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O tempo é de fé, esperança e trabalho. Apoiado 
nesses três pilares e convicto de sua responsa-
bilidade com a informação e a verdade, o Gru-

po AGORA RN presenteia seus leitores, parceiros co-
merciais e colaboradores com um novo projeto gráfi-
co de sua edição impressa.

Mais “leve”, melhor diagramado e sempre compro-
metido com a sociedade, desde as discussões das pau-
tas, passando pela apuração dos fatos, redação e im-
pressão, este jornal inova, mais uma vez, a partir deste 

24 de dezembro de 2021.
Nossos jornalistas, cada vez mais, estão empenha-

dos em bem cumprir a missão de colaborar com a so-
ciedade, apontando problemas, ouvindo empresários, 
políticos, autoridades judiciárias, profissionais da saú-
de, técnicos das mais diversas áreas e, principalmente, 
dando voz aos que precisam de um espaço plural e in-
dependente. Em nossas páginas, os estudantes, as do-
nas de casa, os chefes de família, os desempregados, 
todos merecem atenção e respeito, desde que estejam 

dispostos a contribuir por um mundo menos injusto.
É neste clima natalino, quando milhões de pesso-

as mundo afora comemoram o nascimento do Cristo, 
que desejamos a você, que nos prestigia com sua lei-
tura, um fim de ano de realizações, com amor, solida-
riedade, trabalho e, principalmente, saúde, para en-
frentarmos um novo tempo que está chegando ainda 
com tantas dúvidas e embates, mas que, dependendo 
da ação de cada um de nós, poderá ser mais harmo-
nioso e feliz. 

Novo visual e o mesmo 
compromisso com
a sociedade potiguar
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O Centrão não quer nada 
do presidente Jair Bol-
sonaro além dos bilhões 

do orçamento federal e que ele 
desinfete no começo de 2023, 
para que os políticos aliados 
possam reescrever suas bio-
grafias, fazendo jus à melhor 
tradição colonial brasileira.

São abutres depredando 
a carcaça e o momento não 
poderia ser melhor para isso: 
um mandatário com a pior 
popularidade da história (e a 
maior rejeição também) e que 
usa da caneta presidencial de 
uma maneira pornográfica em 
benefício de parentes, amigos 
e interesses corporativos.

Esta generosidade com di-
nheiro público é que encanta 
os mais próximos do poder e 
está no dia-a-dia de uma Re-
pública sem futuro, que demo-
ra décadas para dar um passo 
à frente, mas que em metade 
desse tempo é capaz de recuar 
em dobro.

Com um orçamento mu-
quirana para 2022 de R$ 44 
bilhões para investir em in-
fraestrutura (estradas, ener-
gia, saneamento, educação e 
outras coisinhas mais), caberá 
ao povo brasileiro um legado 
de inflação galopante e cresci-
mento do subemprego.

Em contrapartida, a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição que garantiu R$ 113 
bilhões extras ao Orçamento 
de 22 e que vem a ser o dobro 
dos R$ 54 bilhões usados para 
inflar o orçamento inicial de 
R$ 35 bilhões do Auxílio Bra-
sil, que Bolsonaro usará para 
atrair novamente os eleitores 
pobres, tem data para terminar 
e é depois da eleição.  

Em meio ao festival de di-

nheiro dessa gastança, poli-
ciais federais e militares terão 
bônus bem mais duradouros; 
não que não mereçam, mas 
olhando a miséria ao redor dá 
quase para jurar que o resto da 
sociedade é que não merece 
tanta desfaçatez.

Antevendo a lama pe-
la frente, o Centrão já impôs 
como  condição para apoiar 
o governo no ano que vem  a 
parada imediata das críticas de 
Bolsonaro ao sistema eleitoral.

Em vez disso, para agradar 
os apoiadores, o presidente diz 
que o pleito de 22 será mais 
confiável só  porque as Forças 
Armadas fiscalizarão a votação.

Sempre os militares tute-
lando tudo, obviamente  mais 
uma fake, já que existe um 
Tribunal específico para esse 
assunto, o TRE.

Com a burra cheia de di-
nheiro das emendas do relator, 
é normal que o Centrão man-
de seus recadinhos de mo-
deração, já que Bolsonaro foi 
acometido de uma comichão 
estranha agora no fim do ano.

Pode até falar mal do mi-
nistro Alexandre de Moraes, só 
não mexe nas urnas que, em 
última análise, legitimaram 
os mandatos de todo mundo, 
inclusive, os de Bolsonaro nos 
últimos 30 anos.

Só lembrando: do mais en-
xuto orçamento federal de que 
se tem notícia, R$ 8,8 bilhões 
são voltados para investimen-
tos militares e apenas R$ 6,8 
bilhões à Infraestrutura, R$ 
4,7 bilhões à Saúde e R$ 3,7 bi-
lhões à Educação.

É nesse quadro que os con-
gressistas reservaram R$ 5,7 
bilhões para despesas eleito-
rais de 22.

O verdadeiro espírito de Natal

PRIORIDADES.É normal e 
aceitável que o governo Bolso-
naro queira deixar sua marca em 
matéria de programas sociais, 
embora como político e candi-
dato o presidente sempre tenha 
chamado a transferência como 
uma esmola política.

Num país miserável como 
o Brasil, não se pode prescin-
dir desses programas e nem de 
uma ampla cobertura de saúde, 
única no mundo, como o SUS.

É verdade que graças em 
parte à Bolsa Família o PT se 
manteve no poder por 15 anos. 
Mas precisou gerir esse progra-
ma com planejamento, o que 
não é o caso do Auxílio Brasil, 
que nem no nome consegue ser 
simpático.

“PASSE MAL, FDP”. O bol-
sonarismo trouxe mesmo cer-
ta elegância miliciana à política 
brasileira, a julgar pelas amea-
ças que técnicos da Anvisa estão 
recebendo, com o presidente e 
o ministro da Saúde ainda que-
rendo divulgar seus nomes.

“Último aviso”, “alerta popu-
lar”, “comunistinha sem caráter”, 
“passe mal fdp” fazem parte de 
algumas expressões contidas 
em cerca de 150 e mails dirigi-
dos a quem trabalha na agência 
responsável, entre muitas outras 
coisas, pela liberação de vacinas 
contra covid.

Esse festival de carinho e 
apreço aconteceu só entre sexta 
(17) até esta segunda-feira (20), 
depois da aprovação dos imu-
nizantes em crianças de 5 a 11 
anos.

O material já está todo na 
Polícia Federal. Resta saber se 
haverá boa vontade na apura-
ção.

CONFUSÃO. Wilhelm Reich, 
que foi um grande psiquiatra, 
sexólogo e psicanalista do século 
XX, costumava associar o caráter 
à maior virtude do ser humano.

Mas para os adeptos do pre-
sidente Jair Bolsonaro, caráter 
é apenas uma qualidade da ex-
trema-direita e não dos “comu-
nistinhas”, como se vivessemos 
em plena Guerra Fria, Berlim 
Oriental ainda existisse e o muro 
estivesse inteirinho ali dividindo 
os dois países.

Como se ainda houvesse 
comunistas no mundo fora da 
imaginação criativa do Partido 
da Causa Operária (PCO).

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Diante das denúncias feitas 
pelo deputado federal Be-
to Rosado (PP), de que a 

Prefeitura de Mossoró está prestes 
a perder quase R$ 44 milhões em 
emendas destinadas por ele para 
melhorias no município, o pre-
feito Allyson Bezerra (SDD) reafir-
mou que não recebeu “nenhum 
centavo”. Por meio de sua Asses-
soria de Comunicação, o manda-
tário disse que, “o município de 
Mossoró não recebeu nenhuma 
emenda parlamentar do deputa-
do neste ano de 2021 e não é ve-
rídica a informação de que o mu-
nicípio deixou de aplicar recursos 
que chegaram aos cofres do mu-
nicípio”.

Após a resposta da Prefeitura 
de Mossoró, nesta quinta-feira 
23, o deputado federal apresen-
tou documentos que compro-
vam o recebimento, pelo gabine-
te de Allyson Bezerra, de ofícios 
de seu mandato  informando que 
destinou recursos, dentro do Or-
çamento Geral da União de 2021, 
para obras na cidade. 

Ele enviou ao AGORA RN dois 
oficios de seu gabinete - um soli-
citando explicações sobre o uso 
de R$ 11 milhões em melhorias 
na cidade e outro informando a 
liberação de quase R$ 1,3 milhão 
para pavimentação de três ruas 
dos bairros Rincão e Planalto 13 
de Maio, com o carimbo e assina-
tura do Setor de Protocolo da Pre-
feitura de Mossoró. Os documen-
tos foram recebidos pelo Proto-
colo da Prefeitura nos dias 25 e 27 
de agosto de 2021. 

Além destes, o deputado apre-
sentou documentos que com-
provam a destinação de emendas 

no valor de R$ 966 mil -  sendo R$ 
516 mil para a construção de três 
academias da Saúde; R$ 330 mil 
para a Secretaria de Cultura e R$ 
150 mil para a Secretaria da Agri-
cultura, visando a aquisição de 
equipamentos para o sistema de 
inspeção municipal de produtos 
de origem animal e vegetal.

No documento, o deputado 
solicita que a Prefeitura realize 
as licitações, pois o dinheiro já 
se encontrava em conta na Caixa 
Econômica Federal (CEF). O ofí-
cio de nº008/2021/CD/GAB.840, 
está assinado como recebido pe-
lo Setor de Protocolo da Prefeitu-
ra de Mossoró, com data do dia 
27 de maio de 2021, às 13h55. 

Conforme oficio de 
nº007/2021/CD/GAB.840, data-
do de 13 de maio de 2021, o de-
putado federal Beto Rosado soli-
cita informações à Prefeitura de 
Mossoró sobre a destinação do 
valor de R$ 74 milhões em emen-
das que deveriam ser distribuídas 
nas áreas de saúde, infraestrutu-
ra urbana, educação, agricultura, 
esporte, cultura e assistência so-
cial. O documento está assinado 
como recebido pelo Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura de Mossoró, 
com data do dia 13 de maio de 
2021, às 13h37.

Em entrevista à Rádio Difu-
sora de Mossoró, na última quar-
ta-feira 22, Allyson Bezerra exi-
giu que o deputado Beto Rosado 
provasse que teria enviado recur-
sos para o município. “Eu quero 
que Beto mande o comprovante, 
mostrando que esse ano entrou 
pelo menos R$ 10 (na conta do 
município). Não tem”, desafiou, 
na ocasião.

Beto Rosado comprova 
envio de emendas para 
Mossoró; Prefeitura nega
Deputado federal apresentou documentos 
recebidos pelo gabinete de Allyson Bezerra

Constam nos ofícios data, hora e número de protocolo dados pela Prefeitura
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Nas pesquisas ligadas aos 
ministros bolsonaristas 
que sonham com o Sena-

do, um detalhe chama a atenção: 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) vence todos os cenários no 
1º turno e empata com o ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves (PDT) 
no 2º turno. Foi assim com a Consult divulgada no 
início da semana e também coma Real Time Big Da-
ta, no Jornal das Seis, da 96 FM. Mesmo com avalia-
ção próxima entre aprovação e desaprovação e uma 
rejeição alta, Fátima lidera.  

O Jornal das Seis, da 96 FM, divulgou nesta quar-
ta-feira 22, a quarta rodada da pesquisa Real Time Big 
Data. Ao todo, foram consultadas 1,5 mil pessoas em 
todo o Estado, entre segunda-feira 20 e terça-feira 21. 
O índice da margem de erro é de 3%, para mais ou 
para menos. O nível de confiança do levantamento 

é de 95%. Na disputa para Governo 
do RN, em um primeiro cenário, 
Fátima lidera com 37%. Styvenson 
Valentim (16%), Benes Leocádio 
(8%) e Breno Queiroga (3%) vem 
em seguida. 

Em um segundo cenário, Fá-
tima tem 35%. Carlos Eduardo 

(22%), Styvenson Valentim (13%) e Benes (5%) vem 
depois. Em simulação de 2º turno, Fátima venceria 
com folga Styvenson (45% x 31%), Benes Leocádio 
não teria a menor chance (47% a 26%) e Haroldo 
Azevedo levaria um passeio (50% x 21%). Com Car-
los Eduardo, a Big Data mostra 39% e Fátima 39%. 
Mas, assim como 2010, onde Carlos Eduardo amar-
gou 10% nas urnas, hoje ele também não tem gru-
po. Com grupo em 2018, ele venceu na capital com 
90 mil votos e em Parnamirim com 30 mil, mas Fáti-
ma abriu 400 mil votos no interior. 

Sem grupo político, Carlos Eduardo não tem 
como ameaçar Fátima Bezerra em 2022

DOIS POR UM. No RN, Lu-
la lidera a pesquisa estimulada 
com 50%. Jair Bolsonaro teve 
menos da metade, 23%; Ciro 
Gomes com 6%, Sérgio Moro 
com 5%, João Doria e André Ja-
nones com 1%. Rodrigo Pache-
co e Simone Tebet não tiveram 
citação. Branco e nulo 9% e não 
sabe e não responderam 5%

REJEIÇÃO. Fátima tem na 
pesquisa estimulada Big Data 
a maior rejeição, com 35%. Sty-
venson vem em seguida, com 
25%, Carlos Eduardo com 12%, 
Brenno Queiroga com 4%, Be-
nes Leocádio com 3%, Clorisa 
Linhares com 2% e Haroldo Aze-
vedo com 1%. Não rejeita nin-
guém 4% e rejeita todos 14%.

BOLSONARO. O que mais 
ajuda a governadora Fátima 
Bezerra em pensar na reelei-

ção é a situação do presidente 
Jair Bolsonaro. 68% dos poti-
guares desaprovam Jair Bol-
sonaro, diz Big Data. Apenas 
29% aprovam o Governo Bol-
sonaro no Rio Grande do Nor-
te, menos de um terço da po-
pulação. 

URNAS. Enquanto os bol-
sonaristas comemoram nú-
meros de rejeição e desapro-
vação do Governo Fátima Be-
zerra nas pesquisas Consult e 
Big Data, os petistas vibram 
com a situação de Bolsonaro 
no RN. O presidente da Repú-
blica vai para a reeleição com 
índices piores que o de Fáti-
ma. Se a turma dos ministros 
Fábio Faria e Rogério Marinho 
acha que vai derrotar Fátima, 
a turma do PT tem certeza que 
Bolsonaro não tem a menor 
chance.

Em apenas três dias, a Câ-
mara Municipal de Na-
tal (CMN) analisou as 488 

emendas ao projeto de revisão 
do Plano Diretor da cidade. A vo-
tação foi encerrada nesta quinta-
-feira 23, e com 25 votos a favor e 
quatro contrários, os vereadores 
aprovaram as modificações ao 
Plano. A vereadora Ana Paula (Ci-
dadania), que é de oposição, vo-
tou a favor da matéria. Os votos 
contrários foram dos vereado-
res: Brisa Bracchi (PT) – líder da 
oposição, Divaneide Basílio (PT), 
Pedro Gorki (PCdoB), e Robério 
Paulino (Psol). Foram apresenta-
das 488 emendas, sendo 280 con-
sensuais e 168 não consensuais. 
Deste total, 263 foram aprovadas, 
84 rejeitadas, 51 prejudicadas, 
e 90 retiradas de pauta. O proje-
to segue para sanção ou veto do 
prefeito Álvaro Dias.

Uma das alterações permite 
a construção de prédios altos na 
orla e no entorno do Parque das 
Dunas. São prédios com até 140 
metros de altura na região do Par-
que das Dunas; construções na 
Via Costeira de edificações mul-
tifamiliares; e aumento da altu-
ra dos prédios na Praia do Meio, 
que passa dos atuais 4 andares 
(12 metros) para 21 metros na 1ª 

quadra, 27 metros na 2ª quadra e 
até 60 metros na 3ª quadra, com 
a exceção das Áreas de Interesse 
Social (AEIS).

O presidente da Câmara, ve-
reador Paulinho Freire (PDT), 
ressaltou o desempenho do ple-
nário na abordagem dos temas. 
“Acho que no final demos um 
presente à cidade do Natal apro-
vando um Plano democrático, 
com muito debate, às vezes ca-
lorosos, mas que faz parte do Le-
gislativo. Tivemos emendas im-
portantes encartadas e sai daqui 
um Plano muito equilibrado, be-
neficiando o desenvolvimento de 

forma sustentável”, avaliou.
A líder da oposição, vereadora 

Brisa Bracchi, destacou que o Pla-
no não contempla os anseios das 
minorias. “Nem terreno abando-
nado, nem prédio particular pros 
empresários. O novo Plano Dire-
tor está revogando a área não edi-
ficante de Ponta Negra e somos 
totalmente contrários. Ali deveria 
ser construído um parque públi-
co para usufruto de todos. Defen-
demos um Plano Diretor que seja 
includente, que não deixe de fo-
ra uma população que sempre foi 
marginalizada”, defendeu.

Na bancada dos independen-
tes, o vereador Hermes Câmara 
(PTB) avaliou que as discussões 
ocorreram de forma que todos 
foram ouvidos e puderam contri-
buir. “Votamos buscando manter 
a serenidade. Consensualizamos 
emendas com a oposição e com 
a situação sempre recorrendo ao 
bom senso no entendimento pa-
ra o bem da cidade”, declarou.

O vereador Klaus Araujo 
(SDD), vice-presidente da Câma-
ra, falou sobre a votação. “Trata-
-se de uma proposição com gran-
des contribuições para o desen-

volvimento econômico e social 
da região. Hoje, a Praia do Meio 
carece de infraestrutura em todas 
as áreas. A partir de agora, o mu-
nicípio terá condições de investir 
na orla e transformar a realidade 
de toda comunidade”, justificou.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT) se pronunciou sobre seu vo-
to contrário ao projeto. “Eu não 
me rendo a um tempo de desen-
volvimento que favoreça a espe-
culação imobiliária. A estrutura 
precisa ser pensada para todas as 
pessoas e não para uma pequena 
parte da sociedade”, disparou.

Câmara de Vereadores aprova 
revisão do Plano Diretor de Natal
Liberada construção na Via Costeira e prédios altos na Redinha, Praia do Meio e Parque das Dunas

Parlamentares aprovaram projeto de revisão em apenas três dias; 25 votaram favoráveis e quatro foram contrários

foi o número 
total de emendas 
apresentadas, 263 
foram aprovadas, 
84 rejeitadas, 51 
prejudicadas e 90 
retiradas de pauta

488

Emendas

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT



FILIADO A 

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não tra-
duzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa 
tão-somente a promover o debate e a refl exão sobre proble-
mas dos mais variados segmentos da sociedade.

www.agorarn.com.br
Alex Viana 

Diretor-Presidente
Edilson Viana

Dir.Administrativo
Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 

PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br

       84 98117-1718

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

• Sexta-feira, 24 de dezembro de 20212 Política

O Centrão não quer nada 
do presidente Jair Bol-
sonaro além dos bilhões 

do orçamento federal e que ele 
desinfete no começo de 2023, 
para que os políticos aliados 
possam reescrever suas bio-
grafias, fazendo jus à melhor 
tradição colonial brasileira.

São abutres depredando 
a carcaça e o momento não 
poderia ser melhor para isso: 
um mandatário com a pior 
popularidade da história (e a 
maior rejeição também) e que 
usa da caneta presidencial de 
uma maneira pornográfica em 
benefício de parentes, amigos 
e interesses corporativos.

Esta generosidade com di-
nheiro público é que encanta 
os mais próximos do poder e 
está no dia-a-dia de uma Re-
pública sem futuro, que demo-
ra décadas para dar um passo 
à frente, mas que em metade 
desse tempo é capaz de recuar 
em dobro.

Com um orçamento mu-
quirana para 2022 de R$ 44 
bilhões para investir em in-
fraestrutura (estradas, ener-
gia, saneamento, educação e 
outras coisinhas mais), caberá 
ao povo brasileiro um legado 
de inflação galopante e cresci-
mento do subemprego.

Em contrapartida, a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição que garantiu R$ 113 
bilhões extras ao Orçamento 
de 22 e que vem a ser o dobro 
dos R$ 54 bilhões usados para 
inflar o orçamento inicial de 
R$ 35 bilhões do Auxílio Bra-
sil, que Bolsonaro usará para 
atrair novamente os eleitores 
pobres, tem data para terminar 
e é depois da eleição.  

Em meio ao festival de di-

nheiro dessa gastança, poli-
ciais federais e militares terão 
bônus bem mais duradouros; 
não que não mereçam, mas 
olhando a miséria ao redor dá 
quase para jurar que o resto da 
sociedade é que não merece 
tanta desfaçatez.

Antevendo a lama pe-
la frente, o Centrão já impôs 
como  condição para apoiar 
o governo no ano que vem  a 
parada imediata das críticas de 
Bolsonaro ao sistema eleitoral.

Em vez disso, para agradar 
os apoiadores, o presidente diz 
que o pleito de 22 será mais 
confiável só  porque as Forças 
Armadas fiscalizarão a votação.

Sempre os militares tute-
lando tudo, obviamente  mais 
uma fake, já que existe um 
Tribunal específico para esse 
assunto, o TRE.

Com a burra cheia de di-
nheiro das emendas do relator, 
é normal que o Centrão man-
de seus recadinhos de mo-
deração, já que Bolsonaro foi 
acometido de uma comichão 
estranha agora no fim do ano.

Pode até falar mal do mi-
nistro Alexandre de Moraes, só 
não mexe nas urnas que, em 
última análise, legitimaram 
os mandatos de todo mundo, 
inclusive, os de Bolsonaro nos 
últimos 30 anos.

Só lembrando: do mais en-
xuto orçamento federal de que 
se tem notícia, R$ 8,8 bilhões 
são voltados para investimen-
tos militares e apenas R$ 6,8 
bilhões à Infraestrutura, R$ 
4,7 bilhões à Saúde e R$ 3,7 bi-
lhões à Educação.

É nesse quadro que os con-
gressistas reservaram R$ 5,7 
bilhões para despesas eleito-
rais de 22.

O verdadeiro espírito de Natal

PRIORIDADES.É normal e 
aceitável que o governo Bolso-
naro queira deixar sua marca em 
matéria de programas sociais, 
embora como político e candi-
dato o presidente sempre tenha 
chamado a transferência como 
uma esmola política.

Num país miserável como 
o Brasil, não se pode prescin-
dir desses programas e nem de 
uma ampla cobertura de saúde, 
única no mundo, como o SUS.

É verdade que graças em 
parte à Bolsa Família o PT se 
manteve no poder por 15 anos. 
Mas precisou gerir esse progra-
ma com planejamento, o que 
não é o caso do Auxílio Brasil, 
que nem no nome consegue ser 
simpático.

“PASSE MAL, FDP”. O bol-
sonarismo trouxe mesmo cer-
ta elegância miliciana à política 
brasileira, a julgar pelas amea-
ças que técnicos da Anvisa estão 
recebendo, com o presidente e 
o ministro da Saúde ainda que-
rendo divulgar seus nomes.

“Último aviso”, “alerta popu-
lar”, “comunistinha sem caráter”, 
“passe mal fdp” fazem parte de 
algumas expressões contidas 
em cerca de 150 e mails dirigi-
dos a quem trabalha na agência 
responsável, entre muitas outras 
coisas, pela liberação de vacinas 
contra covid.

Esse festival de carinho e 
apreço aconteceu só entre sexta 
(17) até esta segunda-feira (20), 
depois da aprovação dos imu-
nizantes em crianças de 5 a 11 
anos.

O material já está todo na 
Polícia Federal. Resta saber se 
haverá boa vontade na apura-
ção.

CONFUSÃO. Wilhelm Reich, 
que foi um grande psiquiatra, 
sexólogo e psicanalista do século 
XX, costumava associar o caráter 
à maior virtude do ser humano.

Mas para os adeptos do pre-
sidente Jair Bolsonaro, caráter 
é apenas uma qualidade da ex-
trema-direita e não dos “comu-
nistinhas”, como se vivessemos 
em plena Guerra Fria, Berlim 
Oriental ainda existisse e o muro 
estivesse inteirinho ali dividindo 
os dois países.

Como se ainda houvesse 
comunistas no mundo fora da 
imaginação criativa do Partido 
da Causa Operária (PCO).

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Diante das denúncias feitas 
pelo deputado federal Be-
to Rosado (PP), de que a 

Prefeitura de Mossoró está prestes 
a perder quase R$ 44 milhões em 
emendas destinadas por ele para 
melhorias no município, o pre-
feito Allyson Bezerra (SDD) reafir-
mou que não recebeu “nenhum 
centavo”. Por meio de sua Asses-
soria de Comunicação, o manda-
tário disse que, “o município de 
Mossoró não recebeu nenhuma 
emenda parlamentar do deputa-
do neste ano de 2021 e não é ve-
rídica a informação de que o mu-
nicípio deixou de aplicar recursos 
que chegaram aos cofres do mu-
nicípio”.

Após a resposta da Prefeitura 
de Mossoró, nesta quinta-feira 
23, o deputado federal apresen-
tou documentos que compro-
vam o recebimento, pelo gabine-
te de Allyson Bezerra, de ofícios 
de seu mandato  informando que 
destinou recursos, dentro do Or-
çamento Geral da União de 2021, 
para obras na cidade. 

Ele enviou ao AGORA RN dois 
oficios de seu gabinete - um soli-
citando explicações sobre o uso 
de R$ 11 milhões em melhorias 
na cidade e outro informando a 
liberação de quase R$ 1,3 milhão 
para pavimentação de três ruas 
dos bairros Rincão e Planalto 13 
de Maio, com o carimbo e assina-
tura do Setor de Protocolo da Pre-
feitura de Mossoró. Os documen-
tos foram recebidos pelo Proto-
colo da Prefeitura nos dias 25 e 27 
de agosto de 2021. 

Além destes, o deputado apre-
sentou documentos que com-
provam a destinação de emendas 

no valor de R$ 966 mil -  sendo R$ 
516 mil para a construção de três 
academias da Saúde; R$ 330 mil 
para a Secretaria de Cultura e R$ 
150 mil para a Secretaria da Agri-
cultura, visando a aquisição de 
equipamentos para o sistema de 
inspeção municipal de produtos 
de origem animal e vegetal.

No documento, o deputado 
solicita que a Prefeitura realize 
as licitações, pois o dinheiro já 
se encontrava em conta na Caixa 
Econômica Federal (CEF). O ofí-
cio de nº008/2021/CD/GAB.840, 
está assinado como recebido pe-
lo Setor de Protocolo da Prefeitu-
ra de Mossoró, com data do dia 
27 de maio de 2021, às 13h55. 

Conforme oficio de 
nº007/2021/CD/GAB.840, data-
do de 13 de maio de 2021, o de-
putado federal Beto Rosado soli-
cita informações à Prefeitura de 
Mossoró sobre a destinação do 
valor de R$ 74 milhões em emen-
das que deveriam ser distribuídas 
nas áreas de saúde, infraestrutu-
ra urbana, educação, agricultura, 
esporte, cultura e assistência so-
cial. O documento está assinado 
como recebido pelo Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura de Mossoró, 
com data do dia 13 de maio de 
2021, às 13h37.

Em entrevista à Rádio Difu-
sora de Mossoró, na última quar-
ta-feira 22, Allyson Bezerra exi-
giu que o deputado Beto Rosado 
provasse que teria enviado recur-
sos para o município. “Eu quero 
que Beto mande o comprovante, 
mostrando que esse ano entrou 
pelo menos R$ 10 (na conta do 
município). Não tem”, desafiou, 
na ocasião.

Beto Rosado comprova 
envio de emendas para 
Mossoró; Prefeitura nega
Deputado federal apresentou documentos 
recebidos pelo gabinete de Allyson Bezerra

Constam nos ofícios data, hora e número de protocolo dados pela Prefeitura

Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021 • 3Política

 ÚLTIMAS DA POLÍTICADireto da Redação
redacao@agorarn.com.br

Nas pesquisas ligadas aos 
ministros bolsonaristas 
que sonham com o Sena-

do, um detalhe chama a atenção: 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) vence todos os cenários no 
1º turno e empata com o ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves (PDT) 
no 2º turno. Foi assim com a Consult divulgada no 
início da semana e também coma Real Time Big Da-
ta, no Jornal das Seis, da 96 FM. Mesmo com avalia-
ção próxima entre aprovação e desaprovação e uma 
rejeição alta, Fátima lidera.  

O Jornal das Seis, da 96 FM, divulgou nesta quar-
ta-feira 22, a quarta rodada da pesquisa Real Time Big 
Data. Ao todo, foram consultadas 1,5 mil pessoas em 
todo o Estado, entre segunda-feira 20 e terça-feira 21. 
O índice da margem de erro é de 3%, para mais ou 
para menos. O nível de confiança do levantamento 

é de 95%. Na disputa para Governo 
do RN, em um primeiro cenário, 
Fátima lidera com 37%. Styvenson 
Valentim (16%), Benes Leocádio 
(8%) e Breno Queiroga (3%) vem 
em seguida. 

Em um segundo cenário, Fá-
tima tem 35%. Carlos Eduardo 

(22%), Styvenson Valentim (13%) e Benes (5%) vem 
depois. Em simulação de 2º turno, Fátima venceria 
com folga Styvenson (45% x 31%), Benes Leocádio 
não teria a menor chance (47% a 26%) e Haroldo 
Azevedo levaria um passeio (50% x 21%). Com Car-
los Eduardo, a Big Data mostra 39% e Fátima 39%. 
Mas, assim como 2010, onde Carlos Eduardo amar-
gou 10% nas urnas, hoje ele também não tem gru-
po. Com grupo em 2018, ele venceu na capital com 
90 mil votos e em Parnamirim com 30 mil, mas Fáti-
ma abriu 400 mil votos no interior. 

Sem grupo político, Carlos Eduardo não tem 
como ameaçar Fátima Bezerra em 2022

DOIS POR UM. No RN, Lu-
la lidera a pesquisa estimulada 
com 50%. Jair Bolsonaro teve 
menos da metade, 23%; Ciro 
Gomes com 6%, Sérgio Moro 
com 5%, João Doria e André Ja-
nones com 1%. Rodrigo Pache-
co e Simone Tebet não tiveram 
citação. Branco e nulo 9% e não 
sabe e não responderam 5%

REJEIÇÃO. Fátima tem na 
pesquisa estimulada Big Data 
a maior rejeição, com 35%. Sty-
venson vem em seguida, com 
25%, Carlos Eduardo com 12%, 
Brenno Queiroga com 4%, Be-
nes Leocádio com 3%, Clorisa 
Linhares com 2% e Haroldo Aze-
vedo com 1%. Não rejeita nin-
guém 4% e rejeita todos 14%.

BOLSONARO. O que mais 
ajuda a governadora Fátima 
Bezerra em pensar na reelei-

ção é a situação do presidente 
Jair Bolsonaro. 68% dos poti-
guares desaprovam Jair Bol-
sonaro, diz Big Data. Apenas 
29% aprovam o Governo Bol-
sonaro no Rio Grande do Nor-
te, menos de um terço da po-
pulação. 

URNAS. Enquanto os bol-
sonaristas comemoram nú-
meros de rejeição e desapro-
vação do Governo Fátima Be-
zerra nas pesquisas Consult e 
Big Data, os petistas vibram 
com a situação de Bolsonaro 
no RN. O presidente da Repú-
blica vai para a reeleição com 
índices piores que o de Fáti-
ma. Se a turma dos ministros 
Fábio Faria e Rogério Marinho 
acha que vai derrotar Fátima, 
a turma do PT tem certeza que 
Bolsonaro não tem a menor 
chance.

Em apenas três dias, a Câ-
mara Municipal de Na-
tal (CMN) analisou as 488 

emendas ao projeto de revisão 
do Plano Diretor da cidade. A vo-
tação foi encerrada nesta quinta-
-feira 23, e com 25 votos a favor e 
quatro contrários, os vereadores 
aprovaram as modificações ao 
Plano. A vereadora Ana Paula (Ci-
dadania), que é de oposição, vo-
tou a favor da matéria. Os votos 
contrários foram dos vereado-
res: Brisa Bracchi (PT) – líder da 
oposição, Divaneide Basílio (PT), 
Pedro Gorki (PCdoB), e Robério 
Paulino (Psol). Foram apresenta-
das 488 emendas, sendo 280 con-
sensuais e 168 não consensuais. 
Deste total, 263 foram aprovadas, 
84 rejeitadas, 51 prejudicadas, 
e 90 retiradas de pauta. O proje-
to segue para sanção ou veto do 
prefeito Álvaro Dias.

Uma das alterações permite 
a construção de prédios altos na 
orla e no entorno do Parque das 
Dunas. São prédios com até 140 
metros de altura na região do Par-
que das Dunas; construções na 
Via Costeira de edificações mul-
tifamiliares; e aumento da altu-
ra dos prédios na Praia do Meio, 
que passa dos atuais 4 andares 
(12 metros) para 21 metros na 1ª 

quadra, 27 metros na 2ª quadra e 
até 60 metros na 3ª quadra, com 
a exceção das Áreas de Interesse 
Social (AEIS).

O presidente da Câmara, ve-
reador Paulinho Freire (PDT), 
ressaltou o desempenho do ple-
nário na abordagem dos temas. 
“Acho que no final demos um 
presente à cidade do Natal apro-
vando um Plano democrático, 
com muito debate, às vezes ca-
lorosos, mas que faz parte do Le-
gislativo. Tivemos emendas im-
portantes encartadas e sai daqui 
um Plano muito equilibrado, be-
neficiando o desenvolvimento de 

forma sustentável”, avaliou.
A líder da oposição, vereadora 

Brisa Bracchi, destacou que o Pla-
no não contempla os anseios das 
minorias. “Nem terreno abando-
nado, nem prédio particular pros 
empresários. O novo Plano Dire-
tor está revogando a área não edi-
ficante de Ponta Negra e somos 
totalmente contrários. Ali deveria 
ser construído um parque públi-
co para usufruto de todos. Defen-
demos um Plano Diretor que seja 
includente, que não deixe de fo-
ra uma população que sempre foi 
marginalizada”, defendeu.

Na bancada dos independen-
tes, o vereador Hermes Câmara 
(PTB) avaliou que as discussões 
ocorreram de forma que todos 
foram ouvidos e puderam contri-
buir. “Votamos buscando manter 
a serenidade. Consensualizamos 
emendas com a oposição e com 
a situação sempre recorrendo ao 
bom senso no entendimento pa-
ra o bem da cidade”, declarou.

O vereador Klaus Araujo 
(SDD), vice-presidente da Câma-
ra, falou sobre a votação. “Trata-
-se de uma proposição com gran-
des contribuições para o desen-

volvimento econômico e social 
da região. Hoje, a Praia do Meio 
carece de infraestrutura em todas 
as áreas. A partir de agora, o mu-
nicípio terá condições de investir 
na orla e transformar a realidade 
de toda comunidade”, justificou.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT) se pronunciou sobre seu vo-
to contrário ao projeto. “Eu não 
me rendo a um tempo de desen-
volvimento que favoreça a espe-
culação imobiliária. A estrutura 
precisa ser pensada para todas as 
pessoas e não para uma pequena 
parte da sociedade”, disparou.

Câmara de Vereadores aprova 
revisão do Plano Diretor de Natal
Liberada construção na Via Costeira e prédios altos na Redinha, Praia do Meio e Parque das Dunas

Parlamentares aprovaram projeto de revisão em apenas três dias; 25 votaram favoráveis e quatro foram contrários

foi o número 
total de emendas 
apresentadas, 263 
foram aprovadas, 
84 rejeitadas, 51 
prejudicadas e 90 
retiradas de pauta

488

Emendas

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT
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O NATAL CHEGOU TRAZENDO A 
ESPERANÇA DE DIAS 

MELHORES. É TEMPO DE 
RENOVAÇÃO, TEMPO DE 

AGRADECER E DE CELEBRAR. 
DESEDESEJAMOS AOS CLIENTES, 

FORNECEDORES E 
COLABORADORES UM NATAL 

DE PAZ E HARMONIA.

“As movimentações que 
vêm sendo realizadas 
em nível nacional, sob 

a liderança do ex-presidente Lu-
la, não deixam dúvidas sobre 
a amplitude das alianças dese-
jadas para ganhar as eleições. 
Essa mesma perspectiva deve 
orientar a governadora Fátima 
e o PT no Rio Grande do Norte”. 
Essa foi a avaliação do presiden-
te estadual do PT, Júnior Souto, 
sobre a possibilidade de alian-
ças políticas para as eleições do 
próximo ano, visando a reelei-
ção da governadora Fátima Be-
zerra (PT).  

Embora o presidente esta-
dual do PT admita que, “apenas 
no próximo ano, à medida que 
as composições em nível nacio-
nal se consolidem, é que abrire-
mos plenamente as discussões. 
E, em função dos consensos e 
maiorias estabelecidas, firma-
remos posições com o máximo 
(partidos) de alinhamento ao 
nosso projeto nacional”, já exis-
tem especulações de que PT e 
MDB estejam desenhando uma 
aliança partidária no Rio Gran-
de do Norte para 2022.

Júnior Souto nega isso e diz 
que, “na verdade, o Partido dos 
Trabalhadores não realizou con-
versas com o MDB”. Porém, ao 
contrário do que ele afirmou, o 
chefe do Gabinete Civil do Esta-
do, Raimundo Alves, defendeu 
as conversas do governo do PT 
com o MDB e disse que os di-
álogos já vêm acontecendo a 
partir do apoio que o deputa-
do estadual Bernardo Amorim 
(MDB) ofereceu ao governo de 
Fátima Bezerra (PT) na Assem-
bleia Legislativa e das parcerias 
administrativas com diversos 
municípios administrados pelo 
partido. E que o passo mais im-
portante foi dado pelo ex-pre-
sidente Lula, quando visitou o 
Natal, em agosto passado.

A governadora Fátima Be-
zerra (PT)t também  se pronun-
ciou sobre o tema e disse, recen-
temente, “estamos conversando 
sim com o MDB, que é um par-
tido importante e que tem mais 
de 30 prefeitos em todo o Esta-
do. O ex-presidente Lula este-
ve em Natal, em conversa com 

Garibaldi Alves e Walter Alves, 
inclusive participei. O PT tem 
uma ótima convivência e uma 
parceria administrativa muito 
boa com os prefeitos do inteior”. 

Raimundo Alves entende 
que,  “chapa majoritária não se 
discute sem envolver todos os 
componentes do projeto, que, 
no nosso caso, incluem outros 
partidos que estamos conver-
sando como MDB, por exemplo”. 

Raimundo Alves defendeu 
que as forças de esquerda do RN 
e a reaproximação do PT com o 
PDT é algo factível e desejável. 
“Vide as conversas que o presi-
dente Lula tem feito a nível na-
cional e é assim que procedere-
mos aqui. No momento certo, e, 
se o PDT sinalizar, esse debate 

será feito no PT e no PCdoB. A 
aproximação será natural, assim 
como a discussão de chapa”, res-
saltou.

Em entrevista exclusiva ao 
jornal AGORA RN nesta quin-
ta-feira 23, o presidente estadu-
al do PT, Júnior Souto afirmou 
que,  “quanto ao debate majo-
ritário estadual, por acordo in-
terno, decidimos faze-lo apenas 
nos primeiros meses do pró-
ximo ano e em conexão com a 
mesa de negociações nacional”, 
destacou.

Júnior Souto esclareceu ain-
da que esteve até essa última se-
mana realizando caravana, per-
correndo o Estado e discutin-
do táticas eleitorais. Ao mesmo 
tempo, ouviu a militância petis-
ta. No desenvolvimento dessa 
ação, “nos concentramos em es-
timular candidaturas no sentido 
do alcançar o objetivo concorrer 
às eleições de 2022 com chapas 
completas para estadual e fede-
ral”, enfatizou. 

Sobre as federações, o presi-
dente estadual do PT disse que, 
“sequer a direção nacional da 
sigla acumulou o debate neces-
sário. Então, como há uma reso-
lução a respeito, a discussão está 
aberta, mas ainda não no está-
gio de consultas formais aos di-
retórios estaduais. E continuou, 
“as especulações sobre federa-
ção, do nosso ponto de vista, en-
volvem um conjunto de siglas, 
no qual não se inscreve o MDB. 
Esse fato, contudo, não exclui 
tecnicamente a possibilidade 
de alianças nos Estados, pois as 
alianças para as majoritárias são 
permitidas por lei, fora dos limi-
tes da federação”, concluiu.

PT se articula com outros 
partidos no RN para 
possíveis alianças em 2022
Presidente da legenda diz que não há conversas com o MDB, mas 
Raimundo Alves diz que diálogos já estão em andamento 

Júnior afi rmou que partido só debaterá chapa majoritária no próximo ano

 “As federações, do 
nosso ponto de 
vista, envolvem 
um conjunto de 
siglas, no qual 
não se inscreve o 
MDB. Esse fato, 
contudo, não exclui 
a possibilidade 
de alianças nos 
Estados” 

Júnior Souto
Presidente do PT no RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

DIVULGAÇÃO
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gio de consultas formais aos di-
retórios estaduais. E continuou, 
“as especulações sobre federa-
ção, do nosso ponto de vista, en-
volvem um conjunto de siglas, 
no qual não se inscreve o MDB. 
Esse fato, contudo, não exclui 
tecnicamente a possibilidade 
de alianças nos Estados, pois as 
alianças para as majoritárias são 
permitidas por lei, fora dos limi-
tes da federação”, concluiu.

PT se articula com outros 
partidos no RN para 
possíveis alianças em 2022
Presidente da legenda diz que não há conversas com o MDB, mas 
Raimundo Alves diz que diálogos já estão em andamento 

Júnior afi rmou que partido só debaterá chapa majoritária no próximo ano

 “As federações, do 
nosso ponto de 
vista, envolvem 
um conjunto de 
siglas, no qual 
não se inscreve o 
MDB. Esse fato, 
contudo, não exclui 
a possibilidade 
de alianças nos 
Estados” 

Júnior Souto
Presidente do PT no RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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O prefeito de Natal Álvaro 
Dias (PSDB), em entrevis-
ta ao AGORA RN, pontuou 

algumas ações da sua gestão, ao 
fazer um breve balanço da sua 
atuação em 2021, prestando con-
tas à população e mostrando co-
mo o trabalho tem se desenvolvi-
do de forma intensa em todas as 
áreas. Álvaro Dias comentou que 
muitas ações foram executadas 
pela equipe de governo, que tem 
dedicação para continuar ofer-
tando serviços públicos de quali-
dade, além de atender às princi-
pais demandas da população.

O prefeito tucano destacou 
que a engorda da faixa de areia da 
Praia de Ponta Negra, que deve 
começar em breve, é uma obra de 
engenharia utilizada para contro-
le da erosão. Esse tipo de serviço 
já foi feito em praias famosas co-
mo a de Copacabana (RJ), na dé-
cada de 70; em Iracema (CE), nos 
anos 2000; e em Piedade (PE), e 
está em andamento no Balneário 
Camboriú (SC).

Ao começar sua fala, Álva-
ro Dias evidenciou o trabalho da 
Prefeitura Municipal no combate 
ao coronavírus, informando que 
90% da população de Natal to-
mou, pelo menos, uma dose da 
vacina contra a Covid-19.

“Fazendo um balanço das 
nossas atividades, uma presta-
ção de contas, sobre todas as 
ações desenvolvidas pela Prefei-
tura, eu queria começar falando 
sobre o programa de vacinação 
contra o coronavírus, principal-
mente porque foi uma doença 
nefasta, nociva que muito so-
frimento trouxe para a cidade 
de Natal, para o Brasil e para o 
mundo. Em Natal, implanta-
mos um sistema de vacinação 
vitorioso. Hoje, nós temos 80% 
da população com as duas do-
ses ministradas, e 90% com, pe-
lo menos, uma dose já tomada, 
atingindo bom índice de imu-
nidade contra o coronavírus. 
É uma prestação de contas de 
uma ação fundamental para 

preservar a vida e proteger a po-
pulação”, frisou.

Dando seguimento, o tucano 
elencou as obras de drenagem 
e pavimentação, que beneficia-
ram, em especial, a Zona Norte 
da Capital e o Planalto, na Zona 
Oeste. “Foram muitas, estamos 
concluindo o trabalho em 334 
ruas e algo em torno de 300 ru-
as já estão drenadas e pavimen-

tadas na Zona Norte. Seis lagoas 
de captação da região foram lim-
pas, acabando o alagamento em 
muitos setores e em várias ruas. 
No Planalto, estamos concluin-
do a pavimentação de 20 ruas e 
uma lagoa de captação, que será 
a maior da cidade e que, sozinha, 
resolve a drenagem de mais de 
50 ruas que ficavam alagadas du-
rante o inverno”.

Álvaro Dias faz balanço 
da gestão e a� rma que 
construirá Hospital
Prefeitura implantou Método Paulo Freire para alfabetização de 
jovens e adultos e revitalizou espaços culturais e turísticos na cidade

Outro tema abordado por Ál-
varo Dias foi a Educação, 
bastante afetada pela pan-

demia. Mesmo assim, a adminis-
tração municipal tem o que co-
memorar, pois conseguiu concluir 
a turma de alfabetização de adul-
tos. Com isso, aumentou o núme-
ro de alfabetizadas em Natal.

“Claro que a educação foi mui-
to atingida e prejudicada pela cri-
se do coronavírus, pois nossa ci-
dade ficou sem aulas presenciais. 
Mesmo assim, conseguimos con-
cluir a primeira turma de alfabe-
tização com o programa ‘Apren-
dendo Mais’, que utiliza o método 
de alfabetização rápida instituído 
pelo professor Paulo Freire, e for-
mamos a primeira turma comple-
tamente alfabetizada pelo méto-
do Paulo Freire na cidade de Natal. 
Grande avanço, que estamos dan-
do continuidade à alfabetização 
de jovens e adultos da nossa cida-
de utilizando esse método”.

Elencando as ações da assis-
tência social, o gestor destacou 
o trabalho do secretário Adjuto 
Dias. “Temos inovações impor-
tantes feitas pelo secretário Ad-
juto, como a entrega, implan-
tação e colocando em funcio-
namento o Centro de Empre-
endedorismo e Trabalho, que 
funciona no Alecrim. Em parce-
ria com o Sebrae, temos o Sine, 
funcionando para inserir pes-
soas no mercado de trabalho e 
oferecer vários cursos de qua-
lificação profissional. Além de 
uma equipe que orienta a quem 
quer empreender e começar o 
seu próprio negócio, a sua pró-
pria empresa. Toda a orientação 
técnica necessária para que isto 
aconteça é fornecida no centro 
municipal de trabalho e empre-
endedorismo, que foi instituído 
e colocado em funcionamen-
to pela Secretaria de Trabalho e 
Ação Social”.

Ao comentar sobre as inova-
ções para atrair mais turis-
tas para Natal, Álvaro Dias 

salientou as obras de revitaliza-
ção dos espaços culturais da ci-
dade e a obra da engorda da faixa 
de areia da praia de Ponta Negra.

“Estamos iniciando a engor-
da de Ponta Negra, que  aumen-
tará em 50 metros a faixa de areia 
na maré alta e mais de 100 me-
tros na maré baixa, com mais es-
paço, mais tranquilidade e co-
modidade para todos”.

E acrescentou: “O Natal em 
Natal do recomeço, que está em 
andamento. O novo Beco da La-
ma que entregamos com o piso 
refeito, harmonizado, um piso 
ecológico que vai dar uma maior 
comodidade de todos que fre-
quentam o espaço. Lembrando, 
também, que o espaço Ruy Pe-
reira está em funcionamento. E a 
modernização, a revitalização do 
Centro Histórico de Natal está na 

prioridade da gestão e estaremos 
em breve dando continuidade”.

O prefeito lembrou que o 
Centro Histórico faz parte de um 
projeto amplo de revitalização 
que inclui a Ribeira. “Nós vamos 
reformar o Passo da Pátria, onde 
encerramos a procissão de Nos-
sa Senhora da Apresentação, re-
fazendo toda aquela infraestru-
tura. Ali vai se transformar em 
um local turístico com duas no-
vas praças, o que irá permitir um 
espaço importante de contem-
plação do pôr do Sol e um novo 
complexo turístico da nossa ci-
dade”.

Álvaro falou do complexo 
turístico da Redinha, “já se en-
contra em andamento, e nós va-
mos concluir porque vamos dar 
aí uma prioridade importante 
ao segmento turístico da nossa 
cidade que é responsável pela 
maior parte da geração de em-
prego e renda na cidade”, disse.

Educação adota Método 
Paulo Freire para 
alfabetização de adultos

Investimento em 
revitalização de espaços 
culturais e turísticos

Álvaro, sobre Hospital Municipal: “Em breve estaremos licitando a obra”

JOSÉ ALDENIR

“Em breve, a 
obra do Hospital 
Municipal de 
Natal será licitada, 
sendo uma obra 
necessária e 
importante para 
a cidade. Ele será 
construído no 
bairro do Pitimbu”
Álvaro Dias
Prefeito do Natal

“Desejo um Natal de 
paz, tranquilidade, 
harmonia e um 
Ano Novo de muita 
esperança, muitas 
realizações de paz 
de prosperidade 
para todos os que 
moram e habitam 
nesta cidade 
agradável, tranquila, 
harmônica, bela 
por natureza. Um 
grande abraço”.

Álvaro Dias
Prefeito do Natal

Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021 • 7Política

O presidente estadual do 
Pros e secretário de De-
senvolvimento Econômi-

co do Rio Grande do Norte, Jaime 
Calado, afirmou, em entrevista 
ao AGORA RN nesta quinta-feira 
23, que, pelo menos por enquan-
to, não trocará o Partido Republi-
cano da Ordem Social (Pros) pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT). 
E que a senadora Zenaide Maia, 
sua esposa, também permanece-
rá na legenda. Ele comentou que 
se sentiu lisonjeado pelo convite 
feito pelos dirigentes do PT para 
integrar o quadro de filiados.

“Ficamos honrados. Mas, va-
mos continuar no Pros e aliados 
ao PT, defendendo o governo de 
Fátima Bezerra e defendendo o 
nome de Luiz Inácio Lula da Silva 
para presidência da República”, 
ressaltou Jaime, que comentou 
que não há motivos para deixar o 
partido.

“Estamos bem no Pros. Não 
me vejo fora da legenda, nem ve-
jo também a senadora Zenaide”, 
argumentou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, in-
formando que, mesmo cotada 
para trocar sigla, ela dificilmen-
te vai mudar. “Queremos fortale-
cer a legenda no Rio Grande do 
Norte. O momento é de articula-
ção dentro do partido, queremos 
montar uma relação de nomes 
para as disputas na Assembleia 
Legislativa e na Câmara Federal”. 

Questionado de quem par-
tiu o convite para que o casal se 
filiasse ao PT, o presidente do 

Pros desconversou e limitou-se 
a dizer que teria sido de dirigen-
tes da legenda, não especifican-
do se tratavam de membros da 
executiva local ou da executiva 
nacional.

A reportagem do AGORA RN 
também procurou o presidente 
estadual do PT, Júnior Souto, para 
falar sobre o assunto, mas o mes-
mo nada comentou. O primeiro 
contato foi no último dia 20, as-
sim que o AGORA RN soube do 
convite feito ao casal, mas o pe-
tista se ateve a dizer que, no mo-
mento, não poderia falar, no en-
tanto, posteriormente, comenta-
ria o assunto.

É notório que, para o casal, 
o ideal é ficar no Pros e dialogar 
com o PT. Jaime Calado não es-
conde de ninguém sua aproxi-
mação com o ex-presidente Lu-

la, e também se mostrou sólido 
no comando do partido no Rio 
Grande Norte, inclusive alguns 
membros da legenda, como a 
deputada federal Carla Dickson, 
por não concordar em apoiar a 
governadora Fátima Bezerra em 
2022, estão deixando a legenda. 
Ao passo que Carla não queria su-
bir em palanque de esquerda, Jai-
me Calado e Zenaide Maia fazem 
questão de estarem em completa 
sintonia com os movimentos es-
querdistas.

“Estivemos, estamos e estare-
mos ao lado do maior presiden-
te da história recente do Brasil. O 
cara que governou pensando nos 
mais pobres, pensando no de-
senvolvimento das empresas pa-
ra gerar mais empregos e rique-
zas para o país, que tirou milhões 
de brasileiros da condição de mi-

séria e extrema pobreza, que teve 
um olhar diferenciado para os fi-
lhos e filhas dos trabalhadores. É 
assim que vamos devolver a dig-
nidade aos que mais precisam”, 
argumentou.

O partido de Jaime Calado 
vem fazendo um grande trabalho 
de filiação pelo Estado. Recente-
mente, houve ato em Apodi. “A 
ideia é filiar o maior número de 
pessoas, fortalecer a legenda”, de-
clarou, comunicando que estes 
contam com a presença da sena-
dora Zenaide, de prefeitos, vice-
-prefeitos, vereadores, dos mem-
bros das comissões provisórias 
municipais e lideranças de diver-
sas regiões do Estado. Atualmen-
te, pelos dados que constam no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
o Pros no Rio Grande do Norte 
possui 2.574 filiados.

Jaime Calado e Zenaide declinam 
de convite para se � liar ao PT
Dupla permanece no Pros, defendendo o governo Fátima Bezerra e Lula para presidência da República

O Pros vive uma incógnita, 
pois, em cada região do 
país, possui posições di-

ferentes. No RN, o presidente es-
tadual, Jaime Calado, já firmou 
a postura pró esquerda. Na Câ-
mara, por exemplo, o partido se 
posicionou contrário ao possível 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Tomando-se por 
base este comportamento, difi-
cilmente o Pros comporá uma fe-
deração partidária com o PT.

Vale ressaltar que a Lei permi-
te que partidos se unam em fe-
derações e atuem como uma só 
legenda por quatro anos, com as 
novas regras valendo para as pró-
ximas eleições, já que entraram 
em vigor com um ano de antece-
dência. As federações são forma-
das por partidos que têm afini-
dade programática e duram pelo 
menos os quatro anos do man-
dato. Se algum partido deixar a 
federação antes desse prazo, so-

fre punições, tais como a proibi-
ção de utilização dos recursos do 
Fundo Partidário pelo período re-
manescente.

Outro ponto que se deve res-
saltar é que as federações devem 
ter abrangência nacional, ao con-
trário do regime de coligações, 
que têm alcance estadual e po-
dem variar de um estado para 
outro. Também chama atenção 
a questão da afinidade ideológi-
ca, como as federações preveem 
uma união por todo o manda-
to, os partidos se unirão a outros 
com os quais tenham afinida-
de ideológica, reduzindo o risco 
de um eleitor ajudar a eleger um 
candidato de ideologia oposta. 
Então, para uma possível forma-
ção de federação, todas as ques-

tões colocadas devem ser levadas 
em consideração tanto pelo Pros, 
quanto pelo PT.

NO TSE E STF. Recentemen-
te, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) regulamentou a formação 
de federações partidárias para as 
Eleições de 2022. Aprovada por 
unanimidade, a norma confere 
personalidade jurídica distinta. 
Elas terão vigência por prazo in-
determinado e os partidos fede-
rados conservam seu nome, sigla, 
número, filiados e o acesso aos 
recursos do Fundo Partidário ou 
do Eleitoral. Também não se alte-
ra o dever de prestar contas dos 
recursos públicos que recebem.

Aquele que se desligar antes 
do prazo, não poderá ingressar 

em outra federação e, ainda, não 
poderá celebrar coligação nas 
duas eleições seguintes. Tam-
bém não poderá utilizar o Fundo 
Partidário durante o tempo que 
faltar para completar os quatro 
anos. A exceção ocorre no caso 
de a federação ser extinta apenas 
porque os partidos que a com-
põem irão se fundir ou, então, 
porque um deles irá incorporar 
os demais.

No Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o ministro Luís Roberto 
Barroso confirmou a validade das 
federações partidárias e definiu 
que o prazo para registro é de seis 
meses antes da eleição, ou seja, 
em abril de 2022. A decisão tem 
caráter provisório e deverá ser 
analisada pelo plenário do STF.

Pros possui posições 
distintas em cada região

Adja Brito
Repórter de Política

Jaime Calado comentou que não há motivos para deixar o Pros Zenaide quer fortalecer a legenda no RN e é presença marcante nas fi liações

“Vamos continuar 
no Pros e aliados 
ao PT, defendendo 
o governo de 
Fátima Bezerra 
e defendendo 
o nome de Luiz 
Inácio Lula da Silva 
para presidência da 
República”
Jaime Calado
Secretário

JOSÉ ALDENIRJOSÉ ALDENIR
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O prefeito de Natal Álvaro 
Dias (PSDB), em entrevis-
ta ao AGORA RN, pontuou 

algumas ações da sua gestão, ao 
fazer um breve balanço da sua 
atuação em 2021, prestando con-
tas à população e mostrando co-
mo o trabalho tem se desenvolvi-
do de forma intensa em todas as 
áreas. Álvaro Dias comentou que 
muitas ações foram executadas 
pela equipe de governo, que tem 
dedicação para continuar ofer-
tando serviços públicos de quali-
dade, além de atender às princi-
pais demandas da população.

O prefeito tucano destacou 
que a engorda da faixa de areia da 
Praia de Ponta Negra, que deve 
começar em breve, é uma obra de 
engenharia utilizada para contro-
le da erosão. Esse tipo de serviço 
já foi feito em praias famosas co-
mo a de Copacabana (RJ), na dé-
cada de 70; em Iracema (CE), nos 
anos 2000; e em Piedade (PE), e 
está em andamento no Balneário 
Camboriú (SC).

Ao começar sua fala, Álva-
ro Dias evidenciou o trabalho da 
Prefeitura Municipal no combate 
ao coronavírus, informando que 
90% da população de Natal to-
mou, pelo menos, uma dose da 
vacina contra a Covid-19.

“Fazendo um balanço das 
nossas atividades, uma presta-
ção de contas, sobre todas as 
ações desenvolvidas pela Prefei-
tura, eu queria começar falando 
sobre o programa de vacinação 
contra o coronavírus, principal-
mente porque foi uma doença 
nefasta, nociva que muito so-
frimento trouxe para a cidade 
de Natal, para o Brasil e para o 
mundo. Em Natal, implanta-
mos um sistema de vacinação 
vitorioso. Hoje, nós temos 80% 
da população com as duas do-
ses ministradas, e 90% com, pe-
lo menos, uma dose já tomada, 
atingindo bom índice de imu-
nidade contra o coronavírus. 
É uma prestação de contas de 
uma ação fundamental para 

preservar a vida e proteger a po-
pulação”, frisou.

Dando seguimento, o tucano 
elencou as obras de drenagem 
e pavimentação, que beneficia-
ram, em especial, a Zona Norte 
da Capital e o Planalto, na Zona 
Oeste. “Foram muitas, estamos 
concluindo o trabalho em 334 
ruas e algo em torno de 300 ru-
as já estão drenadas e pavimen-

tadas na Zona Norte. Seis lagoas 
de captação da região foram lim-
pas, acabando o alagamento em 
muitos setores e em várias ruas. 
No Planalto, estamos concluin-
do a pavimentação de 20 ruas e 
uma lagoa de captação, que será 
a maior da cidade e que, sozinha, 
resolve a drenagem de mais de 
50 ruas que ficavam alagadas du-
rante o inverno”.

Álvaro Dias faz balanço 
da gestão e a� rma que 
construirá Hospital
Prefeitura implantou Método Paulo Freire para alfabetização de 
jovens e adultos e revitalizou espaços culturais e turísticos na cidade

Outro tema abordado por Ál-
varo Dias foi a Educação, 
bastante afetada pela pan-

demia. Mesmo assim, a adminis-
tração municipal tem o que co-
memorar, pois conseguiu concluir 
a turma de alfabetização de adul-
tos. Com isso, aumentou o núme-
ro de alfabetizadas em Natal.

“Claro que a educação foi mui-
to atingida e prejudicada pela cri-
se do coronavírus, pois nossa ci-
dade ficou sem aulas presenciais. 
Mesmo assim, conseguimos con-
cluir a primeira turma de alfabe-
tização com o programa ‘Apren-
dendo Mais’, que utiliza o método 
de alfabetização rápida instituído 
pelo professor Paulo Freire, e for-
mamos a primeira turma comple-
tamente alfabetizada pelo méto-
do Paulo Freire na cidade de Natal. 
Grande avanço, que estamos dan-
do continuidade à alfabetização 
de jovens e adultos da nossa cida-
de utilizando esse método”.

Elencando as ações da assis-
tência social, o gestor destacou 
o trabalho do secretário Adjuto 
Dias. “Temos inovações impor-
tantes feitas pelo secretário Ad-
juto, como a entrega, implan-
tação e colocando em funcio-
namento o Centro de Empre-
endedorismo e Trabalho, que 
funciona no Alecrim. Em parce-
ria com o Sebrae, temos o Sine, 
funcionando para inserir pes-
soas no mercado de trabalho e 
oferecer vários cursos de qua-
lificação profissional. Além de 
uma equipe que orienta a quem 
quer empreender e começar o 
seu próprio negócio, a sua pró-
pria empresa. Toda a orientação 
técnica necessária para que isto 
aconteça é fornecida no centro 
municipal de trabalho e empre-
endedorismo, que foi instituído 
e colocado em funcionamen-
to pela Secretaria de Trabalho e 
Ação Social”.

Ao comentar sobre as inova-
ções para atrair mais turis-
tas para Natal, Álvaro Dias 

salientou as obras de revitaliza-
ção dos espaços culturais da ci-
dade e a obra da engorda da faixa 
de areia da praia de Ponta Negra.

“Estamos iniciando a engor-
da de Ponta Negra, que  aumen-
tará em 50 metros a faixa de areia 
na maré alta e mais de 100 me-
tros na maré baixa, com mais es-
paço, mais tranquilidade e co-
modidade para todos”.

E acrescentou: “O Natal em 
Natal do recomeço, que está em 
andamento. O novo Beco da La-
ma que entregamos com o piso 
refeito, harmonizado, um piso 
ecológico que vai dar uma maior 
comodidade de todos que fre-
quentam o espaço. Lembrando, 
também, que o espaço Ruy Pe-
reira está em funcionamento. E a 
modernização, a revitalização do 
Centro Histórico de Natal está na 

prioridade da gestão e estaremos 
em breve dando continuidade”.

O prefeito lembrou que o 
Centro Histórico faz parte de um 
projeto amplo de revitalização 
que inclui a Ribeira. “Nós vamos 
reformar o Passo da Pátria, onde 
encerramos a procissão de Nos-
sa Senhora da Apresentação, re-
fazendo toda aquela infraestru-
tura. Ali vai se transformar em 
um local turístico com duas no-
vas praças, o que irá permitir um 
espaço importante de contem-
plação do pôr do Sol e um novo 
complexo turístico da nossa ci-
dade”.

Álvaro falou do complexo 
turístico da Redinha, “já se en-
contra em andamento, e nós va-
mos concluir porque vamos dar 
aí uma prioridade importante 
ao segmento turístico da nossa 
cidade que é responsável pela 
maior parte da geração de em-
prego e renda na cidade”, disse.

Educação adota Método 
Paulo Freire para 
alfabetização de adultos

Investimento em 
revitalização de espaços 
culturais e turísticos

Álvaro, sobre Hospital Municipal: “Em breve estaremos licitando a obra”

JOSÉ ALDENIR

“Em breve, a 
obra do Hospital 
Municipal de 
Natal será licitada, 
sendo uma obra 
necessária e 
importante para 
a cidade. Ele será 
construído no 
bairro do Pitimbu”
Álvaro Dias
Prefeito do Natal

“Desejo um Natal de 
paz, tranquilidade, 
harmonia e um 
Ano Novo de muita 
esperança, muitas 
realizações de paz 
de prosperidade 
para todos os que 
moram e habitam 
nesta cidade 
agradável, tranquila, 
harmônica, bela 
por natureza. Um 
grande abraço”.

Álvaro Dias
Prefeito do Natal
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O presidente estadual do 
Pros e secretário de De-
senvolvimento Econômi-

co do Rio Grande do Norte, Jaime 
Calado, afirmou, em entrevista 
ao AGORA RN nesta quinta-feira 
23, que, pelo menos por enquan-
to, não trocará o Partido Republi-
cano da Ordem Social (Pros) pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT). 
E que a senadora Zenaide Maia, 
sua esposa, também permanece-
rá na legenda. Ele comentou que 
se sentiu lisonjeado pelo convite 
feito pelos dirigentes do PT para 
integrar o quadro de filiados.

“Ficamos honrados. Mas, va-
mos continuar no Pros e aliados 
ao PT, defendendo o governo de 
Fátima Bezerra e defendendo o 
nome de Luiz Inácio Lula da Silva 
para presidência da República”, 
ressaltou Jaime, que comentou 
que não há motivos para deixar o 
partido.

“Estamos bem no Pros. Não 
me vejo fora da legenda, nem ve-
jo também a senadora Zenaide”, 
argumentou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, in-
formando que, mesmo cotada 
para trocar sigla, ela dificilmen-
te vai mudar. “Queremos fortale-
cer a legenda no Rio Grande do 
Norte. O momento é de articula-
ção dentro do partido, queremos 
montar uma relação de nomes 
para as disputas na Assembleia 
Legislativa e na Câmara Federal”. 

Questionado de quem par-
tiu o convite para que o casal se 
filiasse ao PT, o presidente do 

Pros desconversou e limitou-se 
a dizer que teria sido de dirigen-
tes da legenda, não especifican-
do se tratavam de membros da 
executiva local ou da executiva 
nacional.

A reportagem do AGORA RN 
também procurou o presidente 
estadual do PT, Júnior Souto, para 
falar sobre o assunto, mas o mes-
mo nada comentou. O primeiro 
contato foi no último dia 20, as-
sim que o AGORA RN soube do 
convite feito ao casal, mas o pe-
tista se ateve a dizer que, no mo-
mento, não poderia falar, no en-
tanto, posteriormente, comenta-
ria o assunto.

É notório que, para o casal, 
o ideal é ficar no Pros e dialogar 
com o PT. Jaime Calado não es-
conde de ninguém sua aproxi-
mação com o ex-presidente Lu-

la, e também se mostrou sólido 
no comando do partido no Rio 
Grande Norte, inclusive alguns 
membros da legenda, como a 
deputada federal Carla Dickson, 
por não concordar em apoiar a 
governadora Fátima Bezerra em 
2022, estão deixando a legenda. 
Ao passo que Carla não queria su-
bir em palanque de esquerda, Jai-
me Calado e Zenaide Maia fazem 
questão de estarem em completa 
sintonia com os movimentos es-
querdistas.

“Estivemos, estamos e estare-
mos ao lado do maior presiden-
te da história recente do Brasil. O 
cara que governou pensando nos 
mais pobres, pensando no de-
senvolvimento das empresas pa-
ra gerar mais empregos e rique-
zas para o país, que tirou milhões 
de brasileiros da condição de mi-

séria e extrema pobreza, que teve 
um olhar diferenciado para os fi-
lhos e filhas dos trabalhadores. É 
assim que vamos devolver a dig-
nidade aos que mais precisam”, 
argumentou.

O partido de Jaime Calado 
vem fazendo um grande trabalho 
de filiação pelo Estado. Recente-
mente, houve ato em Apodi. “A 
ideia é filiar o maior número de 
pessoas, fortalecer a legenda”, de-
clarou, comunicando que estes 
contam com a presença da sena-
dora Zenaide, de prefeitos, vice-
-prefeitos, vereadores, dos mem-
bros das comissões provisórias 
municipais e lideranças de diver-
sas regiões do Estado. Atualmen-
te, pelos dados que constam no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
o Pros no Rio Grande do Norte 
possui 2.574 filiados.

Jaime Calado e Zenaide declinam 
de convite para se � liar ao PT
Dupla permanece no Pros, defendendo o governo Fátima Bezerra e Lula para presidência da República

O Pros vive uma incógnita, 
pois, em cada região do 
país, possui posições di-

ferentes. No RN, o presidente es-
tadual, Jaime Calado, já firmou 
a postura pró esquerda. Na Câ-
mara, por exemplo, o partido se 
posicionou contrário ao possível 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Tomando-se por 
base este comportamento, difi-
cilmente o Pros comporá uma fe-
deração partidária com o PT.

Vale ressaltar que a Lei permi-
te que partidos se unam em fe-
derações e atuem como uma só 
legenda por quatro anos, com as 
novas regras valendo para as pró-
ximas eleições, já que entraram 
em vigor com um ano de antece-
dência. As federações são forma-
das por partidos que têm afini-
dade programática e duram pelo 
menos os quatro anos do man-
dato. Se algum partido deixar a 
federação antes desse prazo, so-

fre punições, tais como a proibi-
ção de utilização dos recursos do 
Fundo Partidário pelo período re-
manescente.

Outro ponto que se deve res-
saltar é que as federações devem 
ter abrangência nacional, ao con-
trário do regime de coligações, 
que têm alcance estadual e po-
dem variar de um estado para 
outro. Também chama atenção 
a questão da afinidade ideológi-
ca, como as federações preveem 
uma união por todo o manda-
to, os partidos se unirão a outros 
com os quais tenham afinida-
de ideológica, reduzindo o risco 
de um eleitor ajudar a eleger um 
candidato de ideologia oposta. 
Então, para uma possível forma-
ção de federação, todas as ques-

tões colocadas devem ser levadas 
em consideração tanto pelo Pros, 
quanto pelo PT.

NO TSE E STF. Recentemen-
te, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) regulamentou a formação 
de federações partidárias para as 
Eleições de 2022. Aprovada por 
unanimidade, a norma confere 
personalidade jurídica distinta. 
Elas terão vigência por prazo in-
determinado e os partidos fede-
rados conservam seu nome, sigla, 
número, filiados e o acesso aos 
recursos do Fundo Partidário ou 
do Eleitoral. Também não se alte-
ra o dever de prestar contas dos 
recursos públicos que recebem.

Aquele que se desligar antes 
do prazo, não poderá ingressar 

em outra federação e, ainda, não 
poderá celebrar coligação nas 
duas eleições seguintes. Tam-
bém não poderá utilizar o Fundo 
Partidário durante o tempo que 
faltar para completar os quatro 
anos. A exceção ocorre no caso 
de a federação ser extinta apenas 
porque os partidos que a com-
põem irão se fundir ou, então, 
porque um deles irá incorporar 
os demais.

No Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o ministro Luís Roberto 
Barroso confirmou a validade das 
federações partidárias e definiu 
que o prazo para registro é de seis 
meses antes da eleição, ou seja, 
em abril de 2022. A decisão tem 
caráter provisório e deverá ser 
analisada pelo plenário do STF.

Pros possui posições 
distintas em cada região

Adja Brito
Repórter de Política

Jaime Calado comentou que não há motivos para deixar o Pros Zenaide quer fortalecer a legenda no RN e é presença marcante nas fi liações

“Vamos continuar 
no Pros e aliados 
ao PT, defendendo 
o governo de 
Fátima Bezerra 
e defendendo 
o nome de Luiz 
Inácio Lula da Silva 
para presidência da 
República”
Jaime Calado
Secretário

JOSÉ ALDENIRJOSÉ ALDENIR
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NATAL ZONA NORTE. Conseguimos 1.100 crianças brincarem gratuitamente no Parque Nacional, na Área de 
Lazer, com distribuição de 600 lancheirinhas com pipocas, pirulito, confeito, 300 brinquedos sorteados, entre 
bicicletas de adulto e criança, carrinhos, caminhões, bolas, bolsas, aviões, 1000 picolés do Fribon e Boa Saúde. 
A festa foi toda coordenada por amigos da zona Norte, Luduvina, Suzete Braga, Gérson do Bairro Nordeste, Ga-
lego Queiroz de Igapó, Claudinho, Omar da Pompeia, Fátima do Arraiá Nova Natal, Edna do Câmara Cascudo, 
grupo Anjos de Resgate, 4º BPM, Coronel Araújo. Foram mais de 3.000 pessoas na Área de Lazer, com toda se-
gurança particular e da PM, uma festa de paz e alegria, Apoio: 96FM/O Povo No Radio, Band Natal, Jornal Agora 
RN e o Blog Natal Notícias. 

Atividades comerciais geram 
R$ 6,2 bilhões em impostos no RN
Empresas foram responsáveis por repasse nominal de ICMS superior 20% ao que foi recolhido em 11 meses  de 2020

A arrecadação do tributo 
que tem o maior peso na 
atividade comercial acu-

mulou em novembro um mon-
tante de R$ 6,2 bilhões no Rio 
Grande do Norte em função do 
recolhimento do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). O vo-
lume é referente ao período en-
tre janeiro e novembro. No mes-
mo intervalo do ano passado, a 
arrecadação desse imposto foi 
de R$ 5,17 bilhões, o que repre-
senta um crescimento nominal 
de 20,3% sem considerar a infla-
ção oficial do período.

Os maiores volumes foram 
registrados nos meses de agos-
to, outubro e novembro, quando 
a arrecadação de ICMS ultrapas-
sou o patamar de R$ 600 milhões, 
registrando respectivamente o 
recolhimento de R$ 610 milhões, 
R$ 600 milhões e 671 milhões.

Os dados foram elaborados 
pela Unidade de Gestão Estraté-
gica do Sebrae no Rio Grande do 
Norte com base em informações 
do Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) e compi-
lados em um boletim, que traz a 

evolução da arrecadação mensal 
e também um comparativo do 
período com anos anteriores. E 
segundo o informativo, este foi 
o melhor desempenho das em-
presas que comercializam mer-
cadorias desde 2017, quando co-
meçou a série histórica.

VENDAS. E há uma explica-
ção para a alta na arrecadação 
do ICMS em novembro. De acor-
do com informações divulgadas 
pela Secretaria Estadual de Tri-
butação (SET-RN), a quantida-
de de operações de vendas feitas 

em novembro chegou a 28,5 mi-
lhões de operações e os valores 
médios das vendas diárias che-
garam a R$ 99,8 milhões.

O comércio varejista foi o se-
tor que teve o maior crescimen-
to no período, com uma alta de 
8,2% e vendas diárias de quase 

R$ 100 milhões. As empresas do 
setor atacadista tiveram um au-
mento nas vendas de 7,8%, o se-
gundo maior do mês, em com-
paração com o mês anterior. Is-
so é referente a vendas da ordem 
de R$ 63,7 milhões por dia. No 
mês passado, a indústria cresceu 
5,7%, em função de um fatura-
mento médio diário de R$ 55 mi-
lhões, em relação a outubro.

“Esse aquecimento nas ven-
das e volume diário de opera-
ções se reflete em arrecadação, o 
que explica esse volume acumu-
lado de R$ 6,2 bilhões em ICMS”, 
analisa a gerente da Unidade de 
Gestão Estratégica do Sebrae-
-RN, Alinne Priscila Dantas.

Considerando que o acumu-
lado nos 11 primeiros meses de 
2017 foi de R$ 4,73 bilhões, hou-
ve um crescimento nominal de 
24% na arrecadação de ICMS 
no estado até este ano. Porém, a 
inflação medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE), foi maior: 27,2%. 
Isso significa que o montan-
te arrecadado, na verdade, te-
ve crescimento real entre os úl-
timos cinco anos de apenas 7,1 
pontos percentuais.

Maiores volumes foram registrados nos meses de agosto, outubro e novembro; ICMS passou de R$ 600 milhões 

SAÚDE. Lamentável a 
dívida da Prefeitura com 
setor da saúde, levando à 
suspensão  das cirurgias 
cardiológicas em Natal. Se 
isso não for resolvido ur-
gente, passa a ser um cri-
me!!! O secretário da Saúde 
de Natal reclama da falta 
de repasse do Governo do 
Estado. Nada justifica esta 
suspensão.

MOSSORÓ. Tem reper-
cutido negativo a persegui-
ção do prefeito de Mossoró 
contra o seu vice. O motivo 
é que o prefeito quer exigir 
que o vice vote no candi-
dato dele para 2022, como 
o vice não concorda, o pre-
feito chegou até demitir e 
fechar o Gabinete da Vice- 
Prefeitura, que é um crime. 
O Brasil usa o sistema de-
mocrático.

CULTURA.Vamos ter no 
começo de 2022 a reforma 
dos Reis Magos, já aber-
to para visitas; Biblioteca 
Câmara Cascudo toda re-
cuperada, Teatro Alber-
to Maranhão depois de 07 
anos totalmente reforma-
da, inauguração da UERN 
Zona Norte e da Nova Cen-
tral do Cidadão, ao lado do 
4ºBPM na Redinha. Para-
béns ao Governo do Esta-
do por investir na cultura.

FALTA DE ÁGUA. Inacre-
ditável: em pleno final de 
ano, a cidade de Macaiba 
está há 8 dias faltando água 
ao seus moradores e a linda 
cidade turística de São Mi-
guel do Gostoso também 
sem água, nem para o con-
sumo. É hora dos prefeitos 
agirem junto a Caern, SA-
AE, há quem direito.
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O MAIS RN consolidou servi-
ços e programas, ao longo 
de 2021, que se firmaram 

como referências no tratamento e 
apresentação de indicadores e no 
relacionamento institucional vol-
tado a projetos de desenvolvimen-
to econômico, com ênfase na reto-
mada das atividades produtivas, 
além do incentivo ao crescimento.

Elaborada pelo MAIS RN, a 
Agenda Propositiva para o De-
senvolvimento do Rio Grande do 
Norte — entregue, em outubro, 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, à governado-
ra Fátima Bezerra — foi um mar-
co nas atividades deste Núcleo de 
projetos estratégicos da Federa-
ção das Indústrias.

A Agenda Propositiva tem “se-
te pontos urgentes e estruturan-
tes” para o futuro do Estado, com 
a descrição das principais ações 
que precisam ser adotadas em ca-
da uma destas áreas para retomar 
o crescimento econômico, com 
sustentabilidade, do RN: Lei de 
Concessões, Porto de Natal, Ener-
gia Eólica, Petróleo e Gás, Gestão 
de Ativos, Educação Pública e Tu-
rismo. O documento foi entregue 
durante reunião, que também 
contou com a participação dos 
demais integrantes da Diretoria 
Executiva e gestores da FIERN, 
além do vice-governador Antenor 
Roberto e secretários de Estado, 
na Casa da Indústria.

“Neste ano, o MAIS RN se con-
solidou no seu plano de ser um 
prestador de serviço à sociedade 
potiguar por intermédio de di-
versos projetos executados jun-
tos à indústria, aos órgãos gover-
namentais e outras organizações, 
que são públicas, embora não es-
tatais”, destaca José Bezerra Mari-
nho, coordenador do Mais RN.

“Foram acompanhados todos 
os grandes eventos que ocorreram 
em 2021, as informações foram 
capturadas em vários níveis, acom-
panhadas quase que semanalmen-
te, tratadas e devolvidas para a so-
ciedade, investidores e os mais di-
versos interessados”, acrescentou.

Ele afirmou que o MAIS RN 
procurou cumprir seu papel em 
2021, quando muitas inovações 
que estavam no forno tiveram 
que sair apressadamente para a 
execução, diante do senso de ur-
gência trazido pela crise”. “Foi um 
ano de desafios e, ao mesmo tem-
po, de oportunidades. E, nesta 
conjuntura, a orientação do presi-

dente Amaro [Sales, da FIERN] foi 
que ajustássemos cada vez mais 
a sintonia do serviço aos Sindica-
tos, a cada indústria, e ao diálogo 
com o Governo do Estado”, disse 
José Bezerra Marinho.

Gerente do MAIS RN, Pedro Al-
buquerque explica que uma das 
ênfases de atuação do programa é 
a integração às unidades da própria 
FIERN. Nestas ações, auxilia com 

indicadores, elaboração de plata-
formas, mapeamentos, emissão de 
relatórios. No relacionamento com 
o Centro Internacional de Negócio, 
do Espaço Empresarial, que tradi-
cionalmente já coletava e sintetiza-
va dados sobre o mercado externo 
do RN, o Mais RN colaborou ao de-
senvolver novas plataformas de di-
vulgação dos dados.

Com o Espaço Empresarial, 
também houve a colaboração pa-
ra disponibilizar indicadores dos 
municípios com os quais foram 
firmadas parcerias nas regiões do 
Seridó Oriental, Mato Grande, Sa-
lineira e Oeste. “Com isso, foi pos-
sível entregar uma plataforma es-
tratégica aos municípios”, disse.

O suporte técnico assegurado 
à equipe de Mercado do Sistema 
FIERN também permitiu avanços 
com plataformas de mapeamen-
to de oportunidades e direciona-
mento de atuação dos agentes, 
fixação de metas e acompanha-
mento da atuação.

Com o SESI-RN, as ferramen-
tas disponibilizadas pelo Mais 
RN propiciam o planejamento 
e abertura com mais segurança 
e eficácia dos postos de vacina-
ção no Programa Ação Pela Vida. 
“Surgiu a necessidade, naquele 
momento, principalmente volta-

da ao colaborador da indústria. 
O MAIS RN mapeou onde estava 
essa demanda em todos os muni-
cípios, o que permitiu cumprir a 
legislação e incluir o industriário 
como grupo prioritário”, lembra 
Pedro Albuquerque.

Com o Observatório da Indús-
tria, há 25 indicadores de setores 
e áreas que fornecem parâmetros 
e fontes de pesquisa para empre-
sários, investidores e interessados 
em conhecimentos sobre o Rio 
Grande do Norte. O MAIS RN for-
nece, nestas Plataformas, informa-
ções sobre economia, segurança 
pública, educação, administração 
pública, arrecadação do Estado e 
diversos outros segmentos.

Pedro Albuquerque lembra 
também o trabalho que é feito 
com a Sala de Situação, no qual 
junto a um Sindicato representa-
tivo de um setor industrial é feito 
um amplo levantamento sobre a 
situação e a articulação para en-
caminhar algumas demandas das 
empresas do segmento.

Neste programa, a primeira 
fase, é o diálogo com dirigentes 
de sindicatos e empresários para 
identificar gargalos, dificuldades 
e desafios. Em seguida, a avalia-
ção dos dados quantitativos do 
setor. As questões e demandas 

são levadas à Universidade com 
a qual o MAIS RN, por intermédio 
da FIERN tem o convênio, ou a al-
gum órgão governamental.

“Esse terceiro momento é a trí-
plice hélice. Na Universidade, con-
seguimos congregar para em con-
junto pensarmos a agenda positi-
va, soluções. Outro aspecto é levar 
demanda a órgãos governamen-
tais”, narra o gerente do MAIS RN.

MAIS RN se consolida e � rma
parcerias para o desenvolvimento
Agenda Propositiva para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte — entregue, em outubro, pelo presidente 
da FIERN, Amaro Sales de Araújo, à governadora Fátima Bezerra — foi um marco nas atividades do Programa

José Bezerra Marinho: “Foram acompanhados todos os grandes eventos“ Pedro Albuquerque: MAIS RN mapeou onde estavam as demandas

FIERNFIERN

 “MAIS RN se 
consolidou no 
seu plano de ser 
um prestador de 
serviço à sociedade 
potiguar por 
intermédio de 
diversos projetos”
José Bezerra Marinho
Coordenador do MAIS RN

 “Na Universidade, 
conseguimos 
congregar para 
em conjunto 
pensarmos a 
agenda positiva, 
soluções.”

Pedro Albuquerque
Gerente do MAIS RN
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NATAL ZONA NORTE. Conseguimos 1.100 crianças brincarem gratuitamente no Parque Nacional, na Área de 
Lazer, com distribuição de 600 lancheirinhas com pipocas, pirulito, confeito, 300 brinquedos sorteados, entre 
bicicletas de adulto e criança, carrinhos, caminhões, bolas, bolsas, aviões, 1000 picolés do Fribon e Boa Saúde. 
A festa foi toda coordenada por amigos da zona Norte, Luduvina, Suzete Braga, Gérson do Bairro Nordeste, Ga-
lego Queiroz de Igapó, Claudinho, Omar da Pompeia, Fátima do Arraiá Nova Natal, Edna do Câmara Cascudo, 
grupo Anjos de Resgate, 4º BPM, Coronel Araújo. Foram mais de 3.000 pessoas na Área de Lazer, com toda se-
gurança particular e da PM, uma festa de paz e alegria, Apoio: 96FM/O Povo No Radio, Band Natal, Jornal Agora 
RN e o Blog Natal Notícias. 

Atividades comerciais geram 
R$ 6,2 bilhões em impostos no RN
Empresas foram responsáveis por repasse nominal de ICMS superior 20% ao que foi recolhido em 11 meses  de 2020

A arrecadação do tributo 
que tem o maior peso na 
atividade comercial acu-

mulou em novembro um mon-
tante de R$ 6,2 bilhões no Rio 
Grande do Norte em função do 
recolhimento do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). O vo-
lume é referente ao período en-
tre janeiro e novembro. No mes-
mo intervalo do ano passado, a 
arrecadação desse imposto foi 
de R$ 5,17 bilhões, o que repre-
senta um crescimento nominal 
de 20,3% sem considerar a infla-
ção oficial do período.

Os maiores volumes foram 
registrados nos meses de agos-
to, outubro e novembro, quando 
a arrecadação de ICMS ultrapas-
sou o patamar de R$ 600 milhões, 
registrando respectivamente o 
recolhimento de R$ 610 milhões, 
R$ 600 milhões e 671 milhões.

Os dados foram elaborados 
pela Unidade de Gestão Estraté-
gica do Sebrae no Rio Grande do 
Norte com base em informações 
do Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) e compi-
lados em um boletim, que traz a 

evolução da arrecadação mensal 
e também um comparativo do 
período com anos anteriores. E 
segundo o informativo, este foi 
o melhor desempenho das em-
presas que comercializam mer-
cadorias desde 2017, quando co-
meçou a série histórica.

VENDAS. E há uma explica-
ção para a alta na arrecadação 
do ICMS em novembro. De acor-
do com informações divulgadas 
pela Secretaria Estadual de Tri-
butação (SET-RN), a quantida-
de de operações de vendas feitas 

em novembro chegou a 28,5 mi-
lhões de operações e os valores 
médios das vendas diárias che-
garam a R$ 99,8 milhões.

O comércio varejista foi o se-
tor que teve o maior crescimen-
to no período, com uma alta de 
8,2% e vendas diárias de quase 

R$ 100 milhões. As empresas do 
setor atacadista tiveram um au-
mento nas vendas de 7,8%, o se-
gundo maior do mês, em com-
paração com o mês anterior. Is-
so é referente a vendas da ordem 
de R$ 63,7 milhões por dia. No 
mês passado, a indústria cresceu 
5,7%, em função de um fatura-
mento médio diário de R$ 55 mi-
lhões, em relação a outubro.

“Esse aquecimento nas ven-
das e volume diário de opera-
ções se reflete em arrecadação, o 
que explica esse volume acumu-
lado de R$ 6,2 bilhões em ICMS”, 
analisa a gerente da Unidade de 
Gestão Estratégica do Sebrae-
-RN, Alinne Priscila Dantas.

Considerando que o acumu-
lado nos 11 primeiros meses de 
2017 foi de R$ 4,73 bilhões, hou-
ve um crescimento nominal de 
24% na arrecadação de ICMS 
no estado até este ano. Porém, a 
inflação medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE), foi maior: 27,2%. 
Isso significa que o montan-
te arrecadado, na verdade, te-
ve crescimento real entre os úl-
timos cinco anos de apenas 7,1 
pontos percentuais.

Maiores volumes foram registrados nos meses de agosto, outubro e novembro; ICMS passou de R$ 600 milhões 

SAÚDE. Lamentável a 
dívida da Prefeitura com 
setor da saúde, levando à 
suspensão  das cirurgias 
cardiológicas em Natal. Se 
isso não for resolvido ur-
gente, passa a ser um cri-
me!!! O secretário da Saúde 
de Natal reclama da falta 
de repasse do Governo do 
Estado. Nada justifica esta 
suspensão.

MOSSORÓ. Tem reper-
cutido negativo a persegui-
ção do prefeito de Mossoró 
contra o seu vice. O motivo 
é que o prefeito quer exigir 
que o vice vote no candi-
dato dele para 2022, como 
o vice não concorda, o pre-
feito chegou até demitir e 
fechar o Gabinete da Vice- 
Prefeitura, que é um crime. 
O Brasil usa o sistema de-
mocrático.

CULTURA.Vamos ter no 
começo de 2022 a reforma 
dos Reis Magos, já aber-
to para visitas; Biblioteca 
Câmara Cascudo toda re-
cuperada, Teatro Alber-
to Maranhão depois de 07 
anos totalmente reforma-
da, inauguração da UERN 
Zona Norte e da Nova Cen-
tral do Cidadão, ao lado do 
4ºBPM na Redinha. Para-
béns ao Governo do Esta-
do por investir na cultura.

FALTA DE ÁGUA. Inacre-
ditável: em pleno final de 
ano, a cidade de Macaiba 
está há 8 dias faltando água 
ao seus moradores e a linda 
cidade turística de São Mi-
guel do Gostoso também 
sem água, nem para o con-
sumo. É hora dos prefeitos 
agirem junto a Caern, SA-
AE, há quem direito.
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O MAIS RN consolidou servi-
ços e programas, ao longo 
de 2021, que se firmaram 

como referências no tratamento e 
apresentação de indicadores e no 
relacionamento institucional vol-
tado a projetos de desenvolvimen-
to econômico, com ênfase na reto-
mada das atividades produtivas, 
além do incentivo ao crescimento.

Elaborada pelo MAIS RN, a 
Agenda Propositiva para o De-
senvolvimento do Rio Grande do 
Norte — entregue, em outubro, 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, à governado-
ra Fátima Bezerra — foi um mar-
co nas atividades deste Núcleo de 
projetos estratégicos da Federa-
ção das Indústrias.

A Agenda Propositiva tem “se-
te pontos urgentes e estruturan-
tes” para o futuro do Estado, com 
a descrição das principais ações 
que precisam ser adotadas em ca-
da uma destas áreas para retomar 
o crescimento econômico, com 
sustentabilidade, do RN: Lei de 
Concessões, Porto de Natal, Ener-
gia Eólica, Petróleo e Gás, Gestão 
de Ativos, Educação Pública e Tu-
rismo. O documento foi entregue 
durante reunião, que também 
contou com a participação dos 
demais integrantes da Diretoria 
Executiva e gestores da FIERN, 
além do vice-governador Antenor 
Roberto e secretários de Estado, 
na Casa da Indústria.

“Neste ano, o MAIS RN se con-
solidou no seu plano de ser um 
prestador de serviço à sociedade 
potiguar por intermédio de di-
versos projetos executados jun-
tos à indústria, aos órgãos gover-
namentais e outras organizações, 
que são públicas, embora não es-
tatais”, destaca José Bezerra Mari-
nho, coordenador do Mais RN.

“Foram acompanhados todos 
os grandes eventos que ocorreram 
em 2021, as informações foram 
capturadas em vários níveis, acom-
panhadas quase que semanalmen-
te, tratadas e devolvidas para a so-
ciedade, investidores e os mais di-
versos interessados”, acrescentou.

Ele afirmou que o MAIS RN 
procurou cumprir seu papel em 
2021, quando muitas inovações 
que estavam no forno tiveram 
que sair apressadamente para a 
execução, diante do senso de ur-
gência trazido pela crise”. “Foi um 
ano de desafios e, ao mesmo tem-
po, de oportunidades. E, nesta 
conjuntura, a orientação do presi-

dente Amaro [Sales, da FIERN] foi 
que ajustássemos cada vez mais 
a sintonia do serviço aos Sindica-
tos, a cada indústria, e ao diálogo 
com o Governo do Estado”, disse 
José Bezerra Marinho.

Gerente do MAIS RN, Pedro Al-
buquerque explica que uma das 
ênfases de atuação do programa é 
a integração às unidades da própria 
FIERN. Nestas ações, auxilia com 

indicadores, elaboração de plata-
formas, mapeamentos, emissão de 
relatórios. No relacionamento com 
o Centro Internacional de Negócio, 
do Espaço Empresarial, que tradi-
cionalmente já coletava e sintetiza-
va dados sobre o mercado externo 
do RN, o Mais RN colaborou ao de-
senvolver novas plataformas de di-
vulgação dos dados.

Com o Espaço Empresarial, 
também houve a colaboração pa-
ra disponibilizar indicadores dos 
municípios com os quais foram 
firmadas parcerias nas regiões do 
Seridó Oriental, Mato Grande, Sa-
lineira e Oeste. “Com isso, foi pos-
sível entregar uma plataforma es-
tratégica aos municípios”, disse.

O suporte técnico assegurado 
à equipe de Mercado do Sistema 
FIERN também permitiu avanços 
com plataformas de mapeamen-
to de oportunidades e direciona-
mento de atuação dos agentes, 
fixação de metas e acompanha-
mento da atuação.

Com o SESI-RN, as ferramen-
tas disponibilizadas pelo Mais 
RN propiciam o planejamento 
e abertura com mais segurança 
e eficácia dos postos de vacina-
ção no Programa Ação Pela Vida. 
“Surgiu a necessidade, naquele 
momento, principalmente volta-

da ao colaborador da indústria. 
O MAIS RN mapeou onde estava 
essa demanda em todos os muni-
cípios, o que permitiu cumprir a 
legislação e incluir o industriário 
como grupo prioritário”, lembra 
Pedro Albuquerque.

Com o Observatório da Indús-
tria, há 25 indicadores de setores 
e áreas que fornecem parâmetros 
e fontes de pesquisa para empre-
sários, investidores e interessados 
em conhecimentos sobre o Rio 
Grande do Norte. O MAIS RN for-
nece, nestas Plataformas, informa-
ções sobre economia, segurança 
pública, educação, administração 
pública, arrecadação do Estado e 
diversos outros segmentos.

Pedro Albuquerque lembra 
também o trabalho que é feito 
com a Sala de Situação, no qual 
junto a um Sindicato representa-
tivo de um setor industrial é feito 
um amplo levantamento sobre a 
situação e a articulação para en-
caminhar algumas demandas das 
empresas do segmento.

Neste programa, a primeira 
fase, é o diálogo com dirigentes 
de sindicatos e empresários para 
identificar gargalos, dificuldades 
e desafios. Em seguida, a avalia-
ção dos dados quantitativos do 
setor. As questões e demandas 

são levadas à Universidade com 
a qual o MAIS RN, por intermédio 
da FIERN tem o convênio, ou a al-
gum órgão governamental.

“Esse terceiro momento é a trí-
plice hélice. Na Universidade, con-
seguimos congregar para em con-
junto pensarmos a agenda positi-
va, soluções. Outro aspecto é levar 
demanda a órgãos governamen-
tais”, narra o gerente do MAIS RN.

MAIS RN se consolida e � rma
parcerias para o desenvolvimento
Agenda Propositiva para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte — entregue, em outubro, pelo presidente 
da FIERN, Amaro Sales de Araújo, à governadora Fátima Bezerra — foi um marco nas atividades do Programa

José Bezerra Marinho: “Foram acompanhados todos os grandes eventos“ Pedro Albuquerque: MAIS RN mapeou onde estavam as demandas

FIERNFIERN

 “MAIS RN se 
consolidou no 
seu plano de ser 
um prestador de 
serviço à sociedade 
potiguar por 
intermédio de 
diversos projetos”
José Bezerra Marinho
Coordenador do MAIS RN

 “Na Universidade, 
conseguimos 
congregar para 
em conjunto 
pensarmos a 
agenda positiva, 
soluções.”

Pedro Albuquerque
Gerente do MAIS RN
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CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA SANTA RITA COM. & IND LTDA, CNPJ: 02.266.154/0001-55, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, com validade: 23/12/2023, para Comercialização de Madeira sem 
beneficiamento, localizada na Rua João Rocha Freire, 123, Centro, Santa Cruz/RN; 
 

MELINA MEDEIROS DA ROCHA 
PROPRIETARIA 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE, CPF: 029.740.924-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de instalação - LI, 
com validade: 23/12/2025, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona Rural, Galinhos/RN; E 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona 
Rural, Galinhos/RN; 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE 
PROPRIETARIO 

 

Policiais civis da Delegacia 
Municipal de Caicó divul-
garam, nesta quinta-feira 

23, imagens de três acusados 
de associação para o tráfico de 
drogas, em Caicó, interior do 
RN: Evertton Bruno de Araújo, 
o “Serginho”, 22 anos; Cristiano 
Leite da Silva, mais conhecido 
como “Cristiano Moto”, 34 anos 
e Eden Isaias de Andrade Silva, 
o “Revoada”, 22 anos. 

REVOADA. O objetivo da 
operação foi combater o tráfi-
co de drogas em Caicó, visando 
desarticular um grupo organi-
zado que atuava na zona sul do 
município. A ação, que contou 
com cães farejadores, resultou 
no cumprimento de 11 manda-
dos de busca e apreensão, em 
três bairros da cidade, além de 
três mandados de prisão pre-
ventiva. A operação foi intitula-
da em referência ao chefe desta 
associação para o tráfico. Três 
suspeitos foram encaminha-
dos ao sistema prisional, onde 
permanecerão à disposição da 
Justiça.

A operação contou com um 
apoio da Polícia Militar e de vá-
rias outras delegacias de Polícia 
Civil do estado, como as de Tan-
gará, Santa Cruz, além da Divi-
são Especializada em Investiga-
ção e Combate ao Crime Orga-
nizado (Deicor) e as delegacias 
vinculadas a Terceira Delegacia 
de Caicó.

ORIGEM. As facções crimi-
nosas são formadas por um 
grupo de indivíduos armados e, 
em alguns casos, também uni-
formizados, que possuem uma 
hierarquia em sua composição, 
com disciplina para prática de 
crimes, sendo o tráfico de dro-
gas como o principal deles.

Um dos fatores mais co-
mentados para explicar o sur-
gimento das facções crimino-
sas, como elas são atualmente, 
é a condição desumana a qual 
os presos estavam submetidos 
nos presídios, principalmen-
te em São Paulo, que é lugar de 
origem da maior facção crimi-
nosa no Brasil.

Segundo o professor de 
antropologia do direito e pes-
quisador do Núcleo de Estu-
dos sobre Violência e Seguran-
ça da Universidade de Brasília 
(UnB), Welliton Caixeta Maciel, 
a desigualdade social é um dos 
fatores que ajuda a explicar o 
fortalecimento de facções.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público 
que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 05/11/2025, a Licença 
de Alteração nº 2016-100155/TEC/LA-0016 referente ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário das Sub-bacias SBZN-1, SBZN-2 e SBZN-4 da Bacia 6 
da Zona Norte do Município de Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 6.404/1976, artigo 202, e conforme definido no seu Estatuto 
Social, prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco 
por cento), aos Acionistas da Companhia, do lucro líquido apurado no exercício social.
Considerando que a Caern já realizou uma convocação no dia 15/12/2021, e ainda se 
encontram pendentes de atualização os Senhores Acionistas abaixo relacionados ou 
sucessores, reiteramos a convocação para proceder com atualização cadastral, de 
modo a atender também, o disposto no artigo 100, §§ I e II da Lei nº 6/404/1976.

Conselho de Administração Conjunto Neópolis 
COHAB/RN
Centro Comunitário. B. Vista
Conselho Diretor Conjunto Mirassol
Monsenhor Walfredo Gurgel
Fernando de Miranda Gomes
Hélio Vicente de Araújo
Roberto Siqueira
Alício Alexandre da Silva
Moacy Tavares Rolim
Francisco Aires Pessoa
Carlos Morais de Albuquerque
Jurandir da Costa Tahim
Divanilton Pinto Varela
Josemá de Azevedo
Vauban Bezerra de Faria
Fracisco Pancrácio P. Madruga
Lúcio de Medeiros Dantas Júnior
Kerginaldo Jacob de Medeiros
Newton Pereira Rodrigues
Elias Fernandes Neto
Paulo Lopes Varella Neto
Luiz Marcelo Gomes Adeodato

Os documentos necessários são CPF/CNPJ; endereço completo, telefone e dados 
bancários. A atualização cadastral poderá ser feita por meio de comparecimento; com 
remessa de documentos via postal, no endereço Avenida Senador Salgado Filho, nº 
1555 – Tirol/RN, CEP 59.015.000 ou endereço eletrônico prcaern@caern.com.br.
Para informações e esclarecimentos, contatar a Secretária Especial de Gestão 
Superior, no telefone 84 3232.5381.

PEDIDO LICENÇAS AMBIENTAIS 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Licença Prévia de Perfuração para os poços petrolíferos Inteligência (7-GC-0022-RN), Persistência (7-GC-
0025-RN), Serenidade (7-GC-0023-RN), Firmeza (7-GC-0020-RN) localizados no Campo Petrolífero de Galo 
de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-11 (Virtude), com 
destino a estação coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, Zona rural de Governador Dix-
Sept Rosado e Felipe Guerra – RN; 
Licença Simplificada para o Acesso ao poço petrolífero Serenidade (7-GC-0023-RN), medindo, 270m, 
localizado no Campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.108.010/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em 
sua forma Eletrônica nº 066/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 
CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS N95 (PFF2) PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.” 
O local de realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os 
interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27 de dezembro de 2021 às 09:30hs. FIM 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13 de janeiro de 2022 às 08hs.  INÍCIO DA 
DISPUTA:  13 de janeiro de 2022 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no 
Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002. 

Jardim do Seridó/RN, 23 de dezembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.108.025/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 11 de janeiro de 
2022, às 12h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 007/2021, do tipo menor preço 
global em regime de empreitada por preço Global, visando a DRENAGEM SUPERFICIAL 
COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSÉ H. DA COSTA, 
GERALDO AZEVEDO E MANOEL ORAGO DA CUNHA, LOCALIZADAS NA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível 
Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à 
Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário 
das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 23 de dezembro de 2021.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 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 , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
06/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 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 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES BÁSICAS E DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE 
TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes 
disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 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 , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE INSULINAS DESTINADO AS UNIDADES DE BÁSICA 
DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO 
DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
06/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

Polícia Civil 
de� agra operação 
para combater 
trá� co de drogas 
em Caicó

REVOADA
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O Projeto Algodão Agroe-
cológico Potiguar, lança-
do nesta quarta-feira 22, 

na Escola de Governo, em Natal, 
pelo Governo do Rio Grande do 
Norte, através da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Rural e 
da Agricultura Familiar (Sedraf) 
e Emater-RN (Instituto de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural), 
resgata a memória afetiva do ou-
trora chamado “ouro branco” ao 
mesmo tempo em que contribui 
para a geração de renda de forma 
justa para todas as famílias envol-
vidas nas etapas de produção. A 
governadora Fátima Bezerra, que 
em sua infância na cidade de No-
va Palmeira (PB) ajudava aos pais 
na colheita do algodão, ressaltou 
ainda a o aspecto da certificação 
orgânica, que agrega valor a esta 
nova era do algodão potiguar.

“O algodão era a maior ri-
queza que nós tínhamos naque-
la época, no semiárido nordesti-
no. Atualmente, estamos vivendo 
uma batalha pela descarboniza-
ção do planeta. Nesse contexto, o 
Rio Grande do Norte tem exerci-
do um protagonismo no campo 
das energias renováveis, de mo-
do que o algodão agroecológico 
tem tudo a ver com esse momen-
to que estamos vivendo, de con-
tínua luta para a preservação do 
planeta, e ainda contribui para o 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar”, destacou a chefe do Exe-
cutivo estadual.

Ela parabenizou o compro-
misso e o engajamento da equi-
pe de governo, liderada pelo se-
cretário Alexandre Lima (Sedraf) 
e o diretor da Emater-RN (Insti-
tuto de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural), César Oliveira, que 
transformou uma simples ideia 
no projeto que está possibilitan-
do a retomada da cotonicultura 
potiguar, que em tempos áureos 
foi responsável pelo recolhimen-
to de aproximadamente 40% do 
ICMS potiguar.

O projeto foi gerado há quatro 
meses, quando foi lançado o de-
safio pela governadora, de pronto 
encampado pela Sedraf, executo-
ra do projeto, e Emater, respon-
sável pelas capacitações e ATER 
– Assistência Rural e Extensão 
Rural. Na primeira fase, o algodão 

será cultivado em 500 hectares 
de terra, abrangendo 08 territó-
rios potiguares (Alto Oeste, Ser-
tão de Apodi, Seridó, Assú, Mos-
soró, Mato Grande, Trairi e Poten-
gi) e 39 municípios, beneficiando 
diretamente 354 famílias rurais. 
A primeira fase deve gerar cerca 
de 250 toneladas de fibra natu-
ral, o que representará um giro de 
aproximadamente R$ 1 milhão.

O algodão potiguar será cul-
tivado em regime consorciado, 
principal característica da técni-
ca agroecológica, de modo que 
concomitantemente à produção 
da fibra, será produzida a mesma 
quantidade das outras culturas, 
tais como milho, feijão e gerge-
lim, conforme destacou o secre-
tário Alexandre Lima. “Podemos 
considerar que esta experiência 
já está sendo exitosa, porque es-
tamos resgatando a memória 
afetiva, agregando elementos de 
sustentabilidade, que resulta em 
justiça social e justiça econômi-
ca”, afirmou, ao apresentar o pro-
jeto para a plateia composta em 
sua maioria por famílias de agri-
cultores e agricultoras familiares.

O Projeto tem como princi-
pais objetivos fomentar a cadeia 
produtiva de base agroecoló-
gica, cuja característica princi-
pal é o manejo correto do meio 
ambiente, e promover o acesso 
ao mercado de forma justa. Pa-
ra tanto, foram realizadas diver-
sas visitas das equipes de ATER 
– Assistência Técnica e Extensão 

Rural, coordenadas pela Emater. 
“Eu não poderia deixar de desta-
car o empenho do coordenador 
Alessandro Nunes, da Sedraf, e da 
extensionista Adriana Américo, 
que em tão pouco tempo foram 
a campo e mobilizaram todas es-
sas famílias que estão participan-
do do projeto”, afirmou o diretor 
César Oliveira.

O senador Jean Paul Prates, 
um dos articuladores do projeto 
de Lei Emergencial Assis Carva-
lho II (que prevê auxílio-emer-
gencial aos agricultores/as fami-

liares no contexto da pandemia); 
a deputada estadual Isolda Dan-
tas, autora de duas leis importan-
tes para o fomento da agricultura 
familiar no Rio Grande do Norte 
(Pecafes e Sementes Crioulas); 
além do secretário extraordiná-
rio Fernando Mineiro, presente à 
ocasião em que foi lançado o de-
safio para o desenvolvimento do 
projeto do algodão, enalteceram 
bastante a iniciativa que vai gerar 
renda, estimular a economia ru-
ral, e trazer de volta o “ouro bran-
co”, sendo que agora agregado ao 
alto valor da certificação agroeco-
lógica.

COMÉRCIO. O Projeto Algodão 
Agroecológico Potiguar garante 
a aquisição de toda a produção 
gerada no Rio Grande do norte, 
processo que será intermediado 
pelas entidades parceiras: Insti-
tuto Casaca de Couro, Diaconia, 
Central Justa Trama, Acopasa, Re-
de Xique Xique e Norfil, que farão 
o provimento de sacaria, bem co-
mo o beneficiamento da fibra.

Representando o Instituto Ca-
saca de Couro, sediado no estado 
da Paraíba, Maysa Motta Gadelha 
enalteceu a iniciativa do governo 
norte-rio-grandense, agradeceu 
confiança pela parceria firmada 
e garantiu que o mercado está 
aberto à proposta: “vamos trans-
formar o algodão potiguar orgâ-
nico em um algodão cobiçado no 
mundo todo”, disparou.

O presidente da Federação 

dos Trabalhadores Rurais do RN 
(Fetarn), Manoel Cândido, não 
escondeu a emoção ao ressaltar 
a importância “da volta do ou-
ro branco potiguar”. Na plateia, 
a agricultora Josefa Maria de Je-
sus, 57 anos, mais conhecida por 
Helena, natural da comunidade 
quilombola Boa Vista dos Negros, 
de Parelhas, ouvia atentamente e 
voltava no tempo de criança e ju-
ventude, quando trabalhava com 
os pais na lavoura do algodão. 
Contempladas pelo projeto, ela 
não vê a hora de começar a co-
lher os primeiros flocos da fibra 
que lhe remetem a sua ancestra-
lidade. “Sou filha, neta e bisneta 
de agricultores”, disse.

Participaram do evento repre-
sentantes dos municípios Cai-
çara do Rio dos Ventos, Várzea, 
Apodi, Jaçanã, Florânia, Jucuru-
tu, Touros, Baraúna, São Rafael, 
Monte das Gameleiras, Fernando 
Pedroza e Apodi. Também esta-
vam presentes o secretário de es-
tado Guilherme Saldanha (Agri-
cultura e Pesca/Sape); o diretor 
Rodrigo maranhão (Emparn); o 
ex-deputado estadual da Paraíba, 
Renato Gadelha, atual secretário 
agricultura de Campina Grande; 
o diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio Cavalcanti; as repre-
sentantes da Unicafes, Fátima 
Torres (Cecafes) e Neneide Lima 
(Rede Xique-xique), além de ges-
tores e gestoras municipais de 
agricultura e lideranças de movi-
mentos sindicais e sociais.

Projeto lançado pelo Governo 
estimula cultivo de algodão no RN
Algodão potiguar será cultivado em regime consorciado, principal característica da técnica agroecológica

Governadora Fátima Bezerra (à esquerda) lançou o Projeto Algodão Agroecológico Potiguar, contribuindo para geração de emprego e renda

“O algodão era 
a maior riqueza 
que nós tínhamos, 
no semiárido 
nordestino. 
Atualmente, 
estamos vivendo 
uma batalha pela 
descarbonização do 
planeta”
Fátima Bezerra
Governadora do RN

PEDRO LÚCIO CARVALHO/ASSECOM

Governadora lembrou que ajudava 
aos pais na colheita do algodão

OURO BRANCO
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CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA SANTA RITA COM. & IND LTDA, CNPJ: 02.266.154/0001-55, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, com validade: 23/12/2023, para Comercialização de Madeira sem 
beneficiamento, localizada na Rua João Rocha Freire, 123, Centro, Santa Cruz/RN; 
 

MELINA MEDEIROS DA ROCHA 
PROPRIETARIA 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE, CPF: 029.740.924-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de instalação - LI, 
com validade: 23/12/2025, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona Rural, Galinhos/RN; E 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN 220 com a Rod. RN 402, S/N, Zona 
Rural, Galinhos/RN; 

MARCIO ANDRE DA SILVA VALE 
PROPRIETARIO 

 

Policiais civis da Delegacia 
Municipal de Caicó divul-
garam, nesta quinta-feira 

23, imagens de três acusados 
de associação para o tráfico de 
drogas, em Caicó, interior do 
RN: Evertton Bruno de Araújo, 
o “Serginho”, 22 anos; Cristiano 
Leite da Silva, mais conhecido 
como “Cristiano Moto”, 34 anos 
e Eden Isaias de Andrade Silva, 
o “Revoada”, 22 anos. 

REVOADA. O objetivo da 
operação foi combater o tráfi-
co de drogas em Caicó, visando 
desarticular um grupo organi-
zado que atuava na zona sul do 
município. A ação, que contou 
com cães farejadores, resultou 
no cumprimento de 11 manda-
dos de busca e apreensão, em 
três bairros da cidade, além de 
três mandados de prisão pre-
ventiva. A operação foi intitula-
da em referência ao chefe desta 
associação para o tráfico. Três 
suspeitos foram encaminha-
dos ao sistema prisional, onde 
permanecerão à disposição da 
Justiça.

A operação contou com um 
apoio da Polícia Militar e de vá-
rias outras delegacias de Polícia 
Civil do estado, como as de Tan-
gará, Santa Cruz, além da Divi-
são Especializada em Investiga-
ção e Combate ao Crime Orga-
nizado (Deicor) e as delegacias 
vinculadas a Terceira Delegacia 
de Caicó.

ORIGEM. As facções crimi-
nosas são formadas por um 
grupo de indivíduos armados e, 
em alguns casos, também uni-
formizados, que possuem uma 
hierarquia em sua composição, 
com disciplina para prática de 
crimes, sendo o tráfico de dro-
gas como o principal deles.

Um dos fatores mais co-
mentados para explicar o sur-
gimento das facções crimino-
sas, como elas são atualmente, 
é a condição desumana a qual 
os presos estavam submetidos 
nos presídios, principalmen-
te em São Paulo, que é lugar de 
origem da maior facção crimi-
nosa no Brasil.

Segundo o professor de 
antropologia do direito e pes-
quisador do Núcleo de Estu-
dos sobre Violência e Seguran-
ça da Universidade de Brasília 
(UnB), Welliton Caixeta Maciel, 
a desigualdade social é um dos 
fatores que ajuda a explicar o 
fortalecimento de facções.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público 
que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 05/11/2025, a Licença 
de Alteração nº 2016-100155/TEC/LA-0016 referente ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário das Sub-bacias SBZN-1, SBZN-2 e SBZN-4 da Bacia 6 
da Zona Norte do Município de Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 6.404/1976, artigo 202, e conforme definido no seu Estatuto 
Social, prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco 
por cento), aos Acionistas da Companhia, do lucro líquido apurado no exercício social.
Considerando que a Caern já realizou uma convocação no dia 15/12/2021, e ainda se 
encontram pendentes de atualização os Senhores Acionistas abaixo relacionados ou 
sucessores, reiteramos a convocação para proceder com atualização cadastral, de 
modo a atender também, o disposto no artigo 100, §§ I e II da Lei nº 6/404/1976.

Conselho de Administração Conjunto Neópolis 
COHAB/RN
Centro Comunitário. B. Vista
Conselho Diretor Conjunto Mirassol
Monsenhor Walfredo Gurgel
Fernando de Miranda Gomes
Hélio Vicente de Araújo
Roberto Siqueira
Alício Alexandre da Silva
Moacy Tavares Rolim
Francisco Aires Pessoa
Carlos Morais de Albuquerque
Jurandir da Costa Tahim
Divanilton Pinto Varela
Josemá de Azevedo
Vauban Bezerra de Faria
Fracisco Pancrácio P. Madruga
Lúcio de Medeiros Dantas Júnior
Kerginaldo Jacob de Medeiros
Newton Pereira Rodrigues
Elias Fernandes Neto
Paulo Lopes Varella Neto
Luiz Marcelo Gomes Adeodato

Os documentos necessários são CPF/CNPJ; endereço completo, telefone e dados 
bancários. A atualização cadastral poderá ser feita por meio de comparecimento; com 
remessa de documentos via postal, no endereço Avenida Senador Salgado Filho, nº 
1555 – Tirol/RN, CEP 59.015.000 ou endereço eletrônico prcaern@caern.com.br.
Para informações e esclarecimentos, contatar a Secretária Especial de Gestão 
Superior, no telefone 84 3232.5381.

PEDIDO LICENÇAS AMBIENTAIS 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Licença Prévia de Perfuração para os poços petrolíferos Inteligência (7-GC-0022-RN), Persistência (7-GC-
0025-RN), Serenidade (7-GC-0023-RN), Firmeza (7-GC-0020-RN) localizados no Campo Petrolífero de Galo 
de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-11 (Virtude), com 
destino a estação coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, Zona rural de Governador Dix-
Sept Rosado e Felipe Guerra – RN; 
Licença Simplificada para o Acesso ao poço petrolífero Serenidade (7-GC-0023-RN), medindo, 270m, 
localizado no Campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.108.010/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em 
sua forma Eletrônica nº 066/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 
CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS N95 (PFF2) PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.” 
O local de realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os 
interessados devem se credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27 de dezembro de 2021 às 09:30hs. FIM 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13 de janeiro de 2022 às 08hs.  INÍCIO DA 
DISPUTA:  13 de janeiro de 2022 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no 
Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002. 

Jardim do Seridó/RN, 23 de dezembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.108.025/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 11 de janeiro de 
2022, às 12h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 007/2021, do tipo menor preço 
global em regime de empreitada por preço Global, visando a DRENAGEM SUPERFICIAL 
COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSÉ H. DA COSTA, 
GERALDO AZEVEDO E MANOEL ORAGO DA CUNHA, LOCALIZADAS NA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível 
Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à 
Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário 
das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 23 de dezembro de 2021.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 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 , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DESTINADO A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
06/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 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 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SOLUÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES BÁSICAS E DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE 
TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes 
disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 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 , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, OBJETO REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE INSULINAS DESTINADO AS UNIDADES DE BÁSICA 
DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO 
DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN. conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
06/01/2022, 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, 23 de dezembro de 2021
O Pregoeiro Oficial

Polícia Civil 
de� agra operação 
para combater 
trá� co de drogas 
em Caicó

REVOADA
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O Projeto Algodão Agroe-
cológico Potiguar, lança-
do nesta quarta-feira 22, 

na Escola de Governo, em Natal, 
pelo Governo do Rio Grande do 
Norte, através da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Rural e 
da Agricultura Familiar (Sedraf) 
e Emater-RN (Instituto de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural), 
resgata a memória afetiva do ou-
trora chamado “ouro branco” ao 
mesmo tempo em que contribui 
para a geração de renda de forma 
justa para todas as famílias envol-
vidas nas etapas de produção. A 
governadora Fátima Bezerra, que 
em sua infância na cidade de No-
va Palmeira (PB) ajudava aos pais 
na colheita do algodão, ressaltou 
ainda a o aspecto da certificação 
orgânica, que agrega valor a esta 
nova era do algodão potiguar.

“O algodão era a maior ri-
queza que nós tínhamos naque-
la época, no semiárido nordesti-
no. Atualmente, estamos vivendo 
uma batalha pela descarboniza-
ção do planeta. Nesse contexto, o 
Rio Grande do Norte tem exerci-
do um protagonismo no campo 
das energias renováveis, de mo-
do que o algodão agroecológico 
tem tudo a ver com esse momen-
to que estamos vivendo, de con-
tínua luta para a preservação do 
planeta, e ainda contribui para o 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar”, destacou a chefe do Exe-
cutivo estadual.

Ela parabenizou o compro-
misso e o engajamento da equi-
pe de governo, liderada pelo se-
cretário Alexandre Lima (Sedraf) 
e o diretor da Emater-RN (Insti-
tuto de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural), César Oliveira, que 
transformou uma simples ideia 
no projeto que está possibilitan-
do a retomada da cotonicultura 
potiguar, que em tempos áureos 
foi responsável pelo recolhimen-
to de aproximadamente 40% do 
ICMS potiguar.

O projeto foi gerado há quatro 
meses, quando foi lançado o de-
safio pela governadora, de pronto 
encampado pela Sedraf, executo-
ra do projeto, e Emater, respon-
sável pelas capacitações e ATER 
– Assistência Rural e Extensão 
Rural. Na primeira fase, o algodão 

será cultivado em 500 hectares 
de terra, abrangendo 08 territó-
rios potiguares (Alto Oeste, Ser-
tão de Apodi, Seridó, Assú, Mos-
soró, Mato Grande, Trairi e Poten-
gi) e 39 municípios, beneficiando 
diretamente 354 famílias rurais. 
A primeira fase deve gerar cerca 
de 250 toneladas de fibra natu-
ral, o que representará um giro de 
aproximadamente R$ 1 milhão.

O algodão potiguar será cul-
tivado em regime consorciado, 
principal característica da técni-
ca agroecológica, de modo que 
concomitantemente à produção 
da fibra, será produzida a mesma 
quantidade das outras culturas, 
tais como milho, feijão e gerge-
lim, conforme destacou o secre-
tário Alexandre Lima. “Podemos 
considerar que esta experiência 
já está sendo exitosa, porque es-
tamos resgatando a memória 
afetiva, agregando elementos de 
sustentabilidade, que resulta em 
justiça social e justiça econômi-
ca”, afirmou, ao apresentar o pro-
jeto para a plateia composta em 
sua maioria por famílias de agri-
cultores e agricultoras familiares.

O Projeto tem como princi-
pais objetivos fomentar a cadeia 
produtiva de base agroecoló-
gica, cuja característica princi-
pal é o manejo correto do meio 
ambiente, e promover o acesso 
ao mercado de forma justa. Pa-
ra tanto, foram realizadas diver-
sas visitas das equipes de ATER 
– Assistência Técnica e Extensão 

Rural, coordenadas pela Emater. 
“Eu não poderia deixar de desta-
car o empenho do coordenador 
Alessandro Nunes, da Sedraf, e da 
extensionista Adriana Américo, 
que em tão pouco tempo foram 
a campo e mobilizaram todas es-
sas famílias que estão participan-
do do projeto”, afirmou o diretor 
César Oliveira.

O senador Jean Paul Prates, 
um dos articuladores do projeto 
de Lei Emergencial Assis Carva-
lho II (que prevê auxílio-emer-
gencial aos agricultores/as fami-

liares no contexto da pandemia); 
a deputada estadual Isolda Dan-
tas, autora de duas leis importan-
tes para o fomento da agricultura 
familiar no Rio Grande do Norte 
(Pecafes e Sementes Crioulas); 
além do secretário extraordiná-
rio Fernando Mineiro, presente à 
ocasião em que foi lançado o de-
safio para o desenvolvimento do 
projeto do algodão, enalteceram 
bastante a iniciativa que vai gerar 
renda, estimular a economia ru-
ral, e trazer de volta o “ouro bran-
co”, sendo que agora agregado ao 
alto valor da certificação agroeco-
lógica.

COMÉRCIO. O Projeto Algodão 
Agroecológico Potiguar garante 
a aquisição de toda a produção 
gerada no Rio Grande do norte, 
processo que será intermediado 
pelas entidades parceiras: Insti-
tuto Casaca de Couro, Diaconia, 
Central Justa Trama, Acopasa, Re-
de Xique Xique e Norfil, que farão 
o provimento de sacaria, bem co-
mo o beneficiamento da fibra.

Representando o Instituto Ca-
saca de Couro, sediado no estado 
da Paraíba, Maysa Motta Gadelha 
enalteceu a iniciativa do governo 
norte-rio-grandense, agradeceu 
confiança pela parceria firmada 
e garantiu que o mercado está 
aberto à proposta: “vamos trans-
formar o algodão potiguar orgâ-
nico em um algodão cobiçado no 
mundo todo”, disparou.

O presidente da Federação 

dos Trabalhadores Rurais do RN 
(Fetarn), Manoel Cândido, não 
escondeu a emoção ao ressaltar 
a importância “da volta do ou-
ro branco potiguar”. Na plateia, 
a agricultora Josefa Maria de Je-
sus, 57 anos, mais conhecida por 
Helena, natural da comunidade 
quilombola Boa Vista dos Negros, 
de Parelhas, ouvia atentamente e 
voltava no tempo de criança e ju-
ventude, quando trabalhava com 
os pais na lavoura do algodão. 
Contempladas pelo projeto, ela 
não vê a hora de começar a co-
lher os primeiros flocos da fibra 
que lhe remetem a sua ancestra-
lidade. “Sou filha, neta e bisneta 
de agricultores”, disse.

Participaram do evento repre-
sentantes dos municípios Cai-
çara do Rio dos Ventos, Várzea, 
Apodi, Jaçanã, Florânia, Jucuru-
tu, Touros, Baraúna, São Rafael, 
Monte das Gameleiras, Fernando 
Pedroza e Apodi. Também esta-
vam presentes o secretário de es-
tado Guilherme Saldanha (Agri-
cultura e Pesca/Sape); o diretor 
Rodrigo maranhão (Emparn); o 
ex-deputado estadual da Paraíba, 
Renato Gadelha, atual secretário 
agricultura de Campina Grande; 
o diretor técnico do Sebrae-RN, 
João Hélio Cavalcanti; as repre-
sentantes da Unicafes, Fátima 
Torres (Cecafes) e Neneide Lima 
(Rede Xique-xique), além de ges-
tores e gestoras municipais de 
agricultura e lideranças de movi-
mentos sindicais e sociais.

Projeto lançado pelo Governo 
estimula cultivo de algodão no RN
Algodão potiguar será cultivado em regime consorciado, principal característica da técnica agroecológica

Governadora Fátima Bezerra (à esquerda) lançou o Projeto Algodão Agroecológico Potiguar, contribuindo para geração de emprego e renda

“O algodão era 
a maior riqueza 
que nós tínhamos, 
no semiárido 
nordestino. 
Atualmente, 
estamos vivendo 
uma batalha pela 
descarbonização do 
planeta”
Fátima Bezerra
Governadora do RN

PEDRO LÚCIO CARVALHO/ASSECOM

Governadora lembrou que ajudava 
aos pais na colheita do algodão

OURO BRANCO
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Melhore você! Modifique-se para que 
tudo em volta se renove“ ”

NATALIZE-SE. Talvez esse 
seja um dos dias mais boni-
tos do ano. De modo geral 
a energia em torno da data 
é intensa e mística, até pa-
ra os que não compactuam 
ou acreditam em sua sim-
bologia. 

EU ADORO! Sou suspei-
ta, gosto de tudo que ema-
na beleza e bondade, hoje, 
mais que nunca. E Natal é 
isso. Tenho compreendido 
que não se enxerga fora o 
que não grita por dentro. E 
dentro de mim há uma von-
tade grande de transforma-
ção, evolução e valorização 
do que realmente importa.

São estes presentes que 
desejo receber: sabedoria, 
fraternidade, fé, esperança, 
gentileza, generosidade e 
amor. 

Olho em volta e não 
consigo parar de vê boas 
pessoas, gestos grandiosos, 
apoio, desprendimento. O 
mundo parou nos últimos 
dois anos, chegar até aqui 
é uma dádiva. Hoje poder 
encontrar a minha família 
inteira, apesar de todos os 
percalços, me mostra o que 
é o real sentido desta festa. 
Para alguns só comércio, 
para outros recordações, 
falsidades. Para muitos au-
sências, saudades, encon-
tros e oportunidades. 

O 24 e 25 de dezembro 
não são só um marco no 
calendário, servem para 
nos lembrar que há vida na 
vida, que existem dificulda-
des, perseguições, que tudo 
começa pequeno, frágil, 
precisando de cuidados e 
que não importa onde se 
está, porque qualquer um 
pode ser capaz de mudar o 
mundo. 

Não desejando mudar 
o outro, mas sendo exem-
plo, acolhendo, enfrentan-
do realidades constituídas 
e sobretudo amando como 
se deve: sem julgamen-
tos, com perdão e profun-
damente. Ele nasceu para 
isso. 

Todos os dias você 
também tem essa opor-
tunidade de ser Natal, ser 
luz, alegria e presente para 
alguém, longe ou perto; co-
nhecido ou não, vizinho, fa-
mília, colega ou só gente. 

Seja o seu melhor, seja 
ELE, permita que ELE viva 
em você de forma plena.

Agradeça, Confie e Flua 
com a vida!

Natalize-se!

BOAS & CURTAS
 Hoje e amanhã tem apre-
sentação do espetáculo “Um 
presente de Natal”, a partir das 
20h, na Árvore de Mirassol. Com 
direção incrível de Diana Fon-
tes. Leve um quilo de alimento 
não-perecível para doação. 
 O chargista, caricaturista, artis-
ta plástico e editor do site e revista 
Papangu na Rede, Túlio Rato, lança 
hoje o documentário “Luiz Campos, 
um encantador de palavras”, em seu 
canal do YouTube.
 A Solenidade de Reabertura 
do Forte dos Reis Magos ocorre 
amanhã, a partir das 15h, com 
a presença da governadora 
Fátima Bezerra. Apresentação 
da Camerata de vozes, banda 
Perfume de Gardênia e Chico 
César.
 Antes de atender a desejos dos 
looks de � nal de ano, a elétrica esti-
lista Narcisa Costa deu rasante em 
Fernando de Noronha, com direito a 
muita paquera e fotos onde exibiu a 
ótima forma.
 Por falar na ilha, atendendo 
uma demanda de quem mora, 
trabalha e visita o arquipélago, 
o Governo Federal instalou 
14 novas antenas, em pontos 
estratégicos, que darão maior 
conectividade, via satélite. 
 Ricardo Coelho e Anchieta 
Júnior avisam que ainda há boas 
opções na P&C para compor a ceia 
natalina e podem ser encomen-
dadas tanto na nova loja de Lagoa 
Nova como na de Ponta Negra.
 Uma pesquisa do Imperial 
College de Londres revelou que 
a chance de internação pela 
Ômicron, nova cepa da co-
vid-19, é entre 40% e 45% menor 
do que ocorria com a variante 
Delta. Amém!

Happy    Birthday
Na véspera de Natal Edgar Sa-

lustino, Patrícia Castro, Rose Je-
romnimon. Amanhã, Robinson 
Câmara, Getúlio Soares, Melissa 
Sales, Renato Raposo, Cristiana 

Tito, Emmanuel Amaral, Kathia-
ne Barbalho, André Mauro, Car-
los Marques, Tininha Santos e 

Maristela Freire 

B-Day - Robinson Câmara 
Em família, Marcela Soares, Victor Ciarlini e Joao Victor 

Na arrumação da árvore, Karenine Fernandes 
Confra com Manoel Onofre, Soledad Fernandes, 
Eliana Lima, Jarbas Bezerra e Neísa Fernandes 

Sergio e Cristine Gaspar com os fi lhos A toda linda Flávia Pípolo

Boas Festas de Alessandro e Geórgia Nery

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

FRED FILHO

FRED FILHO

ALINE FERNANDA
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Feliz Natal e 
boas festas!
O melhor presente é estar  
junto de quem amamos.
Celebre a vida, compartilhe 
sonhos e seja grato, pois o 
momento de começar a ser 
feliz é AGORA.
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Produção do “Faustão na 
Band” está bem adiantada em 

seus trabalhos...... Desde o 
começo foi dada e obedecida a 
ordem de não se trabalhar so-
mente com a estreia...... Mas 
também pensar no “programa 
do dia seguinte”. Bruna Mar-

quezine continua na dela: mui-
to trabalho...... Mas nenhum, 
por enquanto, voltado para a 
televisão, embora não faltem 

convites.Neste próximo ano, o 
“Que História é Essa, Porchat?” 
voltará a contar com a presen-

ça da plateia em suas grava-
ções...... Serão mais 40 progra-
mas na nova temporada.Além 

de Ludmilla, André Ramiro 
é outra novidade da segun-

da temporada da série policial 
“Arcanjo Renegado”, do Globo-
play...... Foi chamado para vi-

ver o jornalista Saulo. Gravações 
em andamento.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

A descontinuidade de “Ma-
lhação” é um assunto que, 
mesmo nos interiores da Glo-
bo, ainda não foi inteiramente 
assimilado.

Por parte de alguns, há o 
entendimento que uma im-
portante porta será fechada, 
trancando o acesso que por 
anos existiu para autores e ato-
res na sua dramaturgia.

É meio que impossível dis-
cutir os motivos que determi-
naram essa decisão, mas dian-

te de um fato consumado, res-
ta saber como isso será tratado 
lá na frente.

Talvez, com o tempo, em 
vez de duas reprises ou sessão 
dupla do “Vale a Pena Ver de 
Novo”, se pense em algo novo 
de qualquer dos seus setores 
de produção. 

Mas também, como outra 
questão, o que virá existir pa-
ra permitir o ingresso de tan-
tos valores em busca de uma 
oportunidade, como no passa-
do aconteceu com Cauã Rey-
mond, Thiago Lacerda, Débo-
ra Falabella, André Marques, 
Priscila Fantin, Thaís Fersoza, 
Marjorie Estiano e tantos ou-
tros?

É um assunto que a direção 
da Globo deve pensar.  

Tv Tudo

NÃO É POR NADA. A televisão 
aberta, nos últimos tempos, por 
razões até alheias à sua vontade, 
meio que foi obrigada a colocar 
de lado a programação infantil.

Apenas TV Cultura e SBT 
continuam resistindo.

NOVO GOLPE. O fim de “Malha-
ção” também é um passo atrás 
na atenção que as emissoras 
precisam dispensar ao seu pú-
blico do futuro.

É preciso ter atrações que 
despertem a atenção desta fai-
xa de público, hoje muito mais 
ligada nos joguinhos dos tablets 
e celulares.

CALMA NESSA HORA. Já exis-

tem especulações sobre qual se-
rá a novela que vai substituir a 
reapresentação especial de “O 
Cravo e a Rosa” nas tardes da 
Globo.

Ninguém sabe nada até ago-
ra. Nem mesmo se a faixa vai 
continuar.

OUTRA QUESTÃO. Nas novelas 
do passado, não chegava a ser 
preconceito, mas havia uma 
barreira silenciosa por parte 
de alguns, que torciam o nariz 
com os atores que trabalharam 
nos filmes de pornochancha-
das.

Até Vera Fischer sofreu um 
pouco com isso. 

PAROU COM ISSO. Silvio de 
Abreu, que aliás fez várias por-
nochanchadas como diretor e 
ator, é que acabou com isso de 
certa forma.

Helena Ramos e Aldine Mul-
ler, entre outras, chegaram à te-
levisão e às novelas, pelas mãos 
dele.

EXEMPLO DA VEZ. Viviane Araú-
jo, figura ligada ao samba e dos 
programas de humor, também 
passou um pouco por isso.

Pelas mãos do Aguinaldo 
Silva, depois de estrear na série 
“Brava Gente”, em “Bela, a Feia”, 
da Record, e “Império”, Globo, 
começou a ser chamada com 
mais frequência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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MOISE
JUVENTUDE

LOSANGOON
RESRDST

MENUTATEAR
ADITOSE
LIIARCA
NRATOCO

FASESDALUA
COISAOD
ITNARIZ

BOCADOARI
NAIPÇP

CALDEIRÃO
LARPIOROU

Glândula
feminina 

dos peixes
(pl.)

Suave 
ao tato 
(a pele)

Convite
à visita

que está
à porta

Período en-
tre infân-

cia e idade
adulta

Prática usa-
da no cla-
reamento 
de cabelos

Apalpar
uma su-
perfície

Íntegra;
honesta

Cardápio
de restau-

rantes

Provér-
bios;

ditados
Ajudar;
socorrer 

Hiato de
"toalha"

Minguante,
crescente,

nova e
cheia

Orlando 
Drummond,
humorista

Programa
para com-
pactar arqui-
vos (Inform.)

Porção de
alimento
que cabe
na boca

Emudece;
silencia

(?)
Peixoto, 

jornalista

Panela de
bruxas
(Folc.)

Conso-
antes de
"duro"

Apelido
de

"Priscila"

Ouro, 
em 

espanhol

Formato
da curva

de retorno

A casa de
habitação

(fig.)

Agravou
(a situ-
ação)

Noticiário televisivo
com William Bonner

Local de exposição
de obras culturais

Mal-agra-
decida
Estou
(pop.) 

Formato
do balão

Rente (corte
de cabelo)

Qualquer
objeto
A vogal
do pingo

Baú com
tampa

Assinatu-
ra (abrev.)

Parte de
um tronco
Prejuízo;
estrago

Órgão 
do olfato
Morrer,

em inglês

Doença co-
mo a sífilis
Que não 
é reta

52, em 
algarismos
romanos

Apenas

Significa 
"Nacional",
em INPE

3/die — oro — zip. 4/menu. 6/sedosa. 7/losango.

Lua e Sol enviam ótimas energias para quem vai 
trabalhar nesta véspera de Natal. Você vai encarar suas 
responsabilidades com disciplina e dará conta do reca-
do com louvor. Depois do fi m do expediente, a ordem é 
embarcar no espírito natalino e curtir a companhia das 

pessoas que são mais caras e especiais para você.

Se você deixou para comprar os presentes de 
Natal agora, é bom ter cuidado para não extrapolar nos 
gastos. Saturno e Urano em confl ito avisam que pode 
perder dinheiro ou perder o controle do orçamento. Se 
você vai trabalhar, pode se sentir mais cansada e de-

sanimada hoje.

Se depender da Lua, você já vai acordar em 
ritmo de festa! E com a sua animação, você vai estar 
preparada para enfrentar um dia puxado no trabalho. 
Encare os desafi os com serenidade, sem perder o 
bom humor.

Quem trabalha com parentes pode começar 
o dia em confl ito. Não será nada fácil para você abrir 
mão de suas vontades e opiniões, mas se não souber 
ser mais fl exível, será difícil fazer acordos e se livrar das 
tensões. Aposte na troca de ideias e busque soluções 

criativas para equilibrar as suas vontades com as dos outros.

Curtir a família e matar a saudade de pessoas 
que moram fora é tudo que você vai querer hoje. Mas 
se você ainda tem um expediente de trabalho a cum-
prir, priorize as tarefas que você domina para terminar 
logo e fi car livre de preocupações.

Fofocas e mal-entendidos podem deixar seu dia 
complicado no trabalho. Não se deixe dominar pela tei-
mosia: busque diálogo, mostre disposição para esclare-
cer os fatos e fazer acordos. Sol e Lua te encorajam a in-
vestir na carreira e nas oportunidades de ganhar dinhei-

ro, só evite bater de frente com os chefes: fuja de discussões.

A Lua garante boa lábia e muita criatividade para 
você. No trabalho, vai tirar de letra qualquer questão e 
ainda pode faturar uma graninha extra nesta véspera de 
Natal. Depois, a ordem é buscar a companhia das pes-
soas mais queridas e colocar o papo em dia até cansar!

Comprar presentes na última hora pode ser um 
problema, ainda mais se você não planejou ou pesqui-
sou preços antes. É melhor optar por lembrancinhas 
mais simples para não se apertar demais depois. No tra-
balho, cole em colegas mais experientes e aprenda tudo 

que puder para chegar mais rápido ao sucesso.

O céu promete bons lucros para você no traba-
lho, por isso, aproveite o dia para faturar uma grana extra 
e curtir o fi m de ano com menos preocupações. Terá que 
se dedicar muito, mas o esforço valerá a pena. Só tenha 
cuidado para não gastar demais nos presentes: tome 

umas dez xícaras de prudência antes de comprar!

Você pode começar o dia tensa e preocupada 
com assuntos domésticos, principalmente se decidiu fa-
zer o Natal em casa e convidou parte da família. Relaxe! 
Mesmo que algo não saia como o planejado, é Natal e o 
que importa é a união. E que tal aproveitar o clima para se 

reconciliar com alguém querido? Isso pode fazer muito bem ao seu astral.

O período da manhã deve ser bem exaustivo pa-
ra você no trabalho. Mas ainda que enfrente alguns de-
safi os, a Lua em Escorpião realça toda determinação e 
força do seu signo e você pode contar com a sorte para 
vencer qualquer obstáculo. Encerrado o expediente, vo-

cê deve deixar tudo de lado e se jogar na diversão!

Faça tudo que puder para fi car longe de fofocas, 
intrigas e mal-entendidos — você pode tanto dizer algo 
que não deve quando ouvir uma história mentirosa. No 
trabalho, agir em equipe pode agilizar o serviço de todo 
mundo: motive os colegas.

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)

Fim de Malhação 
leva Globo 
fechar porta de 
entrada para 
jovens valores
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PEDRO NETOEsporte
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Hoje, 24.12. é véspera de Natal. Data comemorativa. De feli-
citações. De abraços. De beijos. Então, vamos agradecer a Deus 
por mais um dia. “Sabe o que é gratidão? Gratidão vai muito além 
de um muito obrigado. Ultrapassa gentilezas. É é superior a qual-
quer interesse. Gratidão é uma virtude para poucos. É para quem 
reconhece em Deus, e no outro, o valor que ele tem, o que ele faz, 
sem nada exigir em troca. Quem sabe agradecer, está apto a cres-
cer”. FELIZ NATAL amigos.

Feliz Natal

NEM BEM CHEGOU E JÁ SE FOI.  O volante, Wesley Dias, foi contra-
tado pelo ABC para a temporada 2022. Pois muito bem. Wesley Dias, 
nem bem chegou e já se foi. Jogador recebeu uma proposta do Sam-
paio Correia e pediu para ir embora. Que seja feliz em São Luiz-MA.

PARABÉNS. É quem fez aniversário ontem foi o eterno presidente 
do América, José de Vasconcelos da Rocha. O desembargador fez 86 
anos. Até a semana passada, José Rocha, era o presidente do CD rubro. 
Que venham mais 86 anos. José Rocha tem uma história no América. 
Tem um legado. Parabéns presidente.

ESTAMOS PRÓXIMOS DO RETORNO. No próximo dia 04.01.22, es-
taremos de volta nas TVs, NMP (12H00 às 12.40) e na Metropolitano 
(13h30 às 14h20). Muitas entrevistas. Muitas novidades. E como sem-
pre contando com o apoio de todos vocês que me acompanham em 
todas às minhas redes sociais. Até lá amigos.

ELEIÇÃO DIA 27.12.21. Na próxima segunda-feira, 27.12.21, tem elei-
ção para presidente do Alecrim. Será de chapa única. O advogado, Luiz 
Henrique, é o nome de consenso. Só me resta desejar muito sucesso 
ao novo presidente. E que ele tenha todo o apoio do mundo da imensa 
torcida alviverde. Afinal, o Alecrim é vida. É amor. É paixão. 

CONFIANÇA EM ALTA. E 
quem segue trabalhando 
firme é o Potyguar/CN. A 
equipe de Igor César tem 
amistoso na próxima quiin-
ta-feira contra a picuiense/
PB. Como novidade tem a 
chegada do goleiro, Walla-
ce, aquele mesmo que pe-
gou os pênaltis contra o 
Atlético/MG, quando atu-
ava no Altos/PI, que des-
classificou a equipe alvine-
gra. Wallace ficou conheci-
do como o goleiro do boné. 
Que possa ser feliz no trico-
lor do Seridó.

SE FOSSE NO BRASIL....O 
zagueiro espanhol, Sérgio 
Ramos, foi contratado pelo 
PSG como uma das maiores 
contratações da equipe fran-
cesa. Sérgio chegou e ficou 
quase dez meses no DM por 
conta das diversas contusões 
que teve. Na última quarta-
-feira, Sérgio Ramos, entrou 
no 2° tempo e em menos de 
20 minutos levou dois cartões 
amarelos a acabou expul-
so de campo. Jogador pediu 
desculpas a torcida e ficou 
por isso mesmo. Se fosse no 
Brasil seria fuzilado em praça 
pública.

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

                                     REGISTRO DE IMÓVEIS DA SEGUNDA ZONA 
 

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

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

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

 
  
 
 
                    
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
J M DE ARAUJO RECAPAGEM DE PNEUS, CNPJ nº 08.948.768/0001-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação - LO, com o prazo de validade até 
17/12/2027, em favor do empreendimento para a unidade de revitalização, recapagem e recauchutagem de 
pneus, instalada na Rua João Pereira dos Santos Filho, 90 – Dix Sept Rosado – Mossoró/RN. 

 
João Maria de Araújo 

Proprietário 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO 45049920434, CNPJ 25.383.024/0001-06, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rua 
Teofilo Tomaz, N° 55, CENTRO, LAGOA SALGADA/RN - CEP: 59.247-000. 
 

José Rodrigues do Nascimento Neto 
Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

 
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, a Renovação da 
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 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ nº 36.728.797/0001-95, 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 Linha de 
Transmissão localizada na Zona Rural do município de Lajes. 

Giuliano Pasquali  
Diretor de Implantação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

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

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

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

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

                                                Sócio Administrador  
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Brasil � ca em segundo no 
ranking de seleções da Fifa

A Fifa divulgou, na manhã 
desta quinta-feira 23, o úl-
timo ranking de 2021. A 

Bélgica liderou a lista pelo quarto 
ano consecutivo. Mas o Brasil, o 
segundo colocado, vem logo atrás 
com uma pequena diferença de 
2,1 pontos. Atual campeã mun-
dial, a França completa o “pódio”, 
que se mantém inalterado.

Os campeões da Copa Amé-
rica e da Eurocopa, respectiva-
mente, Argentina, em quinto, 
(+108,51 pontos em compara-
ção com dezembro de 2020) e 
a sexta colocada Itália (+ 115,77 
pontos), viram sua contagem de 
pontos aumentar consideravel-
mente diante dos títulos.

Apesar de ocupar a 40ª posi-
ção, Canadá foi considerado um 
grande destaque do ano. Segun-
do informações do ge, O líder da 
Concacaf conquistou nada me-
nos que 130,32 pontos nos últi-
mos 12 meses. A jornada até às 

semifinais da Copa Ouro, bem 
como os resultados impressio-
nantes nas eliminatórias foram 
fatores fundamentais para essa 
“escalada” no ranking. Sede da 
Copa do Mundo de 2022, a se-
leção do Qatar é o 48º colocado.

Por causa da pandemia de 
covid-19, apenas 352 jogos in-
ternacionais foram disputados 
em 2020. Desde 1987 (323 par-

tidas), não era visto um núme-
ro tão baixo de partidas em um 
ano. Por outro lado, o planeta fu-
tebol compensou o tempo per-
dido com um recorde de 1116 
partidas disputadas em 2021.

Das 10 primeiras colocadas 
no ranking da Fifa, apenas Itá-
lia e Portugal ainda não garan-
tiram vaga na próxima Copa do 
Mundo.

Seleção belga permanece em primeiro, pelo quarto ano consecutivo

Equipe brasileira confi rmou presença em mais uma Copa do Mundo

SEBASTIÃO MOREIRA/EFE
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Produção do “Faustão na 
Band” está bem adiantada em 

seus trabalhos...... Desde o 
começo foi dada e obedecida a 
ordem de não se trabalhar so-
mente com a estreia...... Mas 
também pensar no “programa 
do dia seguinte”. Bruna Mar-

quezine continua na dela: mui-
to trabalho...... Mas nenhum, 
por enquanto, voltado para a 
televisão, embora não faltem 

convites.Neste próximo ano, o 
“Que História é Essa, Porchat?” 
voltará a contar com a presen-

ça da plateia em suas grava-
ções...... Serão mais 40 progra-
mas na nova temporada.Além 

de Ludmilla, André Ramiro 
é outra novidade da segun-

da temporada da série policial 
“Arcanjo Renegado”, do Globo-
play...... Foi chamado para vi-

ver o jornalista Saulo. Gravações 
em andamento.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

A descontinuidade de “Ma-
lhação” é um assunto que, 
mesmo nos interiores da Glo-
bo, ainda não foi inteiramente 
assimilado.

Por parte de alguns, há o 
entendimento que uma im-
portante porta será fechada, 
trancando o acesso que por 
anos existiu para autores e ato-
res na sua dramaturgia.

É meio que impossível dis-
cutir os motivos que determi-
naram essa decisão, mas dian-

te de um fato consumado, res-
ta saber como isso será tratado 
lá na frente.

Talvez, com o tempo, em 
vez de duas reprises ou sessão 
dupla do “Vale a Pena Ver de 
Novo”, se pense em algo novo 
de qualquer dos seus setores 
de produção. 

Mas também, como outra 
questão, o que virá existir pa-
ra permitir o ingresso de tan-
tos valores em busca de uma 
oportunidade, como no passa-
do aconteceu com Cauã Rey-
mond, Thiago Lacerda, Débo-
ra Falabella, André Marques, 
Priscila Fantin, Thaís Fersoza, 
Marjorie Estiano e tantos ou-
tros?

É um assunto que a direção 
da Globo deve pensar.  

Tv Tudo

NÃO É POR NADA. A televisão 
aberta, nos últimos tempos, por 
razões até alheias à sua vontade, 
meio que foi obrigada a colocar 
de lado a programação infantil.

Apenas TV Cultura e SBT 
continuam resistindo.

NOVO GOLPE. O fim de “Malha-
ção” também é um passo atrás 
na atenção que as emissoras 
precisam dispensar ao seu pú-
blico do futuro.

É preciso ter atrações que 
despertem a atenção desta fai-
xa de público, hoje muito mais 
ligada nos joguinhos dos tablets 
e celulares.

CALMA NESSA HORA. Já exis-

tem especulações sobre qual se-
rá a novela que vai substituir a 
reapresentação especial de “O 
Cravo e a Rosa” nas tardes da 
Globo.

Ninguém sabe nada até ago-
ra. Nem mesmo se a faixa vai 
continuar.

OUTRA QUESTÃO. Nas novelas 
do passado, não chegava a ser 
preconceito, mas havia uma 
barreira silenciosa por parte 
de alguns, que torciam o nariz 
com os atores que trabalharam 
nos filmes de pornochancha-
das.

Até Vera Fischer sofreu um 
pouco com isso. 

PAROU COM ISSO. Silvio de 
Abreu, que aliás fez várias por-
nochanchadas como diretor e 
ator, é que acabou com isso de 
certa forma.

Helena Ramos e Aldine Mul-
ler, entre outras, chegaram à te-
levisão e às novelas, pelas mãos 
dele.

EXEMPLO DA VEZ. Viviane Araú-
jo, figura ligada ao samba e dos 
programas de humor, também 
passou um pouco por isso.

Pelas mãos do Aguinaldo 
Silva, depois de estrear na série 
“Brava Gente”, em “Bela, a Feia”, 
da Record, e “Império”, Globo, 
começou a ser chamada com 
mais frequência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MOISE
JUVENTUDE

LOSANGOON
RESRDST

MENUTATEAR
ADITOSE
LIIARCA
NRATOCO

FASESDALUA
COISAOD
ITNARIZ

BOCADOARI
NAIPÇP

CALDEIRÃO
LARPIOROU

Glândula
feminina 

dos peixes
(pl.)

Suave 
ao tato 
(a pele)

Convite
à visita

que está
à porta

Período en-
tre infân-

cia e idade
adulta

Prática usa-
da no cla-
reamento 
de cabelos

Apalpar
uma su-
perfície

Íntegra;
honesta

Cardápio
de restau-

rantes

Provér-
bios;

ditados
Ajudar;
socorrer 

Hiato de
"toalha"

Minguante,
crescente,

nova e
cheia

Orlando 
Drummond,
humorista

Programa
para com-
pactar arqui-
vos (Inform.)

Porção de
alimento
que cabe
na boca

Emudece;
silencia

(?)
Peixoto, 

jornalista

Panela de
bruxas
(Folc.)

Conso-
antes de
"duro"

Apelido
de

"Priscila"

Ouro, 
em 

espanhol

Formato
da curva

de retorno

A casa de
habitação

(fig.)

Agravou
(a situ-
ação)

Noticiário televisivo
com William Bonner

Local de exposição
de obras culturais

Mal-agra-
decida
Estou
(pop.) 

Formato
do balão

Rente (corte
de cabelo)

Qualquer
objeto
A vogal
do pingo

Baú com
tampa

Assinatu-
ra (abrev.)

Parte de
um tronco
Prejuízo;
estrago

Órgão 
do olfato
Morrer,

em inglês

Doença co-
mo a sífilis
Que não 
é reta

52, em 
algarismos
romanos

Apenas

Significa 
"Nacional",
em INPE

3/die — oro — zip. 4/menu. 6/sedosa. 7/losango.

Lua e Sol enviam ótimas energias para quem vai 
trabalhar nesta véspera de Natal. Você vai encarar suas 
responsabilidades com disciplina e dará conta do reca-
do com louvor. Depois do fi m do expediente, a ordem é 
embarcar no espírito natalino e curtir a companhia das 

pessoas que são mais caras e especiais para você.

Se você deixou para comprar os presentes de 
Natal agora, é bom ter cuidado para não extrapolar nos 
gastos. Saturno e Urano em confl ito avisam que pode 
perder dinheiro ou perder o controle do orçamento. Se 
você vai trabalhar, pode se sentir mais cansada e de-

sanimada hoje.

Se depender da Lua, você já vai acordar em 
ritmo de festa! E com a sua animação, você vai estar 
preparada para enfrentar um dia puxado no trabalho. 
Encare os desafi os com serenidade, sem perder o 
bom humor.

Quem trabalha com parentes pode começar 
o dia em confl ito. Não será nada fácil para você abrir 
mão de suas vontades e opiniões, mas se não souber 
ser mais fl exível, será difícil fazer acordos e se livrar das 
tensões. Aposte na troca de ideias e busque soluções 

criativas para equilibrar as suas vontades com as dos outros.

Curtir a família e matar a saudade de pessoas 
que moram fora é tudo que você vai querer hoje. Mas 
se você ainda tem um expediente de trabalho a cum-
prir, priorize as tarefas que você domina para terminar 
logo e fi car livre de preocupações.

Fofocas e mal-entendidos podem deixar seu dia 
complicado no trabalho. Não se deixe dominar pela tei-
mosia: busque diálogo, mostre disposição para esclare-
cer os fatos e fazer acordos. Sol e Lua te encorajam a in-
vestir na carreira e nas oportunidades de ganhar dinhei-

ro, só evite bater de frente com os chefes: fuja de discussões.

A Lua garante boa lábia e muita criatividade para 
você. No trabalho, vai tirar de letra qualquer questão e 
ainda pode faturar uma graninha extra nesta véspera de 
Natal. Depois, a ordem é buscar a companhia das pes-
soas mais queridas e colocar o papo em dia até cansar!

Comprar presentes na última hora pode ser um 
problema, ainda mais se você não planejou ou pesqui-
sou preços antes. É melhor optar por lembrancinhas 
mais simples para não se apertar demais depois. No tra-
balho, cole em colegas mais experientes e aprenda tudo 

que puder para chegar mais rápido ao sucesso.

O céu promete bons lucros para você no traba-
lho, por isso, aproveite o dia para faturar uma grana extra 
e curtir o fi m de ano com menos preocupações. Terá que 
se dedicar muito, mas o esforço valerá a pena. Só tenha 
cuidado para não gastar demais nos presentes: tome 

umas dez xícaras de prudência antes de comprar!

Você pode começar o dia tensa e preocupada 
com assuntos domésticos, principalmente se decidiu fa-
zer o Natal em casa e convidou parte da família. Relaxe! 
Mesmo que algo não saia como o planejado, é Natal e o 
que importa é a união. E que tal aproveitar o clima para se 

reconciliar com alguém querido? Isso pode fazer muito bem ao seu astral.

O período da manhã deve ser bem exaustivo pa-
ra você no trabalho. Mas ainda que enfrente alguns de-
safi os, a Lua em Escorpião realça toda determinação e 
força do seu signo e você pode contar com a sorte para 
vencer qualquer obstáculo. Encerrado o expediente, vo-

cê deve deixar tudo de lado e se jogar na diversão!

Faça tudo que puder para fi car longe de fofocas, 
intrigas e mal-entendidos — você pode tanto dizer algo 
que não deve quando ouvir uma história mentirosa. No 
trabalho, agir em equipe pode agilizar o serviço de todo 
mundo: motive os colegas.

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)

Fim de Malhação 
leva Globo 
fechar porta de 
entrada para 
jovens valores
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Hoje, 24.12. é véspera de Natal. Data comemorativa. De feli-
citações. De abraços. De beijos. Então, vamos agradecer a Deus 
por mais um dia. “Sabe o que é gratidão? Gratidão vai muito além 
de um muito obrigado. Ultrapassa gentilezas. É é superior a qual-
quer interesse. Gratidão é uma virtude para poucos. É para quem 
reconhece em Deus, e no outro, o valor que ele tem, o que ele faz, 
sem nada exigir em troca. Quem sabe agradecer, está apto a cres-
cer”. FELIZ NATAL amigos.

Feliz Natal

NEM BEM CHEGOU E JÁ SE FOI.  O volante, Wesley Dias, foi contra-
tado pelo ABC para a temporada 2022. Pois muito bem. Wesley Dias, 
nem bem chegou e já se foi. Jogador recebeu uma proposta do Sam-
paio Correia e pediu para ir embora. Que seja feliz em São Luiz-MA.

PARABÉNS. É quem fez aniversário ontem foi o eterno presidente 
do América, José de Vasconcelos da Rocha. O desembargador fez 86 
anos. Até a semana passada, José Rocha, era o presidente do CD rubro. 
Que venham mais 86 anos. José Rocha tem uma história no América. 
Tem um legado. Parabéns presidente.

ESTAMOS PRÓXIMOS DO RETORNO. No próximo dia 04.01.22, es-
taremos de volta nas TVs, NMP (12H00 às 12.40) e na Metropolitano 
(13h30 às 14h20). Muitas entrevistas. Muitas novidades. E como sem-
pre contando com o apoio de todos vocês que me acompanham em 
todas às minhas redes sociais. Até lá amigos.

ELEIÇÃO DIA 27.12.21. Na próxima segunda-feira, 27.12.21, tem elei-
ção para presidente do Alecrim. Será de chapa única. O advogado, Luiz 
Henrique, é o nome de consenso. Só me resta desejar muito sucesso 
ao novo presidente. E que ele tenha todo o apoio do mundo da imensa 
torcida alviverde. Afinal, o Alecrim é vida. É amor. É paixão. 

CONFIANÇA EM ALTA. E 
quem segue trabalhando 
firme é o Potyguar/CN. A 
equipe de Igor César tem 
amistoso na próxima quiin-
ta-feira contra a picuiense/
PB. Como novidade tem a 
chegada do goleiro, Walla-
ce, aquele mesmo que pe-
gou os pênaltis contra o 
Atlético/MG, quando atu-
ava no Altos/PI, que des-
classificou a equipe alvine-
gra. Wallace ficou conheci-
do como o goleiro do boné. 
Que possa ser feliz no trico-
lor do Seridó.

SE FOSSE NO BRASIL....O 
zagueiro espanhol, Sérgio 
Ramos, foi contratado pelo 
PSG como uma das maiores 
contratações da equipe fran-
cesa. Sérgio chegou e ficou 
quase dez meses no DM por 
conta das diversas contusões 
que teve. Na última quarta-
-feira, Sérgio Ramos, entrou 
no 2° tempo e em menos de 
20 minutos levou dois cartões 
amarelos a acabou expul-
so de campo. Jogador pediu 
desculpas a torcida e ficou 
por isso mesmo. Se fosse no 
Brasil seria fuzilado em praça 
pública.

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

                                     REGISTRO DE IMÓVEIS DA SEGUNDA ZONA 
 

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

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

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

 
  
 
 
                    
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
J M DE ARAUJO RECAPAGEM DE PNEUS, CNPJ nº 08.948.768/0001-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação - LO, com o prazo de validade até 
17/12/2027, em favor do empreendimento para a unidade de revitalização, recapagem e recauchutagem de 
pneus, instalada na Rua João Pereira dos Santos Filho, 90 – Dix Sept Rosado – Mossoró/RN. 

 
João Maria de Araújo 

Proprietário 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO 45049920434, CNPJ 25.383.024/0001-06, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rua 
Teofilo Tomaz, N° 55, CENTRO, LAGOA SALGADA/RN - CEP: 59.247-000. 
 

José Rodrigues do Nascimento Neto 
Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

 
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, a Renovação da 
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 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ nº 36.728.797/0001-95, 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 Linha de 
Transmissão localizada na Zona Rural do município de Lajes. 

Giuliano Pasquali  
Diretor de Implantação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

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

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

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

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

                                                Sócio Administrador  
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Brasil � ca em segundo no 
ranking de seleções da Fifa

A Fifa divulgou, na manhã 
desta quinta-feira 23, o úl-
timo ranking de 2021. A 

Bélgica liderou a lista pelo quarto 
ano consecutivo. Mas o Brasil, o 
segundo colocado, vem logo atrás 
com uma pequena diferença de 
2,1 pontos. Atual campeã mun-
dial, a França completa o “pódio”, 
que se mantém inalterado.

Os campeões da Copa Amé-
rica e da Eurocopa, respectiva-
mente, Argentina, em quinto, 
(+108,51 pontos em compara-
ção com dezembro de 2020) e 
a sexta colocada Itália (+ 115,77 
pontos), viram sua contagem de 
pontos aumentar consideravel-
mente diante dos títulos.

Apesar de ocupar a 40ª posi-
ção, Canadá foi considerado um 
grande destaque do ano. Segun-
do informações do ge, O líder da 
Concacaf conquistou nada me-
nos que 130,32 pontos nos últi-
mos 12 meses. A jornada até às 

semifinais da Copa Ouro, bem 
como os resultados impressio-
nantes nas eliminatórias foram 
fatores fundamentais para essa 
“escalada” no ranking. Sede da 
Copa do Mundo de 2022, a se-
leção do Qatar é o 48º colocado.

Por causa da pandemia de 
covid-19, apenas 352 jogos in-
ternacionais foram disputados 
em 2020. Desde 1987 (323 par-

tidas), não era visto um núme-
ro tão baixo de partidas em um 
ano. Por outro lado, o planeta fu-
tebol compensou o tempo per-
dido com um recorde de 1116 
partidas disputadas em 2021.

Das 10 primeiras colocadas 
no ranking da Fifa, apenas Itá-
lia e Portugal ainda não garan-
tiram vaga na próxima Copa do 
Mundo.

Seleção belga permanece em primeiro, pelo quarto ano consecutivo

Equipe brasileira confi rmou presença em mais uma Copa do Mundo

SEBASTIÃO MOREIRA/EFE
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