 O brinde dos apaixonados 
Rebeca Melo e Matheus Vale

B-DAY - TÚLIO DUARTE 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua na Casa das Transformações ajuda você a identifi car 
tudo que incomoda e precisa ser mudado à sua volta. É 
um bom momento para enfrentar desafi os e resolver de 
uma vez por todas algo que anda tirando o seu sono.

O céu alerta que controlar os gastos será seu maior 
desafi o hoje. Você pode ter que desembolsar 
uma grana para resolver um imprevisto ou pode 
extrapolar o orçamento ao comprar algo por 
impulso: fuja das tentações nas vitrines.

O céu estimula a cooperação e o trabalho em equipe. 
Busque o apoio dos colegas e somem forças para 
cumprir metas e alcançar objetivos em comum. É 
um bom momento, também, para investir em uma 
sociedade com alguém de confi ança.

O trabalho em equipe vai exigir que você tenha mais jogo 
de cintura nesta quinta. Controle as suas reações e pegue 
leve com a teimosia para não brigar. Vênus te ajuda a 
escolher as palavras certas para convencer as pessoas, mas 
segure seus ímpetos e evite atitudes autoritárias.

A Lua desperta seu lado mais responsável 
e disciplinado. É bem provável que queira 
concentrar suas atenções no trabalho e nos seus 
compromissos de rotina. E seu empenho será 
recompensado!

A Lua na Casa 12 pede um pouco de recolhimento e avisa 
que seu trabalho vai render mais se você puder fi car mais 
quieta no seu canto e cuidar das tarefas sem depender dos 
colegas. O cansaço também vai pesar, então, avalie o que é 
prioridade e respeite os seus limites, sem se sobrecarregar.

Quem trabalha em casa ou com parentes pode ter 
uma manhã bem lucrativa. Além de contar com a 
sorte, você também terá criatividade de sobra, seja 
para deixar o serviço mais fácil ou para encontrar 
novas formas de ganhar dinheiro.

É um bom dia para investir nos seus projetos para 
o futuro. A Lua facilita as parcerias e avisa que 
você terá facilidade para encontrar pessoas que 
possam apoiar seus objetivos. Portanto, trabalhe 
em equipe e explore o seu espírito de liderança.

Você vai se preocupar mais com a sua estabilidade 
no emprego e fará tudo que puder para provar 
a sua competência. Você também pode chamar 
atenção dos chefes ao usar o que aprendeu em 
outro trabalho para resolver um problema.

Lua e Marte brilham no ponto mais alto do seu 
Horóscopo, trazendo à tona toda sua garra e 
vontade de vencer. No trabalho, você não vai 
economizar energia para brilhar e conquistar o 
reconhecimento que deseja.

Lua e Urano despertam a sua curiosidade e você vai se 
interessar por tudo que trouxer alguma novidade para o 
seu dia a dia. Pode aproveitar para fazer cursos, ler sobre 
assuntos de trabalho e trocar ideias com pessoas bem-
sucedidas e que já chegaram aonde você quer chegar.

Você terá muita facilidade para aprender e deve 
aproveitar o incentivo dos astros para investir em coisas 
que possam incrementar o seu currículo ou abrir outras 
portas para o seu futuro. Busque cursos, palestras, livros 
e tudo que possa ampliar os seus conhecimentos.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
Começaram no Rio as � lmagens de 
“Ninguém é de Ninguém”, de Wagner 
de Assis...... No elenco, nomes como 
Carol Castro e Danton Mello.Já com 

uma carreira de sucesso na Record 
TV de Tocantins, Paulo Carneiro se 
prepara para um novo desa� o na 

emissora, agora no Amazonas...... O 
apresentador assumirá, em breve, o 

comando do “Balanço Geral Manaus”.
As equipes do “Fofocalizando” 

no SBT estão a todo vapor no 
preparativos de programas para as 
férias......As gravações entrarão no 
período de 24 de dezembro a 9 de 
janeiro.“A Fazenda13” terá mais 

uma noite tensa de eliminação, nesta 
quinta-feira.No “� e Voice”, hoje, 
começa a Batalha dos Técnicos......

Michel Teló entra com sua cadeira no 
palco junto aos outros 4 técnicos.Na 

Rede TV!, dia 20 começa o recesso 
de suas  produções......Mas algumas 
retornarão antes para pré-produção 

do ano que vem. Expectativa de 
novidades.

Regressiva
As gravações da segunda 

temporada de “Arcanjo Rene-
gado”, original Globoplay, serão 
encerradas no próximo dia 20.

A série tem à frente Marcello 
Melo Júnior, mais as participa-
ções de Leonardo Brício, Erika 
Januza, Rita Guedes, entre ou-
tros.

Título
A TV Cultura marcou pa-

ra meados de janeiro de 2022 
a estreia do ex-Globo, Alberto 
Gaspar.

“Legião Estrangeira”, focado 
no noticiário internacional, é o 
título escolhido.

Pensa comigo
Tudo bem que o mercado, 

em se tratando de assuntos li-
gados à culinária, sempre foi 
receptivo. O recheio comercial, 

na grande maioria dos casos, 
nunca falta.

Mas é bom não abusar.

Por exemplo
A Band já tem de� nida a exi-

bição do “MasterChef ”, todas as 
noites, no ano que vem.

Mas será que isso não irá 
comprometer os resultados dos 
seus outros programas de co-
zinha, Edu Guedes e o da Cátia 
Fonseca. Se tem pra todos, tudo 
bem. Mas é bom considerar o 
risco de um tirar do outro.

Tem antecedentes
Vale recordar que, no passa-

do, a presença do “MasterChef ” 
na grade da Band apressou o � m 
do “Cozinha do Bork”, progra-
ma de culinária do Daniel Bork, 
cunhado do dono Johnny Saad.

Existiram outras razões, mas 
essa foi a principal. Tudo que é 

demais sempre complica.

Olha essa
Pela primeira vez em seus 85 

anos, a rádio Bandeirantes vai 
fazer uma transmissão esporti-
va só com mulheres.

É a � nal do Campeonato 
Paulista Feminino, São Paulo 
e Corinthians, neste sábado, 
15h30. Narração de Isabelly Mo-
rais, reportagens de Gabrielle 
Guimarães com Silvânia Alves 
no pré e pós-jogo.

Setentinha
Depois de encerrar os traba-

lhos em “Verdades Secretas 2” 
e assumir um próximo, Walcyr 
Carrasco está de férias em Por-
tugal.

Na Globo, internamente, se 
dá como certo seu retorno à fai-
xa das 21h, após uma novela de 
Glória Perez.

HBO Max 
encaminha 
segundo projeto 
para Angélica

A HBO Max tem em Angélica, 
que deixou a Globo após 24 anos, 
uma de suas principais apostas. 
Prova disso é que, mesmo sem es-
trear ainda o seu primeiro proje-
to, “Jornada Astral”, um segundo 
já começa a ser pensado.

E providenciado. Entre esses 
encaminhamentos, por exem-
plo, se inclui o autor e roteirista 
Renan Bianco, que foi chamado 
para trabalhar na equipe de de-

senvolvimento deste próximo pro-
grama.

Bianco, pro� ssional muito jo-
vem e que até pouco tempo inte-

grava a área Artística da TV Globo, 
é visto como um criador muito 
talentoso e que tem tudo para fazer 
uma longa carreira no streaming da 
WarnerMedia, a exemplo de tantos 
outros talentos brasileiros já con-
tatado e contratados por Monica 
Albuquerque.

São movimentos que devem 
sacudir o mercado.

Aliás, de olho nos novos tem-
pos, a Warner promete investir 
pesado na contratação de criadores 
de formatos. Além de programas, 
como o de Angélica, há o desejo 
de lançar mais de 100 telesseries 
ao longo de 2022 e 2023. Daí toda a 
concentração de esforços na mon-
tagem de uma equipe capaz de dar 
conta de tudo isso.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

INSTAGRAM

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 5

COAA
CHAMPIGNON

IATERALI
NSROIFL
EMARCHA

ELLAAORTA
TOUROLOL

ESTALAGEM
HASTEHOPA

NRCOPIAS
IDEALARAL

ACAMISAS
LBMIADI

MICROONDAS
AGIROURO

Calçados
geral-
mente 

sem salto

Relativo
ao cultivo
do solo

Espécie de
cogumelo 
comestível

Barco de
luxo para
recreio

Fábio
Lago, ator
brasileiro

Ela, em
espanhol

Parte
espiritual

do ho-
mem (pl.)

Artéria
principal 
do corpo
humano

Lhe 
+ o

(Gram.)

Estado
cuja

capital é
Goiânia

Grito de
súplica;
lamen-
tação

Estrutura
flexível do
cotonete

São feitas
na má-

quina de
xerox

Meu, em
italiano

Moderno
forno de

cozimento
rápido

501, em
alga-

rismos
romanos

Tomar
alguma
atitude 

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

O 2o signo
do Zodíaco
(Astrol.)

Hospedaria

Realiza operação
cirúrgica

Substância 
azul corante

Sentidos apurados
no gourmet

Mastiga 
feito o rato
O planeta
vermelho

Música
militar

Luminária
de teto

Interjeição
de surpresa
Situado à
beira-mar

Prova auto-
mobilística

Por (?):
por agora

Ácido da
aspirina

Muito, na
internet

Fantástico;
imaginário
Antecede

o "B"
Blusas
Imita
a voz 

do gato

Vacina
preventiva
da tuber-
culose

Seriedade

D. Ivone
(?),

sambista 

3/aas — bcg — mio. 4/ella — siso. 5/aorta. 10/champignon.
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A Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU), 

emitiu nota sobre a nova cobrança 
de tarifa para a linha que atende os 
estudantes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
linha, conhecida como “circular”, 
passou a cobrar valor de passagem 
nesta quarta-feira 1º. Antes, o trans-
porte era gratuito. O valor integral 
agora é de R$ 3,20, e para quem tem 
o benefício da meia-entrada é de R$ 
1,60.

“Esclarece que a integração dos 
usuários que vem do sistema de 
transporte coletivo de Natal perma-
nece gratuita para o alimentador 
UFRN, sem qualquer custo adicio-
nal. O que ocorria era que, no caso 
dessa linha, o custo operacional era 
subsidiado pelas demais linhas do 
sistema, ou seja, o sistema de trans-
porte custeava a tarifa dos usuários 
do antigo circular da UFRN”, diz a 
nota o� cial.

“Contudo, o atual cenário, de 
elevada perda no número de pas-
sageiros, coloca em cheque o equilí-
brio que garantia o funcionamento 
de tal operação”, continua a nota. A 
linha circular faz parte do sistema 
de transporte público de Natal. O 
serviço estava suspenso por conta 
da pandemia da covid-19 e só foi re-
tomado nesta quarta 1º, o que cau-
sou prejuízos ao desempenho das 
atividades da instituição de ensino.

“É importante esclarecer que 
os usuários da nova linha Alimen-
tadora UFRN vindos do sistema 
de transporte de Natal farão in-
tegração, através da bilhetagem 
eletrônica, tanto na chegada como 
na saída do campus. Na vinda das 
linhas que tem tarifa de R$ 1,95 
(meia estudantil), o passageiro 
fará a integração sem pagamento 
adicional. Já na saída da UFRN, 
tendo em vista que a tarifa é R$ 
1,60 (meia estudantil), haverá o pa-
gamento complementar de R$ 0,35 
para completar a tarifa normal do 
sistema. Nos demais deslocamen-
tos, o passageiro pagará a tarifa R$ 
1,60 (meia) e R$ 3,20 (inteira), tanto 
nos pagamentos em cartão ou em 
dinheiro. É necessário ressaltar que 
o sistema de transporte público 

visa garantir o deslocamento dos 
passageiros entre o Campus e as 
demais regiões da cidade, o que é 
garantido com a linha Alimentado-
ra UFRN com o pagamento de uma 
única tarifa”, � naliza o comunica-
do da STTU.

Na terça-feira 30, a Prefeitura 
do Natal, por meio da STTU, infor-
mou que a nova linha alimentado-
ra na UFRN entraria em operação 
com apenas um veículo, visto que 
as aulas da UFRN estão previstas 
para retomada somente em feve-
reiro de 2022. Segundo a pasta, de 
acordo com o aumento de deman-
da, a operação poderá ser revista.

A mudança, no entanto, não foi 
bem aceita pelos estudantes, que 
foram às redes sociais para recla-
mar da nova tarifa. “O circular da 
UFRN vai cobrar tarifa. Quando é 
que o estudante vai ter paz”, escre-
veu uma jovem no Twitter. “Esta-
mos em plena pandemia, pessoas 
sem condições de fazer três refei-
ções no dia. É o � m do poço”, escre-
veu outro universitário. Estudantes 
marcaram um protesto para esta 
quinta-feira 2 com o objetivo de 
reivindicar a gratuidade da linha. O 
ato está previsto para acontecer às 
10h, na frente da sede da STTU.

Perda de passageiros 
justifica cobrança na 
linha “circular”, diz STTU
PREÇOS | Valor integral agora 
é de R$ 3,20, e para quem 
tem o benefício da meia-
entrada é de R$ 1,60

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 Estudantes marcaram um protesto para esta quinta-feira 2, com o objetivo de reivindicar a gratuidade da linha

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NATUREZA MAR, 14.158.921/0001-91, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LO para o Condomínio 
Habitacional Vertical, localizado á Rua Aurino Vila, 412, Emaús, Parnamirim/RN. 

 
Andressa Cardoso dos Santos Costa 

Síndica 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CNPJ 35.584.507/0001-14, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença de Regularização de Operação - LRO para a extração de água marinha, ametista, berilo, 
citrino, turmalina, feldspato, quartzo, com volume de 1.000,0 m³/mês, em uma área de 10,0 hectares, 
localizada no Sítio Pedras Pretas/Várzea da Carneira, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 
 

Elton Araújo Gambarra 
Presidente 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA, CPF 055.971.024-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de 
Licença de Operação nº 2020-151918/TEC/RLO-0644, com prazo de validade até 26/05/2027, em favor do 
empreendimento extração de feldspato com volume de 1.200,0 m³/mês, em uma área de 13,13 hectares, 
localizada na Fazenda Boa Vista, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 
 

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega 
Proprietário 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
ELAINE AZEVEDO, CNPJ 10.271.741/0001-60, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação nº 
2020-156950/TEC/RLO-1450, com prazo de validade até 08/07/2027, em favor do empreendimento extração 
de feldspato e caulim com volume de 1.000,0 m³/mês, em uma área de 9,7 hectares, localizada no Sítio 
Pedras Pretas, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 
 

Elaine Azevedo 
Proprietária 

 

 

CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
  

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI - LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 29/11/2023, em favor do empreendimento Acesso Interno para 
conexão dos parques eólicos da Central Eólica Mundo Novo, com área de 1,15 km², com extensão de 2,88 km, 
localizado na Fazenda Mundo Novo, Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 

  
Ranier Messias 

Representante Legal 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Jaeci de Oliveira Bezerra, CPF: 761.115.804-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença simplificada para o 
cultivo de peixes (Tilápias e Panga), localizado no Povoado de Laranjeira dos Cosmes, N° 390, zona rural, 
município de São José do Mipibu. CEP: 59.162-000. 
 

Jaeci de Oliveira Bezerra 
Proprietário 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MARIA ADRIANA DE SOUZA, CPF: 007.786.574-00: Torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA: Licença Prévia - LP para 
Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, com Validade: 
20/11/2023, localizado na Rodovia RN 120 com a Rodovia RN 269, s/n, Município de Nova Cruz/RN; E torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA o pedido de Licença de Instalação – LI, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, localizado na Rodovia RN 120 com a Rodovia RN 269, s/n, 
Município de Nova Cruz/RN. 

MARIA ADRIANA DE SOUZA 
PROPRIETARIA 

 

 

 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
REVISE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 26.292.126/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, 
validade: 22/10/2025, para um Transporte Cargas Perigosas (Combustível Líquido), Capacidade 37,50ton, 
Localizado na Av. Capitão Mor Gouveia, 2232, Cidade da Esperança, Natal-RN. 
 

JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO DE MENDONÇA 
PROPRIETARIO 
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Que entendam
Após a eleição do último domingo, quando a chapa, Bira Marques/

Fred Menezes, foi eleita, a direção do ABC segue trabalhando visando a 
montagem do elenco de 2022. Durante a campanha, Bira Marques, falou 
que iria procurar a chapa de oposição, caso vencesse a eleição, para que 
todos pudessem caminhar juntos para um ABC mais forte. Está certo o 
presidente. Que ele procure mesmo. E que deixe de fora àqueles velhos 
rabugentos que se preocupam apenas com seus umbigos. Que não pen-
sam no clube. Más, sim em se locupletar no poder. Em ter cargos no clu-
be. Que vivem de fazer fofocas em redes sociais. O ABC agradece se eles 
permanecerem distantes.

Segue trabalhando
O grupo do América que 

se apresentou no último dia 
29.11 segue trabalhando. Ago-
ra, a direção segue buscando 
novos reforços. Até porque to-
dos são cientes de que o elen-
co ainda é carente de novas 
contratações. De jogadores 
de mais qualidade. Nas pró-
ximas horas novos jogadores 
deverão ser anunciados.

O mundo dá voltas
Em 2007 o Grêmio fez a 

sua última partida da série A 
contra o Corinthias, e acabou 
ajudando a rebaixar a equipe 
do Parque São Jorge. Passados 
quatorze anos a situação se 
inverte. Agora será o Corin-
thias quem poderá decretar 
a queda da equipe gaúcha a 
série B em 2022. É amigos, o 
mundo de fato gira. O mundo 
dá muitas voltas.

Mais um ex é citado
Por todo o dia de ontem, nas 

redes sociais, surgiu o nome do vo-
lante, Bileu, ex-ABC, como possível 
reforço do alvinegro visando o ano 
de 2022. Bileu foi importante em 
2010 para o clube do povo, contudo 
como tudo na vida, o volante tam-
bém já passou. Pelo menos é assim 
que vejo. Contudo, respeito quem 
pensa o contrário. A direção alvine-
gra tem que olhar pra frente. Quem 
passou � cou lá atrás. 

Segue no comando
A con� rmação da permanên-

cia de Moacyr Júnior no ABC agora 
é o� cial. O técnico chega no início 
de dezembro, contudo trabalha 
diuturnamente junto aos diretores 
visando a montagem do elenco al-
vinegro para a próxima temporada. 
Moacyr sabe que a responsabilida-
de agora é ainda maior. Que possa 
dar aind mais alegrias ao torcedor 
alvinegro em 2022.

Caiu
O Sport-PE caiu para a série B 

de 2022. Nenhuma novidade. O pla-
nejamento de 2021 foi muito mal 
feito. Jogadores como � iago Ne-
ves, Hernández e André, já deram 
o que tinham que dar. O Sport é 
um dos três maiores do Nordeste e 
com certeza um dos vinte maiores 
do Brasil. Perde o futebol nordesti-
no. Perde o futebol pernambucano.

É diferenciada
Mesmo após a perda do título 

da Libertadores da América pa-
ra o Palmeiras no último � nal de 
semana, a torcida do Flamengo 
voltou a fazer bonito na partida da 
ultima terça feira, na vitória contra 
o Ceará, pela série A, no Maracanã, 
quando mais de 40 mil torcedores 
compareceram para incentivar a 
equipe rubro-negra. Você pode até 
nem torcer pelo Flamengo, porém 
não tem como negar que a urubu-
zada é diferenciada.

Novo meia do América está 
consciente da pressão que sofrerá
DESAFIO | Téssio também 
sabe da responsabilidade 
em vestir camisa do clube

O América se prepara para 
os desa� os da próxima 
temporada com “caras co-

nhecidas”, jovens das categorias 
de base e reforços. Dentre eles, 
Téssio, meia de 28 anos. O desta-
que do Itabaiana-SE, na Série D de 
2021. 

Suas atuações, tanto no meio, 
na ala e ponta durante o Brasilei-
rão, despertaram o interesse da 
diretoria que optou pela contra-

tação. A con� ança do clube foi 
compreendida pelo jogador, que 
chegou ciente do peso da camisa 
rubra e com vontade de marcar 
seu nome na história do clube. 

“Estamos cientes do peso des-
sa camisa, sei que vou defender 
um dos grandes clubes do nordes-
te e sei que a pressão para a con-
quista do título e do acesso será 
grande, mas acredito ter capacida-
de e prometo trabalhar forte para 
ter a oportunidade de ser cam-
peão potiguar e na segunda parte 
do calendário, alcançar o acesso 
para a Série C. Esse grupo mon-
tado possui qualidade, é jovem e, 
se Deus quiser, iremos dar muitas 
alegrias à nossa torcida”, disse.

Além da equipe sergipana, clu-
be que defendeu nas duas últimas 
temporadas, Téssio Lucas Ferrei-
ra Cajá também defendeu Santa 
Cruz-RN, Metropolitano-SC, Na-
cional-PB, ASA-AL , Madureira-RJ, 
Tupynambás-MG e Sousa-PB. O 
jogador, conhecido em terras pa-
raibanas, teve duas passagens por 
dois dos clubes de maior expres-
são da região como o Campinense, 
nos anos de 2016 e 2020 e  Treze, 
em 2011 e 2015.

O América foi o primeiro clube 
do Rio Grande do Norte a iniciar 
a pré-temporada visando as dis-
putas e campeonatos de 2022. Os 
trabalhos começaram na segun-
da-feira 29.

DIVULGAÇÃO/AMÉRICA

Téssio também defendeu Santa Cruz-RN, Metropolitano-SC, Nacional-PB, ASA-AL , Madureira-RJ e Tupynambás-MG

O Ceará fez o seu gol, mas não 
conseguiu superar o Flamen-
go no Maracanã e saiu derro-

tado por 2 a 1. O time de Tiago Nunes 
soube administrar o jogo em alguns 
momentos, segurando o ataque do 
Rubro-Negro, mas teve erros e foi 
entregue em outros. Com a ausência 
de Vina, o time perdeu a qualidade 
no passe e a força no meio de campo. 
O time não teve um bom rendimento 
no ataque. Agora só restam duas ro-
dadas para o � m do Brasileirão. 

O Ceará começou com Kelvyn e 
Yony González entre os titulares. Vi-
na foi ausência e ainda é dúvida nas 
rodadas seguintes. Lima foi desloca-
do para o meio, ocupando o espaço 
deixado pelo artilheiro do time. 

Yony González foi a opção como 
referência na área, Kelvyn e Mendoza 
funcionaram como pontas. Logo aos 2 

minutos, Fabinho falhou e Diego apro-
veitou para servir Gabriel, que bateu 
sem chances para João Ricardo.

Atrás no placar, o Ceará passou a 
se defender como podia e não criava 
alternativas para sair da desvanta-
gem. A análise veiculada pelo GE 
mostra que o Vozão conseguiu um 
equilíbrio no jogo, mas o fator ataque 
deixou a desejar.

Na segunda etapa, a história se 
repetia com pouca posse de bola do 
Ceará e problemas na ligação nas 
jogadas. Aos 25 minutos, Yony e Rick 
� zeram jogada de ataque e o camisa 
37 marcou o gol do Ceará. O Alvine-
gro então buscou equilibrar o jogo e 
Marlon se preparava para entrar para 
fortalecer o meio-campo, mas o Fla-
mengo conseguiu � car novamente a 
frente no placar, em jogada de Micha-
el e gol de Mateuzinho.

Ceará tropeça contra o 
Flamengo, mas depende 
de si para ir à Libertadores

REPRODUÇÃO

Time de Tiago Nunes soube administrar o jogo em alguns momentos

NO MARACANÃ


