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Bolsonaro espera acordo entre 
Rogério e Fábio sobre o Senado
Para presidente da República, “fica difícil” os dois potiguares disputarem a mesma vaga

Ministros candidatos

O presidente da República,-
Jair Bolsonaro, enfatizou 
que o povo do Rio Grande 

do Norte vai poder comparar os 

quatro anos do seu governo, com 
os quatorze da gestão do PT. Em 
entrevista a Sidys TV, de Currais 
Novos, nesta terça-feira 18. So-

bre os ministros potiguares Fábio 
Faria e Rogério Marinho, que de-
monstram interesse em disputar 
uma vaga no Senado, Bolsonaro 

disse: “Vamos ver se eles chegam 
a um acordo, porque se os dois 
resolverem disputar (ao mesmo 
tempo) fica difícil”.

__PÁG.3Regras

Futebol

 O Governo do RN defi-
niu regras para contenção da 
transmissão da nova variante 
da covid-19 - a Ômicron - e do 
vírus da gripe influenza.

 A esperança dos últimos 
anos, para ganhar o título de 
melhor jogador do mundo 
era Neymar, mas o atleta tem 
apresentado várias lesões.

Decreto aponta 
medidas para 
contenção da 
covid/influenza

Brasil está fora 
do radar que 
elege melhores 
do mundo

__PÁG.11

__PÁG.15

Imunização Chuvas Famílias Ao PP

Na manhã desta terça-feira 
18, foi iniciada a vacinação de 
crianças de 5 anos sem comor-
bidades, na “capital do Oeste”.

Diversos reservatórios, se-
gundo o Igarn, tiveram acrés-
cimo de volume com as chu-
vas ocorridas nos últimos dias. 

 Nível de endividamento 
médio das famílias brasilei-
ras em 2021 foi o maior em 11 
anos, segundo pesquisa.

Presidente do PP no RN,  
deputado Beto Rosado, diz ter 
conversado pouco com o mi-
nistro Fábio Faria.

Mossoró começa 
a vacinar crianças 
de cinco anos

Reservatórios no 
RN têm volumes 
aumentados

Brasil termina 
2021 com recorde 
de endividamento

Beto Rosado: não 
há diálogo sobre 
filiação de Fábio
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Últimas da Política

João Maia admite que 
seu grupo não apoiará 
Fátima Bezerra

__PÁG.2

__PÁG.15

__PÁG.13

Marcelo Hollanda

Pedro Neto

Simone Silva

Festival de recuos do governo 
Bolsonaro bate prognósticos.

Globo pegou uma pedreira na Copa 
do Brasil: o Internacional/RS. 

Motoristas de aplicativo de Natal 
estão se reunindo em cooperativa.

Presidente do PL poti-
guar, João Maia iniciou se-
mana falando no posicio-
namento do seu partido.
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Trinta por cento da frota estão circulando e usuários sofrem consequências do impasse entre sindicatos e Prefeitura __PÁG.9

Greve dos rodoviários deixa natalenses amontoados
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Não se exige  certeza ab-
soluta sobre nada, mas o 
festival de recuos do go-

verno Bolsonaro bate todos os 
prognósticos quando o assunto 
é falta de credibilidade.  

Até um medíocre jogador de 
pôquer sabe que repetir um ble-
fe expõe a insegurança de joga-
das futuras. Assim, quando a 
mão for boa de verdade, de nada 
adiantará porque todos fugirão 
da mesa.

Bolsonaro está mexendo com 
fogo quando deixa clara sua pre-
dileção por um setor da socieda-
de em detrimento dos outros. 

Quando esta predileção foca 
num segmento do funcionalis-
mo, os demais ficam irritados, 
forçando jogadas arriscadas por 
parte de quem propõe a aposta.

Considerando o articulado 
lobbie da elite dos servidores, 
possível (não, quase certo) que 
se contrarie também os grandes 
apostadores habituados ao ‘ga-
nha-ganha’ de suas categorias. 

Aí o problema é grande por-
que, além da galera descamisada 
da esmagadora maioria do fun-
cionalismo público, você contra-
ria poderosos estamentos esta-
tais que sabem como atrapalhar 
a vida de governantes de plantão.

Bem a propósito disso, o jor-
nalista Bruno Bogossian, mais 
conhecido no meio como BR, es-
tá entre os observadores que se 
dedicaram – e eles não são pou-
cos – a analisar a enorme enras-
cada que Bolsonaro criou para 
si próprio ao privilegiar com au-
mentos apenas os setores milita-
res, ignorando o resto.

Lembra BR o que é óbvio, 
ululante, mas necessário recor-
dar: com pouco dinheiro em 

caixa, Bolsonaro fez um agrado 
a um pilar importante , porém 
limitado de sua base política, E  
colheu uma insatisfação mons-
truosa dos demais setores do 
serviço público federal. 

Isso, sem ignorar outras ins-
tâncias em dezenas de estados e 
milhares de municípios que ob-
servam a vida na planície (para 
não dizer planalto).

Agora, esses grupos empare-
dam Bolsonaro com sua ruidosa 
insatisfação, sendo acompanha-
dos por categorias privilegiadas 
que, embora vivendo o céu na 
terra, habituaram-se a querer 
sempre mais.

Então, é lícito perguntar, o 
que deseja Bolsonaro com isso, 
exceto promover quarteladas 
num futuro próximo se as urnas 
não lhe sorrirem mais como em 
2018?

Sabe-se o grau de responsa-
bilidade do mandatário e de suas 
aspirações golpistas baseadas no 
aparelhamento militar do gover-
no federal e, tendo mais tempo, 
do judiciário.

Sabe-se perfeitamente que 
em nome da manutenção no 
poder ele entrega tudo, haja vis-
ta o orçamento federal, razão da 
inesperada fidelidade do centrão 
no Congresso.

Sabe-se que o dito cujo é es-
pecialista em abandonar os alia-
dos de primeira hora para  com-
prar apoio político a peso de ou-
ro alheio.

Sabe-se que ele colocou to-
das as fichas na mesa e se perder 
tudo não vai honrar a conta. 

Sabe-se que se trata de um 
blefador compulsivo  e o que ele 
diz não vale uma cédula de dois.

Agora, façam suas apostas.

Não se blefa com fi chas dos outros

ENGANO. Está enganado 
quem acha que Bolsonaro não 
seduziu boa parte das Forças 
Armadas e também  seu braço 
auxiliar, a Polícia Militar, cujo 
contingente tem pelo menos 
300 mil homens (e mulheres) 
a mais. Está igualmente enga-
nado quem pensa que aque-
la carta do Almirante Barra 
Torres, presidente da Anvisa, 
pedindo que Bolsonaro pro-
ve o que disse ou se retrate, 
como cabe a um homem de 
bem fazer, calou fundo entre 
os fardados. Na verdade, com 
honrosas exceções, a carta foi 
odiada majoritariamente pe-
los militares e seu autor acu-
sado de traidor. É por essas 
e outras que Bolsonaro quer 
dar mais esse privilégio para 
as fardas.

QUAL A QUESTÃO. Quando 
não se vê esposas de militares 
gritando nas ruas contra os 
soldos insuficientes dos ma-
ridos, é porque a coisa anda 
boa em casa. Justo: trata-se de 
uma categoria merecedora de 
todas as honras. O problema, 
como sempre, é que eles não 
estão sozinhos no mundo. O 
quadro de carência e miséria 
no entorno os tornou uma ex-
ceção à regra.  A questão é sa-
ber quão arriscado é conceder 
tanto a um agente pago pelo 
Estado para portar arma.

PRESENTE E PASSADO. 
Quando a campanha eleitoral 
for ganhar as ruas, prepare-se 
para o chumbo grosso. Para os 
apoiadores do presidente Bol-
sonaro, um mestre em produ-
zir provas contra si mesmo e 
deixar gravado, a alternativa 
será escavar escândalos do 
passado dos governos do PT 
(e não são poucos). Um de-
les é o obscuro assassinato do 
prefeito de Santo André, em 
São Paulo, Celso Daniel, cujo 
corpo foi encontrado numa 
estrada rural no município de 
Juquitiba, na Região Metro-
politana, com sinais de tortu-
ra. Quem se lembra bem do 
episódio, que remonta ao co-
meço de 2002, sabe que ele le-
vantou muitas suspeitas sobre 
uma banda podre do PT liga-
da à extorsão de empresas de 
ônibus, prática a qual infeliz-
mente Celso Daniel teria sido 
um arquivo descartado.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

A Câmara Municipal de 
Mossoró concluiu a aná-
lise do Orçamento do 

Município para 2022, nesta ter-
ça-feira 18, ao aprovar a reda-
ção final da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), por 14 votos, em 
sessão ordinária. Com a apre-
ciação finalizada, o Legislati-
vo remeteu o Projeto de Lei nº 
22/2022 à Prefeitura para san-
ção pelo prefeito Allyson Bezer-
ra (Solidariedade).

O líder da bancada gover-
nista, o vereador Genilson Alves 
(Pros), ressaltou o consenso na 
casa legislativa, o que permitiu 
a aprovação do Orçamento em 
15 dias – decisão judicial obri-
gou reanálise no projeto para in-
clusão de emendas impositivas. 
“Agradeço o esforço de todos 
os vereadores e vereadoras, in-
dependentemente de lado e de 
bandeira”, reconheceu.

Oficialmente encerrado o 
processo orçamentário, o pre-
sidente da Câmara de Mosso-

ró, vereador Lawrence Amorim 
(Solidariedade), comunicou o 
início do recesso legislativo. “In-
formaremos, oportunamente, o 
retorno dos trabalhos de plená-
rio, com a leitura da mensagem 
anual do Executivo”, anunciou a 
comissão representativa do re-
cesso.

Previsto no artigo 339 do Re-
gimento Interno, o colegiado é 
formado pelo próprio Lawren-
ce e os vereadores Raério (PSD), 
Ricardo de Dodoca (PP), Naldo 
Feitosa (PSC) e Pablo Aires (PSB). 
A comissão fica responsável pela 
deliberação de eventual urgên-
cia legislativa durante o recesso 
parlamentar.

Ao final da sessão, o vereador 
Lucas das Malhas (MDB) lembrou 
que o recesso se resume às ativi-
dades do plenário. “Os mandatos 
continuam ativos”, ressalvou. “Os 
gabinetes parlamentares e a parte 
administrativa da Casa continua-
rão funcionando normalmente”, 
acrescentou Lawrence. 

Vereadores de Mossoró 
aprovam redação final 
do Orçamento para 2022
Câmara concluiu a análise da LOA e remeteu 
projeto de lei à Prefeitura, para sanção

Parlamentares terão recesso legislativo após análise e aprovação da LOA

EDILBERTO BARROS/CMM
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O presidente do PL potiguar, 
deputado federal João 
Maia, iniciou a semana fa-

lando no posicionamento do seu 
partido no Rio Grande do Norte. 
No próximo mês, os trabalhos da 
Assembleia Legislativa serão rei-
niciados. Mas, segundo a opinião 
de João Maia, pelo menos seu PL 
deve ficar independente do Governo Fátima Bezer-
ra. Com a entrada do ministro Rogério Marinho e 
do presidente Jair Bolsonaro no partido, a tendên-
cia muda: “É uma realidade, portanto, incompatível 
apoiar o PT no Rio Grande do Norte”, disse. 

Nos últimos dias, João Maia já iniciou conver-
sas com os três deputados do PL: Kleber Rodrigues, 
Ubaldo Fernandes e George Soares, este último tem 
cargos no Governo, como a Ceasa e o adjunto da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (Semarh). George já en-
saia uma filiação ao PSB do depu-
tado Rafael Motta, mas o interes-
se do partido também é manter 
a vaga de deputado federal. Para 
avançar, George quer foco na no-
minata de estadual, onde monta 
para ser um dos cabeças. 

João Maia sabe que George 
Soares garantiu apoio a sua reeleição, mesmo mu-
dando de partido. Mas, George também sabe que a 
partir de agora, o PL deve fazer um bloco indepen-
dente e a posição nas eleições será contra o Governo 
Fátima. Rafael Motta tem interesse no crescimen-
to do PSB, mas não quer vê um “inchaço” apenas. 
Os deputados que viriam para o partido teriam que 
apoiar seu nome para federal. “Se ele vai abrir o par-
tido para salvar alguns, esses teriam que também 
ajudar retribuindo o apoio”, garante uma fonte. 

PL: João Maia admite que seu grupo não apoiará 
Fátima, mas os deputados não falaram nada 

REVIRAVOLTA. João Maia 
soube das articulações do 
ministro Fábio Faria para le-
var deputados federais ao PP.  
Após sair do evento da segun-
da-feira no Holiday Inn, o de-
putado do PL ligou os colegas 
General Girão (PSL) e Carla 
Dickson (Pros) para afinar o 
discurso quanto a nominata. 
João sabe que Benes Leocádio 
não dará um passo sem antes 
combinar com o ministro Ro-
gério Marinho.

ROBINSON. O que mais vai 
atrapalhar a ideia de Fábio Fa-
ria em fortalecer o PP é o no-
me do ex-governador Robin-
son Faria, que trabalha para ter 
uma cadeira na Câmara dos 
Deputados. Todos os interes-
sados sabem que o foco é ele-
ger, de uma forma ou de outra, 
o pai do ministro. 

COCIENTE. Enquanto Fá-
bio Faria e João Maia puxam 
corda para a filiação dos de-
putados federais no PP e PL, 
respectivamente, se os dois 
concentrassem forças em 
juntar a base bolsonarista em 
um só partido, a formação de 
um chapão elegeria pelo me-
nos a metade das oito cadei-
ras, que o RN tem direito hoje 
em Brasília. 

ABAIXO ASSINADO. O pro-
testo disponível na plataforma 
Avaaz contra a entrada do ex-
-governador paulista Geraldo 
Alckmin, como candidato a 
vice do ex-presidente Lula da 
Silva, tinha 1.273 adesões, até 
esta terça-feira.  A iniciativa de 
setores do PT tem adesões de 
alguns dirigentes partidários, 
mas poucos com muita rele-
vância na legenda.

“Os dois ministros que-
rem ir para o Sena-
do. Vamos ver se eles 

chegam a um acordo, porque se 
os dois resolverem disputar (ao 
mesmo tempo) fica difícil”. Es-
sa foi a recomendação do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), sobre 
a possibilidade dos ministros Fá-
bio Faria (Comunicações) e Ro-
gério Marinho (Desenvolvimento 
Regional), de disputarem a única 
cadeira de senador da República 
pelo Rio Grande do Norte. 

Para Bolsonaro, os dois mi-
nistros, cada um à frente da sua 
pasta, têm realizado um trabalho 
“excepcional”, não só aqui no Es-
tado, mas também em outras re-
giões do país, e o presidente não 
poupou esforços para elogiá-los.

“O Fábio Faria faz um exce-
lente trabalho, inclusive na con-
dução do leilão do 5G. A partir 
de meados desse ano, creio que 
metade das capitais brasileiras já 
terão a tecnologia do 5G já fun-
cionando. E o Rogério Marinho, 
obviamente, é um homem que 
tem um trabalho fantástico no 

tocante à transposição do Rio São 
Francisco, levando água para to-
da a região Nordeste e o RN que, 
obviamente, não foi esquecido”, 
enfatizou. 

Segundo Bolsonaro, ape-
sar deste ser um ano eleitoral, a 

orientação de momento é para 
que cada ministro siga trabalhan-
do, pelo menos até o final do mês 
de março, já que serão licencia-
dos e, assim, cada um possa se 
dedicar ao pleito eleitoral. 

“São, pelo menos, 12 minis-

tros que vão concorrer a cargos 
eletivos pelo Brasil. Já está prati-
camente acertado quem serão os 
seus substitutos, que irão conti-
nuar mantendo o mesmo ritmo. 
Eu creio que não vai ser uma elei-
ção difícil para o povo brasileiro”, 

destacou Bolsonaro. 
Em entrevista a Sidys TV, de 

Currais Novos, nesta terça-feira 
18, o presidente da República en-
fatizou que o povo do Rio Grande 
do Norte vai poder comparar os 
quarto anos do seu governo, com 
os quatorze anos de gestão de PT 
à frente do Brasil. 

“Lá atrás (a gestão do PT) vol-
tada para promessas, ilusõe e 
muita corrupção e sem perspecti-
va de futuro. Já o nosso mandato, 
temos mostrado o nosso trabalho, 
em especial por meio de nossas li-
ves e entrevistas o que nós fizemos 
ao longo desse tempo todo. Então, 
creio que não vai ser difícil a po-
pulação escolher no mês de outro 
que vai comandar o nosso país a 
partir de 2023”, enfatizou.

De acordo com Bolsonaro, 
em relação aos pré-candidatos 
que deverão disputar a cadei-
ra da presidência da República 
com ele, “eu procuro não opinar, 
porque cada ter o contra-ata-
que. Eu vou dar a oportunidade 
para os meus adversários políti-
cos, para, em cima do que eu fa-
lar aqui, eles crescerem, contes-
tar. Eu não quero polemizar. Vou 
deixar esse debate para as elei-
ções”, ponderou.  

“Devem chegar a um acordo”, diz 
Bolsonaro, sobre Fábio e Rogério
Presidente falou sobre pré-candidaturas ao Senado e foi enfático sobre necessidade de entendimento entre eles

Presidente destacou os trabalhos realizados pelos ministros potiguares e que não polemizará com adversários

AGÊNCIA BRASIL

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Não se exige  certeza ab-
soluta sobre nada, mas o 
festival de recuos do go-

verno Bolsonaro bate todos os 
prognósticos quando o assunto 
é falta de credibilidade.  

Até um medíocre jogador de 
pôquer sabe que repetir um ble-
fe expõe a insegurança de joga-
das futuras. Assim, quando a 
mão for boa de verdade, de nada 
adiantará porque todos fugirão 
da mesa.

Bolsonaro está mexendo com 
fogo quando deixa clara sua pre-
dileção por um setor da socieda-
de em detrimento dos outros. 

Quando esta predileção foca 
num segmento do funcionalis-
mo, os demais ficam irritados, 
forçando jogadas arriscadas por 
parte de quem propõe a aposta.

Considerando o articulado 
lobbie da elite dos servidores, 
possível (não, quase certo) que 
se contrarie também os grandes 
apostadores habituados ao ‘ga-
nha-ganha’ de suas categorias. 

Aí o problema é grande por-
que, além da galera descamisada 
da esmagadora maioria do fun-
cionalismo público, você contra-
ria poderosos estamentos esta-
tais que sabem como atrapalhar 
a vida de governantes de plantão.

Bem a propósito disso, o jor-
nalista Bruno Bogossian, mais 
conhecido no meio como BR, es-
tá entre os observadores que se 
dedicaram – e eles não são pou-
cos – a analisar a enorme enras-
cada que Bolsonaro criou para 
si próprio ao privilegiar com au-
mentos apenas os setores milita-
res, ignorando o resto.

Lembra BR o que é óbvio, 
ululante, mas necessário recor-
dar: com pouco dinheiro em 

caixa, Bolsonaro fez um agrado 
a um pilar importante , porém 
limitado de sua base política, E  
colheu uma insatisfação mons-
truosa dos demais setores do 
serviço público federal. 

Isso, sem ignorar outras ins-
tâncias em dezenas de estados e 
milhares de municípios que ob-
servam a vida na planície (para 
não dizer planalto).

Agora, esses grupos empare-
dam Bolsonaro com sua ruidosa 
insatisfação, sendo acompanha-
dos por categorias privilegiadas 
que, embora vivendo o céu na 
terra, habituaram-se a querer 
sempre mais.

Então, é lícito perguntar, o 
que deseja Bolsonaro com isso, 
exceto promover quarteladas 
num futuro próximo se as urnas 
não lhe sorrirem mais como em 
2018?

Sabe-se o grau de responsa-
bilidade do mandatário e de suas 
aspirações golpistas baseadas no 
aparelhamento militar do gover-
no federal e, tendo mais tempo, 
do judiciário.

Sabe-se perfeitamente que 
em nome da manutenção no 
poder ele entrega tudo, haja vis-
ta o orçamento federal, razão da 
inesperada fidelidade do centrão 
no Congresso.

Sabe-se que o dito cujo é es-
pecialista em abandonar os alia-
dos de primeira hora para  com-
prar apoio político a peso de ou-
ro alheio.

Sabe-se que ele colocou to-
das as fichas na mesa e se perder 
tudo não vai honrar a conta. 

Sabe-se que se trata de um 
blefador compulsivo  e o que ele 
diz não vale uma cédula de dois.

Agora, façam suas apostas.

Não se blefa com fi chas dos outros

ENGANO. Está enganado 
quem acha que Bolsonaro não 
seduziu boa parte das Forças 
Armadas e também  seu braço 
auxiliar, a Polícia Militar, cujo 
contingente tem pelo menos 
300 mil homens (e mulheres) 
a mais. Está igualmente enga-
nado quem pensa que aque-
la carta do Almirante Barra 
Torres, presidente da Anvisa, 
pedindo que Bolsonaro pro-
ve o que disse ou se retrate, 
como cabe a um homem de 
bem fazer, calou fundo entre 
os fardados. Na verdade, com 
honrosas exceções, a carta foi 
odiada majoritariamente pe-
los militares e seu autor acu-
sado de traidor. É por essas 
e outras que Bolsonaro quer 
dar mais esse privilégio para 
as fardas.

QUAL A QUESTÃO. Quando 
não se vê esposas de militares 
gritando nas ruas contra os 
soldos insuficientes dos ma-
ridos, é porque a coisa anda 
boa em casa. Justo: trata-se de 
uma categoria merecedora de 
todas as honras. O problema, 
como sempre, é que eles não 
estão sozinhos no mundo. O 
quadro de carência e miséria 
no entorno os tornou uma ex-
ceção à regra.  A questão é sa-
ber quão arriscado é conceder 
tanto a um agente pago pelo 
Estado para portar arma.

PRESENTE E PASSADO. 
Quando a campanha eleitoral 
for ganhar as ruas, prepare-se 
para o chumbo grosso. Para os 
apoiadores do presidente Bol-
sonaro, um mestre em produ-
zir provas contra si mesmo e 
deixar gravado, a alternativa 
será escavar escândalos do 
passado dos governos do PT 
(e não são poucos). Um de-
les é o obscuro assassinato do 
prefeito de Santo André, em 
São Paulo, Celso Daniel, cujo 
corpo foi encontrado numa 
estrada rural no município de 
Juquitiba, na Região Metro-
politana, com sinais de tortu-
ra. Quem se lembra bem do 
episódio, que remonta ao co-
meço de 2002, sabe que ele le-
vantou muitas suspeitas sobre 
uma banda podre do PT liga-
da à extorsão de empresas de 
ônibus, prática a qual infeliz-
mente Celso Daniel teria sido 
um arquivo descartado.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

A Câmara Municipal de 
Mossoró concluiu a aná-
lise do Orçamento do 

Município para 2022, nesta ter-
ça-feira 18, ao aprovar a reda-
ção final da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), por 14 votos, em 
sessão ordinária. Com a apre-
ciação finalizada, o Legislati-
vo remeteu o Projeto de Lei nº 
22/2022 à Prefeitura para san-
ção pelo prefeito Allyson Bezer-
ra (Solidariedade).

O líder da bancada gover-
nista, o vereador Genilson Alves 
(Pros), ressaltou o consenso na 
casa legislativa, o que permitiu 
a aprovação do Orçamento em 
15 dias – decisão judicial obri-
gou reanálise no projeto para in-
clusão de emendas impositivas. 
“Agradeço o esforço de todos 
os vereadores e vereadoras, in-
dependentemente de lado e de 
bandeira”, reconheceu.

Oficialmente encerrado o 
processo orçamentário, o pre-
sidente da Câmara de Mosso-

ró, vereador Lawrence Amorim 
(Solidariedade), comunicou o 
início do recesso legislativo. “In-
formaremos, oportunamente, o 
retorno dos trabalhos de plená-
rio, com a leitura da mensagem 
anual do Executivo”, anunciou a 
comissão representativa do re-
cesso.

Previsto no artigo 339 do Re-
gimento Interno, o colegiado é 
formado pelo próprio Lawren-
ce e os vereadores Raério (PSD), 
Ricardo de Dodoca (PP), Naldo 
Feitosa (PSC) e Pablo Aires (PSB). 
A comissão fica responsável pela 
deliberação de eventual urgên-
cia legislativa durante o recesso 
parlamentar.

Ao final da sessão, o vereador 
Lucas das Malhas (MDB) lembrou 
que o recesso se resume às ativi-
dades do plenário. “Os mandatos 
continuam ativos”, ressalvou. “Os 
gabinetes parlamentares e a parte 
administrativa da Casa continua-
rão funcionando normalmente”, 
acrescentou Lawrence. 

Vereadores de Mossoró 
aprovam redação final 
do Orçamento para 2022
Câmara concluiu a análise da LOA e remeteu 
projeto de lei à Prefeitura, para sanção

Parlamentares terão recesso legislativo após análise e aprovação da LOA

EDILBERTO BARROS/CMM
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O presidente do PL potiguar, 
deputado federal João 
Maia, iniciou a semana fa-

lando no posicionamento do seu 
partido no Rio Grande do Norte. 
No próximo mês, os trabalhos da 
Assembleia Legislativa serão rei-
niciados. Mas, segundo a opinião 
de João Maia, pelo menos seu PL 
deve ficar independente do Governo Fátima Bezer-
ra. Com a entrada do ministro Rogério Marinho e 
do presidente Jair Bolsonaro no partido, a tendên-
cia muda: “É uma realidade, portanto, incompatível 
apoiar o PT no Rio Grande do Norte”, disse. 

Nos últimos dias, João Maia já iniciou conver-
sas com os três deputados do PL: Kleber Rodrigues, 
Ubaldo Fernandes e George Soares, este último tem 
cargos no Governo, como a Ceasa e o adjunto da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos (Semarh). George já en-
saia uma filiação ao PSB do depu-
tado Rafael Motta, mas o interes-
se do partido também é manter 
a vaga de deputado federal. Para 
avançar, George quer foco na no-
minata de estadual, onde monta 
para ser um dos cabeças. 

João Maia sabe que George 
Soares garantiu apoio a sua reeleição, mesmo mu-
dando de partido. Mas, George também sabe que a 
partir de agora, o PL deve fazer um bloco indepen-
dente e a posição nas eleições será contra o Governo 
Fátima. Rafael Motta tem interesse no crescimen-
to do PSB, mas não quer vê um “inchaço” apenas. 
Os deputados que viriam para o partido teriam que 
apoiar seu nome para federal. “Se ele vai abrir o par-
tido para salvar alguns, esses teriam que também 
ajudar retribuindo o apoio”, garante uma fonte. 

PL: João Maia admite que seu grupo não apoiará 
Fátima, mas os deputados não falaram nada 

REVIRAVOLTA. João Maia 
soube das articulações do 
ministro Fábio Faria para le-
var deputados federais ao PP.  
Após sair do evento da segun-
da-feira no Holiday Inn, o de-
putado do PL ligou os colegas 
General Girão (PSL) e Carla 
Dickson (Pros) para afinar o 
discurso quanto a nominata. 
João sabe que Benes Leocádio 
não dará um passo sem antes 
combinar com o ministro Ro-
gério Marinho.

ROBINSON. O que mais vai 
atrapalhar a ideia de Fábio Fa-
ria em fortalecer o PP é o no-
me do ex-governador Robin-
son Faria, que trabalha para ter 
uma cadeira na Câmara dos 
Deputados. Todos os interes-
sados sabem que o foco é ele-
ger, de uma forma ou de outra, 
o pai do ministro. 

COCIENTE. Enquanto Fá-
bio Faria e João Maia puxam 
corda para a filiação dos de-
putados federais no PP e PL, 
respectivamente, se os dois 
concentrassem forças em 
juntar a base bolsonarista em 
um só partido, a formação de 
um chapão elegeria pelo me-
nos a metade das oito cadei-
ras, que o RN tem direito hoje 
em Brasília. 

ABAIXO ASSINADO. O pro-
testo disponível na plataforma 
Avaaz contra a entrada do ex-
-governador paulista Geraldo 
Alckmin, como candidato a 
vice do ex-presidente Lula da 
Silva, tinha 1.273 adesões, até 
esta terça-feira.  A iniciativa de 
setores do PT tem adesões de 
alguns dirigentes partidários, 
mas poucos com muita rele-
vância na legenda.

“Os dois ministros que-
rem ir para o Sena-
do. Vamos ver se eles 

chegam a um acordo, porque se 
os dois resolverem disputar (ao 
mesmo tempo) fica difícil”. Es-
sa foi a recomendação do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), sobre 
a possibilidade dos ministros Fá-
bio Faria (Comunicações) e Ro-
gério Marinho (Desenvolvimento 
Regional), de disputarem a única 
cadeira de senador da República 
pelo Rio Grande do Norte. 

Para Bolsonaro, os dois mi-
nistros, cada um à frente da sua 
pasta, têm realizado um trabalho 
“excepcional”, não só aqui no Es-
tado, mas também em outras re-
giões do país, e o presidente não 
poupou esforços para elogiá-los.

“O Fábio Faria faz um exce-
lente trabalho, inclusive na con-
dução do leilão do 5G. A partir 
de meados desse ano, creio que 
metade das capitais brasileiras já 
terão a tecnologia do 5G já fun-
cionando. E o Rogério Marinho, 
obviamente, é um homem que 
tem um trabalho fantástico no 

tocante à transposição do Rio São 
Francisco, levando água para to-
da a região Nordeste e o RN que, 
obviamente, não foi esquecido”, 
enfatizou. 

Segundo Bolsonaro, ape-
sar deste ser um ano eleitoral, a 

orientação de momento é para 
que cada ministro siga trabalhan-
do, pelo menos até o final do mês 
de março, já que serão licencia-
dos e, assim, cada um possa se 
dedicar ao pleito eleitoral. 

“São, pelo menos, 12 minis-

tros que vão concorrer a cargos 
eletivos pelo Brasil. Já está prati-
camente acertado quem serão os 
seus substitutos, que irão conti-
nuar mantendo o mesmo ritmo. 
Eu creio que não vai ser uma elei-
ção difícil para o povo brasileiro”, 

destacou Bolsonaro. 
Em entrevista a Sidys TV, de 

Currais Novos, nesta terça-feira 
18, o presidente da República en-
fatizou que o povo do Rio Grande 
do Norte vai poder comparar os 
quarto anos do seu governo, com 
os quatorze anos de gestão de PT 
à frente do Brasil. 

“Lá atrás (a gestão do PT) vol-
tada para promessas, ilusõe e 
muita corrupção e sem perspecti-
va de futuro. Já o nosso mandato, 
temos mostrado o nosso trabalho, 
em especial por meio de nossas li-
ves e entrevistas o que nós fizemos 
ao longo desse tempo todo. Então, 
creio que não vai ser difícil a po-
pulação escolher no mês de outro 
que vai comandar o nosso país a 
partir de 2023”, enfatizou.

De acordo com Bolsonaro, 
em relação aos pré-candidatos 
que deverão disputar a cadei-
ra da presidência da República 
com ele, “eu procuro não opinar, 
porque cada ter o contra-ata-
que. Eu vou dar a oportunidade 
para os meus adversários políti-
cos, para, em cima do que eu fa-
lar aqui, eles crescerem, contes-
tar. Eu não quero polemizar. Vou 
deixar esse debate para as elei-
ções”, ponderou.  

“Devem chegar a um acordo”, diz 
Bolsonaro, sobre Fábio e Rogério
Presidente falou sobre pré-candidaturas ao Senado e foi enfático sobre necessidade de entendimento entre eles

Presidente destacou os trabalhos realizados pelos ministros potiguares e que não polemizará com adversários

AGÊNCIA BRASIL

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Governo do RN amplia incentivos 
à produção de alimentos saudáveis
Ação possibilita maior aplicação do crédito rural, ampliação da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e 
fortalecimento do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), um dos compromissos da atual gestão

A governadora Fátima Bezer-
ra sancionou, no dia 11 de 
janeiro, a Lei do Pró-Crédi-

to, que visa incentivar a produção 
de alimentos saudáveis por meio 
da ampliação do acesso ao cré-
dito rural. A iniciativa contribui 
para o fomento da atividade ru-
ral de base agroecológica, amplia 
as ações da Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater) e contribui 
para o fortalecimento do Institu-
to de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater-RN), que é um 
dos compromissos da atual ges-
tão. Durante a solenidade, no Au-
ditório da Governadoria, a gover-
nadora destacou a importância 
de ações que tratam da soberania 
alimentar do povo potiguar. 

“O nosso compromisso é ca-
da vez maior pela valorização 
dos profissionais. Recentemente, 
efetivamos os Planos de Carreira 
da Emater e do Idiarn. As nossas 
ações são construídas com ba-
se no diálogo e no respeito com 
quem trabalha, por isso tomamos 
iniciativas como essa. Tudo o que 
fazemos, pela agricultura fami-
liar, pela pesca, pela aquicultura, 
é com o olhar voltado à soberania 
alimentar, para garantir comida 
na boca da população”, afirmou .  
A Lei Estadual nº 11.052/22, que 
será publicada na edição desta 

quarta-feira (12) do Diário Oficial 
do RN, institui o Programa de Es-
tímulo à Ampliação do Acesso ao 
Crédito para Fomento de Ativida-
des Produtivas no Meio Rural e 
Periurbano (Pró-Crédito). 

Segundo o secretário de Es-
tado do Desenvolvimento Rural 
e agricultura Familiar (Sedraf), 
Alexandre Lima, o Pró-Crédito é 
mais uma clara demonstração do 
governo da professora Fátima Be-
zerra de fortalecer a Emater-RN, 
na medida em que cria condições 
para ampliar o acesso ao crédito 
e, ao mesmo tempo, compensa 
financeiramente os servidores. A 

lei prevê aos extensionistas que 
participarem da elaboração de 
projetos, contratados pelos agen-
tes financeiros, verba remunera-
tória sob a modalidade de grati-
ficação, que será paga, exclusi-
vamente, com a receita auferida 
pelo órgão quando da análise 
desses projetos.

“A ação está dentro do Mais 
Ater RN, que é um programa que 
tem nas suas bases o fortaleci-
mento funcional da Emater, as-
sim como está conectado no âm-
bito das discussões da Câmara 
Temática da Agricultura Familiar 
do Nordeste, que definiu como 

uma das prioridades justamen-
te a criação de mecanismos pa-
ra ampliação do crédito rural em 
bases agroecológicas no contex-
to semiárido, em todo o Nordes-
te, mais especificamente no Rio 
Grande do Norte”, explicou Ale-
xandre Lima.  

Na ocasião, ele explicou que 
o chamado ticket médio - valor 
médio concedido em emprés-
timo aos empreendedores por 
via de linhas de crédito rural - 
do Rio Grande do Norte é o me-
nor do Nordeste. A meta dos es-
tados nordestinos é dobrar, até o 
final de 2022, a média atual que 
está em R$ 5.667,57. “Na hora 
que criamos uma política públi-
ca para amparar a ampliação do 
acesso ao crédito, é como se co-
locássemos mais um tijolo para 
sedimentar o conjunto de ações 
que estamos realizando para for-
talecer a agricultura familiar no 
estado. Encerramos o ano distri-
buindo sementes crioulas, para 
fomentar a produção, e come-
çando o ano fomentando o aces-
so ao crédito, à Assistência Técni-
ca e Extensão Rural e valorizando 
os profissionais”, reforçou. 

A produção de alimentos sau-
dáveis e a agregação de valor aos 
produtos da agricultura familiar 
são alguns dos objetivos do Pró-
-Crédito, além de apoio à estrutu-
ração e fortalecimento de cadeias 
produtivas voltadas à produção 
de alimentos. A ação é uma res-
posta a uma antiga reivindicação 
dos movimentos do campo para 
ampliar o acesso ao crédito ru-
ral e propiciar melhoria das con-
dições de vida dos agricultores e 

agricultoras familiares do esta-
do. “O programa cria condições 
de fortalecimento da agricultura 
familiar e da atuação institucio-
nal da Emater-RN. A instituição 
da gratificação por produtivida-
de dos servidores e servidoras se 
insere nesse contexto”, reforçou o 
diretor da Emater-RN, César Oli-
veira.

A lei estabelece a formação do 
Comitê Gestor do Pró-Crédito, 
que está vinculado administra-
tivamente à Emater-RN, a quem 
compete acompanhar e monito-
rar a implementação e a execu-
ção do Programa, tendo a seguin-
te composição: dois representan-
tes da Emater; um da Sedraf; um 
representante dos agricultores 
familiares; um representante dos 
médios produtores rurais; e um 
representante da Associação dos 
Servidores da Emater-RN. Todos 
os membros do Comitê serão de-
signados pela Governadora, sen-
do sua atividade considerada de 
relevante interesse público e não 
remunerado.

Presentes à solenidade, o se-
nador Jean Paul Prates e a depu-
tada federal Natália Bonavides 
destacaram a importância da Lei 
do Pró-Crédito para o fortaleci-
mento da agricultura familiar. 
Também participaram da soleni-
dade o vice-governador Antenor 
Roberto; o secretário da Agricul-
tura e Pesca, Guilherme Salda-
nha; o secretário extraordinário 
Fernando Mineiro (Segri/Gover-
no Cidadão); o secretário-adjun-
to Lucenilson  ngelo (Sedraf); a 
secretária-adjunta da Sethas, Ma-
ria Luíza Tonelli; a diretora Már-
cia Maia (AGN); os agricultores  
Cícero Santos (Fetraf) e Manoel 
Cândido (Fetarn); Sheila de Lima 
Mendes (representando a supe-
rintendência do BNB), e repre-
sentantes das regionais da Ema-
ter-RN. 

MAIS ATER-RN - Lançado em 
novembro de 2020 e desenvolvi-
do pela Sedraf e Emater-RN, tra-
ta-se de um programa para o for-
talecimento da Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Mais Ater 
RN), com investimento de R$ 85 
milhões para os anos de 2020 a 
2023. A ação prevê benefício di-
reto a 18 mil agricultores (as) em 
mais de 120 municípios potigua-
res e 700 comunidades. 

Governadora Fátima Bezerra  destacou a importância de ações que tratam da soberania alimentar do povo potiguar 

Agregação de valor aos produtos da agricultura familiar é um dos objetivos do Pró-Crédito
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Diante da insatisfação ge-
rada pela filiação do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 

Partido Liberal (PL), deputados 
estaduais da sigla no Rio Grande 
do Norte se preparam para uma 
debandada em massa para o PSB 
potiguar, liderado pelo deputa-
do federal Rafael Motta. Dos três 
parlamentares procurados pela 
reportagem do AGORA RN, ape-
nas George Soares se negou a fa-
lar publicamente sobre o fato, já 
os demais expressaram aberta-
mente suas opiniões.

O deputado estadual Ubaldo 
Fernandes afirmou que, certa-
mente, o PL no Estado tomará a 
decisão de apoiar o candidato (ao 
governo) que tenha um alinha-
mento político-ideológico com 
o presidente Jair Bolsonaro. “Isso 
não significa dizer que o deputa-

do Ubaldo estará no PL no mo-
mento que essa escolha for acer-
tada”, sinalizou o deputado, refor-
çando que já está de malas pron-
tas para assinar ficha no PSB.

Segundo Ubaldo, “saber que 
partidos com históricos impor-
tantes no Rio Grande do Norte 
cogitam a minha filiação, como é 
o caso do PSB, reforçam o quan-

to a nossa atuação e postura são 
respeitadas e aprovadas”, desta-
cou o deputado, que se prepara 
para buscar sua reeleição na As-
sembleia Legislativa.

Mesmo com os diálogos bas-
tantes avançados para a concreti-
zação da troca de partido, como 
ele confirmou, o deputado pon-
derou que vários fatores ainda 

estão sendo pensados e que uma 
definição, nesse momento, seria 
prematura. “Seguimos dialogan-
do e vendo melhores contextos 
para que possamos continuar 
contribuindo com o desenvol-
vimento do nosso Estado na As-
sembleia Legislativa”, ressaltou.

O parlamentar confirmou 
que vêm sendo feitas reuniões 

frequentes com o líder do PL no 
Rio Grande do Norte, deputado 
federal João Maia, no sentido de 
os membros da sigla que não es-
tiverem à vontade com a filiação 
de Jair Bolsonaro à legenda, estão 
liberados para buscarem dialogar 
com outras legendas partidárias.

Esse “incômodo” se dá por 
conta de uma exigência feita 
pelo recém-filiado que ao assi-
nar a ficha do PL, quando de-
terminou que os diretórios esta-
duais não podem fazer alianças 
com siglas que são de oposição 
à sua reeleição ou com partidos 
de Esquerda.

A determinação foi aceita pe-
lo presidente nacional do PL, o 
ex-deputado Valdemar da Cos-
ta Neto, e colocou em xeque as 
alianças políticas feitas pelos 
diretórios estaduais. No caso 
do Rio Grande do Norte, o par-
tido integra a bancada de apoio 
à gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT).

Além de Ubaldo Fernandes, 
os deputados estaduais do PL no 
Rio Grande do Norte, George So-
ares e Kleber Rodrigues também 
estão conversando com o pre-
sidente estadual do PSB, Rafael 
Motta e este último confirmou 
que os diálogos estão em uma fa-

se bastante avançada.
Kleber Rodrigues confirmou 

ao AGORA RN que as conversas 
para a mudança de legenda estão 
sendo tratadas diretamente entre 
os deputados federais João Maia e 
Rafael Motta, presidentes estadu-
ais do PL e PSB, respectivamente.

“Hoje está confortável com 
o PL, que tem me acolhido mui-
to bem e com quem mantenho 
bom diálogo. Mas, a decisão se-
rá tomada em conjunto com os 
membros do partido, no mo-
mento adequado “, destacou.

Já o deputado George Soares, 

mais reservado em suas palavras, 
tem recuado e evitado qualquer 
diálogo com a nossa reportagem, 
referentes a temas político-parti-
dários e eleitorais. Procurado por 
diversas vezes para comentar o 
assunto, preferiu o silêncio.

Nas raras ocasiões em que re-

torna os contatos, se limita a dizer 
que está em reunião ou ainda nos 
dá sua resposta-padrão, “amigo, 
não sentei pra ver nada disso. En-
tão não tenho como responder”. 
A última frase que George enviou 
para nossa equipe foi: “vamos 
deixar pra ver isso em março”. 
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Filiação e exigências feitas por Jair Bolsonaro, ao PL, motivaram clima de insatisfação dos parlamentares do RN

Kleber e Ubaldo não descartam ida 
para o PSB; George mantém silêncio

Diálogos entre PL e PSB estão avançados

Adenilson Costa
Repórter de Política

 “A decisão será 
tomada em 
conjunto com 
os membros 
do partido, 
no momento 
adequado”

Kleber Rodrigues
Deputado estadual

 “Saber que partidos 
com históricos 
importantes no RN 
cogitam a minha 
filiação, reforçam 
o quanto nossa 
atuação e postura 
são aprovadas”
Ubaldo Fernandes
Deputado estadual

 “Não sentei pra ver 
nada disso. Então 
não tenho como 
responder. Vamos 
deixar pra ver isso 
em março”

George Soares
Deputado estadual

 Kleber Fernandes confi rmou conversas com PSB  Ubaldo Fernandes falou que fatores estão sendo pensados  George Soares evita falar em assuntos eleitorais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN JOÃO GILBERTO/ALRNEDUARDO MAIA/ALRN
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Governo do RN amplia incentivos 
à produção de alimentos saudáveis
Ação possibilita maior aplicação do crédito rural, ampliação da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e 
fortalecimento do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), um dos compromissos da atual gestão

A governadora Fátima Bezer-
ra sancionou, no dia 11 de 
janeiro, a Lei do Pró-Crédi-

to, que visa incentivar a produção 
de alimentos saudáveis por meio 
da ampliação do acesso ao cré-
dito rural. A iniciativa contribui 
para o fomento da atividade ru-
ral de base agroecológica, amplia 
as ações da Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater) e contribui 
para o fortalecimento do Institu-
to de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater-RN), que é um 
dos compromissos da atual ges-
tão. Durante a solenidade, no Au-
ditório da Governadoria, a gover-
nadora destacou a importância 
de ações que tratam da soberania 
alimentar do povo potiguar. 

“O nosso compromisso é ca-
da vez maior pela valorização 
dos profissionais. Recentemente, 
efetivamos os Planos de Carreira 
da Emater e do Idiarn. As nossas 
ações são construídas com ba-
se no diálogo e no respeito com 
quem trabalha, por isso tomamos 
iniciativas como essa. Tudo o que 
fazemos, pela agricultura fami-
liar, pela pesca, pela aquicultura, 
é com o olhar voltado à soberania 
alimentar, para garantir comida 
na boca da população”, afirmou .  
A Lei Estadual nº 11.052/22, que 
será publicada na edição desta 

quarta-feira (12) do Diário Oficial 
do RN, institui o Programa de Es-
tímulo à Ampliação do Acesso ao 
Crédito para Fomento de Ativida-
des Produtivas no Meio Rural e 
Periurbano (Pró-Crédito). 

Segundo o secretário de Es-
tado do Desenvolvimento Rural 
e agricultura Familiar (Sedraf), 
Alexandre Lima, o Pró-Crédito é 
mais uma clara demonstração do 
governo da professora Fátima Be-
zerra de fortalecer a Emater-RN, 
na medida em que cria condições 
para ampliar o acesso ao crédito 
e, ao mesmo tempo, compensa 
financeiramente os servidores. A 

lei prevê aos extensionistas que 
participarem da elaboração de 
projetos, contratados pelos agen-
tes financeiros, verba remunera-
tória sob a modalidade de grati-
ficação, que será paga, exclusi-
vamente, com a receita auferida 
pelo órgão quando da análise 
desses projetos.

“A ação está dentro do Mais 
Ater RN, que é um programa que 
tem nas suas bases o fortaleci-
mento funcional da Emater, as-
sim como está conectado no âm-
bito das discussões da Câmara 
Temática da Agricultura Familiar 
do Nordeste, que definiu como 

uma das prioridades justamen-
te a criação de mecanismos pa-
ra ampliação do crédito rural em 
bases agroecológicas no contex-
to semiárido, em todo o Nordes-
te, mais especificamente no Rio 
Grande do Norte”, explicou Ale-
xandre Lima.  

Na ocasião, ele explicou que 
o chamado ticket médio - valor 
médio concedido em emprés-
timo aos empreendedores por 
via de linhas de crédito rural - 
do Rio Grande do Norte é o me-
nor do Nordeste. A meta dos es-
tados nordestinos é dobrar, até o 
final de 2022, a média atual que 
está em R$ 5.667,57. “Na hora 
que criamos uma política públi-
ca para amparar a ampliação do 
acesso ao crédito, é como se co-
locássemos mais um tijolo para 
sedimentar o conjunto de ações 
que estamos realizando para for-
talecer a agricultura familiar no 
estado. Encerramos o ano distri-
buindo sementes crioulas, para 
fomentar a produção, e come-
çando o ano fomentando o aces-
so ao crédito, à Assistência Técni-
ca e Extensão Rural e valorizando 
os profissionais”, reforçou. 

A produção de alimentos sau-
dáveis e a agregação de valor aos 
produtos da agricultura familiar 
são alguns dos objetivos do Pró-
-Crédito, além de apoio à estrutu-
ração e fortalecimento de cadeias 
produtivas voltadas à produção 
de alimentos. A ação é uma res-
posta a uma antiga reivindicação 
dos movimentos do campo para 
ampliar o acesso ao crédito ru-
ral e propiciar melhoria das con-
dições de vida dos agricultores e 

agricultoras familiares do esta-
do. “O programa cria condições 
de fortalecimento da agricultura 
familiar e da atuação institucio-
nal da Emater-RN. A instituição 
da gratificação por produtivida-
de dos servidores e servidoras se 
insere nesse contexto”, reforçou o 
diretor da Emater-RN, César Oli-
veira.

A lei estabelece a formação do 
Comitê Gestor do Pró-Crédito, 
que está vinculado administra-
tivamente à Emater-RN, a quem 
compete acompanhar e monito-
rar a implementação e a execu-
ção do Programa, tendo a seguin-
te composição: dois representan-
tes da Emater; um da Sedraf; um 
representante dos agricultores 
familiares; um representante dos 
médios produtores rurais; e um 
representante da Associação dos 
Servidores da Emater-RN. Todos 
os membros do Comitê serão de-
signados pela Governadora, sen-
do sua atividade considerada de 
relevante interesse público e não 
remunerado.

Presentes à solenidade, o se-
nador Jean Paul Prates e a depu-
tada federal Natália Bonavides 
destacaram a importância da Lei 
do Pró-Crédito para o fortaleci-
mento da agricultura familiar. 
Também participaram da soleni-
dade o vice-governador Antenor 
Roberto; o secretário da Agricul-
tura e Pesca, Guilherme Salda-
nha; o secretário extraordinário 
Fernando Mineiro (Segri/Gover-
no Cidadão); o secretário-adjun-
to Lucenilson  ngelo (Sedraf); a 
secretária-adjunta da Sethas, Ma-
ria Luíza Tonelli; a diretora Már-
cia Maia (AGN); os agricultores  
Cícero Santos (Fetraf) e Manoel 
Cândido (Fetarn); Sheila de Lima 
Mendes (representando a supe-
rintendência do BNB), e repre-
sentantes das regionais da Ema-
ter-RN. 

MAIS ATER-RN - Lançado em 
novembro de 2020 e desenvolvi-
do pela Sedraf e Emater-RN, tra-
ta-se de um programa para o for-
talecimento da Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Mais Ater 
RN), com investimento de R$ 85 
milhões para os anos de 2020 a 
2023. A ação prevê benefício di-
reto a 18 mil agricultores (as) em 
mais de 120 municípios potigua-
res e 700 comunidades. 

Governadora Fátima Bezerra  destacou a importância de ações que tratam da soberania alimentar do povo potiguar 

Agregação de valor aos produtos da agricultura familiar é um dos objetivos do Pró-Crédito
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Diante da insatisfação ge-
rada pela filiação do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 

Partido Liberal (PL), deputados 
estaduais da sigla no Rio Grande 
do Norte se preparam para uma 
debandada em massa para o PSB 
potiguar, liderado pelo deputa-
do federal Rafael Motta. Dos três 
parlamentares procurados pela 
reportagem do AGORA RN, ape-
nas George Soares se negou a fa-
lar publicamente sobre o fato, já 
os demais expressaram aberta-
mente suas opiniões.

O deputado estadual Ubaldo 
Fernandes afirmou que, certa-
mente, o PL no Estado tomará a 
decisão de apoiar o candidato (ao 
governo) que tenha um alinha-
mento político-ideológico com 
o presidente Jair Bolsonaro. “Isso 
não significa dizer que o deputa-

do Ubaldo estará no PL no mo-
mento que essa escolha for acer-
tada”, sinalizou o deputado, refor-
çando que já está de malas pron-
tas para assinar ficha no PSB.

Segundo Ubaldo, “saber que 
partidos com históricos impor-
tantes no Rio Grande do Norte 
cogitam a minha filiação, como é 
o caso do PSB, reforçam o quan-

to a nossa atuação e postura são 
respeitadas e aprovadas”, desta-
cou o deputado, que se prepara 
para buscar sua reeleição na As-
sembleia Legislativa.

Mesmo com os diálogos bas-
tantes avançados para a concreti-
zação da troca de partido, como 
ele confirmou, o deputado pon-
derou que vários fatores ainda 

estão sendo pensados e que uma 
definição, nesse momento, seria 
prematura. “Seguimos dialogan-
do e vendo melhores contextos 
para que possamos continuar 
contribuindo com o desenvol-
vimento do nosso Estado na As-
sembleia Legislativa”, ressaltou.

O parlamentar confirmou 
que vêm sendo feitas reuniões 

frequentes com o líder do PL no 
Rio Grande do Norte, deputado 
federal João Maia, no sentido de 
os membros da sigla que não es-
tiverem à vontade com a filiação 
de Jair Bolsonaro à legenda, estão 
liberados para buscarem dialogar 
com outras legendas partidárias.

Esse “incômodo” se dá por 
conta de uma exigência feita 
pelo recém-filiado que ao assi-
nar a ficha do PL, quando de-
terminou que os diretórios esta-
duais não podem fazer alianças 
com siglas que são de oposição 
à sua reeleição ou com partidos 
de Esquerda.

A determinação foi aceita pe-
lo presidente nacional do PL, o 
ex-deputado Valdemar da Cos-
ta Neto, e colocou em xeque as 
alianças políticas feitas pelos 
diretórios estaduais. No caso 
do Rio Grande do Norte, o par-
tido integra a bancada de apoio 
à gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT).

Além de Ubaldo Fernandes, 
os deputados estaduais do PL no 
Rio Grande do Norte, George So-
ares e Kleber Rodrigues também 
estão conversando com o pre-
sidente estadual do PSB, Rafael 
Motta e este último confirmou 
que os diálogos estão em uma fa-

se bastante avançada.
Kleber Rodrigues confirmou 

ao AGORA RN que as conversas 
para a mudança de legenda estão 
sendo tratadas diretamente entre 
os deputados federais João Maia e 
Rafael Motta, presidentes estadu-
ais do PL e PSB, respectivamente.

“Hoje está confortável com 
o PL, que tem me acolhido mui-
to bem e com quem mantenho 
bom diálogo. Mas, a decisão se-
rá tomada em conjunto com os 
membros do partido, no mo-
mento adequado “, destacou.

Já o deputado George Soares, 

mais reservado em suas palavras, 
tem recuado e evitado qualquer 
diálogo com a nossa reportagem, 
referentes a temas político-parti-
dários e eleitorais. Procurado por 
diversas vezes para comentar o 
assunto, preferiu o silêncio.

Nas raras ocasiões em que re-

torna os contatos, se limita a dizer 
que está em reunião ou ainda nos 
dá sua resposta-padrão, “amigo, 
não sentei pra ver nada disso. En-
tão não tenho como responder”. 
A última frase que George enviou 
para nossa equipe foi: “vamos 
deixar pra ver isso em março”. 
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Filiação e exigências feitas por Jair Bolsonaro, ao PL, motivaram clima de insatisfação dos parlamentares do RN

Kleber e Ubaldo não descartam ida 
para o PSB; George mantém silêncio

Diálogos entre PL e PSB estão avançados

Adenilson Costa
Repórter de Política

 “A decisão será 
tomada em 
conjunto com 
os membros 
do partido, 
no momento 
adequado”

Kleber Rodrigues
Deputado estadual

 “Saber que partidos 
com históricos 
importantes no RN 
cogitam a minha 
filiação, reforçam 
o quanto nossa 
atuação e postura 
são aprovadas”
Ubaldo Fernandes
Deputado estadual

 “Não sentei pra ver 
nada disso. Então 
não tenho como 
responder. Vamos 
deixar pra ver isso 
em março”

George Soares
Deputado estadual

 Kleber Fernandes confi rmou conversas com PSB  Ubaldo Fernandes falou que fatores estão sendo pensados  George Soares evita falar em assuntos eleitorais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN JOÃO GILBERTO/ALRNEDUARDO MAIA/ALRN



A Mesa Diretora da Câma-
ra Federal publicou Ato 
estabelecendo as regras 

do trabalho remoto, que vai até 
o dia 25 de fevereiro. O moti-
vo foi o crescimento dos casos 
de Covid-19. Os deputados fe-
derais do Rio Grande do Nor-
te, Benes Leocádio, João Maia, 
Rafael Motta e Natália Bonavi-
des, ouvidos pela reportagem 
do AGORA RN nesta terça-feira 
18, aprovaram a publicação do 
Ato por serem favoráveis à volta 
do trabalho remoto até passar o 
surto das doenças respiratórias

 Benes Leocádio (Republi-
canos), deputado com maior 
votação nas eleições de 2018, 
afirmou que todas as decisões 
que visam frear o contágio da 
Covid-19 e outras doenças res-
piratórias são benéficas. “Na 
verdade, tudo que for pensan-
do para evitar contágios de do-
enças respiratórias é válido. O 
único inconveniente é que na 
hora que se deixa de participar 
presencialmente, fica mais difí-
cil de você defender suas ideias 
juntos aos seus pares”, disse.

Entretanto, o próprio Benes 
lembrou que, nos últimos dois 
anos, os deputados trabalha-
ram remotamente e não hou-

ve problemas. “E o momento 
de fato é para prevenção. Vale 
ressaltar que com os trabalhos 
presenciais se abre a Casa para 
receber visitantes, muitas pes-
soas circulam pelos ambien-
tes, e o momento atual exige a 
prevenção, até porque também 
devemos preservar a saúde dos 
servidores e colaboradores”, ar-
gumentou.

O deputado e presidente es-
tadual do PL, João Maia, tam-
bém se posicionou a favor da 
medida. Para ele, o mais impor-
tante, neste momento, é a saú-
de de todos. E destacou a efici-
ência e produtividade do traba-
lho remoto. Para o deputado do 
PL, dá para se produzir bastan-
te trabalhando remotamente. 
“O trabalho remoto se mostrou 
muito eficaz e produtivo. Bom 
esperar para ver como se com-
portará esse novo surto de Co-
vid-19 e demais doenças respi-
ratórias”, afirmou.

Já o deputado Rafael Motta 
(PSB), também favorável, evi-
denciou que outros órgãos po-
deriam voltar a funcionar no 
virtual e lembrou dos parla-
mentares idosos, com comor-
bidades. “Vejo a decisão com 
muita naturalidade. A Câmara 
dos Deputados é uma local com 
grande circulação de pessoas 
de todo o Brasil e, por isso mes-
mo, tem potencial para colabo-
rar com a transmissão do vírus. 
Há parlamentares idosos, com 
comorbidades, o que respalda a 
decisão. Acho inclusive que, em 
razão do momento, outros ór-
gãos que podem funcionar no 
virtual terão a mesma postura”, 
declarou.

A petista Natália Bonavides, 
segunda maior votação do RN 
para deputada federal, também 
se posicionou favorável à me-
dida e frisou que o momento é 
seguir os protocolos sanitários. 
“Com o avanço da nova varian-
te da Covid-19 é muito impor-
tante que voltemos a seguir me-
didas de segurança mais rígidas 
para evitar o contágio, como o 
trabalho remoto por exemplo 
para quem tem essa opção. A 
atenção agora é redobrada, por-
que com as votações remotas é 
provável que o governo Bolso-
naro tente “passar a boiada”, já 
que as discussões ficam mais 
comprometidas”, comentou.
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Bancada potiguar apoia retorno 
de trabalho remoto na Câmara 
Benes Leocádio, João Maia, Rafael Motta e 
Natália Bonavides são favoráveis à medida 
adotada pela Mesa Diretora até 25/02

Arthur Lira disse que trabalho remoto vai ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos e conter o Covid-19

Medida será adotada até o Carnaval  
para conter avanço da Ômicron

 “Acho, inclusive, 
que, em razão do 
momento, outros 
órgãos que podem 
funcionar no virtual 
terão a mesma 
postura”

Rafael Motta
Deputado federal

Adja Brito
Repórter de Política

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
informou, nesta segunda-fei-
ra 17, que os trabalhos da Casa 
ocorrerão de forma remota até o 
Carnaval. A medida foi adotada 
em razão do avanço da variante 
Ômicron do coronavírus no País.

“Em atenção à escalada do 
número de casos de Covid-19, o 
presente Ato tem como objeti-
vo retomar temporariamente o 
Sistema de Deliberação Remota 
(SDR) prioritariamente de mo-
do virtual, evitando a necessida-

de de deslocamento presencial 
dos deputados e deputadas até a 
as dependências da Câmara dos 
Deputados. Essa medida visa a 
diminuir a circulação de pesso-
as nas dependências desta Casa 
Legislativa, preservando a saúde 
não só dos parlamentares, mas 
também dos servidores e dos 
colaboradores, considerando os 
efeitos do recrudescimento da 
pandemia”, diz a justificativa do 
Ato da Mesa.

O presidente Arthur Lira (PP-
-AL) já havia anunciado, por 

meio de suas redes sociais, a vol-
ta dos trabalhos da Casa ao sis-
tema remoto até o Carnaval, na 
primeira semana de março. “Me-
dida necessária até vencermos 
esta nova onda [da pandemia de 
Covid-19]”, afirmou Arthur Li-
ra, argumentando que retorno 
ao trabalho remoto vai ajudar na 
melhor aplicação dos recursos 
públicos. “Tarifas aéreas estão al-
tíssimas, e a flexibilidade nas re-
marcações só acontece quando 
é do interesse das companhias”, 
apontou. 
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“Tenho pouca conversa 
com o ministro Fábio 
Faria, mas tenho falado 

bastante com a ex-prefeita Rosal-
ba Ciarlini. Porém, não ocorreu 
nenhuma conversa entre nós três 
ainda”, essa foi a afirmação do lí-
der estadual do PP, deputado fe-
deral Beto Rosado, sobre a pos-
sibilidade de filiação do ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
ao PP para disputar as eleições 
deste ano.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 18, 
Beto Rosado, que é aliado da ex-
-governadora Rosalba Ciarlini 
(PP) e inimigo político do prefeito 
de Mossoró Allyson Bezerra (So-
lidariedade), que, por sua vez, é 
correligionário do ministro Fábio 
Faria e inimigo de Rosalba, expli-
cou como está a situação dentro 
do Progressistas no Rio Grande do 
Norte.

AGORA RN: Como está a for-
mação das nominatas no PP, para 
as eleições?

BETO ROSADO: Nós esta-
mos dialogando com vários 
políticos do Rio Grande do 
Norte. Temos uma conversa 
avançada com o deputado fe-
deral Benes Leocádio e outros 
nomes importantes. A pers-
pectiva é fazer dois federais pe-
lo partido, esse é o nosso obje-
tivo principal. Já para deputa-
do estadual, temos diálogos 
com lideranças e estamos na 
fase de amadurecimento des-

sas conversas. O fechamento 
destas conversas será no pe-
ríodo entre fevereiro e março, 
até as convenções, quando 
serão definidos os candidatos 
para o pleito de 2022.

AGORA RN: O PP no RN está se 
preparando para as eleições ma-
joritárias? Quando sairá essa de-
fi nição?

BETO ROSADO: O PP está 
aguardando as definições dos 
nomes que serão postos para 
as candidaturas majoritárias e 
a perspectiva é de que tenha-
mos uma aliança política, pa-
ra o pleito majoritário. Mas, 
se for necessário, nós também 
podemos apresentar um no-
me competitivo para a chapa 
majoritária no Estado. Quan-
to à federação, não temos ain-
da nenhum diálogo avançado 
com nenhum partido a nível 
nacional, então, provavelmen-
te vamos seguir sozinhos.

AGORA RN: O PP vai formar 
alguma aliança política no RN?

BETO ROSADO: Estamos 

aguardando os grupos políti-
cos do Rio Grande do Norte e 
os nomes que estão se apre-
sentando para definir quais 
serão as alianças. O Progres-
sistas é um partido de Centro, 
portanto, em nível nacional, 
temos um alinhamento com o 
presidente Jair Bolsonaro. Aqui 
no Estado, a expectativa é de 
que esse alinhamento conti-
nue com os partidos de Cen-
tro-direita.

AGORA RN: O ministro Fábio 
Faria é adversário da ex-governa-
dora Rosalba Ciarlini.  Como se-
rá esse relacionamento entre os 
dois, dentro do partido?

BETO ROSADO: O minis-
tro ainda não é filiado ao Pro-
gressistas, nós estamos em 
processo de diálogo com ele e 
com o presidente nacional da 
legenda, o ministro da Casa 
Civil Ciro Nogueira. Não tem 
nenhum diálogo avançado ou 
concluído entre os dois.

AGORA RN: Fabio Faria é alia-
do político de Allyson Bezerra. 

Como o senhor avalia essa situa-
ção?

BETO ROSADO: O minis-
tro Fábio Faria é aliado político 
do presidente Jair Bolsonaro 
e, se Allyson Bezerra (prefeito 
de Mossoró) é alinhado com 
o candidato de esquerda, o ex-
-presidente Lula, então como 
ficará essa situação? Estamos, 
obviamente, acompanhando 
esse cenário para ver quais se-
rão os próximos passos e natu-
ralmente, esses alinhamentos 
vão acontecer a nível estadual 
e municipal. Nossa expectati-
va é de que aconteça um con-
forto partidário e que todos os 
integrantes do partido tenham 
um projeto comum.

AGORA RN: O deputado fede-
ral Beto Rosado vai apoiar o pre-
feito Allyson Bezerra, visto que o 
prefeito é aliado político de Fábio 
Faria?

BETO ROSADO: Não, o de-
putado Beto não é alinhado 
politicamente com o prefeito 
Allyson. Nós somos da mesma 
cidade, eu tenho os meus inte-

resses em Mossoró, que estão 
acima de questões políticas e 
Allyson tem os dele, mas não 
existe um alinhamento políti-
co entre nós dois.

AGORA RN: Há diálogo entre 
Beto Rosado, Rosalba Ciarlini e 
Fábio Faria?

BETO ROSADO: Não, não 
temos um diálogo entre essas 
três partes. Tenho pouca con-
versa com o ministro Fábio Fa-
ria, mas tenho falado bastan-
te com a ex-prefeita Rosalba, 
porém não ainda não ocorreu 
nenhuma conversa entre nós 
três.

AGORA RN:  Como o partido 
vai seguir no RN, sabendo que Fá-
bio Faria é aliado de Allyson e ini-
migo político de Rosalba. E que 
Allyson é inimigo político de Be-
to e Rosalba, mas é aliado político 
de Fábio?

BETO ROSADO: O parti-
do Progressistas, a nível do Rio 
Grande do Norte, vai buscar 
seguir em harmonia. Temos 
a expectativa de que todos os 
integrantes tenham seus inte-
resses particulares, mas tam-
bém interesses coletivos bem 
definidos. E queremos que 
chegue o momento adequa-
do da política para sentarmos 
e discutirmos o futuro do PP 
no Rio Grande do Norte. Te-
mos avançado ao longo desses 
anos com ocupações em ca-
deiras importantes em man-
datos de deputado federal e 
prefeituras e queremos conti-
nuar crescendo. Esse é o obje-
tivo do partido.

“Nenhum diálogo avançado”, diz 
Beto, sobre ida de Fábio para o PP
Presidente estadual do Progressistas falou sobre os planos eleitorais da legenda para o Estado, o relacionamento 
entre seus integrantes e as expectativas sobre possível filiação do ministro das Comunicações à sigla

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Beto afi rmou que, apesar de ciranda complicada entre integrantes, PL foca no crescimento do partido no RN

 “Temos avançado 
ao longo dos anos 
com mandatos de 
deputado federal 
e prefeituras 
e queremos 
continuar 
crescendo”

Beto Rosado
Deputado federal

 “A perspectiva é 
fazer dois federais 
pelo partido, esse 
é o nosso objetivo 
principal. Já para 
deputado estadual, 
temos diálogos com 
lideranças”

Beto Rosado
Deputado federal

Adenilson Costa
Repórter de Política



A Mesa Diretora da Câma-
ra Federal publicou Ato 
estabelecendo as regras 

do trabalho remoto, que vai até 
o dia 25 de fevereiro. O moti-
vo foi o crescimento dos casos 
de Covid-19. Os deputados fe-
derais do Rio Grande do Nor-
te, Benes Leocádio, João Maia, 
Rafael Motta e Natália Bonavi-
des, ouvidos pela reportagem 
do AGORA RN nesta terça-feira 
18, aprovaram a publicação do 
Ato por serem favoráveis à volta 
do trabalho remoto até passar o 
surto das doenças respiratórias

 Benes Leocádio (Republi-
canos), deputado com maior 
votação nas eleições de 2018, 
afirmou que todas as decisões 
que visam frear o contágio da 
Covid-19 e outras doenças res-
piratórias são benéficas. “Na 
verdade, tudo que for pensan-
do para evitar contágios de do-
enças respiratórias é válido. O 
único inconveniente é que na 
hora que se deixa de participar 
presencialmente, fica mais difí-
cil de você defender suas ideias 
juntos aos seus pares”, disse.

Entretanto, o próprio Benes 
lembrou que, nos últimos dois 
anos, os deputados trabalha-
ram remotamente e não hou-

ve problemas. “E o momento 
de fato é para prevenção. Vale 
ressaltar que com os trabalhos 
presenciais se abre a Casa para 
receber visitantes, muitas pes-
soas circulam pelos ambien-
tes, e o momento atual exige a 
prevenção, até porque também 
devemos preservar a saúde dos 
servidores e colaboradores”, ar-
gumentou.

O deputado e presidente es-
tadual do PL, João Maia, tam-
bém se posicionou a favor da 
medida. Para ele, o mais impor-
tante, neste momento, é a saú-
de de todos. E destacou a efici-
ência e produtividade do traba-
lho remoto. Para o deputado do 
PL, dá para se produzir bastan-
te trabalhando remotamente. 
“O trabalho remoto se mostrou 
muito eficaz e produtivo. Bom 
esperar para ver como se com-
portará esse novo surto de Co-
vid-19 e demais doenças respi-
ratórias”, afirmou.

Já o deputado Rafael Motta 
(PSB), também favorável, evi-
denciou que outros órgãos po-
deriam voltar a funcionar no 
virtual e lembrou dos parla-
mentares idosos, com comor-
bidades. “Vejo a decisão com 
muita naturalidade. A Câmara 
dos Deputados é uma local com 
grande circulação de pessoas 
de todo o Brasil e, por isso mes-
mo, tem potencial para colabo-
rar com a transmissão do vírus. 
Há parlamentares idosos, com 
comorbidades, o que respalda a 
decisão. Acho inclusive que, em 
razão do momento, outros ór-
gãos que podem funcionar no 
virtual terão a mesma postura”, 
declarou.

A petista Natália Bonavides, 
segunda maior votação do RN 
para deputada federal, também 
se posicionou favorável à me-
dida e frisou que o momento é 
seguir os protocolos sanitários. 
“Com o avanço da nova varian-
te da Covid-19 é muito impor-
tante que voltemos a seguir me-
didas de segurança mais rígidas 
para evitar o contágio, como o 
trabalho remoto por exemplo 
para quem tem essa opção. A 
atenção agora é redobrada, por-
que com as votações remotas é 
provável que o governo Bolso-
naro tente “passar a boiada”, já 
que as discussões ficam mais 
comprometidas”, comentou.
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Bancada potiguar apoia retorno 
de trabalho remoto na Câmara 
Benes Leocádio, João Maia, Rafael Motta e 
Natália Bonavides são favoráveis à medida 
adotada pela Mesa Diretora até 25/02

Arthur Lira disse que trabalho remoto vai ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos e conter o Covid-19

Medida será adotada até o Carnaval  
para conter avanço da Ômicron

 “Acho, inclusive, 
que, em razão do 
momento, outros 
órgãos que podem 
funcionar no virtual 
terão a mesma 
postura”

Rafael Motta
Deputado federal

Adja Brito
Repórter de Política

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
informou, nesta segunda-fei-
ra 17, que os trabalhos da Casa 
ocorrerão de forma remota até o 
Carnaval. A medida foi adotada 
em razão do avanço da variante 
Ômicron do coronavírus no País.

“Em atenção à escalada do 
número de casos de Covid-19, o 
presente Ato tem como objeti-
vo retomar temporariamente o 
Sistema de Deliberação Remota 
(SDR) prioritariamente de mo-
do virtual, evitando a necessida-

de de deslocamento presencial 
dos deputados e deputadas até a 
as dependências da Câmara dos 
Deputados. Essa medida visa a 
diminuir a circulação de pesso-
as nas dependências desta Casa 
Legislativa, preservando a saúde 
não só dos parlamentares, mas 
também dos servidores e dos 
colaboradores, considerando os 
efeitos do recrudescimento da 
pandemia”, diz a justificativa do 
Ato da Mesa.

O presidente Arthur Lira (PP-
-AL) já havia anunciado, por 

meio de suas redes sociais, a vol-
ta dos trabalhos da Casa ao sis-
tema remoto até o Carnaval, na 
primeira semana de março. “Me-
dida necessária até vencermos 
esta nova onda [da pandemia de 
Covid-19]”, afirmou Arthur Li-
ra, argumentando que retorno 
ao trabalho remoto vai ajudar na 
melhor aplicação dos recursos 
públicos. “Tarifas aéreas estão al-
tíssimas, e a flexibilidade nas re-
marcações só acontece quando 
é do interesse das companhias”, 
apontou. 
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“Tenho pouca conversa 
com o ministro Fábio 
Faria, mas tenho falado 

bastante com a ex-prefeita Rosal-
ba Ciarlini. Porém, não ocorreu 
nenhuma conversa entre nós três 
ainda”, essa foi a afirmação do lí-
der estadual do PP, deputado fe-
deral Beto Rosado, sobre a pos-
sibilidade de filiação do ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
ao PP para disputar as eleições 
deste ano.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 18, 
Beto Rosado, que é aliado da ex-
-governadora Rosalba Ciarlini 
(PP) e inimigo político do prefeito 
de Mossoró Allyson Bezerra (So-
lidariedade), que, por sua vez, é 
correligionário do ministro Fábio 
Faria e inimigo de Rosalba, expli-
cou como está a situação dentro 
do Progressistas no Rio Grande do 
Norte.

AGORA RN: Como está a for-
mação das nominatas no PP, para 
as eleições?

BETO ROSADO: Nós esta-
mos dialogando com vários 
políticos do Rio Grande do 
Norte. Temos uma conversa 
avançada com o deputado fe-
deral Benes Leocádio e outros 
nomes importantes. A pers-
pectiva é fazer dois federais pe-
lo partido, esse é o nosso obje-
tivo principal. Já para deputa-
do estadual, temos diálogos 
com lideranças e estamos na 
fase de amadurecimento des-

sas conversas. O fechamento 
destas conversas será no pe-
ríodo entre fevereiro e março, 
até as convenções, quando 
serão definidos os candidatos 
para o pleito de 2022.

AGORA RN: O PP no RN está se 
preparando para as eleições ma-
joritárias? Quando sairá essa de-
fi nição?

BETO ROSADO: O PP está 
aguardando as definições dos 
nomes que serão postos para 
as candidaturas majoritárias e 
a perspectiva é de que tenha-
mos uma aliança política, pa-
ra o pleito majoritário. Mas, 
se for necessário, nós também 
podemos apresentar um no-
me competitivo para a chapa 
majoritária no Estado. Quan-
to à federação, não temos ain-
da nenhum diálogo avançado 
com nenhum partido a nível 
nacional, então, provavelmen-
te vamos seguir sozinhos.

AGORA RN: O PP vai formar 
alguma aliança política no RN?

BETO ROSADO: Estamos 

aguardando os grupos políti-
cos do Rio Grande do Norte e 
os nomes que estão se apre-
sentando para definir quais 
serão as alianças. O Progres-
sistas é um partido de Centro, 
portanto, em nível nacional, 
temos um alinhamento com o 
presidente Jair Bolsonaro. Aqui 
no Estado, a expectativa é de 
que esse alinhamento conti-
nue com os partidos de Cen-
tro-direita.

AGORA RN: O ministro Fábio 
Faria é adversário da ex-governa-
dora Rosalba Ciarlini.  Como se-
rá esse relacionamento entre os 
dois, dentro do partido?

BETO ROSADO: O minis-
tro ainda não é filiado ao Pro-
gressistas, nós estamos em 
processo de diálogo com ele e 
com o presidente nacional da 
legenda, o ministro da Casa 
Civil Ciro Nogueira. Não tem 
nenhum diálogo avançado ou 
concluído entre os dois.

AGORA RN: Fabio Faria é alia-
do político de Allyson Bezerra. 

Como o senhor avalia essa situa-
ção?

BETO ROSADO: O minis-
tro Fábio Faria é aliado político 
do presidente Jair Bolsonaro 
e, se Allyson Bezerra (prefeito 
de Mossoró) é alinhado com 
o candidato de esquerda, o ex-
-presidente Lula, então como 
ficará essa situação? Estamos, 
obviamente, acompanhando 
esse cenário para ver quais se-
rão os próximos passos e natu-
ralmente, esses alinhamentos 
vão acontecer a nível estadual 
e municipal. Nossa expectati-
va é de que aconteça um con-
forto partidário e que todos os 
integrantes do partido tenham 
um projeto comum.

AGORA RN: O deputado fede-
ral Beto Rosado vai apoiar o pre-
feito Allyson Bezerra, visto que o 
prefeito é aliado político de Fábio 
Faria?

BETO ROSADO: Não, o de-
putado Beto não é alinhado 
politicamente com o prefeito 
Allyson. Nós somos da mesma 
cidade, eu tenho os meus inte-

resses em Mossoró, que estão 
acima de questões políticas e 
Allyson tem os dele, mas não 
existe um alinhamento políti-
co entre nós dois.

AGORA RN: Há diálogo entre 
Beto Rosado, Rosalba Ciarlini e 
Fábio Faria?

BETO ROSADO: Não, não 
temos um diálogo entre essas 
três partes. Tenho pouca con-
versa com o ministro Fábio Fa-
ria, mas tenho falado bastan-
te com a ex-prefeita Rosalba, 
porém não ainda não ocorreu 
nenhuma conversa entre nós 
três.

AGORA RN:  Como o partido 
vai seguir no RN, sabendo que Fá-
bio Faria é aliado de Allyson e ini-
migo político de Rosalba. E que 
Allyson é inimigo político de Be-
to e Rosalba, mas é aliado político 
de Fábio?

BETO ROSADO: O parti-
do Progressistas, a nível do Rio 
Grande do Norte, vai buscar 
seguir em harmonia. Temos 
a expectativa de que todos os 
integrantes tenham seus inte-
resses particulares, mas tam-
bém interesses coletivos bem 
definidos. E queremos que 
chegue o momento adequa-
do da política para sentarmos 
e discutirmos o futuro do PP 
no Rio Grande do Norte. Te-
mos avançado ao longo desses 
anos com ocupações em ca-
deiras importantes em man-
datos de deputado federal e 
prefeituras e queremos conti-
nuar crescendo. Esse é o obje-
tivo do partido.

“Nenhum diálogo avançado”, diz 
Beto, sobre ida de Fábio para o PP
Presidente estadual do Progressistas falou sobre os planos eleitorais da legenda para o Estado, o relacionamento 
entre seus integrantes e as expectativas sobre possível filiação do ministro das Comunicações à sigla

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Beto afi rmou que, apesar de ciranda complicada entre integrantes, PL foca no crescimento do partido no RN

 “Temos avançado 
ao longo dos anos 
com mandatos de 
deputado federal 
e prefeituras 
e queremos 
continuar 
crescendo”

Beto Rosado
Deputado federal

 “A perspectiva é 
fazer dois federais 
pelo partido, esse 
é o nosso objetivo 
principal. Já para 
deputado estadual, 
temos diálogos com 
lideranças”

Beto Rosado
Deputado federal

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Para quem conhece Faustão, não foi surpresa o sucesso da 
estreia do seu programa de Segunda a Sexta as 08:30 na 
Band, o maior estúdio de programa ao vivo do Brasil, com-

portando 500 pessoas, a maioria das bailarinas da Globo, cada 
dia um estilo de programa, estreando com Samba e Pagode, 
Faustão também teve a criatividade de fazer uma parceria com 
Pizzaria mais famosas do Brasil, chegando uma hora de antes 
da estreia do seu Programa na Segunda-Feira, nas casas de mi-
lhares de pessoas em toda as capitais, uma demonstração da 
importância do Marketing no Brasil. Parabéns, o programa foi 
elogiado por todos os segmentos e deverá liderar audiência no 
horário, esse são as opiniões dos Jornalistas nas redes sociais.

DIVULGAÇÃO ENCONTRO. Ontem estive com o Secre-
tário de Serviços Urbanos, amigo Irapõa, 
tomamos um café após o programa o Povo 
no Radio em Petropolis, ficou acertado que 
final de fevereiro termina a Alameda Ma-
ranguape e será iniciada a Alameda Acaraú, 
ambas fruto de um projeto de nossa auto-
ria quando estávamos na Câmara Munici-
pal com apoio da Vereadora Nina Souza, 
conforme Irapõa, também em março será 
aberta a licitação para o projeto “Led Bairro 
a Bairro”, esse projeto visa colocar lâmpa-
das led, que é um pouco mais cara, porém 
tem duração de 05 anos, começando pelas 
Avenidas de maiores movimento e em se-
guida entrando Bairro a Bairro em Natal, 
discutimos também, já que não vai haver 
Carnaval em função da COVID que em Fe-
vereiro possa ser dado inicio ao polo turís-
tico Zona Norte/Redinha, com reforma do 
mercado, clube, piso, decky e mais duas ru-
as de acesso à praia, Irapõa tem atendido 
as nossas reivindicações sempre em nome 
das pessoas que nos procuram na Radio, 
Tv, Jornal, e tem nos atendido, estou con-
vencido de que essas obras sairão este ano.

Brasil encerra 
2021 com recorde 
de endividados
As famílias recorreram mais ao crédito para 
sustentar o consumo, segundo a CNC

O nível de endividamento 
médio das famílias brasi-
leiras em 2021 foi o maior 

em 11 anos, segundo a Pesqui-
sa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
divulgada nesta terça-feira 18 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

De acordo com o levanta-
mento, o último ano apresen-
tou recorde do total de endivi-
dados, registrando uma média 
de 70,9% das famílias brasilei-
ras, enquanto dezembro alcan-
çou o patamar máximo históri-
co com 76,3% do total de famí-
lias. Segundo a CNC, as famílias 
recorreram mais ao crédito para 
sustentar o consumo.

Na avaliação por faixa de 
renda, o endividamento médio 
das famílias com até 10 salários 
mínimos mensais aumentou 
4,3 pontos percentuais (p.p), 
chegando 72,1% do total. Na 
faixa de renda superior, acima 
de 10 salários mínimos, o indi-
cador aumentou ainda mais, 5,8 
p.p., e fechou em 66%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, en-
tre as famílias com rendimentos 
acima de 10 salários mínimos, a 
demanda represada, em espe-
cial pelo consumo de serviços, 
fez o endividamento aumentar 
ainda mais expressivamente, 
em especial no cartão de crédi-
to.

“O processo de imunização 
da população possibilitou a fle-
xibilização da pandemia, refle-
tindo no aumento da circulação 
de pessoas nas áreas comerciais 
ao longo do ano, o que respon-

deu à retomada do consumo, 
principalmente de serviços”, 
disse Tadros, em nota.

Na comparação com 2020, 
das cinco regiões do país, ape-
nas o Centro-Oeste apresentou 
queda do índice, 0,3 ponto per-
centual. O Norte registrou esta-
bilidade, e o Sudeste se desta-
cou com aumento de 5,9 ponto 
percentual (p.p.), seguido pelo 
Sul (+5,5 p.p.) e o Nordeste (+4,5 
p.p.). Porém, considerando o to-
tal de endividados, o Sul contou 
com o maior percentual, aproxi-
mando-se de 82%.

INADIMPLÊNCIA. Na dire-
ção oposta dos indicadores de 
endividamento, no último ano, 
os números de inadimplência 
apresentaram queda. De acor-
do com a pesquisa, o percentu-
al médio de famílias com con-
tas e/ou dívidas em atraso di-
minuiu 0,3 p.p. na comparação 
com 2020, chegando a 25,2%.

Após iniciar 2021 em pata-
mar superior ao observado no 
fim do ano anterior, o percentu-
al mensal de inadimplência teve 
redução até maio, mas passou 
a apresentar tendência de alta 

REPRODUÇÃO

Média de 70,9% das famílias brasileiras estão endividadas

VIOLÊNCIA. Final de se-
mana, tivemos um arrom-
bamento de um lava jato pe-
la terceira vez no Parque dos 
Coqueiros, onde os vânda-
los com marreta quebraram 
porta, cadeado, até o cofre, 
levando dinheiro e tudo que 
quiseram, os vizinhos che-
garam a ouvir, ver, mas a op-
ção foi chamar a polícia que 
só chegou após 40 minutos, 
quando já não tinha mais 
oq fazer, a comunidade do 
Parque dos Coqueiro que é 
uma saída de Natal para vá-
rias outras cidades, pede um 
trailer com policiais perma-
nentes, só assim diminui o 
número de assalto e dá um 
pouco de segurança a co-
munidade!!!

TERCEIRA PONTE. Ho-
je as 09:00, na Estatua dos 
Mártires de Uruaçu, have-

rá um encontro do Prefeito 
de São Gonçalo Paulo Emí-
dio, Ministro Rogério Mari-
nho e demais autoridades, 
onde será assinado a libera-
ção de R$ 40 milhões para 
construção da terceira pon-
te sob o Rio Potengi, desta 
vez será a continuação da 
Mor Gouveia, ligando Natal 
a São Gonçalo e facilitando a 
chegada das pessoas ao Ae-
roporto Aluizio Alves, uma 
grande obra, Parabéns!!!

VACINA. Sexta-Feira, ha-
verá uma segunda e definiti-
va reunião entre Governo do 
Estado, Fercomercio, setor 
de turismo, bares, restauran-
tes, fiern, onde ficará estabe-
lecido que qualquer evento 
em Bar, Restaurante, Igreja, 
em ambiente fechado, só se-
rá permitido a entrada com 
Cartão de Vacina.

desde então, alcançando 26,2% 
em dezembro e ficando acima 
da média anual.

“O percentual de famílias que 
declararam não ter condições de 
pagar suas contas e/ou dívidas 
em atraso e que, portanto, de-
vem permanecer inadimplentes 
também contou com uma redu-
ção na comparação com 2020, 
0,6 p.p., totalizando 10,5% dos 
lares no país. Os números indi-
cam que essa parcela de consu-
midores apresentou movimen-
tos diferentes ao longo do ano. 
Enquanto, no primeiro semes-
tre, o indicador de inadimplên-
cia recorrente oscilou entre bai-
xa e alta, a partir de julho passou 
a registrar tendência de queda, 
encerrando o ano em 10% do to-
tal de famílias, abaixo da média 
anual”, afirmou a CNC.

Para a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira, os números indicam 
que, ainda que em condições 
financeiras mais acirradas, os 
consumidores conseguiram 
quitar os compromissos finan-
ceiros e evitaram incremento da 
inadimplência até o fim do ter-
ceiro trimestre. Nos últimos três 
meses do ano, no entanto, o in-
dicador de contas em atraso au-
mentou, já indicando tendência 
de alta para o início de 2022.

“Os consumidores seguirão 
enfrentando os mesmos desa-
fios financeiros da segunda me-
tade de 2021, principalmente 
inflação, juros elevados e mer-
cado de trabalho formal ainda 
frágil. Soma-se a isso o venci-
mento de despesas típicas do 
primeiro trimestre, que deverá 
apertar ainda mais os orçamen-
tos domésticos neste período”, 
disse Izis.

De acordo com a 
pesquisa, percentual 
médio de famílias 
com contas e/
ou dívidas em 
atraso diminuiu na 
comparação com o 
ano de 2020

Inadimplência
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‘Extras’ estão autorizados a operar até � m 
da paralisação dos rodoviários em Natal
No início da manhã, cenário era de paradas lotadas e alguns ônibus cheios nas ruas da capital potiguar

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) informou, 
nesta terça-feira 18, que, 

durante a greve deflagrada pelo 
Sindicado dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Esta-
do do Rio Grande do Norte (Sin-
tro), será autorizada a operação 
dos permissionários do transpor-
te opcional no mesmo itinerário 
das linhas de ônibus.

Também será permitido que 
os veículos do serviço de trans-
porte escolar, táxis, de transporte 
da Região Metropolitana e de tu-
rismo registrados pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagens 
(DER) possam operar no itinerá-
rio das linhas de ônibus. A Porta-
ria será publicada no Diário Ofi-
cial do Município desta quarta-
-feira 19.

Rodoviários iniciaram na ma-
nhã desta terça-feira 18 uma gre-
ve em Natal. No início da manhã, 
cenário era de paradas lotadas e 
alguns ônibus cheios nas ruas da 
capital potiguar. Somente 30% 

da frota circulava. A greve estava 
marcada para começar na quarta 
19, mas foi adiantada.

O presidente do Sintro, Júnior 
Rodoviário, disse ao AGORA RN 
que a paralisação será mantida 

enquanto questões trabalhistas 
não forem resolvidas, o que não 
havia ocorrido até o fechamen-
to desta edição. “Se o empresário 
pagasse o vale [alimentação] no 
quinto dia útil de janeiro, a gen-
te iria para a audiência no dia 21 
sem greve, iríamos discutir ape-
nas o ajuste salarial. Como eles 
não pagaram, chamamos a as-
sembleia e aprovamos a greve. 
Esperamos que seja resolvido. 
Nosso problema atinge a popu-
lação diretamente e nós não que-
remos prejudicar a população”, 
disse.

O indicativo de greve foi apro-
vado pelo Sintro no último dia 
11, após votação em assembleia 
geral extraordinária. Por meio de 
nota, o sindicato alegou que a de-
cisão foi tomada em virtude de a 
categoria por dois anos não rece-
ber nenhum reajuste salarial.

REUNIÃO. O Sindicato das 
Empresas de Transportes Urba-
nos (Seturn) solicitou uma reu-

nião com a presença dos repre-
sentantes do Sindicato dos Tra-
balhadores Rodoviários do RN 
(Sintro) e da Secretária Municipal 
de Mobilidade Urbana, Daliana 
Bandeira. “Mas até o momen-

to não tivemos resposta da equi-
pe da prefeitura do Natal. Só es-
ta mediação irá impedir a greve 
do setor”, disse Nilson Queiroga, 
consultor técnico do Seturn.

“A STTU em resposta ao TRT 
sobre o salário do motorista e a 
tarifa ignorou o reajuste de sa-
lário e os aumentos do diesel e 
ainda assim a tarifa já está além 
de R$ 4,00. Com um detalhe: es-
se valor sem ISS, muito embo-
ra a desoneração tenha expirado 
em 31/12/2021”, explicou Nilson 
Queiroga. 

Por diversos pontos de Natal, 
o repórter fotográfico José Alde-
nir, deste jornal, registrou cenas 
de centenas de pessoas amonto-
adas nas paradas de ônibus e em 
filas tentando uma vaga nos ve-
ículos, que circulavam lotados. 
Um perigo em época de pande-
mia, quando o distanciamento 
social é uma das recomendações 
para evitar a proliferação da co-
vid-19 e da influenza.

 “Nosso problema 
atinge a população 
diretamente e nós 
não queremos 
prejudicar a 
população”

Júnior Rodoviário
Presidente do Sintro

 “A STTU em 
resposta ao TRT 
sobre o salário 
do motorista e a 
tarifa ignorou o 
reajuste de salário 
e os aumentos do 
diesel”
Nilson Queiroga
Consultor técnico do Seturn

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Em plena pandemia, dezenas de 
pessoas aglomeradas, algumas 
sem máscara, à espera de ônibus
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Para quem conhece Faustão, não foi surpresa o sucesso da 
estreia do seu programa de Segunda a Sexta as 08:30 na 
Band, o maior estúdio de programa ao vivo do Brasil, com-

portando 500 pessoas, a maioria das bailarinas da Globo, cada 
dia um estilo de programa, estreando com Samba e Pagode, 
Faustão também teve a criatividade de fazer uma parceria com 
Pizzaria mais famosas do Brasil, chegando uma hora de antes 
da estreia do seu Programa na Segunda-Feira, nas casas de mi-
lhares de pessoas em toda as capitais, uma demonstração da 
importância do Marketing no Brasil. Parabéns, o programa foi 
elogiado por todos os segmentos e deverá liderar audiência no 
horário, esse são as opiniões dos Jornalistas nas redes sociais.

DIVULGAÇÃO ENCONTRO. Ontem estive com o Secre-
tário de Serviços Urbanos, amigo Irapõa, 
tomamos um café após o programa o Povo 
no Radio em Petropolis, ficou acertado que 
final de fevereiro termina a Alameda Ma-
ranguape e será iniciada a Alameda Acaraú, 
ambas fruto de um projeto de nossa auto-
ria quando estávamos na Câmara Munici-
pal com apoio da Vereadora Nina Souza, 
conforme Irapõa, também em março será 
aberta a licitação para o projeto “Led Bairro 
a Bairro”, esse projeto visa colocar lâmpa-
das led, que é um pouco mais cara, porém 
tem duração de 05 anos, começando pelas 
Avenidas de maiores movimento e em se-
guida entrando Bairro a Bairro em Natal, 
discutimos também, já que não vai haver 
Carnaval em função da COVID que em Fe-
vereiro possa ser dado inicio ao polo turís-
tico Zona Norte/Redinha, com reforma do 
mercado, clube, piso, decky e mais duas ru-
as de acesso à praia, Irapõa tem atendido 
as nossas reivindicações sempre em nome 
das pessoas que nos procuram na Radio, 
Tv, Jornal, e tem nos atendido, estou con-
vencido de que essas obras sairão este ano.

Brasil encerra 
2021 com recorde 
de endividados
As famílias recorreram mais ao crédito para 
sustentar o consumo, segundo a CNC

O nível de endividamento 
médio das famílias brasi-
leiras em 2021 foi o maior 

em 11 anos, segundo a Pesqui-
sa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
divulgada nesta terça-feira 18 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

De acordo com o levanta-
mento, o último ano apresen-
tou recorde do total de endivi-
dados, registrando uma média 
de 70,9% das famílias brasilei-
ras, enquanto dezembro alcan-
çou o patamar máximo históri-
co com 76,3% do total de famí-
lias. Segundo a CNC, as famílias 
recorreram mais ao crédito para 
sustentar o consumo.

Na avaliação por faixa de 
renda, o endividamento médio 
das famílias com até 10 salários 
mínimos mensais aumentou 
4,3 pontos percentuais (p.p), 
chegando 72,1% do total. Na 
faixa de renda superior, acima 
de 10 salários mínimos, o indi-
cador aumentou ainda mais, 5,8 
p.p., e fechou em 66%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, en-
tre as famílias com rendimentos 
acima de 10 salários mínimos, a 
demanda represada, em espe-
cial pelo consumo de serviços, 
fez o endividamento aumentar 
ainda mais expressivamente, 
em especial no cartão de crédi-
to.

“O processo de imunização 
da população possibilitou a fle-
xibilização da pandemia, refle-
tindo no aumento da circulação 
de pessoas nas áreas comerciais 
ao longo do ano, o que respon-

deu à retomada do consumo, 
principalmente de serviços”, 
disse Tadros, em nota.

Na comparação com 2020, 
das cinco regiões do país, ape-
nas o Centro-Oeste apresentou 
queda do índice, 0,3 ponto per-
centual. O Norte registrou esta-
bilidade, e o Sudeste se desta-
cou com aumento de 5,9 ponto 
percentual (p.p.), seguido pelo 
Sul (+5,5 p.p.) e o Nordeste (+4,5 
p.p.). Porém, considerando o to-
tal de endividados, o Sul contou 
com o maior percentual, aproxi-
mando-se de 82%.

INADIMPLÊNCIA. Na dire-
ção oposta dos indicadores de 
endividamento, no último ano, 
os números de inadimplência 
apresentaram queda. De acor-
do com a pesquisa, o percentu-
al médio de famílias com con-
tas e/ou dívidas em atraso di-
minuiu 0,3 p.p. na comparação 
com 2020, chegando a 25,2%.

Após iniciar 2021 em pata-
mar superior ao observado no 
fim do ano anterior, o percentu-
al mensal de inadimplência teve 
redução até maio, mas passou 
a apresentar tendência de alta 

REPRODUÇÃO

Média de 70,9% das famílias brasileiras estão endividadas

VIOLÊNCIA. Final de se-
mana, tivemos um arrom-
bamento de um lava jato pe-
la terceira vez no Parque dos 
Coqueiros, onde os vânda-
los com marreta quebraram 
porta, cadeado, até o cofre, 
levando dinheiro e tudo que 
quiseram, os vizinhos che-
garam a ouvir, ver, mas a op-
ção foi chamar a polícia que 
só chegou após 40 minutos, 
quando já não tinha mais 
oq fazer, a comunidade do 
Parque dos Coqueiro que é 
uma saída de Natal para vá-
rias outras cidades, pede um 
trailer com policiais perma-
nentes, só assim diminui o 
número de assalto e dá um 
pouco de segurança a co-
munidade!!!

TERCEIRA PONTE. Ho-
je as 09:00, na Estatua dos 
Mártires de Uruaçu, have-

rá um encontro do Prefeito 
de São Gonçalo Paulo Emí-
dio, Ministro Rogério Mari-
nho e demais autoridades, 
onde será assinado a libera-
ção de R$ 40 milhões para 
construção da terceira pon-
te sob o Rio Potengi, desta 
vez será a continuação da 
Mor Gouveia, ligando Natal 
a São Gonçalo e facilitando a 
chegada das pessoas ao Ae-
roporto Aluizio Alves, uma 
grande obra, Parabéns!!!

VACINA. Sexta-Feira, ha-
verá uma segunda e definiti-
va reunião entre Governo do 
Estado, Fercomercio, setor 
de turismo, bares, restauran-
tes, fiern, onde ficará estabe-
lecido que qualquer evento 
em Bar, Restaurante, Igreja, 
em ambiente fechado, só se-
rá permitido a entrada com 
Cartão de Vacina.

desde então, alcançando 26,2% 
em dezembro e ficando acima 
da média anual.

“O percentual de famílias que 
declararam não ter condições de 
pagar suas contas e/ou dívidas 
em atraso e que, portanto, de-
vem permanecer inadimplentes 
também contou com uma redu-
ção na comparação com 2020, 
0,6 p.p., totalizando 10,5% dos 
lares no país. Os números indi-
cam que essa parcela de consu-
midores apresentou movimen-
tos diferentes ao longo do ano. 
Enquanto, no primeiro semes-
tre, o indicador de inadimplên-
cia recorrente oscilou entre bai-
xa e alta, a partir de julho passou 
a registrar tendência de queda, 
encerrando o ano em 10% do to-
tal de famílias, abaixo da média 
anual”, afirmou a CNC.

Para a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira, os números indicam 
que, ainda que em condições 
financeiras mais acirradas, os 
consumidores conseguiram 
quitar os compromissos finan-
ceiros e evitaram incremento da 
inadimplência até o fim do ter-
ceiro trimestre. Nos últimos três 
meses do ano, no entanto, o in-
dicador de contas em atraso au-
mentou, já indicando tendência 
de alta para o início de 2022.

“Os consumidores seguirão 
enfrentando os mesmos desa-
fios financeiros da segunda me-
tade de 2021, principalmente 
inflação, juros elevados e mer-
cado de trabalho formal ainda 
frágil. Soma-se a isso o venci-
mento de despesas típicas do 
primeiro trimestre, que deverá 
apertar ainda mais os orçamen-
tos domésticos neste período”, 
disse Izis.

De acordo com a 
pesquisa, percentual 
médio de famílias 
com contas e/
ou dívidas em 
atraso diminuiu na 
comparação com o 
ano de 2020

Inadimplência
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‘Extras’ estão autorizados a operar até � m 
da paralisação dos rodoviários em Natal
No início da manhã, cenário era de paradas lotadas e alguns ônibus cheios nas ruas da capital potiguar

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) informou, 
nesta terça-feira 18, que, 

durante a greve deflagrada pelo 
Sindicado dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Esta-
do do Rio Grande do Norte (Sin-
tro), será autorizada a operação 
dos permissionários do transpor-
te opcional no mesmo itinerário 
das linhas de ônibus.

Também será permitido que 
os veículos do serviço de trans-
porte escolar, táxis, de transporte 
da Região Metropolitana e de tu-
rismo registrados pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagens 
(DER) possam operar no itinerá-
rio das linhas de ônibus. A Porta-
ria será publicada no Diário Ofi-
cial do Município desta quarta-
-feira 19.

Rodoviários iniciaram na ma-
nhã desta terça-feira 18 uma gre-
ve em Natal. No início da manhã, 
cenário era de paradas lotadas e 
alguns ônibus cheios nas ruas da 
capital potiguar. Somente 30% 

da frota circulava. A greve estava 
marcada para começar na quarta 
19, mas foi adiantada.

O presidente do Sintro, Júnior 
Rodoviário, disse ao AGORA RN 
que a paralisação será mantida 

enquanto questões trabalhistas 
não forem resolvidas, o que não 
havia ocorrido até o fechamen-
to desta edição. “Se o empresário 
pagasse o vale [alimentação] no 
quinto dia útil de janeiro, a gen-
te iria para a audiência no dia 21 
sem greve, iríamos discutir ape-
nas o ajuste salarial. Como eles 
não pagaram, chamamos a as-
sembleia e aprovamos a greve. 
Esperamos que seja resolvido. 
Nosso problema atinge a popu-
lação diretamente e nós não que-
remos prejudicar a população”, 
disse.

O indicativo de greve foi apro-
vado pelo Sintro no último dia 
11, após votação em assembleia 
geral extraordinária. Por meio de 
nota, o sindicato alegou que a de-
cisão foi tomada em virtude de a 
categoria por dois anos não rece-
ber nenhum reajuste salarial.

REUNIÃO. O Sindicato das 
Empresas de Transportes Urba-
nos (Seturn) solicitou uma reu-

nião com a presença dos repre-
sentantes do Sindicato dos Tra-
balhadores Rodoviários do RN 
(Sintro) e da Secretária Municipal 
de Mobilidade Urbana, Daliana 
Bandeira. “Mas até o momen-

to não tivemos resposta da equi-
pe da prefeitura do Natal. Só es-
ta mediação irá impedir a greve 
do setor”, disse Nilson Queiroga, 
consultor técnico do Seturn.

“A STTU em resposta ao TRT 
sobre o salário do motorista e a 
tarifa ignorou o reajuste de sa-
lário e os aumentos do diesel e 
ainda assim a tarifa já está além 
de R$ 4,00. Com um detalhe: es-
se valor sem ISS, muito embo-
ra a desoneração tenha expirado 
em 31/12/2021”, explicou Nilson 
Queiroga. 

Por diversos pontos de Natal, 
o repórter fotográfico José Alde-
nir, deste jornal, registrou cenas 
de centenas de pessoas amonto-
adas nas paradas de ônibus e em 
filas tentando uma vaga nos ve-
ículos, que circulavam lotados. 
Um perigo em época de pande-
mia, quando o distanciamento 
social é uma das recomendações 
para evitar a proliferação da co-
vid-19 e da influenza.

 “Nosso problema 
atinge a população 
diretamente e nós 
não queremos 
prejudicar a 
população”

Júnior Rodoviário
Presidente do Sintro

 “A STTU em 
resposta ao TRT 
sobre o salário 
do motorista e a 
tarifa ignorou o 
reajuste de salário 
e os aumentos do 
diesel”
Nilson Queiroga
Consultor técnico do Seturn

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Em plena pandemia, dezenas de 
pessoas aglomeradas, algumas 
sem máscara, à espera de ônibus
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO RM LTDA inscrito sobre CNPJ: 07.939.638/0001-31 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2020-148175/TEC/RLO-0007, com validade de 20/11/2026 para um transporte de cargas 
perigosas (gasolina, etanol e diesel), onde inclui-se um veículo tipo Melosa com capacidade total de 33,19 ton., 
Localizado na Rod. RN-087, Km02 – Sítio Clavinote – Zona Rural – Lagoa Nova – RN. 

         
JOSÉ JEOMAR DE MEDEIROS 

Sócio Proprietário. 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
Thor Nordeste Granitos Ltda, 06.635.285/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação com 
prazo de validade até 14/01/2028, em favor do empreendimento Extração de Granito, localizada em Fazenda 
Saco do Mufumbo, Zona Rural, Mun. de Parelhas-RN.  

 
Ernani Scheuer  

Procurador 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 029/2021

Pregão Eletrônico Nº 029/2021 - Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Condicionadores de 
Ar, Veículo de Passeio, Material Médico Hospitalar/Odontológico, Moveis e Utensílios 
Diversos - data da sessão - 31/01/2022 as 08:01 - (Horário de Brasília).  Informações: 
(cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras Públicas - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 17/01/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-168458/TEC/LI-0091, com prazo de validade até 18/01/2023, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área de 41,32 ha e volume total de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.060,00 m E; 9.360.502,00 m N, 
localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Caiçara do Rio do Vento/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-169594/TEC/LI-0100, com prazo de validade até 18/01/2023, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área de 50,00 ha e volume total de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.031,89 m E; 9.361.487,30 m N, 
localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Caiçara do Rio do Vento/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 
 
 

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 390/2021, Processo administrativo nº 
00210038.005186/2021-41, destinado a Contratação de Agência de Publicidade e 
Marketing para atender as necessidades de divulgação das ações do plano de ação 
emergencial da Barragem de Lucrécia, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto 
no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e 
documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte 
endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado 
do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 
16:00h (horários de Brasília-DF) do dia 21 de janeiro de 2022. O Edital, Termo de Referência e 
d e m a i s  a n e x o s  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 18 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 402/2021, Processo administrativo nº 
00210037.002339/2021-17, destinado Aquisição de material de consumo para atender às 
necessidades da copa que atende à equipe do Projeto Governo Cidadão, na Unidade 
Gestora do Projeto – UGP, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças, conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento 
licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo 
encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: 
shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado 
de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, 
KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, 23h59min do dia 21/01/2022 (horários de 
Brasília-DF) do dia 21 de janeiro de 2022. O Edital, Termo de Referência e demais anexos está 
d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 18 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021

No aviso de licitação do Pregão Eletrônico, nº 148/2021, ID 184 GO, Processo nº 
00210066.001144/2021-02, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ , onde se 
lê "sob o número 898800" leia-se "sob o número 918264". As demais informações constantes no 
aviso publicado anteriormente permanecem inalteradas.

18/01/2022
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO, “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DE REAGENTE LUBRIFICANTES. conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 31/01/2022, às 09h00min. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do e-mail: 
tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 18 de janeiro de 2022.
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE REAPRAZAMENTO DA ABERTURA DA SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
que por motivo de necessidade de correção no item “5”, subitem 5.1.2 “b” e “c” da (qualificação 
técnica) do Edital, fica reaprazada para o dia 04 de fevereiro de 2022 a sessão de abertura da 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o 
regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PÓRTICO DE 
ENTRADA DA CIDADE DE TIBAU DO SUL. O Procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, 
(por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo 
zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao 
município. O Edital corrigido será encaminhado para as empresas que já haviam solitado, sem a 
necessidade de uma nova solicitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – 
Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 17 de janeiro de 2022
A Comissão

*Por incorreção

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio 
do Instituto de Gestão das 

Águas do RN (Igarn), monitora 47 
reservatórios, com capacidades 
superiores a 5 milhões de metros 
cúbicos, responsáveis pelo abas-
tecimento das cidades potiguares. 
O Relatório do Volume dos Princi-
pais Reservatórios Estaduais, di-
vulgado na segunda-feira 17 indi-
ca que diversos reservatórios, por 
todo o RN, tiveram acréscimo de 
volume com as chuvas ocorridas 
nos últimos dias, em comparativo 
com o relatório divulgado no dia 
13 de janeiro.

O reservatório que teve maior 
aumento percentual de volume 
foi o açude público de Encanto, 
que acumula 4.963.574 m³, equi-
valentes a 95,59% da sua capa-
cidade total, que é de 5.192.538 
m³. Na última quinta-feira, o ma-
nancial estava com 3.534.020 m³, 
correspondentes a 68,06% da sua 
capacidade total. Outro manan-
cial que recebeu um grande volu-
me de águas foi a barragem San-
tana, que acumula 5.506.667 m³, 
percentualmente, 78,67% da sua 
capacidade total, que é de 7 mi-
lhões de metros cúbicos. No dia 
13 de janeiro, o reservatório estava 
com 4.970.000 m³, corresponden-
tes a 71,00% da sua capacidade. O 
açude Morcego, em Campo Gran-
de, acumula 2.306.970 m³, equi-
valentes a 34,39% da sua capaci-
dade total que é de 6.708.331 m³. 
Já o açude Passagem, localizado 
em Rodolfo Fernandes, acumula 
6.028.280 m³, percentualmente, 
72,86% da sua capacidade total, 
que é de 8.273.877 m³.

Apesar de ainda estar apresen-
tando um baixo volume, o açude 
público de Cruzeta também re-
cebeu águas das últimas chuvas e 
acumula 1.067.755 m³, equivalen-
tes a 4,53% da sua capacidade to-
tal, que é de 23.545.745 m³.

O reservatório Marechal Du-
tra, conhecido como Gargalheiras, 
também começou a receber águas 
e acumula 4.871.651 m³, percen-
tualmente, 10,97% da sua capaci-
dade total,que é de 44.421.480 m³.

Maior reservatório do RN, a 
barragem Armando Ribeiro Gon-
çalves também continua rece-
bendo aporte hídrico e acumu-
la 1.082.078.881 m³, equivalentes 
a 45,6% da sua capacidade total, 
que é de 2.373.066.510 m³.

A barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reservató-
rio do RN, acumula 210.391.620 
m³, equivalentes a 35,08% da 
sua capacidade total, que é de 

Chuvas elevam volume 
de reservatórios no RN
Maior aumento de volume foi no açude público de Encanto

599.712.000 m³.
A barragem Umari, localiza-

da em Upanema, também rece-
beu águas das chuvas e acumula 
164.355.975 m³, percentualmen-
te, 56,13% da sua capacidade to-
tal, que é de 292.813.650 m³.

Outros mananciais monito-
rados pelo Igarn que tiveram au-
mento de volume foram: Bonito 
II, localizado em São Miguel, que 
está com 13,84% do seu volu-

me total; Alecrim, localizado em 
Santana do Matos, que está com 
12,54%; Boqueirão de Parelhas, 
que está com 11,15%; Brejo, loca-
lizado em Olho-d’Água do Bor-
ges; que está com 8,26%; Flechas, 
localizado em José da Penha, 
que está com 81,01%; Itans, lo-
calizado em Caicó, que está com 
0,84%; o açude público de Lucré-
cia, que está com 37,23%, entre 
outros. 

Chuvas são registradas em várias regiões do Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO
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O Governo do Rio Gran-
de do Norte publicou, no 
Diário Oficial desta ter-

ça-feira 18, o Decreto n° 1.265, 
de 17 de janeiro de 2022, com 
regras para contenção da trans-
missão da nova variante da co-
vid-19 - a Ômicron - e do vírus 
da gripe influenza. As medidas 
foram discutidas durante todo o 
dia com representantes do em-
presariado, do Tribunal de Justi-
ça, dos Ministérios Públicos Es-
tadual, Federal e do Trabalho, do 
Tribunal de Contas do Estado, da 
Defensoria Pública Estadual, da 
Procuradoria Geral do Estado, da 
Universidade Estadual do RN e 
com prefeitos através da federa-
ção e associações de municípios.

O decreto traz medidas base-
adas na Recomendação n° 33 do 
Comitê de Especialistas da SE-
SAP/RN para o Enfrentamento 
da Pandemia pela covid-19. As 
medidas são a exigência do pas-
saporte vacinal, como já existe, 
com maior rigor para os eventos 
públicos e privados, bares e res-
taurantes, tanto em áreas fecha-
das como em áreas livres com 
capacidade acima de 100 pes-
soas. Centros comerciais e sho-
ppings com ar-condicionado 
também devem exigir o passa-
porte da vacina.

Recomenda ainda aos muni-
cípios a suspensão de todos os 
eventos de rua até 16 de feverei-

ro, uma vez que nestes casos não 
é possível exigir o passaporte va-
cinal.

As novas regras começam a 
vigorar na próxima sexta-feira, 
21. Há a possibilidade de redis-
cussão das medidas dentro do 
prazo de vigência, se a situação 
de contágio se reverter significa-
tivamente.

Permanece em vigor o dever 
geral de proteção individual no 
Estado do Rio Grande do Norte, 
consistente no uso obrigatório 
de máscara de proteção facial por 
todos aqueles que, independen-
temente do local de destino ou 
naturalidade, ingressarem no ter-
ritório do Rio Grande do Norte.

Os suspeitos por apresenta-
rem sintomas da covid-19 deve-
rão ser afastados de todas as ativi-
dades e instruídos a permanecer 
em isolamento total, nos termos 

do Guia de Vigilância Epidemio-
lógica do Ministério da Saúde, ca-
so confirmada a contaminação 
ou inconclusivos os resultados 
dos exames, até que sejam cessa-
dos, neste último caso, os moti-
vos da suspeita de contaminação.

Os segmentos socioeconô-
micos de alimentação, a exem-
plo de bares e restaurantes, bem 
como centros comerciais, gale-
rias e shopping centers que uti-
lizem sistema artificial de cir-
culação de ar deverão realizar 
o controle de entrada de cada 
indivíduo nas suas dependên-
cias, mediante comprovação do 
esquema vacinal em conformi-
dade ao calendário de imuniza-
ção, nos termos do Decreto Es-
tadual nº 30.940, de 30 de setem-
bro de 2021. Ficam dispensados 
da obrigatoriedade prevista no 
caput deste artigo os estabele-
cimentos de alimentação em 
locais abertos com capacidade 
máxima de 100 pessoas.

Os municípios também fo-
ram orientados a reorganizar as 
feiras livres e similares, de mo-
do a assegurar o distanciamento 
social, evitando-se aglomeração 
de pessoas e contatos proximais, 
mantendo as condições de hi-
giene dos respectivos ambientes.

Para cumprimento das dispo-
sições contidas no decreto, o Es-
tado do Rio Grande do Norte dis-
ponibilizará suas forças de segu-

rança aos municípios, por meio 
das operações do Programa Pac-
to Pela Vida. Fernando Mineiro, 
coordenador do Pacto Pela Vida, 
destaca a importância na condi-
ção de agente fiscalizador.

MOTIVOS. Alta instabilidade 
provocada pela variante Ômi-
cron, da covid-19, e que alguns 
eventos realizados não têm 
cumprido os protocolos sanitá-
rios estabelecidos; epidemia de 
pelo menos dois vírus de trans-
missão respiratória, a influenza 
e o SARS-Cov2, com recrudes-
cimento dos casos da covid-19 
de maneira global;considerá-
vel aumento de casos diários de 
covid-19 em todas as regiões de 
saúde do RN, conforme dados 
do boletim epidemiológico da 
Sesap e sobrecarga dos serviços 
de urgência em saúde.

No domingo 16, o site de 
acompanhamento dos dados 
da Pandemia da covid-19 no 
RN (covid.lais.ufrn.br) apontava 
4.901 casos de covid-19 no mês 
de janeiro. O número ultrapassa 
o total de casos registrados em 
todo mês de dezembro, que fo-
ram de 4.796.

RECOMENDAÇÕES. O Comi-
tê Científico recomenda: cance-
lar grandes eventos até controle 
da situação, conforme orienta-
ções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), considerando a 
circulação da variante Ômicron; 
exigência do certificado de vaci-
nação (ou documento similar) 
das doses 1 e 2, e também a D3 
nos casos cabíveis, para acesso 
a bares, restaurantes, shoppings 
e similares; em caso de descum-
primento à recomendação, apli-
cação de multas previstas em lei 
para estabelecimentos que des-
respeitarem os protocolos sanitá-
rios do estado; realizar busca ati-
va da população que está atrasa-
da em relação à segunda dose ou 
que ainda não foi vacinada; con-
tinuar comunicando a existência 
dos grupos vulneráveis para de-
senvolver formas graves e morte, 
que continuam sendo os idosos, 
imunodeprimidos e gestantes, 
devendo ser desenvolvidas ati-
vidades de proteção a esses gru-
pos e retomar atividades remotas 
para todos os sintomáticos e gru-
pos de risco e promover testagem 
ampliada aos sintomáticos.

CARNAVAL. Catorze cida-
des potiguares já cancelaram o 
carnaval 2022: Natal, Parnami-
rim, Caicó, Macau, Areia Branca, 
Apodi, Tibau do Sul, Assu,  Pen-
dências, Grossos, Dix-sept Rosa-
do, Alexandria, Upanema e Al-
mino Afonso. No Brasil, 19 das 
27 capitais não vão realizar car-
naval de rua em 2022.

Decreto disciplina medidas para 
contenção da covid e da in� uenza
Comitê recomenda cancelamento de grandes eventos de rua e exigência do certificado de 
vacinação para acesso a bares, restaurantes, shoppings e similares

Há a possibilidade 
de rediscussão das 
medidas dentro do 
prazo de vigência, 
se a situação de 
contágio se reverter 
significativamente.

Regras

Comitê Científico 
recomenda: cancelar 
grandes eventos 
até controle da 
situação, conforme 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS)

Alerta

No ginásio Nélio Dias, em Natal, 
centenas de pessoas buscam a 
testagem da covid-19

 JOSE ALDENIR/AGORA RN



• Quarta-feira, 19 de janeiro de 202210 Geral

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO RM LTDA inscrito sobre CNPJ: 07.939.638/0001-31 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2020-148175/TEC/RLO-0007, com validade de 20/11/2026 para um transporte de cargas 
perigosas (gasolina, etanol e diesel), onde inclui-se um veículo tipo Melosa com capacidade total de 33,19 ton., 
Localizado na Rod. RN-087, Km02 – Sítio Clavinote – Zona Rural – Lagoa Nova – RN. 

         
JOSÉ JEOMAR DE MEDEIROS 

Sócio Proprietário. 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
Thor Nordeste Granitos Ltda, 06.635.285/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação com 
prazo de validade até 14/01/2028, em favor do empreendimento Extração de Granito, localizada em Fazenda 
Saco do Mufumbo, Zona Rural, Mun. de Parelhas-RN.  

 
Ernani Scheuer  

Procurador 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 029/2021

Pregão Eletrônico Nº 029/2021 - Aquisição de Equipamentos Eletrônicos, Condicionadores de 
Ar, Veículo de Passeio, Material Médico Hospitalar/Odontológico, Moveis e Utensílios 
Diversos - data da sessão - 31/01/2022 as 08:01 - (Horário de Brasília).  Informações: 
(cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras Públicas - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 17/01/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-168458/TEC/LI-0091, com prazo de validade até 18/01/2023, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área de 41,32 ha e volume total de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.060,00 m E; 9.360.502,00 m N, 
localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Caiçara do Rio do Vento/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
Nº 2021-169594/TEC/LI-0100, com prazo de validade até 18/01/2023, em favor do empreendimento: extração 
mineral de saibro em uma área de 50,00 ha e volume total de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.031,89 m E; 9.361.487,30 m N, 
localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Caiçara do Rio do Vento/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 
 
 

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 390/2021, Processo administrativo nº 
00210038.005186/2021-41, destinado a Contratação de Agência de Publicidade e 
Marketing para atender as necessidades de divulgação das ações do plano de ação 
emergencial da Barragem de Lucrécia, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto 
no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e 
documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte 
endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado 
do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 
16:00h (horários de Brasília-DF) do dia 21 de janeiro de 2022. O Edital, Termo de Referência e 
d e m a i s  a n e x o s  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 18 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 402/2021, Processo administrativo nº 
00210037.002339/2021-17, destinado Aquisição de material de consumo para atender às 
necessidades da copa que atende à equipe do Projeto Governo Cidadão, na Unidade 
Gestora do Projeto – UGP, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças, conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento 
licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo 
encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: 
shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado 
de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, 
KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, 23h59min do dia 21/01/2022 (horários de 
Brasília-DF) do dia 21 de janeiro de 2022. O Edital, Termo de Referência e demais anexos está 
d i s p o n í v e l  n o  r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal/RN, 18 de janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021

No aviso de licitação do Pregão Eletrônico, nº 148/2021, ID 184 GO, Processo nº 
00210066.001144/2021-02, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ , onde se 
lê "sob o número 898800" leia-se "sob o número 918264". As demais informações constantes no 
aviso publicado anteriormente permanecem inalteradas.

18/01/2022
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 SRP

O Município de Tangará/RN (Prefeitura Municipal), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através das Portarias nº 166/2021 e n°167/2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO, “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DE REAGENTE LUBRIFICANTES. conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 31/01/2022, às 09h00min. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou através do e-mail: 
tangara.cpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas.

Tangará/RN, 18 de janeiro de 2022.
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
EXTRATO DE AVISO DE REAPRAZAMENTO DA ABERTURA DA SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
que por motivo de necessidade de correção no item “5”, subitem 5.1.2 “b” e “c” da (qualificação 
técnica) do Edital, fica reaprazada para o dia 04 de fevereiro de 2022 a sessão de abertura da 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o 
regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PÓRTICO DE 
ENTRADA DA CIDADE DE TIBAU DO SUL. O Procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, 
(por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo 
zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao 
município. O Edital corrigido será encaminhado para as empresas que já haviam solitado, sem a 
necessidade de uma nova solicitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – 
Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 17 de janeiro de 2022
A Comissão

*Por incorreção

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio 
do Instituto de Gestão das 

Águas do RN (Igarn), monitora 47 
reservatórios, com capacidades 
superiores a 5 milhões de metros 
cúbicos, responsáveis pelo abas-
tecimento das cidades potiguares. 
O Relatório do Volume dos Princi-
pais Reservatórios Estaduais, di-
vulgado na segunda-feira 17 indi-
ca que diversos reservatórios, por 
todo o RN, tiveram acréscimo de 
volume com as chuvas ocorridas 
nos últimos dias, em comparativo 
com o relatório divulgado no dia 
13 de janeiro.

O reservatório que teve maior 
aumento percentual de volume 
foi o açude público de Encanto, 
que acumula 4.963.574 m³, equi-
valentes a 95,59% da sua capa-
cidade total, que é de 5.192.538 
m³. Na última quinta-feira, o ma-
nancial estava com 3.534.020 m³, 
correspondentes a 68,06% da sua 
capacidade total. Outro manan-
cial que recebeu um grande volu-
me de águas foi a barragem San-
tana, que acumula 5.506.667 m³, 
percentualmente, 78,67% da sua 
capacidade total, que é de 7 mi-
lhões de metros cúbicos. No dia 
13 de janeiro, o reservatório estava 
com 4.970.000 m³, corresponden-
tes a 71,00% da sua capacidade. O 
açude Morcego, em Campo Gran-
de, acumula 2.306.970 m³, equi-
valentes a 34,39% da sua capaci-
dade total que é de 6.708.331 m³. 
Já o açude Passagem, localizado 
em Rodolfo Fernandes, acumula 
6.028.280 m³, percentualmente, 
72,86% da sua capacidade total, 
que é de 8.273.877 m³.

Apesar de ainda estar apresen-
tando um baixo volume, o açude 
público de Cruzeta também re-
cebeu águas das últimas chuvas e 
acumula 1.067.755 m³, equivalen-
tes a 4,53% da sua capacidade to-
tal, que é de 23.545.745 m³.

O reservatório Marechal Du-
tra, conhecido como Gargalheiras, 
também começou a receber águas 
e acumula 4.871.651 m³, percen-
tualmente, 10,97% da sua capaci-
dade total,que é de 44.421.480 m³.

Maior reservatório do RN, a 
barragem Armando Ribeiro Gon-
çalves também continua rece-
bendo aporte hídrico e acumu-
la 1.082.078.881 m³, equivalentes 
a 45,6% da sua capacidade total, 
que é de 2.373.066.510 m³.

A barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reservató-
rio do RN, acumula 210.391.620 
m³, equivalentes a 35,08% da 
sua capacidade total, que é de 

Chuvas elevam volume 
de reservatórios no RN
Maior aumento de volume foi no açude público de Encanto

599.712.000 m³.
A barragem Umari, localiza-

da em Upanema, também rece-
beu águas das chuvas e acumula 
164.355.975 m³, percentualmen-
te, 56,13% da sua capacidade to-
tal, que é de 292.813.650 m³.

Outros mananciais monito-
rados pelo Igarn que tiveram au-
mento de volume foram: Bonito 
II, localizado em São Miguel, que 
está com 13,84% do seu volu-

me total; Alecrim, localizado em 
Santana do Matos, que está com 
12,54%; Boqueirão de Parelhas, 
que está com 11,15%; Brejo, loca-
lizado em Olho-d’Água do Bor-
ges; que está com 8,26%; Flechas, 
localizado em José da Penha, 
que está com 81,01%; Itans, lo-
calizado em Caicó, que está com 
0,84%; o açude público de Lucré-
cia, que está com 37,23%, entre 
outros. 

Chuvas são registradas em várias regiões do Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO
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O Governo do Rio Gran-
de do Norte publicou, no 
Diário Oficial desta ter-

ça-feira 18, o Decreto n° 1.265, 
de 17 de janeiro de 2022, com 
regras para contenção da trans-
missão da nova variante da co-
vid-19 - a Ômicron - e do vírus 
da gripe influenza. As medidas 
foram discutidas durante todo o 
dia com representantes do em-
presariado, do Tribunal de Justi-
ça, dos Ministérios Públicos Es-
tadual, Federal e do Trabalho, do 
Tribunal de Contas do Estado, da 
Defensoria Pública Estadual, da 
Procuradoria Geral do Estado, da 
Universidade Estadual do RN e 
com prefeitos através da federa-
ção e associações de municípios.

O decreto traz medidas base-
adas na Recomendação n° 33 do 
Comitê de Especialistas da SE-
SAP/RN para o Enfrentamento 
da Pandemia pela covid-19. As 
medidas são a exigência do pas-
saporte vacinal, como já existe, 
com maior rigor para os eventos 
públicos e privados, bares e res-
taurantes, tanto em áreas fecha-
das como em áreas livres com 
capacidade acima de 100 pes-
soas. Centros comerciais e sho-
ppings com ar-condicionado 
também devem exigir o passa-
porte da vacina.

Recomenda ainda aos muni-
cípios a suspensão de todos os 
eventos de rua até 16 de feverei-

ro, uma vez que nestes casos não 
é possível exigir o passaporte va-
cinal.

As novas regras começam a 
vigorar na próxima sexta-feira, 
21. Há a possibilidade de redis-
cussão das medidas dentro do 
prazo de vigência, se a situação 
de contágio se reverter significa-
tivamente.

Permanece em vigor o dever 
geral de proteção individual no 
Estado do Rio Grande do Norte, 
consistente no uso obrigatório 
de máscara de proteção facial por 
todos aqueles que, independen-
temente do local de destino ou 
naturalidade, ingressarem no ter-
ritório do Rio Grande do Norte.

Os suspeitos por apresenta-
rem sintomas da covid-19 deve-
rão ser afastados de todas as ativi-
dades e instruídos a permanecer 
em isolamento total, nos termos 

do Guia de Vigilância Epidemio-
lógica do Ministério da Saúde, ca-
so confirmada a contaminação 
ou inconclusivos os resultados 
dos exames, até que sejam cessa-
dos, neste último caso, os moti-
vos da suspeita de contaminação.

Os segmentos socioeconô-
micos de alimentação, a exem-
plo de bares e restaurantes, bem 
como centros comerciais, gale-
rias e shopping centers que uti-
lizem sistema artificial de cir-
culação de ar deverão realizar 
o controle de entrada de cada 
indivíduo nas suas dependên-
cias, mediante comprovação do 
esquema vacinal em conformi-
dade ao calendário de imuniza-
ção, nos termos do Decreto Es-
tadual nº 30.940, de 30 de setem-
bro de 2021. Ficam dispensados 
da obrigatoriedade prevista no 
caput deste artigo os estabele-
cimentos de alimentação em 
locais abertos com capacidade 
máxima de 100 pessoas.

Os municípios também fo-
ram orientados a reorganizar as 
feiras livres e similares, de mo-
do a assegurar o distanciamento 
social, evitando-se aglomeração 
de pessoas e contatos proximais, 
mantendo as condições de hi-
giene dos respectivos ambientes.

Para cumprimento das dispo-
sições contidas no decreto, o Es-
tado do Rio Grande do Norte dis-
ponibilizará suas forças de segu-

rança aos municípios, por meio 
das operações do Programa Pac-
to Pela Vida. Fernando Mineiro, 
coordenador do Pacto Pela Vida, 
destaca a importância na condi-
ção de agente fiscalizador.

MOTIVOS. Alta instabilidade 
provocada pela variante Ômi-
cron, da covid-19, e que alguns 
eventos realizados não têm 
cumprido os protocolos sanitá-
rios estabelecidos; epidemia de 
pelo menos dois vírus de trans-
missão respiratória, a influenza 
e o SARS-Cov2, com recrudes-
cimento dos casos da covid-19 
de maneira global;considerá-
vel aumento de casos diários de 
covid-19 em todas as regiões de 
saúde do RN, conforme dados 
do boletim epidemiológico da 
Sesap e sobrecarga dos serviços 
de urgência em saúde.

No domingo 16, o site de 
acompanhamento dos dados 
da Pandemia da covid-19 no 
RN (covid.lais.ufrn.br) apontava 
4.901 casos de covid-19 no mês 
de janeiro. O número ultrapassa 
o total de casos registrados em 
todo mês de dezembro, que fo-
ram de 4.796.

RECOMENDAÇÕES. O Comi-
tê Científico recomenda: cance-
lar grandes eventos até controle 
da situação, conforme orienta-
ções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), considerando a 
circulação da variante Ômicron; 
exigência do certificado de vaci-
nação (ou documento similar) 
das doses 1 e 2, e também a D3 
nos casos cabíveis, para acesso 
a bares, restaurantes, shoppings 
e similares; em caso de descum-
primento à recomendação, apli-
cação de multas previstas em lei 
para estabelecimentos que des-
respeitarem os protocolos sanitá-
rios do estado; realizar busca ati-
va da população que está atrasa-
da em relação à segunda dose ou 
que ainda não foi vacinada; con-
tinuar comunicando a existência 
dos grupos vulneráveis para de-
senvolver formas graves e morte, 
que continuam sendo os idosos, 
imunodeprimidos e gestantes, 
devendo ser desenvolvidas ati-
vidades de proteção a esses gru-
pos e retomar atividades remotas 
para todos os sintomáticos e gru-
pos de risco e promover testagem 
ampliada aos sintomáticos.

CARNAVAL. Catorze cida-
des potiguares já cancelaram o 
carnaval 2022: Natal, Parnami-
rim, Caicó, Macau, Areia Branca, 
Apodi, Tibau do Sul, Assu,  Pen-
dências, Grossos, Dix-sept Rosa-
do, Alexandria, Upanema e Al-
mino Afonso. No Brasil, 19 das 
27 capitais não vão realizar car-
naval de rua em 2022.

Decreto disciplina medidas para 
contenção da covid e da in� uenza
Comitê recomenda cancelamento de grandes eventos de rua e exigência do certificado de 
vacinação para acesso a bares, restaurantes, shoppings e similares

Há a possibilidade 
de rediscussão das 
medidas dentro do 
prazo de vigência, 
se a situação de 
contágio se reverter 
significativamente.

Regras

Comitê Científico 
recomenda: cancelar 
grandes eventos 
até controle da 
situação, conforme 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS)

Alerta

No ginásio Nélio Dias, em Natal, 
centenas de pessoas buscam a 
testagem da covid-19

 JOSE ALDENIR/AGORA RN



• Quarta-feira, 19 de janeiro de 202212 Geral

Mossoró começa a vacinar crianças 
de cinco anos sem comorbidades
Prefeitura sai na frente, mais uma vez, no combate à pandemia e no incentivo à vacinação contra a covid-19

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

frente mais uma vez no comba-
te à pandemia e no incentivo à 
vacinação contra a covid-19. Na 
manhã desta terça-feira 18, foi 
iniciada a vacinação de crian-
ças de 5 anos sem comorbida-
des. Passando a ser novamente o 
primeiro município do RN a va-
cinar as crianças de 5 a 11 anos, a 

partir de hoje por faixa etária. O 
anúncio do início da vacinação 
desse novo grupo de crianças foi 
feito pelo prefeito Allyson Bezer-
ra na manhã desta terça.

Em Mossoró, 12 pontos de 
vacinação estão sendo disponi-
bilizados para vacinar as crian-
ças. Dos locais de vacina, 11 
são Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) e um é a Faculdade de 
Enfermagem (FAEN/UERN). No 

último sábado teve início na ci-
dade a vacinação de crianças de 
5 a 11 anos com comorbidades 
e deficiências.

Secretária de Saúde, Morga-
na Dantas explica que é impor-
tante que os pais ou responsá-
veis pelas crianças realizem o 
cadastro de seus dependentes 
na plataforma RN Mais Vacina. 
É necessário levar cartão de va-
cina e documento da criança e 

dos pais ou responsáveis.

ONDE IR. UBS Lucas Benja-
mim – Rua Cel. Milton – Aboli-
ção III; UBS Conchita Ciarlini – 
Rua Delfim Moreira, Abolição II; 
Luiz Escolástico – Rua Henrique 
Maciel de Lima, Santa Delmira; 
UBS Helênio Gurgel – Av. Cunha 
da Mota, Centro; UBS Francis-
co Nazareno – Bairro Dix-sept 
Rosado (Forno Velho); UBS Jo-

sé Holanda – Rua Herondina 
Cavalcante Dantas, Dom Jaime 
Câmara; UBS Antônio Camilo 
– Ilha de Santa Luzia; UBS Ma-
ria Soares – Alto de São Manoel; 
UBS Mário Lúcio – Rincão; UBS 
Chico Costa – Rua 6 de Janeiro, 
Santo Antônio; Centro Clínico 
Evangélico – Centro, próximo 
ao Museu Municipal e Facul-
dade de Enfermagem (FAEN) – 
Centro.

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

SERVIÇO

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutu-

ra, Meio Ambiente, Urbanismo 
e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
está disponibilizando de forma 
on-line alvarás para constru-
ções. O “Alvará Automático”, so-
licitado virtualmente, desburo-
cratiza os processos e dá agilida-
de na emissão do documento.

O “Alvará Automático” inte-
gra o programa “Mossoró Digi-
tal”, disponibilizando o docu-
mento de modo imediato para 
residências unifamiliares de até 
400 metros quadrados. A inicia-
tiva trata-se de mais uma medi-
da de inovação tecnológica da 
gestão municipal com benefí-
cios diretos aos empreendedo-

res, construtores e toda a popu-
lação.

O serviço informatizado re-
presenta uma tramitação do pro-
cesso de forma mais ágil e eco-
nômica, sem emissão de papel 
e lentidão nas etapas. O “Alvará 
Automático” destrava uma série 
de procedimentos que antes de-
mandavam muito tempo para re-
torno de respostas aos cidadãos 
que solicitavam o serviço.

VANTAGENS. Redução do 
tempo de emissão; redução no 
custo de todo trâmite; transpa-
rência no processo; etapas e res-
ponsáveis bem definidos; rastre-
abilidade e mais eficiência por 
meio de documentos, assinatu-
ras e autenticações digitais.

WILSON MORENO/SECOM PMM

 “Alvará Automático” destrava uma série de procedimentos exigidos antes 

Prefeitura disponibiliza 
“Alvará Automático” 
e agiliza documento

Doze pontos de vacinação estão 
sendo disponibilizados para 
vacinar as crianças
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Salve o seu tempo. Olhe para dentro “ ”
VERANEIO. Os Parrachos do Li-

toral Sul seguem animadíssimos. O 
luau da última segunda-feira reu-
niu dezenas de pessoas com para-
da nas piscinas naturais, graças a 
lanchas potentes. Música, bebida 
e muita paquera na aglomeração 
marítima que escapou da fisca-
lização da capitania dos portos. 
Quando não é em mar é em terra. 
A turma jovem tem causado nos 
veranistas mais tradicionais, osten-
tando com seus coolers e boom-
box nas areias principalmente de 
Pirangi.  As coisas do verão. 

ABENÇOADA . A artista plástica 
Mag Revoredo aproveita a melhor 
época do ano para ir conhecer às 
Maldivas, anel de ilhas cravado no 
oceano Índico conhecido pelo luxo 
e cor espetacular  do mar. Por lá 
encontrou Marcela Borges, a fun-
dadora e diretora criativa da grife 
Blessed, queridinha das abonadas 
paulistas. Sem perder tempo, Mag 
já adquiriu com look belo e exclu-
sivo da nova coleção da marca da 
qual é fã. Um vestido arrasador de 
estampa geométrica.

PIU. Os usuários do Twitter ven-
ceram. A plataforma anunciou a 
chegada ao Brasil de uma ferra-
menta para a denúncia de notícias 
falsas. O anúncio ocorre em meio 
à crise no Twitter sobre a políti-
ca da rede social para lidar com 
conteúdo falso sobre covid-19 e 
vacinação. Segundo a empresa, as 
eleições de 2022 no Brasil pesaram 
para que o país fosse integrado ao 
experimento. A novidade também 
foi liberada na Espanha e Filipinas. 

*
Testado nos Estados Unidos, 

Austrália e Coreia do Sul desde 
2021, o recurso ainda experimental 
já recebeu 3,75 milhões de denún-
cias referentes a 1,95 milhão de tuí-
tes publicados por 64 mil contas. 
Em terras de Poti o TT é considera-
da a rede dos intelectuais, que gos-
tam de política e tem opinião sobre 
tudo, além de não ter qualquer 
pudor algun em expor e defender 
as ideias mais absurdas. 

CARECA . Um dos blocos 
mais tradicionais e animados 
do carnaval de Natal, o Suvaco 
do Careca, que sempre desfila 
por Ponta Negra, completa em 
2022, 12 anos. Para comemo-
rar vai realizar prévias carna-
valescas durante os domin-
gos até o período da folia de 
momo.  A partir das 17h,  no 
Espaço Avalon do Castelo da 
Taverna Pub, tem música com 
a Roda de Samba Ducareca, 
fazendo o esquenta dos foli-
ões. Já a partir deste dia 23.

MAIS APRENDIZADO. Pais 
preocupados com a boa uti-
lização do tempo pelos filhos 
crianças e pré-adolescentes 
tem optando por escolas que 
oferecem o tempo integral. 
Neste quesito o Complexo 
Noilde Ramalho tem se des-
tacado das demais. A estrutu-
ra física, aliado às atividades 
diversificadas e acompanha-
mento pedagógico otimizam 
o aprendizado, além de livrar 
os alunos do tempo perdido 
e muitas vezes descontrolado 
em redes sociais, contribuindo 
mais ainda para socialização 
e construção de boas relações 
de amizade. Parabéns a direto-
ra da escola, Lucila Ramalho 
que é uma entusiasta nota 
mais aprendizado integral, 
formatado para unir tradição e 
tecnologia. 

EVENTO . O IV Congresso 
de direito administrativo do 
Rio Grande do Norte já tem 
data para ocorrer: 17 a 19 de 
fevereiro. Estão programadas 
oito painéis com 32 grandes 
nomes de todo o país, como 
Gustavo Bibenbojm, José Ro-
berto Pimenta, Jacintho Ar-
ruda Canara, Wassila Abbud, 
Andreas Krell, Amauri Saad, 
José Marcelo Costa Flavia 
Santiago Lima e Mariana de 
Siqueir . O tema central é a li-
berdade dos administrados. 

Happy    Birthday
Ana maria Costa, Luciana 
Coutinho, Elda Tavares e 

Sanderson Lopes 

B-Day - ESTÁCIO GUIMARÃES

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 O cantor Luan Estilizado lançou nas plataformas digitais 
o seu novo single intitulado “Princesinha”. A música, em 
parceria com Japãozin, já chegou com videoclipe gravado 
durante um show no RN.
 Oscar terá um apresentador em 2022, cujo nome vem sendo 
guardado a sete chaves. A cerimônia ocorre em 27 de março. O come-
diante Jimmy Kimmel foi a última pessoa a apresentar a premiação 
em 2018.
 Por conta do avanço da variante ômicron, o presidente 
da Câmara Federal, Arthur Lira, decidiu que a Casa só terá ses-
sões remotas até o carnaval. Os deputados haviam retornado 
presencialmente em outubro. 
 Motoristas de aplicativo de Natal estão se reunindo de forma 
cooperativa e dentro de 90 dias pretendem lançar uma plataforma 
independente. O objetivo maior é otimizar os ganhos já que recla-
mam dos repasses atuais das empresas consolidadas.

Léo Campos e Kalina Grossmann felizes do Orfeus ser o point do litoral Sul

O querido Arnaldo Neto nos festejos de 37 
anos com a mana, a linda Cintia Guedes

Veraneio raiz: Patrícia Benning com as fi lhas 
Gabriela e Rafa Leal é o neto Caetano

Registro do chá de Maria Ester, primogênita de 
Mayonara Fonseca e Elias Medeiros

O advogado FELIPE MADRUGA, 27, é o que 
se pode chamar de bom rapaz. De família 
bacana, inteligente e preocupado com os 
rumos do país, logo cedo se interessou por 
política, como a ação capaz de transformar 
a vida das pessoas. Prega uma participa-
ção maior de jovens na gestão pública com 
ideias renovadas para construção de novos 
projetos de inclusão e desenvolvimento. La-
menta que conceito de política no Brasil te-
nha sido desvirtuado e associado a aspectos 
negativos. “Estamos imersos em uma crise, 
há uma escassez de lideranças sem prece-
dentes. Precisamos de um despertar coletivo 
de que é possível mudar o nosso país e que 
para isso, vamos precisar estar engajados 
para melhorar a qualidade da  nossa política 
e dos políticos”, explica @felipemadruga_



• Quarta-feira, 19 de janeiro de 202212 Geral

Mossoró começa a vacinar crianças 
de cinco anos sem comorbidades
Prefeitura sai na frente, mais uma vez, no combate à pandemia e no incentivo à vacinação contra a covid-19

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

frente mais uma vez no comba-
te à pandemia e no incentivo à 
vacinação contra a covid-19. Na 
manhã desta terça-feira 18, foi 
iniciada a vacinação de crian-
ças de 5 anos sem comorbida-
des. Passando a ser novamente o 
primeiro município do RN a va-
cinar as crianças de 5 a 11 anos, a 

partir de hoje por faixa etária. O 
anúncio do início da vacinação 
desse novo grupo de crianças foi 
feito pelo prefeito Allyson Bezer-
ra na manhã desta terça.

Em Mossoró, 12 pontos de 
vacinação estão sendo disponi-
bilizados para vacinar as crian-
ças. Dos locais de vacina, 11 
são Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) e um é a Faculdade de 
Enfermagem (FAEN/UERN). No 

último sábado teve início na ci-
dade a vacinação de crianças de 
5 a 11 anos com comorbidades 
e deficiências.

Secretária de Saúde, Morga-
na Dantas explica que é impor-
tante que os pais ou responsá-
veis pelas crianças realizem o 
cadastro de seus dependentes 
na plataforma RN Mais Vacina. 
É necessário levar cartão de va-
cina e documento da criança e 

dos pais ou responsáveis.

ONDE IR. UBS Lucas Benja-
mim – Rua Cel. Milton – Aboli-
ção III; UBS Conchita Ciarlini – 
Rua Delfim Moreira, Abolição II; 
Luiz Escolástico – Rua Henrique 
Maciel de Lima, Santa Delmira; 
UBS Helênio Gurgel – Av. Cunha 
da Mota, Centro; UBS Francis-
co Nazareno – Bairro Dix-sept 
Rosado (Forno Velho); UBS Jo-

sé Holanda – Rua Herondina 
Cavalcante Dantas, Dom Jaime 
Câmara; UBS Antônio Camilo 
– Ilha de Santa Luzia; UBS Ma-
ria Soares – Alto de São Manoel; 
UBS Mário Lúcio – Rincão; UBS 
Chico Costa – Rua 6 de Janeiro, 
Santo Antônio; Centro Clínico 
Evangélico – Centro, próximo 
ao Museu Municipal e Facul-
dade de Enfermagem (FAEN) – 
Centro.

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

SERVIÇO

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutu-

ra, Meio Ambiente, Urbanismo 
e Serviços Urbanos (SEIMURB), 
está disponibilizando de forma 
on-line alvarás para constru-
ções. O “Alvará Automático”, so-
licitado virtualmente, desburo-
cratiza os processos e dá agilida-
de na emissão do documento.

O “Alvará Automático” inte-
gra o programa “Mossoró Digi-
tal”, disponibilizando o docu-
mento de modo imediato para 
residências unifamiliares de até 
400 metros quadrados. A inicia-
tiva trata-se de mais uma medi-
da de inovação tecnológica da 
gestão municipal com benefí-
cios diretos aos empreendedo-

res, construtores e toda a popu-
lação.

O serviço informatizado re-
presenta uma tramitação do pro-
cesso de forma mais ágil e eco-
nômica, sem emissão de papel 
e lentidão nas etapas. O “Alvará 
Automático” destrava uma série 
de procedimentos que antes de-
mandavam muito tempo para re-
torno de respostas aos cidadãos 
que solicitavam o serviço.

VANTAGENS. Redução do 
tempo de emissão; redução no 
custo de todo trâmite; transpa-
rência no processo; etapas e res-
ponsáveis bem definidos; rastre-
abilidade e mais eficiência por 
meio de documentos, assinatu-
ras e autenticações digitais.

WILSON MORENO/SECOM PMM

 “Alvará Automático” destrava uma série de procedimentos exigidos antes 

Prefeitura disponibiliza 
“Alvará Automático” 
e agiliza documento

Doze pontos de vacinação estão 
sendo disponibilizados para 
vacinar as crianças
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Salve o seu tempo. Olhe para dentro “ ”
VERANEIO. Os Parrachos do Li-

toral Sul seguem animadíssimos. O 
luau da última segunda-feira reu-
niu dezenas de pessoas com para-
da nas piscinas naturais, graças a 
lanchas potentes. Música, bebida 
e muita paquera na aglomeração 
marítima que escapou da fisca-
lização da capitania dos portos. 
Quando não é em mar é em terra. 
A turma jovem tem causado nos 
veranistas mais tradicionais, osten-
tando com seus coolers e boom-
box nas areias principalmente de 
Pirangi.  As coisas do verão. 

ABENÇOADA . A artista plástica 
Mag Revoredo aproveita a melhor 
época do ano para ir conhecer às 
Maldivas, anel de ilhas cravado no 
oceano Índico conhecido pelo luxo 
e cor espetacular  do mar. Por lá 
encontrou Marcela Borges, a fun-
dadora e diretora criativa da grife 
Blessed, queridinha das abonadas 
paulistas. Sem perder tempo, Mag 
já adquiriu com look belo e exclu-
sivo da nova coleção da marca da 
qual é fã. Um vestido arrasador de 
estampa geométrica.

PIU. Os usuários do Twitter ven-
ceram. A plataforma anunciou a 
chegada ao Brasil de uma ferra-
menta para a denúncia de notícias 
falsas. O anúncio ocorre em meio 
à crise no Twitter sobre a políti-
ca da rede social para lidar com 
conteúdo falso sobre covid-19 e 
vacinação. Segundo a empresa, as 
eleições de 2022 no Brasil pesaram 
para que o país fosse integrado ao 
experimento. A novidade também 
foi liberada na Espanha e Filipinas. 

*
Testado nos Estados Unidos, 

Austrália e Coreia do Sul desde 
2021, o recurso ainda experimental 
já recebeu 3,75 milhões de denún-
cias referentes a 1,95 milhão de tuí-
tes publicados por 64 mil contas. 
Em terras de Poti o TT é considera-
da a rede dos intelectuais, que gos-
tam de política e tem opinião sobre 
tudo, além de não ter qualquer 
pudor algun em expor e defender 
as ideias mais absurdas. 

CARECA . Um dos blocos 
mais tradicionais e animados 
do carnaval de Natal, o Suvaco 
do Careca, que sempre desfila 
por Ponta Negra, completa em 
2022, 12 anos. Para comemo-
rar vai realizar prévias carna-
valescas durante os domin-
gos até o período da folia de 
momo.  A partir das 17h,  no 
Espaço Avalon do Castelo da 
Taverna Pub, tem música com 
a Roda de Samba Ducareca, 
fazendo o esquenta dos foli-
ões. Já a partir deste dia 23.

MAIS APRENDIZADO. Pais 
preocupados com a boa uti-
lização do tempo pelos filhos 
crianças e pré-adolescentes 
tem optando por escolas que 
oferecem o tempo integral. 
Neste quesito o Complexo 
Noilde Ramalho tem se des-
tacado das demais. A estrutu-
ra física, aliado às atividades 
diversificadas e acompanha-
mento pedagógico otimizam 
o aprendizado, além de livrar 
os alunos do tempo perdido 
e muitas vezes descontrolado 
em redes sociais, contribuindo 
mais ainda para socialização 
e construção de boas relações 
de amizade. Parabéns a direto-
ra da escola, Lucila Ramalho 
que é uma entusiasta nota 
mais aprendizado integral, 
formatado para unir tradição e 
tecnologia. 

EVENTO . O IV Congresso 
de direito administrativo do 
Rio Grande do Norte já tem 
data para ocorrer: 17 a 19 de 
fevereiro. Estão programadas 
oito painéis com 32 grandes 
nomes de todo o país, como 
Gustavo Bibenbojm, José Ro-
berto Pimenta, Jacintho Ar-
ruda Canara, Wassila Abbud, 
Andreas Krell, Amauri Saad, 
José Marcelo Costa Flavia 
Santiago Lima e Mariana de 
Siqueir . O tema central é a li-
berdade dos administrados. 

Happy    Birthday
Ana maria Costa, Luciana 
Coutinho, Elda Tavares e 

Sanderson Lopes 

B-Day - ESTÁCIO GUIMARÃES

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 O cantor Luan Estilizado lançou nas plataformas digitais 
o seu novo single intitulado “Princesinha”. A música, em 
parceria com Japãozin, já chegou com videoclipe gravado 
durante um show no RN.
 Oscar terá um apresentador em 2022, cujo nome vem sendo 
guardado a sete chaves. A cerimônia ocorre em 27 de março. O come-
diante Jimmy Kimmel foi a última pessoa a apresentar a premiação 
em 2018.
 Por conta do avanço da variante ômicron, o presidente 
da Câmara Federal, Arthur Lira, decidiu que a Casa só terá ses-
sões remotas até o carnaval. Os deputados haviam retornado 
presencialmente em outubro. 
 Motoristas de aplicativo de Natal estão se reunindo de forma 
cooperativa e dentro de 90 dias pretendem lançar uma plataforma 
independente. O objetivo maior é otimizar os ganhos já que recla-
mam dos repasses atuais das empresas consolidadas.

Léo Campos e Kalina Grossmann felizes do Orfeus ser o point do litoral Sul

O querido Arnaldo Neto nos festejos de 37 
anos com a mana, a linda Cintia Guedes

Veraneio raiz: Patrícia Benning com as fi lhas 
Gabriela e Rafa Leal é o neto Caetano

Registro do chá de Maria Ester, primogênita de 
Mayonara Fonseca e Elias Medeiros

O advogado FELIPE MADRUGA, 27, é o que 
se pode chamar de bom rapaz. De família 
bacana, inteligente e preocupado com os 
rumos do país, logo cedo se interessou por 
política, como a ação capaz de transformar 
a vida das pessoas. Prega uma participa-
ção maior de jovens na gestão pública com 
ideias renovadas para construção de novos 
projetos de inclusão e desenvolvimento. La-
menta que conceito de política no Brasil te-
nha sido desvirtuado e associado a aspectos 
negativos. “Estamos imersos em uma crise, 
há uma escassez de lideranças sem prece-
dentes. Precisamos de um despertar coletivo 
de que é possível mudar o nosso país e que 
para isso, vamos precisar estar engajados 
para melhorar a qualidade da  nossa política 
e dos políticos”, explica @felipemadruga_
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

O Arte1 apresenta o filme “Sacco 
e Vanzetti”, dia 24, às 23h15, que 

retrata uma história real: a prisão e 
execução dos imigrantes italianos 
anarquistas Nicola Sacco e Barto-
lomeo Vanzetti...... A trilha sono-

ra é de Ennio Morricone.“Pai-
xões Recorrentes”, filme escrito e 
dirigido por Ana Carolina Teixeira 
Soares, foi selecionado para o 51ª 
Festival Internacional de Cinema 
de Roterdã que começa agora dia 

26...... Ana é considerada pela 
revista francesa Cahiers du Ciné-
ma como uma das cem cineas-

tas mais influentes do século.As 
transmissões dos jogos do Cruzei-
ro como mandante no Campeo-
nato Mineiro prometem ganhar 

muita qualidade e excelência, 
fruto da parceria entre O Tempo 
e a LiveSports... ...  As partidas e 
conteúdos especiais poderão ser 
assistidos, via pay-per-view, no 

APP e no site de O Tempo...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Programa de debate exige 
certos cuidados, porque 
é sempre importante a 

necessidade de buscar assun-
tos os mais diferentes para co-
locar em discussão.

E, como principal, entre 
as tantas exigências ou qual-
quer outro, procurar atender 
o maior número de especta-
dores.

Pois bem, noite de segun-
da-feira, o pau comendo na TV 

aberta com a estreia 
do Faustão na Band e 
a CNN Brasil levanta 
como tema no “Gran-
de Debate”, “Investi-
mento no exterior - As 
melhores estratégias” 
- Onde aplicar melhor 
seu dinheiro, nos Es-
tados Unidos ou Eu-
ropa?

Cabe destacar que 
1% da população mais 
rica do mundo, du-
rante a pandemia e 
de acordo com o noticiário re-
cente, dobrou seu capital. E a 
mais pobre teve sua renda ain-
da mais diminuída. De acordo 
com o IBGE, dados de novem-
bro, o Brasil tem quase 52 mi-
lhões de pessoas na pobreza e 

13 milhões na extrema pobre-
za.

Por favor, levanta a mão 
quem está com dinheiro so-
brando?!

Dá até curiosidade de saber 
com quem o “Grande Debate” 
quis falar. Qual a pretensão?

Tv Tudo

TRICOLOR. Henri Castelli, ator, 
nunca escondeu sua paixão pe-
lo São Paulo. Já viajou o Brasil e o 
mundo, acompanhando o time.

E é agora o novo feliz proprie-
tário da “Castelli Forneria”, já em 
pleno funcionamento, próxima a 
entrada do social do clube.

MERCADO. Sandra Stecca é a 
nova Gerente de Inteligência do 
mercado e passa a ter os seus ser-
viços voltados para o departamen-
to comercial da Band.

Profissional experiente, com 
muitos anos de Globo.

QUESTÕES. O “1001 Pergun-
tas”, do Zeca Camargo, parece ser 
um acerto da Band. É promissor.

Só o “Jornal da Noite”, coita-
do, segue desvalorizado. Apesar 
da boa qualidade editorial e agora 
também contar com Cynthia Mar-
tins na sua apresentação, tem um 
tempo insignificante de duração.

E AÍ?. O RH da Band comuni-
cou todos os gestores/diretores 
com funções administrativas, pa-
ra ampliar o trabalho em home 
office. Reforçou também a ne-
cessidade do uso de máscara nos 
ambientes internos, álcool em gel 
etc...

Até aí, tudo bem. Acontece que 
esses gestores/diretores se esque-
ceram de passar para as suas equi-
pes. Melhor dar um toque. Avisar 
eles de novo.

AVISO À PRAÇA. Vale deixar 
bem esclarecido que o vídeo do 
Silvio Santos, declarando apoio ao 
neto Tiago Abravanel não é de ago-
ra e nada tem a ver com o “BBB”.

Foi feito, aí sim, quando ele 
participou da “Dança dos Famo-
sos”. Pior é que os desavisados em-
barcam.

POR FAVOR, APAGA. Aqui, dias 
atrás, foi colocado que a presi-
dente do Palmeiras, Leila Perei-
ra, seria a entrevistada deste mês 
do “Grande Círculo”, programa 
apresentado pelo Milton Leite no 
SporTV.

Não será mais. Ela teve que 
cancelar. A produção está em bus-
ca de outro convidado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Áries, a sorte está lançada e você tem grandes 
chances de se dar bem! É um dia ótimo para fazer uma fe-
zinha. E tudo indica que sua criatividade e talento artístico 
estão em alta, o que pode estimular a profi ssão. Atividades 
com os amigos podem trazer alegrias e conforto, já que 

eles devem te dar apoio; mas abra os olhos com falsianes e amigos errados.

Librinha, minha consagrada, o clima hoje é de 
harmonia! Tudo aponta que o seu signo estará mais 
receptivo, sensível e sociável, aí deve se dar bem com 
todo mundo, inclusive com pessoas que pensam dife-
rente de você. Também pode renovar relações antigas 

e ajudar ou ganhar uma mãozinha de colegas e amigos próximos.

Se depender do céu, seu signo deve fi car mais 
dedicado hoje. A ligação com a família se fortalece e vo-
cê pode se interessar mais pelos assuntos domésticos, 
e já que falamos em casa, há sinal de mudança de re-
sidência ou alteração de imóvel. Se tem uma atividade 

que faz em casa ou trabalha em home offi ce, deve esbanjar criatividade.

Escorpião, tudo indica que você vai dar seus pu-
los pra resolver suas coisas, suas tarefas e várias ocu-
pações. A vontade de ganhar reconhecimento pelo seu 
empenho ao trabalho deve fi car forte, e mostrando seu 
poder de adaptação, pode subir de cargo na empresa 

em que atua ou mudar totalmente de carreira e experimentar novos ares.

Geminiane, tô vendo aqui que seu signo deve 
fi car mais expansivo, emotivo e agitado no modo co-
mo pensa e se expressa. Só cautela para não falar 
demais, sobretudo no trabalho, e acabar se meten-
do em fofocas ou mal-entendidos — melhor evitar a 

rádio peão.

Trago um spoiler, Sagitário, meu consagra-
do: seu signo deve fi car mais sociável, generoso 
e intuitivo. Há boas chances de se aproximar de 
pessoas com quem tenha afi nidades de ideias e 
gostos, inclusive com gente que mora longe de 

você.

Cancerianjo, há grandes chances de rolar chuva 
notas de lobo-guará. E o que você diz? Amém! Se traba-
lha com atendimento ao público em geral ou feminino, 
produtos alimentícios, bebidas, artigos domésticos ou 
itens diversos, tem tudo pra ganhar dindim, um bônus ou 

comissão. Pode até ajudar uma parente que precisar de um empréstimo.

Há sinal de transformações, capricorniane. 
Sua intuição está em destaque, então não deixe de 
prestar atenção aos seus sonhos e pesadelos, pois 
podem trazer recados importantes. Sua ambição ten-
de a crescer e você não vai querer saber de mesqui-

nharia, e sim de conforto.

A vontade de entrar em contato com as pessoas 
talvez fale mais alto e de quebra, você deve contar com 
facilidade para escolher bem com quem se relaciona. Tu-
do indica que as emoções estarão à fl or da pele e seu 
humor pode oscilar — aí ao mesmo tempo em que tende 

a mostrar seu lado leoninja, também deve fi car sensível e se emocionar.

Com seu jeito mais expansivo e entusiasma-
do, pode fechar alianças com quem tem afi nidades. A 
igualdade deve prevalecer e essas parcerias têm gran-
des chances de darem certo. Há sinal de bons conta-
tos, principalmente com pessoas que têm interesses 

parecidos com os seus.

Os planetas trazem um alerta real, ofi cial: me-
lhor ir suave e de mansinho para as coisas não fi carem 
tensas, virginiangel. A impulsividade pode querer falar 
alto, mas evite entrar em enrascadas. A dica é parar e 
pensar bem antes de agir. Além disso, a sua intuição 

deve bombar – preste atenção!

Tudo indica que seu signo estará mais po-
pular, receptivo e prestativo. Serviços relaciona-
dos com público (principalmente feminino), res-
taurante, mercado ou artigos para o lar estão em 
evidência.Mas preocupações e estresse talvez 

afetem sua saúde.

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)

LOGO CNN

CNN Brasil faz 
programa para 
menos de 1% 
da população
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PEDRO NETOEsporte
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

A administração do estádio, Arena Rochão, tem feito um mi-
mo especial aos profissionais da imprensa que estão indo 
trabalhar lá. No intervalo das partidas um lanchinho tem 

sido servido aos jornalistas/radialistas que lá se encontram traba-
lhando. Parabéns aos organizadores pela lembrança.

Mimo

É O PREÇO. O tenista Sérvio, 
Djokovic, paga um preço alto 
pela escolha (errada) que fez de 
não se vacinar. Agora é a Fran-
ça que já avisou que não per-
mitirá a entrada do tenista pa-
ra participar de um dos maiores 
torneios do mundo. Tenho dito 
que, o que sobra nas mãos de 
Djokovic com uma raquete, fal-
ta na cabeça.

HUGO CHACON. O técnico do 
Globo, Hugo Chacon, me con-
cedeu entrevista ontem na NMP 
TV. O jovem técnico se mostrou 
muito animado com a evolução 
da equipe de Ceará Mirim. Prin-
cipalmente com o setor de de-

fesa que falhou muito nas duas 
primeiras partidas da equipe. Va-
mos ver como se comportará ho-
je contra o América no Arena Ro-
chão.

FELICIDADE. A torcida do Bo-
tafogo-RJ aguarda ansiosa o paga-
mento da primeira do empresário 
que comprou 90% do futebol do 
clube. Pelo contrato assinado o in-
vestidor tem que pagar, nos próxi-
mos dias, a quantia de R$ 50 mi-
lhões de reais. O presidente já in-
formou que R$ 20 milhões serão 
destinados ao pagamento de dívi-
das, já vencidas, com funcionários 
e fornecedores. Rapadura é doce 
mais não é mole.

JOGÃO. Acredito que a par-
tida de logo mais entre Amé-
rica x Globo, às 15h00, no Are-
na Rochão, tem tudo para ser 
uma grande partida. O clube 
rubro tem seis pontos e o Glo-
bo quatro pontos na competi-
ção. O América é atualmente o 
terceiro colocado e o clube de 
Ceará Mirim é o quarto coloca-
do. Que vença o melhor.

PEDREIRA. O Globo pegou 
uma pedreira na Copa do Bra-
sil. A equipe de Ceará Mirim 
enfrentará o todo poderoso 
Internacional/RS. Sem dúvida 
alguma uma passagem de fase 
dará uma grana extra que será 
de suma importância para o 
restante da temporada. Vamos 
acreditar que isso será possí-
vel.

JÁ SE FALA NO CLÁSSICO. 
Muito embora ainda tenha-
mos a rodada de hoje, a quarta, 
não se pode negar que que na 
cabeça dos torcedores de ABC 
e América o clássico rei do pró-
ximo domingo já está bem vi-
vo. Afinal, como disse o ex-ata-
cante, Jardel; clássico é clássico 
e vice-versa. Vencer um clássi-
co é vencer um campeonato. 
Ou não?
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TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processam perante esse Cartório nos termos do pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o número 010.962.414-
98, referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel constituído por um TERRENO URBANO, localizado na Travessa João 
Rabelo Torres, S/N, Centro, Parazinho-RN, CEP: 59.586-000, com uma área total de 15.235,33m² (1,5235 hectares) e perímetro 
de 809,66 m, com os seguintes confrontantes: a) NORTE: com NEWTON VARELA BACURAU; b) LESTE: com TERRA FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO; c) OESTE: com JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA EIRELI; d) SUL: com ADAILTON 
CORREIA SOARES; com FRANCISCO LINDENALDO DOS SANTOS SILVA; e com JOMÁRIO BRANDÃO DO NASCIMENTO”, 
de propriedade de JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, 
ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo 002/2021, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

Parazinho-RN, 18 de Janeiro de 2022.  
Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial - 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

 
A MACAÍBA GÁS NATURAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 23.125.706/0001-85, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, Licença de 
Operação para uma Unidade de Compressão de Gás Natural Comprimido (GNC), com base localizada na Rua 
José Tomaz de Sena, 20, Distrito Industrial, Macaíba/RN. 
 

LUCILDO HILDEGARDES CÂMARA 
Representante Legal 

 
 
 

Desde que despontou para 
o futebol na década pas-
sada, Neymar Jr. se tor-

nou rapidamente o principal jo-
gador brasileiro, sucessor de Ro-
mário, Ronaldo e Ronaldinho. 
Ainda no Santos, ele era aposta 
fácil para ser o próximo craque 
do “país do futebol” a ser consa-
grado melhor jogador do mun-
do desde que Kaká superou Ro-
naldo e Messi, em 2007.

Quinze anos depois de Kaká 
ter sido premiado, Neymar ain-
da não conseguiu o tão almeja-
do prêmio individual, segundo 
Metrópoles.  Chegou perto em 
2015 e 2017, quando ficou em 3º 
lugar, mas desde 2018, não con-
segue passar da 10ª colocação.

Ter vivido o seu auge duran-
te o domínio de Ronaldo e Messi 
com certeza não ajudou a causa 
de Neymar pelo prêmio de me-
lhor do mundo, mas outros fato-

res, como lesões e o extracampo, 
também afastaram o craque do 
PSG do objetivo.

O fato é que, aos 29 anos, e 
convivendo com mais uma le-
são – nas últimas quatro tempo-
radas, Neymar perdeu 99 jogos. 
Messi, Lewandowski e Ronaldo, 
juntos, foram desfalques em 58 
–, é provável que a janela do bra-
sileiro para ser considerado ao 
prêmio já tenha se fechado.

Soma-se a isso o fato de que 
há uma nova geração pedindo 
passagem: Lewandowski e Salah 
já são realidade; De Bruyne tem 
bola e os títulos para seguir com-
petindo; as jovens sensações 
Haaland e Mbappé vêm forte e 
até jogadores mais defensivos, 
como Van Dijk, Jorginho e Kan-
té vem recebendo consideração.

Se há uma esperança para o 
Brasil voltar ao topo neste mo-
mento, ela responde pelo no-
me de Vinicius Jr. Aos 21 anos, 
o “Malvadeza” vem tendo uma 
temporada iluminada pelo Re-
al Madrid, com atuações deci-
sivas, somando 15 gols e 9 as-
sistências em 28 jogos. Jogar 
nos merengues também ajuda. 
Além de sempre estar dispu-
tando títulos, um fator essen-
cial para concorrer ao prêmio, 
o clube tem nove vencedores de 
Melhor do Mundo.

Brasil ameaçado de amargar 
‘seca’ entre melhores do mundo
Neymar, considerado um dos craques, ficou apenas na 10ª 
colocação no Fifa The Best, que elegeu Lewandowski o melhor

Neymar enfrenta mais uma lesão
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. THOMAS LOUSSIER, francês, solteiro, empresário, portador do passaporte francês expedido pela 
Prefeitura du Var Toulon n° 12AY8922 em 10.05.2012 e válido até 08.05.2022 e do CPF sob o n° 101.455.171-44, 
residente e domiciliado na Avenue des Muettes, 180, Ikuspegi, Bandol, França, que vem através de sua advogada, a Dra. 
Caroline Fernandes Martins, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RN sob o n° 4.276, com escritório profissional na Rua 
Maria Auxiliadora, n° 776, Tirol, Natal/RN, CEP 59.014-500. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado do na Rua do Barreiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com área total de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), sendo: área do terreno alodial é de 118,82m² 
(cento e dezoito vírgula oitenta e dois metros quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P3 definido 
pelas coordenadas E: 272.808,03M e N: 9.311.194,83M com azimute 173º 22´02,95´´e distância de 3,03m até o vértice P4, 
definido pelas coordenadas E: 272.808,38m e N: 9.311.191,82m com azimute 263º 23´50,14m e distância de 20,00m até o 
vértice P5, definido pelas coordenadas E: 272.788,51m e N: 9.311.189,52M com azimute 353º 22´51,41´´e distância de 
8,85m até o vértice P6, definido pelas coordenadas E: 272.787,49m e N: 9.311.198,31m com azimute 99º 36´57,78´´e 
distância de 20,83m até o vértice P3, encerrando a descrição desta área de 118,82m² e perímetro de 52,71m.  e a área 
total do terreno pertencente ao Patrimônio da União é de 281,18m² (duzentos e oitenta e um vírgula dezoito metros 
quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E:272.786,21M e 
N:9.311.209,39M com azimute 83º 23´50,14´´ e distância de 20,00 até o vértice P2, definido pelas coordenadas E: 
272.806,08M e N: 9.311.211,69m com azimute 173º 24´09,28´´e distância de 16,97m até o vértice P3, definido pelas 
coordenadas E: 272.808,03M E n: 9.311.194,3m e N:9.311.194,83m com azimute 279º 36´57,78´´ e distância de 20,83 até 
o vértice P6, definido pelas coordenadas E:272.787,49M e N: 9.311.198,31m com azimute 353º 24´36,74´´e distância de 
11,15m até o vértice P1, encerrando a descrição dessa área de 281,18m² e perímetro de 68,95m. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 700.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, 
ficam a CASA DA FARINHA, PAPARICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 27.05.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 

 
CARNAUBAIS AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ Nº 07.043.059/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LP - Licença 
Prévia - para a atividade de Carcinicultura, localizada ROD. RN 16, Distrito de Água Branca, Carnaubais/RN. 
 

Flavia Cristiane Silva Paiva 
Empreendedor 

 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Enind Engenharia e Construção LTDA, 69.005.858/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA - a Licença Simplificada 
(LS) para a atividade de extração de areia, argila, cascalho e similares, localizada na Fazenda Alto da Serra, 
s/n. Complexo Eólico Ventos de São Leão. Zona Rural. Lajes/RN). 
 

Eliza Crisley Lima Moreira 
Engenheira Civil 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES, CPF: 096.858.884-00, torna público que está recebendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação, com Validade: 30/04/2026, para projeto de aquicultura em sistema de policultivo 
(camarão e tilápia), com área produtiva 18,738ha, Localizado na Fazenda Santo Antonio de Pádua, Zona Rural, 
São Jose de Mipibu/RN. 

MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES 
ARRENDATARIA 

 
 
 

JUSTÍSSIMO. A escolha de Lewandowski como o melhor 
do mundo pela Fifa foi mais do que justa. Jogador foi supe-
rior aos seus dois concorrentes com sobras. Não se é um ar-
tilheiro da Europa do nada. Se é por capacidade. Por com-
petência.
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

O Arte1 apresenta o filme “Sacco 
e Vanzetti”, dia 24, às 23h15, que 

retrata uma história real: a prisão e 
execução dos imigrantes italianos 
anarquistas Nicola Sacco e Barto-
lomeo Vanzetti...... A trilha sono-

ra é de Ennio Morricone.“Pai-
xões Recorrentes”, filme escrito e 
dirigido por Ana Carolina Teixeira 
Soares, foi selecionado para o 51ª 
Festival Internacional de Cinema 
de Roterdã que começa agora dia 

26...... Ana é considerada pela 
revista francesa Cahiers du Ciné-
ma como uma das cem cineas-

tas mais influentes do século.As 
transmissões dos jogos do Cruzei-
ro como mandante no Campeo-
nato Mineiro prometem ganhar 

muita qualidade e excelência, 
fruto da parceria entre O Tempo 
e a LiveSports... ...  As partidas e 
conteúdos especiais poderão ser 
assistidos, via pay-per-view, no 

APP e no site de O Tempo...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Programa de debate exige 
certos cuidados, porque 
é sempre importante a 

necessidade de buscar assun-
tos os mais diferentes para co-
locar em discussão.

E, como principal, entre 
as tantas exigências ou qual-
quer outro, procurar atender 
o maior número de especta-
dores.

Pois bem, noite de segun-
da-feira, o pau comendo na TV 

aberta com a estreia 
do Faustão na Band e 
a CNN Brasil levanta 
como tema no “Gran-
de Debate”, “Investi-
mento no exterior - As 
melhores estratégias” 
- Onde aplicar melhor 
seu dinheiro, nos Es-
tados Unidos ou Eu-
ropa?

Cabe destacar que 
1% da população mais 
rica do mundo, du-
rante a pandemia e 
de acordo com o noticiário re-
cente, dobrou seu capital. E a 
mais pobre teve sua renda ain-
da mais diminuída. De acordo 
com o IBGE, dados de novem-
bro, o Brasil tem quase 52 mi-
lhões de pessoas na pobreza e 

13 milhões na extrema pobre-
za.

Por favor, levanta a mão 
quem está com dinheiro so-
brando?!

Dá até curiosidade de saber 
com quem o “Grande Debate” 
quis falar. Qual a pretensão?

Tv Tudo

TRICOLOR. Henri Castelli, ator, 
nunca escondeu sua paixão pe-
lo São Paulo. Já viajou o Brasil e o 
mundo, acompanhando o time.

E é agora o novo feliz proprie-
tário da “Castelli Forneria”, já em 
pleno funcionamento, próxima a 
entrada do social do clube.

MERCADO. Sandra Stecca é a 
nova Gerente de Inteligência do 
mercado e passa a ter os seus ser-
viços voltados para o departamen-
to comercial da Band.

Profissional experiente, com 
muitos anos de Globo.

QUESTÕES. O “1001 Pergun-
tas”, do Zeca Camargo, parece ser 
um acerto da Band. É promissor.

Só o “Jornal da Noite”, coita-
do, segue desvalorizado. Apesar 
da boa qualidade editorial e agora 
também contar com Cynthia Mar-
tins na sua apresentação, tem um 
tempo insignificante de duração.

E AÍ?. O RH da Band comuni-
cou todos os gestores/diretores 
com funções administrativas, pa-
ra ampliar o trabalho em home 
office. Reforçou também a ne-
cessidade do uso de máscara nos 
ambientes internos, álcool em gel 
etc...

Até aí, tudo bem. Acontece que 
esses gestores/diretores se esque-
ceram de passar para as suas equi-
pes. Melhor dar um toque. Avisar 
eles de novo.

AVISO À PRAÇA. Vale deixar 
bem esclarecido que o vídeo do 
Silvio Santos, declarando apoio ao 
neto Tiago Abravanel não é de ago-
ra e nada tem a ver com o “BBB”.

Foi feito, aí sim, quando ele 
participou da “Dança dos Famo-
sos”. Pior é que os desavisados em-
barcam.

POR FAVOR, APAGA. Aqui, dias 
atrás, foi colocado que a presi-
dente do Palmeiras, Leila Perei-
ra, seria a entrevistada deste mês 
do “Grande Círculo”, programa 
apresentado pelo Milton Leite no 
SporTV.

Não será mais. Ela teve que 
cancelar. A produção está em bus-
ca de outro convidado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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7

PEQ
RETANGULO

MOLETRAIR
VINCOLO
ATHABIL

IDEMREDOR
IOALATA

ESPECTADOR
CALMAEO

BULALODOS
ARMTONER

SALAUVAS
IEDUIDO
VELEJADOR

VALEUTARO

Certo
teste

escolar
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Ouro, 
em es-
panhol
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Áries, a sorte está lançada e você tem grandes 
chances de se dar bem! É um dia ótimo para fazer uma fe-
zinha. E tudo indica que sua criatividade e talento artístico 
estão em alta, o que pode estimular a profi ssão. Atividades 
com os amigos podem trazer alegrias e conforto, já que 

eles devem te dar apoio; mas abra os olhos com falsianes e amigos errados.

Librinha, minha consagrada, o clima hoje é de 
harmonia! Tudo aponta que o seu signo estará mais 
receptivo, sensível e sociável, aí deve se dar bem com 
todo mundo, inclusive com pessoas que pensam dife-
rente de você. Também pode renovar relações antigas 

e ajudar ou ganhar uma mãozinha de colegas e amigos próximos.

Se depender do céu, seu signo deve fi car mais 
dedicado hoje. A ligação com a família se fortalece e vo-
cê pode se interessar mais pelos assuntos domésticos, 
e já que falamos em casa, há sinal de mudança de re-
sidência ou alteração de imóvel. Se tem uma atividade 

que faz em casa ou trabalha em home offi ce, deve esbanjar criatividade.

Escorpião, tudo indica que você vai dar seus pu-
los pra resolver suas coisas, suas tarefas e várias ocu-
pações. A vontade de ganhar reconhecimento pelo seu 
empenho ao trabalho deve fi car forte, e mostrando seu 
poder de adaptação, pode subir de cargo na empresa 

em que atua ou mudar totalmente de carreira e experimentar novos ares.

Geminiane, tô vendo aqui que seu signo deve 
fi car mais expansivo, emotivo e agitado no modo co-
mo pensa e se expressa. Só cautela para não falar 
demais, sobretudo no trabalho, e acabar se meten-
do em fofocas ou mal-entendidos — melhor evitar a 

rádio peão.

Trago um spoiler, Sagitário, meu consagra-
do: seu signo deve fi car mais sociável, generoso 
e intuitivo. Há boas chances de se aproximar de 
pessoas com quem tenha afi nidades de ideias e 
gostos, inclusive com gente que mora longe de 

você.

Cancerianjo, há grandes chances de rolar chuva 
notas de lobo-guará. E o que você diz? Amém! Se traba-
lha com atendimento ao público em geral ou feminino, 
produtos alimentícios, bebidas, artigos domésticos ou 
itens diversos, tem tudo pra ganhar dindim, um bônus ou 

comissão. Pode até ajudar uma parente que precisar de um empréstimo.

Há sinal de transformações, capricorniane. 
Sua intuição está em destaque, então não deixe de 
prestar atenção aos seus sonhos e pesadelos, pois 
podem trazer recados importantes. Sua ambição ten-
de a crescer e você não vai querer saber de mesqui-

nharia, e sim de conforto.

A vontade de entrar em contato com as pessoas 
talvez fale mais alto e de quebra, você deve contar com 
facilidade para escolher bem com quem se relaciona. Tu-
do indica que as emoções estarão à fl or da pele e seu 
humor pode oscilar — aí ao mesmo tempo em que tende 

a mostrar seu lado leoninja, também deve fi car sensível e se emocionar.

Com seu jeito mais expansivo e entusiasma-
do, pode fechar alianças com quem tem afi nidades. A 
igualdade deve prevalecer e essas parcerias têm gran-
des chances de darem certo. Há sinal de bons conta-
tos, principalmente com pessoas que têm interesses 

parecidos com os seus.

Os planetas trazem um alerta real, ofi cial: me-
lhor ir suave e de mansinho para as coisas não fi carem 
tensas, virginiangel. A impulsividade pode querer falar 
alto, mas evite entrar em enrascadas. A dica é parar e 
pensar bem antes de agir. Além disso, a sua intuição 

deve bombar – preste atenção!

Tudo indica que seu signo estará mais po-
pular, receptivo e prestativo. Serviços relaciona-
dos com público (principalmente feminino), res-
taurante, mercado ou artigos para o lar estão em 
evidência.Mas preocupações e estresse talvez 

afetem sua saúde.

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)

LOGO CNN

CNN Brasil faz 
programa para 
menos de 1% 
da população
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PEDRO NETOEsporte
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

A administração do estádio, Arena Rochão, tem feito um mi-
mo especial aos profissionais da imprensa que estão indo 
trabalhar lá. No intervalo das partidas um lanchinho tem 

sido servido aos jornalistas/radialistas que lá se encontram traba-
lhando. Parabéns aos organizadores pela lembrança.

Mimo

É O PREÇO. O tenista Sérvio, 
Djokovic, paga um preço alto 
pela escolha (errada) que fez de 
não se vacinar. Agora é a Fran-
ça que já avisou que não per-
mitirá a entrada do tenista pa-
ra participar de um dos maiores 
torneios do mundo. Tenho dito 
que, o que sobra nas mãos de 
Djokovic com uma raquete, fal-
ta na cabeça.

HUGO CHACON. O técnico do 
Globo, Hugo Chacon, me con-
cedeu entrevista ontem na NMP 
TV. O jovem técnico se mostrou 
muito animado com a evolução 
da equipe de Ceará Mirim. Prin-
cipalmente com o setor de de-

fesa que falhou muito nas duas 
primeiras partidas da equipe. Va-
mos ver como se comportará ho-
je contra o América no Arena Ro-
chão.

FELICIDADE. A torcida do Bo-
tafogo-RJ aguarda ansiosa o paga-
mento da primeira do empresário 
que comprou 90% do futebol do 
clube. Pelo contrato assinado o in-
vestidor tem que pagar, nos próxi-
mos dias, a quantia de R$ 50 mi-
lhões de reais. O presidente já in-
formou que R$ 20 milhões serão 
destinados ao pagamento de dívi-
das, já vencidas, com funcionários 
e fornecedores. Rapadura é doce 
mais não é mole.

JOGÃO. Acredito que a par-
tida de logo mais entre Amé-
rica x Globo, às 15h00, no Are-
na Rochão, tem tudo para ser 
uma grande partida. O clube 
rubro tem seis pontos e o Glo-
bo quatro pontos na competi-
ção. O América é atualmente o 
terceiro colocado e o clube de 
Ceará Mirim é o quarto coloca-
do. Que vença o melhor.

PEDREIRA. O Globo pegou 
uma pedreira na Copa do Bra-
sil. A equipe de Ceará Mirim 
enfrentará o todo poderoso 
Internacional/RS. Sem dúvida 
alguma uma passagem de fase 
dará uma grana extra que será 
de suma importância para o 
restante da temporada. Vamos 
acreditar que isso será possí-
vel.

JÁ SE FALA NO CLÁSSICO. 
Muito embora ainda tenha-
mos a rodada de hoje, a quarta, 
não se pode negar que que na 
cabeça dos torcedores de ABC 
e América o clássico rei do pró-
ximo domingo já está bem vi-
vo. Afinal, como disse o ex-ata-
cante, Jardel; clássico é clássico 
e vice-versa. Vencer um clássi-
co é vencer um campeonato. 
Ou não?

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA 

 
CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 13.500.572/0006-96, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA da atividade de Comércio de Produtos 
Agroquímicos, localizada na Rua Genésio Xavier Rebouças, 183, Planalto Treze de Maio, Mossoró - RN. 

 
CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

Representante Legal 

 
 

OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE PARAZINHO-RN  
Endereço: Praça Senador João Câmara, 160, Centro, Parazinho-RN – CEP 59.586-000 – Telefone: 84 98751-8687  

CNPJ 22.720.172/0001-72 – E-mail: oficiounicodeparazinho@hotmail.com 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE PARAZINHO/RN. 
A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro do Ofício Único Extrajudicial de Parazinho/RN, na forma da 
Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processam perante esse Cartório nos termos do pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o número 010.962.414-
98, referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel constituído por um TERRENO URBANO, localizado na Travessa João 
Rabelo Torres, S/N, Centro, Parazinho-RN, CEP: 59.586-000, com uma área total de 15.235,33m² (1,5235 hectares) e perímetro 
de 809,66 m, com os seguintes confrontantes: a) NORTE: com NEWTON VARELA BACURAU; b) LESTE: com TERRA FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO; c) OESTE: com JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA EIRELI; d) SUL: com ADAILTON 
CORREIA SOARES; com FRANCISCO LINDENALDO DOS SANTOS SILVA; e com JOMÁRIO BRANDÃO DO NASCIMENTO”, 
de propriedade de JOSÉ LIEZIR BENTO DA COSTA, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, 
ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo 002/2021, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

Parazinho-RN, 18 de Janeiro de 2022.  
Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial - 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

 
A MACAÍBA GÁS NATURAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 23.125.706/0001-85, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, Licença de 
Operação para uma Unidade de Compressão de Gás Natural Comprimido (GNC), com base localizada na Rua 
José Tomaz de Sena, 20, Distrito Industrial, Macaíba/RN. 
 

LUCILDO HILDEGARDES CÂMARA 
Representante Legal 

 
 
 

Desde que despontou para 
o futebol na década pas-
sada, Neymar Jr. se tor-

nou rapidamente o principal jo-
gador brasileiro, sucessor de Ro-
mário, Ronaldo e Ronaldinho. 
Ainda no Santos, ele era aposta 
fácil para ser o próximo craque 
do “país do futebol” a ser consa-
grado melhor jogador do mun-
do desde que Kaká superou Ro-
naldo e Messi, em 2007.

Quinze anos depois de Kaká 
ter sido premiado, Neymar ain-
da não conseguiu o tão almeja-
do prêmio individual, segundo 
Metrópoles.  Chegou perto em 
2015 e 2017, quando ficou em 3º 
lugar, mas desde 2018, não con-
segue passar da 10ª colocação.

Ter vivido o seu auge duran-
te o domínio de Ronaldo e Messi 
com certeza não ajudou a causa 
de Neymar pelo prêmio de me-
lhor do mundo, mas outros fato-

res, como lesões e o extracampo, 
também afastaram o craque do 
PSG do objetivo.

O fato é que, aos 29 anos, e 
convivendo com mais uma le-
são – nas últimas quatro tempo-
radas, Neymar perdeu 99 jogos. 
Messi, Lewandowski e Ronaldo, 
juntos, foram desfalques em 58 
–, é provável que a janela do bra-
sileiro para ser considerado ao 
prêmio já tenha se fechado.

Soma-se a isso o fato de que 
há uma nova geração pedindo 
passagem: Lewandowski e Salah 
já são realidade; De Bruyne tem 
bola e os títulos para seguir com-
petindo; as jovens sensações 
Haaland e Mbappé vêm forte e 
até jogadores mais defensivos, 
como Van Dijk, Jorginho e Kan-
té vem recebendo consideração.

Se há uma esperança para o 
Brasil voltar ao topo neste mo-
mento, ela responde pelo no-
me de Vinicius Jr. Aos 21 anos, 
o “Malvadeza” vem tendo uma 
temporada iluminada pelo Re-
al Madrid, com atuações deci-
sivas, somando 15 gols e 9 as-
sistências em 28 jogos. Jogar 
nos merengues também ajuda. 
Além de sempre estar dispu-
tando títulos, um fator essen-
cial para concorrer ao prêmio, 
o clube tem nove vencedores de 
Melhor do Mundo.

Brasil ameaçado de amargar 
‘seca’ entre melhores do mundo
Neymar, considerado um dos craques, ficou apenas na 10ª 
colocação no Fifa The Best, que elegeu Lewandowski o melhor

Neymar enfrenta mais uma lesão
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. THOMAS LOUSSIER, francês, solteiro, empresário, portador do passaporte francês expedido pela 
Prefeitura du Var Toulon n° 12AY8922 em 10.05.2012 e válido até 08.05.2022 e do CPF sob o n° 101.455.171-44, 
residente e domiciliado na Avenue des Muettes, 180, Ikuspegi, Bandol, França, que vem através de sua advogada, a Dra. 
Caroline Fernandes Martins, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RN sob o n° 4.276, com escritório profissional na Rua 
Maria Auxiliadora, n° 776, Tirol, Natal/RN, CEP 59.014-500. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado do na Rua do Barreiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com área total de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), sendo: área do terreno alodial é de 118,82m² 
(cento e dezoito vírgula oitenta e dois metros quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P3 definido 
pelas coordenadas E: 272.808,03M e N: 9.311.194,83M com azimute 173º 22´02,95´´e distância de 3,03m até o vértice P4, 
definido pelas coordenadas E: 272.808,38m e N: 9.311.191,82m com azimute 263º 23´50,14m e distância de 20,00m até o 
vértice P5, definido pelas coordenadas E: 272.788,51m e N: 9.311.189,52M com azimute 353º 22´51,41´´e distância de 
8,85m até o vértice P6, definido pelas coordenadas E: 272.787,49m e N: 9.311.198,31m com azimute 99º 36´57,78´´e 
distância de 20,83m até o vértice P3, encerrando a descrição desta área de 118,82m² e perímetro de 52,71m.  e a área 
total do terreno pertencente ao Patrimônio da União é de 281,18m² (duzentos e oitenta e um vírgula dezoito metros 
quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E:272.786,21M e 
N:9.311.209,39M com azimute 83º 23´50,14´´ e distância de 20,00 até o vértice P2, definido pelas coordenadas E: 
272.806,08M e N: 9.311.211,69m com azimute 173º 24´09,28´´e distância de 16,97m até o vértice P3, definido pelas 
coordenadas E: 272.808,03M E n: 9.311.194,3m e N:9.311.194,83m com azimute 279º 36´57,78´´ e distância de 20,83 até 
o vértice P6, definido pelas coordenadas E:272.787,49M e N: 9.311.198,31m com azimute 353º 24´36,74´´e distância de 
11,15m até o vértice P1, encerrando a descrição dessa área de 281,18m² e perímetro de 68,95m. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 700.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, 
ficam a CASA DA FARINHA, PAPARICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 27.05.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 

 
CARNAUBAIS AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ Nº 07.043.059/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LP - Licença 
Prévia - para a atividade de Carcinicultura, localizada ROD. RN 16, Distrito de Água Branca, Carnaubais/RN. 
 

Flavia Cristiane Silva Paiva 
Empreendedor 

 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Enind Engenharia e Construção LTDA, 69.005.858/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA - a Licença Simplificada 
(LS) para a atividade de extração de areia, argila, cascalho e similares, localizada na Fazenda Alto da Serra, 
s/n. Complexo Eólico Ventos de São Leão. Zona Rural. Lajes/RN). 
 

Eliza Crisley Lima Moreira 
Engenheira Civil 

 
 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES, CPF: 096.858.884-00, torna público que está recebendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação, com Validade: 30/04/2026, para projeto de aquicultura em sistema de policultivo 
(camarão e tilápia), com área produtiva 18,738ha, Localizado na Fazenda Santo Antonio de Pádua, Zona Rural, 
São Jose de Mipibu/RN. 

MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES 
ARRENDATARIA 

 
 
 

JUSTÍSSIMO. A escolha de Lewandowski como o melhor 
do mundo pela Fifa foi mais do que justa. Jogador foi supe-
rior aos seus dois concorrentes com sobras. Não se é um ar-
tilheiro da Europa do nada. Se é por capacidade. Por com-
petência.



• Quarta-feira, 19 de janeiro de 202216 Esportes

ALGUNS SEGUNDOS FAZEM A DIFERENÇA

PARE, OLHE e ESCUTE.


