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Salão Imobiliário da Caio é uma 
grande janela de oportunidades
ECONOMIA. 7 | Instalados no Natal Shopping Center, grandes construtores resolveram zerar 
seus estoques de imóveis novos e na planta enquanto organizam seu grande retorno com 
a aprovação do Plano Diretor de Natal. Oportunidades de negócios são muito variadas.

Cafezinho reúne João 
Maia e colegas do PL

Últimas da Política

Robinson passa bem

S  em fotos nas redes so-
ciais, o deputado federal 
João Maia se reuniu com 

a bancada do seu partido na 
Assembleia Legislativa, nesta 
sexta-feira 3. PÁGINA 3

Ex-governador Robinson Fa-
ria passa bem, apór cirurgia 
da vesícula, em São Paulo.

Empresário Caio Fernandes recepcionou o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

CNJ classifica tráfico de 
drogas como uma das piores 
formas de trabalho infantil
CIDADES. 9 |  CNJ lança manual que busca qualificar a compreensão de 
atores do Sistema de Justiça e do Sistema de Garantia de Direitos

Respiradores: empresário garante que 
governadores não receberam propina
POLÍTICA. 3 E 5 | Em depoimento à CPI da Covid-19, na Assembleia Legislativa do RN, Cleber Isaac, que intermediou a negociação dos respiradores 
junto ao Consórcio Nordeste, quando questionado se houve pagamento de propina aos governadores da região, foi enfático ao negar: “Nenhum, zero!”

POLÍTICA. 6 |  A Câmara Munici-
pal de de Canguaretama deu pos-
se, nesta sexta-feira 3, a Wilsinho 
Ribeiro (PTB) como novo prefeito 
do município. Ele é irmão do pre-
feito cassado, Wellinson Ribeiro 
(PP), afastado de� nitivamente 
por decisão da justiça.  Após ler o 
juramento, Wilsinho lembrou do 
irmão. “Deus no comando. O tra-
balho não vai parar. Vamos honrar 
o trabalho de Wellinson”.

ECONOMIA. 8 | Projeto Sebrae Ins-
pira, iniciativa do Sebrae no RN, 
visa apresentar a história e trajetó-
ria de 11 empresas atendidas para 
servir de inspiração para quem 
está iniciando uma empresa ou 
mesmo para aquelas que já estão 
no mercado, porém, querem se 
aperfeiçoar nas áreas de atuação. 
A cada semana, o público poderá 
conferir um vídeo com depoimen-
to de um empresário.

GERAL. 11 |  Artes visuais e músi-
ca celebram neste sábado 4, res-
taurado, o prédio da Pinacoteca 
do Estado (antigo Palácio Potengi 
e sede do Governo), localizado no 
bairro da Cidade Alta, em Natal. O 
equipamento cultural, adminis-
trado pela Fundação José Augusto, 
que reúne a mais relevante produ-
ção potiguar de artes plásticas, foi 
recuperado pelo Governo do RN 
com recursos de R$ 6,4 milhões 
através do Governo Cidadão.

Irmão assume lugar 
do prefeito cassado 
em Canguaretama

Projeto inspira 
empreendedores no 
caminho do sucesso

Pinacoteca do Estado 
reabre com artes 
visuais e música

Meta do CNJ é erradicar  trabalho 
em condições análogas às de 

escravo até o ano de 2025



O Rio Grande do Norte re-
ceberá investimentos de 
quase R$ 1,5 milhão para o 

combate às drogas e tratamento 
de usuários dependentes em tra-
tamento no Estado. Os recursos, 
oriundos de emendas parlamenta-
res destinadas através da deputada 
federal Carla Dickson (PROS), serão 
dirigidas à ONGS e instituições que 
atuam no setor como Proerd, além 
de casas terapêuticas que atuam na 
área de prevenção e tratamento de 
dependentes químicos. O anúncio 
foi feito durante o Fórum Nacional 
Permanente de Mobilização Contra 
as Drogas, que aconteceu em Natal.

“Vivemos uma epidemia de 
drogas em nosso país, aqui no esta-
do não é diferente. Precisamos en-
frentar esse problema. Entregamos 
recursos no valor de R$ 1,4 milhão, 
recursos oriundos de emendas im-
positivas do nosso mandato, que 
serão aplicados através da Secreta-
ria Nacional de Combate às Drogas. 
O governo federal está preocupado 

com essa população que só cresce”, 
pontuou Carla Dickson.

O secretário nacional de Pre-
venção às Drogas, Quirino Cordei-
ro, falou das ações do governo para 
inibir a propagação das drogas no 
Brasil. “O RN é o primeiro estado 
do Nordeste onde iremos implantar 
o Fórum. São ações que estão che-
gando através do governo federal. 
Temos ações que irão contribuir 
para auxiliar pessoas dependentes, 
assim como mulheres grávidas, 
lactantes, jovens e crianças. Vamos 
aplicar o número de vagas para 
casas de tratamento e trabalhar na 
perspectiva de coibir o aumento da 
inserção da droga em nosso país”, 
disse.

O Fórum Permanente de Mo-
bilização Contra as Drogas foi lan-
çado pelo Ministério da Cidadania 
em fevereiro de 2020. O objetivo é 
conscientizar a população sobre 
temas centrais, re� etindo a posição 
da população brasileira majorita-
riamente contrária às iniciativas de 
legalização das drogas. A proposta 
visa também buscar alternativas 
consistentes para o cuidado e rein-
serção social das pessoas que en-
frentam a dependência química.

O Fórum Nacional ocorreu 
no auditório da Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Norte 
(FIERN), e foi promovido pelo go-
verno federal, através da Secretaria 
Nacional de Prevenção às Drogas, 
em parceria com o mandato da de-
putada federal Carla Dickson.
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A foto é nova porque os cabelos 
também são.

Nela, o mais novo minis-
tro do STF, o terrivelmente evangéli-
co, aparece abraçado ao presidente 
da República como se fossem dois 
moleques se divertindo depois de 
uma travessura.

Tocaram umas campainhas e saí-
ram correndo.

Essas coisas tinham graça antes 
do advento dos smartphones, quan-
do a vida era vivida nas ruas e os 
amigos da vizinhança ensinavam  a 
enfrentar o mundo antes de a escola 
impor os desa� os maiores.

Jair e André estão exultantes na 
fotogra� a, não resta dúvida.

O Alfa da relação agora tem dois 
aliados no clube da esquina onde há 
meninos e meninas más que preci-
sam ser neutralizados.

Mas, como ninguém sabe o dia 
de amanhã, as pessoas crescem, as-
sumem novas personalidades, pres-
sionadas por novos grupos e novas 
circunstâncias. E o passado vira uma 
vaga lembrança.

Acontece quando um coleguinha 
de sala não volta das férias porque 
morreu afogado na praia. Aquilo � ca 
martelando na cabeça por algumas 
semanas e depois desaparece porque 
a vida é assim mesmo, foi feita para 
ser vivida e não para ser lamentada.

Até o mais espiritualizado dos 

seres entende isso, o que dizer de um 
pastor que transita entre a doutrina 
de sua religião, a ciência de seu ofício 
e as ambições de sua pro� ssão.

André está exultante com a sua 
mais nova conquista porque ela lhe 
fugiu das mãos várias vezes nos últi-
mos meses.

Aquele gordão que manda no 
clube, o Davi, transformou-se para o 
franzino André em uma � gura ater-
rorizante.

Mas o seu salvador, o lépido me-
nino-moleque Jair, que já deixou mui-
ta gente na mão sem olhar para trás, 
era o que ele tinha para vencer essa 
batalha épica.

E ele venceu com obstinação até 
contra outro gordinho (e barbudo) 
que espreitava de longe, o Augusto, 
um amigo de Davi e de muitos outros 
bambambãs do clube.  

Mas agora é hora de comemorar 
e reverenciar aquele que encurtou 
um caminho que, pelas  vias do po-
der dos homens, proporcionaram 
essa graça alcançada.

Glória a Deus, senhor!
Graças a Jair e tantos outros co-

mo Silas, o amigo bravinho que fala 
grosso, ele chegou lá mostrando que 
a crença também é o exercício do 
pragmatismo.  

Até o dia em que um cabelo novo 
cresce e, como Sanção da Dalila, um 
novo homem aparece.

A vitória da fé e dos cabelos

Love 1
O presidente Bolsonaro nunca 

escondeu sua simpatia por líderes 
autoritários. Depois que Trump 
perdeu as eleições nos EUA ele vol-
tou a se aproximar de xeques ára-
bes e agora planeja uma viagem à 
Rússia a convite de Vladimir Putin, 
o ex-agente da KGB que manda no 
país com mão de ferro.

E, é claro, ‘turistar’, coisa mui-
to melhor do que governar, que é 
muito chato.

Love 2
Durante uma cerimônia de 

apresentação das credenciais dos 
embaixadores em Moscou, Putin 
disse que o Brasil é um dos “mais 
importantes parceiros estraté-
gicos” da Rússia e que os  dois 
países continuarão a fortalecer 
“gradualmente” suas relações a 
partir da cooperação bilateral nos 
setores comercial, energético e 
cientí� co.

Não por acaso, Vladi foi acusa-
do de favorecer a eleição de Trump, 
� rmando a ideia de que existe um 
casamento do comunismo soviéti-
co com a extrema direita ociden-
tal. Uma união com separação de 
bens, mas uma união.  

Mestre Ming
Do ancestral mestre Celso 

Ming, colunista do Estadão, sobre 
a paradeira da economia brasilei-
ra sob os comandos de Bolsonaro 
e do “Faria Loser”, Paulo Guedes:

“O presidente Jair Bolsonaro 
só pensa naquilo (reeleição), de-
sistiu de estimular as reformas, 
não consegue aprovar nem mes-
mo mudanças cosméticas do 
Imposto de Renda e não cuidou 
de promover acordos comerciais 
para criar mercado para a indús-
tria – que segue estagnada e pres-
sionada”.  

Chave de ouro
No � nal do texto, Ming escreve:
“A variante Ômicron e a falta 

de entusiasmo também não aju-
dam. O Brasil continua maior que 
o buraco, mas isso é pouco para 
quem precisa tirar o atraso e res-
gatar a população da miséria e do 
desemprego”.

E, de fato, é o que se vê. De-
pois de uma queda de 0,1% do 
PIB no terceiro trimestre de 2021, 
a expectativa é de estagnação 
completa de outubro a dezembro 
deste ano. E muitas dúvidas para 
o ano que vem. 
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MARCELO HOLLANDA

Um enigma
Há de se perguntar por que 

André Mendonça, depois de pro-
cessar gente com base na Lei de 
Segurança Nacional para defender 
seu chefe, levaria algo de bom para 
o Supremo Tribunal Federal.

A resposta é simples: no fun-

do ele é um bom jurista na média 
do que se entende por bom. E ele 
também pode ser um poço de 
mágoa tamanho sapo que teve de 
engolir até alcançar o seu objetivo.

A partir de agora será possível 
decifrar esse enigma chamado An-
dré Mendonça.

Carla Dickson destina 
quase R$ 1,5 milhão para  
combate às drogas no RN
INVESTIMENTO | Recursos 
oriundos de emendas 
parlamentares serão 
direcionados à ONGs e 
instituições que atuam no 
combate às drogas e casas 
terapêuticas que atuam na 
prevenção e tratamento de 
dependentes químicos

Carla: “Vivemos uma epidemia de drogas no país. Precisamos enfrentar isso” 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN 
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Em depoimento à CPI da Co-
vid-19 do Rio Grande do Norte, 
nesta quinta-feira 3, o empre-

sário Cleber Isaac, que intermediou a 
negociação dos respiradores junto ao 
Consórcio Nordeste, quando questio-
nado se houve pagamento de propina 
para os dirigentes do Consórcio, go-
vernadores e servidores dos estados 
nordestinos, foi enfático ao negar: “Ne-
nhum, zero. Inclusive, como eu estava 
assessorando muito próximo às duas 
empresas, eu até recomendei à Cris-
tiana (proprietária da Hempcare) que, 
quando estava com problemas nas 
entregas (dos respiradores), que ela 
reiterasse publicamente a devolução 
do recurso. E o próprio Paulo de Tarso 
(sócio da Biogeoenergy) tem uma ma-
nifestação no STJ, dizendo que devol-
veria os R$ 24 milhões (embolsou para 
aquisição de peças) ao Consórcio, eu 
estou falando o que é público no pro-
cesso”, declarou.

Cleber Isaac esclareceu ainda que 
não houve doação pelo Consórcio 
Nordeste de respiradores ao muni-

cípio de Araraquara (SP), como vem 
sendo divulgado pelo presidente da 
CPI, deputado Kelps Lima (Solidarie-
dade). “A Biogeoenergy é implantada 
no polo industrial em Araraquara (SP), 
e sei que quem fazia a relação institu-
cional de Paulo de Tarso era o General 
Ridauto, ou seja, não tem qualquer re-
lação com o prefeito que é do PT (Ara-
raquara), não consigo enxergar uma 
lógica de Paulo, que é um cara ligado 
ao Ministério da Saúde, fazer doação 
para Araraquara”, enfatizou.

O empresário ainda negou que 
qualquer servidor público do Rio Gran-
de do Norte tenha feito alguma interfe-
rência para a compra dos respiradores 
via Consórcio Nordeste. E rea� rmou 
que os respiradores viriam da China. 
“Eu não vi o contrato entre o Consór-
cio Nordeste e a Hempcare, mas soube 
através de Cristiana Taddeo que os res-
piradores viriam da China”, declarou o 
empresário, argumentando, mais uma 
vez, que o seu papel junto à Hempcare 
era o assessoramento para adquirir os 
equipamentos, tanto no âmbito nacio-
nal quanto internacional.

Ainda durante o depoimento, 
Cleber negou que os governadores do 
Nordeste teriam agido de má-fé com o 
objetivo de fraudar a compra dos res-
piradores. “Existia um clima de guerra 
e de desespero e uma correria para se 
adquirir equipamentos médicos, mas 
nunca existiu conluio entre os gover-
nadores”, a� rmou.

Nas mais de três horas de depoi-
mentos, o empresário informou que a 
empresa Biogeoenergy teria contrato 

(tipo Joint Venture) � rmado com a 
empresa Hempcare anteriormente às 
vendas dos respiradores aos Estados 
do Nordeste. O empresário declarou 
“que não teve contato com qualquer 
membro do consórcio dos governa-
dores do Nordeste, eu nunca tive ne-
nhum contato com qualquer servidor 
ou funcionário do Consórcio Nordes-
te. Também não tenho conhecimento 
com nenhum agente público aqui do 
Rio Grande do Norte”.

E acrescentou: “eu estava pros-
pectando os produtos de saúde e me 
aproximei de clientes que poderiam ter 
equipamentos importados e aí, nesse 
caso, apareceu a Hempcare, que tinha 
uma associação muito forte com a Bio-
geoenergy. Para deixar bem claro, eles 
(Hempcare e Biogeoenergy) avançaram 
nessa prospecção para a compra de 
equipamentos não só para o Consórcio 

Nordeste, mas também para os hospi-
tais gerais. Logo no início da pandemia, 
ela (proprietária da Hempcare Cristiana 
Taddeo) me ligou e falou que precisava 
de uma pessoa para intermediar a nego-
ciação com a China, pois não estava po-
dendo sair de casa, por ser do grupo de 
risco. E nesse momento, falou que tinha 
a Biogeoenergy com o seu apoio de ex-
portação, e eu mantive o contato com as 
duas empresas. Percebi que a Hempcare 
era uma empresa nova, mas que a mes-
ma estava associada à Biogeoenergy. E 
como eu conhecia a Biogeoenergy que 
tem um capital financeiro superior ao da 
Hempcare, me deu um conforto de que 
as negociações iriam ocorrer sem risco”.

Como prospector de equipamen-
tos, Cleber Isaac relatou conheceu 
toda a estrutura da empresa Biogeo-
energy e viu que a empresa estava 
importando testes rápidos para a 

Covid-19 e máscaras. “Na ocasião, o 
dono da Biogeoenergy (Paulo de Tar-
so), pediu para que eu buscasse clien-
tes para a sua empresa, sobretudo na 
área privada. Tive contatos diários por 
meio de e-mail e telefonemas com as 
duas empresas”, a� rmou.

Sócio oculto
Cleber Isaac explicou que o seu 

primeiro contato com a empresa 
Hempcare foi por meio do empresá-
rio Fernando Galante, que seria uma 
espécie de sócio oculto da empresa. 
Pelo o que foi dito, Fernando Galante é 
empresário atuante no ramo imobiliá-
rio e operador no mercado � nanceiro, 
que possuía papel relevante nas nego-
ciações empreendidas pela empresa 
Hempcare, havendo recebido valores 
decorrentes da venda realizada pela 
empresa ao Consórcio.

Além do sócio oculto, Cleber Isaac 
revelou que, “a empresa Biogeoenergy 
iria produzir respiradores desenvolvi-
dos pelo engenheiro Antônio Carlos 
Alvarez Fasano e Hempcare seria a 
responsável pela comercialização dos 
equipamentos, antes mesmo da com-
pra realizada pelo consórcio. Sobre os 
equipamentos desenvolvidos pela em-
presa Biogeoenergy, cumpre ressaltar 
que estes seriam modelos nacionais 
que integrariam o projeto intitulado 
de ‘Respira Brasil’, desenvolvido após 
intermediação de assessores do mi-
nistro da Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, com o engenheiro Fasano”.

Empresário nega que governadores tenham 
recebido propina do Consórcio Nordeste
EXCLUSIVO |  Cleber Isaac 
afirmou que Biogeoenergy 
tinha contrato com empresa 
Hempcare, antes da compra 
de respiradores pelo 
Consórcio Nordeste

Cleber: “Existia um clima de guerra e desespero para adquirir equipamentos médicos”

JOÃO GILBERTO/ALRN
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O café de João Maia com os deputados do PL 
Bem discreto, sem fotos nas redes sociais, o depu-

tado federal João Maia, dirigente do PL no Estado, se 
reuniu com a bancada do seu partido na Assembleia 
Legislativa, nesta sexta-feira 3. Os deputados George 
Soares, Kleber Rodrigues e Ubaldo Fernandes ouvi-
ram as últimas articulações e mudanças na sigla. 

A chegada do ministro Rogério Marinho para 
ser o candidato do PL ao Senado muda o cenário 
desenhado antes por aqueles que dão sustentação ao 
Governo Fátima Bezerra (PT). Segundo informação 
que a coluna recebeu, não muda muita coisa entre o 
posicionamento dos três deputados no plano local. 
Eles podem apoiar Rogério para o Senado. 

Após a reunião com os três deputados, João Maia 
foi à zona Norte de Natal cumprir agenda com os mi-
nistros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) 
e João Roma (Cidadania). O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, e o deputado federal Benes Leocádio também 
prestigiaram a inauguração da Estação Cidadania. 
Sobre 2022, ainda aguardar as águas de março. 

Mossoró
O prefeito Allyson Bezerra não esperou o Solidarie-

dade e já anunciou apoio ao ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, mesmo ele indo para o PP, partido da 
sua adversária, a ex-prefeita e ex-governadora Rosalba 
Ciarlini. 

Progressista 
Enquanto o deputado Beto Rosado se con� a no pre-

sidente nacional do PP, deputado André Fuduca, Fábio 
Faria diz, com soberba, que só conversa com o colega 
ministro Ciro Nogueira (Casa Civil). Além de senador 
licenciado, Ciro é um dos “donos” do PP. 

Tucanos 
Em entrevista no Seridó, o presidente do PSDB po-

tiguar, Ezequiel Ferreira, admitiu que vem construindo 
uma nominata muito forte para renovar os mandatos 
na Assembleia. Os deputados Nelter Queiroz, Albert Di-
ckson, Galeno Torquato e outros já estariam con� rma-
dos. PSDB vai lançar 17 homens e 8 mulheres chegando, 
a 25 postulantes. 

Vesícula 
 Ex-governador Robinson Faria passa bem. Esteve no 

Hospital Sírio Libanês, em SP, para cirurgia da vesícula.

Continua na Página 5
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IMFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

O novo visual dos conteúdos pu-

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

A campanha, que impulsiona a re-
tomada do destino, é fruto da articula-
ção política feita pela Secretaria de Tu-
rismo do Rio Grande do Norte (Setur) 
e da Emprotur, com apoio do trade tu-
rístico, que solicitou à bancada federal 
do RN emendas parlamentares para 
ajudar no fomento e interiorização 
do turismo no RN. “Essa é uma ação 
coletiva que garantirá a promoção e 
o apoio à comercialização do destino 
para o público � nal e aos agentes de 

viagem. Estamos conectados com o 
mundo atual que busca diversi� car e 
segmentar o per� l de novos turistas e 
consolidar os viajantes que já conhe-
cem o Rio Grande do Norte, além de 

fomentar a economia e gerar emprego 
e renda em todo o estado, impulsio-
nando a retomada do setor”, explicou 
o diretor-presidente da Emprotur, 
Bruno Reis.

Registraram presença ao evento 
de inauguração da campanha Visite 
Rio Grande do Norte: vice-presiden-
te da Fecomércio RN, Luiz Antônio; 
representante da ABAV RN, Jarbiana 
Costa; vice-presidente do Sindicato 
dos Guias do RN, Lacy Vasconcelos; 
presidente do SINDETUR, Júnior Câ-
mara; presidente do Abrasel RN, Pao-
lo Passarielo; presidente do ABIH RN, 
Abdon Gosson; representantes Mos-
soró Convention Bureau, Oberi Pe-
nha, e da superintendência do Banco 
do Nordeste, Onireves Cardoso; as 
prefeitas de Baía Formosa, Camila 
Melo, e de Martins, Mazé; vice-pre-
feito de São Miguel do Gostoso, João 
Eudes; representantes dos senadores 
Jean-Paul Prates e senadora Zenaide 
Maia. 

Por parte do Governo do RN tam-
bém registraram presença os secretá-
rios de Estado Jaime Calado (Sedec), 
Gustavo Coelho (SIN), Daniel Cabral 
(Assecom) e o secretário adjunto da 
Administração, George Câmara; as 
subsecretária de Turismo, Solange 
Portela, e da Sethas, Josiane Bezerra. 

SANDRO MENEZES/ASSECOM RN

ASSECOM RN

SANDRO MENEZES/ASSECOM RN

Dentro da política de preserva-
ção de vidas do povo do Rio 
Grande do Norte, a segurança 

pública do estado atingiu mais um 
índice positivo. Após 1.064 dias de 
gestão da professora Fátima Bezerra, 
o RN chegou à marca de 1.700 vidas 
salvas. Este quantitativo correspon-
de, no mesmo total de dias da gestão 
passada, a uma redução de 28,9% 
no total de mortes violentas, as cha-
madas  Condutas Violentos Letais 
Intencionais (CVLIs) .

“Desde que assumimos, coloca-
mos como prioridade a segurança 
pública do Rio Grande do Norte. Es-
ses números são resultado de muito 
trabalho das nossas forças de segu-
rança e também da valorização do 
nosso Governo para essa importante 
categoria que enfrenta no seu dia-
-a-dia a criminalidade e a violência. 
Tivemos, por exemplo, uma redução 
de 50% dos crimes de feminicídio e 

isso se dá às medidas que tomamos 
para proteger as mulheres desse tipo 
de crime. Poupar vidas, combater a 
criminalidade e a violência são prer-
rogativas de um governo comprome-
tido com a sua população”, disse a 
governadora Fátima Bezerra.

Com base nas informações 
fornecidas pela Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e Análises 
Criminais (Coine), o Rio Grande do 

Norte registrou 4.174 CVLIs no perío-
do de 1º de janeiro de 2019 a 29 de no-
vembro de 2021, o que corresponde a 
uma redução de 28,9% comparado 
ao mesmo período de 1.064 dias da 
última gestão, quando foram regis-
trados 5.874 CVLIs entre 1º de janeiro 
de 2015 e 29 de novembro de 2017.

Diante dos índices positivos no 
comparativo entre as gestões, os nú-
meros de homicídios dolosos e de 

feminicídio apresentaram reduções 
signi� cativas. Nas condutas carac-
terizadas como ‘homicídio doloso’ 
no período da gestão anterior, foram 
apontados 4.815 crimes, contra 3.280 
da atual gestão (redução de 31,9%). 

Entre as ocorrências de ‘feminicí-
dios’, queda de 106 crimes no período 
2015-2017, para 53 registros no perí-
odo 2019-2021 (diminuição de 50%).

“Chegarmos à marca de 1.700 vidas 

salvas em pouco mais de 1.000 dias de 
gestão é um feito que merece ser des-
tacado. É um mérito da gestão da pro-
fessora Fátima Bezerra. E este  número 
é resultado de um trabalho conjunto e 
integrado que envolve todas as nossas 
forças de segurança, de policiais e agen-
tes de segurança abnegados ”, ressaltou 
o coronel Francisco Araújo, titular da 
Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica e da Defesa Social (SESED).

Governo do RN atinge 
marca de 1.700 vidas salvas
SEGURANÇA | Política de 
preservação de vidas tem 
surtido resultados positivos, 
na gestão de Fátima Bezerra

Patrulhamento reforça segurança da população na capital e interior do estado Contratação de novos policiais e reordenamento do efetivo otimiza atuação

Governo lança nova campanha para promover turismo no estado
DESTINO

Governadora Fátima Bezerra: compromisso com interiorização do turismo
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Descanse em Paz, querido Ney Jr!
Na última terça, 30, enfrentei com 

a minha esposa Abigail momento de 
profundo vazio e tristeza.

No � nal da tarde chegou a notícia 
de que o nosso único � lho homem, 
Ney Lopes Jr., havia falecido repenti-
namente. A causa mortis fora edema 
e congestão pulmonar, enfarte agudo 
do miocárdio; cardiopatia isquêmica 
e doença arterial coronariana.

Há quem admita tenham sido 
fatais efeitos colaterais do terrível 
coronavírus, que lhe acometeu duas 
vezes.

A morte de um � lho desdiz a 
lógica cronológica de que os pais 
morrem primeiro. Viver sem ele será 
para sempre uma cicatriz aberta e 
dolorida.

É isso que sinto hoje com Abigail 
e familiares.

A partida de Ney Jr nos deixou 
sem chão. Nos últimos dias, ele pa-
recia muito bem.  Sentimos a alegria 
de vê-lo sorrir, dançar na recepção de 
um familiar da sua dedicada compa-
nheira Elidiane.

Participou de um terço de Maria 
em seu apartamento, com fé e espe-
rança, que sempre demonstrava.

Entretanto, o desígnio de Deus 
muitas vezes nos deixa atônitos, per-
didos, incrédulos, diante das circuns-
tâncias que nos sãos colocadas tão 
repentinamente.

Somente a fé sustenta, como o 
maior guia do cristão.

Temos a certeza de que a � naliza-
ção do ciclo de vida de Ney Jr deixou-
-nos a mensagem de que, tudo valeu 
a pena, todo amor por ele plantado e 
por todos sentido.

Como um idealista, crente de que 
através da vida pública poderia disse-
minar o bem ao próximo, ele venceu 
o bom combate.

Deixou raízes na terra onde os 
bons frutos irão brotar, por ter sem-
pre semeado o bem, por onde passou.

A maior prova foi a unanimidade 
de tantas mensagens carinhosas, ca-
lorosas e verdadeiras recebidas, lido e 
ouvido, de tantos que tiveram a felici-
dade de com ele conviver, de todas as 
classes e correntes políticas,

Não tenho dúvidas meu � lho, que 
você foi um herói e guerreiro!

Não desistiu nem por um só se-
gundo, mesmo quando lhe pesava 
nos ombros a dor física, e o senti-
mento avassalador das intempéries 
sofridas, que por vezes não podiam 
ser expressas nem tampouco reme-
diadas.

Ney Jr sofreu muito nos últimos 
anos.

Em plena campanha passada, 
internou-se em UTI com pneumonia 
(teve três em períodos diversos), duas 
vezes Covid e processos depressivos. 
Essas foram as causas do seu insu-
cesso eleitoral em 2020, impossibili-
tado de fazer a campanha

Sempre me posicionei por preser-
vá-lo das injustiças e dissabores que a 
vida pública muitas vezes traz àque-
les que têm nela, propósitos verdadei-
ramente dignos e condizentes com os 
ideais de justiça e igualdade social.

Porém, entendo, que você, para 
bem alcançar todos eles, precisou 
muitas vezes, rumar mar adentro, 
mesmo sob o risco de naufragar, mas 
sempre com o maior objetivo de per-
sistir na luta pelos que acreditava.

Tenho certeza meu � lho, que já 
nos braços do Pai você repousa em 
Paz e recorda a letra da música, que 
dizia:

“Eu sei, se aqui cheguei, se con-
quistei o que eu queria

Cheguei, porque teimei, porque 
apostei na travessia

Não � z tudo que eu quis, mas sou 
feliz, não fui perfeito

Errei, mas procurei fazer direito”
Descanse em Paz querido � lho 

Ney Júnior!

“Temos dez ZPAs. Da 1 a 5 já há 
regulamentação. O tema impacta 
diretamente no Plano Diretor e a Câ-
mara está oferecendo oportunidade 
de toda a sociedade discutir, conhe-
cer o que diz o projeto e analisar os 
impactos”, a� rmou o vereador Aldo 
Clemente (PDT), presidente da Co-
missão Especial de Estudos do Pla-
no, durante audiência pública que 
debateu os aspectos que envolvem 
as Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs) dentro da revisão do Plano 
Diretor de Natal, nesta sexta-feira 3.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
� iago Mesquita, defendeu que a 
regulamentação das cinco ZPAs, 
ainda pendente, seja feita dentro 
da revisão do Plano Diretor e que é 
preciso preservar todas as dez, com 
equilíbrio. “Pode-se fazer uso de 
algumas dessas áreas de forma pla-
nejada e racional. Temos propostas 
fundamentadas em estudos do que 
pode e como pode ser ocupado, mu-
dando do per� l de conservação para 
uso restrito e reduzindo de 34% para 
33,5% o território ocupado por todas 
as ZPAs na cidade, excluindo trechos 
que já perderam suas característi-
cas”, explicou.

O delegado do Concidade, Jorge 
Dantas, levantou a possibilidade 
de se viabilizar economicamente 
as áreas de proteção que estão em 

propriedades privadas para custear 
a conservação destas, visto que não 
podem utilizar seus terrenos devido 
as restrições, mas precisam mantê-
-las conservadas. “Cada área dessas 
precisa de uma atividade econômica 
sustentável para cobrir os custos. Se 
não for dada uma fórmula econômi-
ca, essas áreas vão desaparecer por-
que potencial construtivo não banca 
isso”, disse ele.

O relator do projeto na Comissão 
Especial, vereador Kleber Fernandes, 
também opinou sobre esse quesito. 
“Essa é uma questão que precisa ser 
posta sobre a possibilidade de � exi-
bilização, a � m de gerar viabilidade 
econômica dessas áreas e, conse-
quentemente, perspectivas para 
outros empreendimentos na cidade, 

fazendo um ajuste para aprimorar o 
projeto”, disse.

“O debate equivocado não é a 
proteção, mas não ter tido regu-
lamentação das áreas. Preocupa 
chegarmos aqui e ainda estarmos 
no debate da regulamentação. O 
que é apresentado por várias par-
tes sempre volta para esse ponto 
de origem”, destacou a revisora do 
projeto na comissão, vereadora Di-
vaneide Basílio.

A próxima audiência da Comis-
são Especial ocorrerá no dia 10 de 
dezembro para debater sobre as 
Áreas Especiais de Interesse Social 
(AEIS), mas, no dia 8, a Comissão de 
Finanças vai debater sobre outorga 
onerosa, transferência de potencial 
construtivo e IPTU progressivo.

Mudanças nas Zonas de Proteção 
Ambiental são discutidas na CMNAT 

PLANO DIRETOR DE NATAL

Presentes debateram o uso das ZPAs de Natal de forma planejada e racional

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

Continuação da Página 3

Em depoimento à CPI da 
Covid, no dia 25 de novembro 
passado, o engenheiro Antô-
nio Carlos Fasano revelou que 
ouviu, pela primeira vez, sobre 
respiradores em no dia 1 de fe-
vereiro de 2020, por meio de um 
grupo de whatsapp da turma de 
1993 do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) – onde se 
formou junto com o ministro 
da Ciência e Tecnologia Marcos 
Pontes-, de que só em São Paulo 
poderiam morrer cinco mil pes-
soas sem respiradores.

Fasano contou que, nesse 
dia, dois amigos dele e do mi-
nistro disseram que ele poderia 
colaborar, com a frase “Essa é 
a hora de fazer diferença”. Ini-
ciados os contatos, somente 
depois da validação do protóti-
po, realizada pelo Hospital das 
Clinicas e pela Santa Casa, é que 
foi contactado pela Biogeoener-
gy, no início de abril de 2020. 
Iniciadas as negociações com a 

empresa, houve a transferência 
da tecnologia dos respiradores, 
a entrega de cinco protótipos e 
o treinamento dos montadores.

“Duas semanas após ter 
� rmado contrato com a Bio-
geoenergy, é apareceu o cliente 
Consórcio Nordeste, quando 
foi convidado para levar o res-
pirador ao vice-governador da 
Bahia, João Leão, ocasião onde 
ele e o dono da Biogeoenergy fo-
ram apresentar os modelos dos 
equipamentos”.

Fasano disse que, em uma 
reunião, o dono da Biogeo ques-
tionou se ele teria como desen-
volver algo mais próximo aos 
respiradores comprados pelo 
Consórcio e a resposta foi que, 
“em engenharia, com dinheiro 
e tempo, se consegue qualquer 
coisa”. Em seguida, retornou 
para São Paulo, onde contra-
tou dois programadores para 
desenvolver um equipamento 
próximo ao das especi� cações 

apresentadas, e o levou para 
validação em um laboratório 
relacionado ao Inmetro.

Quando perguntado se es-
ses respiradores integrariam 
o projeto “Respira Brasil”, ele 
disse que, “antes de levar os res-
piradores ao laboratório rela-
cionado ao Inmetro, ele tentou 
levar os respiradores a alguns 
conhecidos. Teria sido os cole-
gas dele desse órgão que teriam 
dado o nome de “Respira Bra-
sil” aos respiradores. Segundo 
Fasano, Paulo de Tarso, Cris-
tiana Taddeo e Luiz Henrique 
disseram que estes seriam os 
ventiladores que seriam ven-
didos ao Consórcio Nordeste, 
caso aprovados pela Anvisa.

Disse que recebeu R$ 500 
mil no dia da assinatura do 
contrato com a Biogeo e R$ 
2 milhões depois da reunião 
com o SENAI CIMATEC para 
comprar peças e adaptar o 
modelo do respirador.

Fasano confirma ter recebido
 R$ 2,5 milhões para adaptar



“O grande problema da 
saúde pública no Brasil 
é o sub� nanciamento 

do SUS. Há mais de 20 anos que não 
existe reajuste da tabela do SUS”, 
desabafou o deputado estadual Dr. 
Bernardo Amorim (MDB). Médico 
há 28 anos, o parlamentar detalhou 
valores pagos pelo governo federal, 
por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ao Estado por procedimentos 
e defendeu uma maior atuação da 
bancada federal potiguar junto ao 
Planalto, sob risco iminente de que-
bra geral da saúde pública e suspen-
são de assistência à população.

“Eu quero chamar a atenção da 
bancada federal, que não pode con-
ceber mais de 20 anos sem reajuste 
da tabela do SUS. Isso é o que está 
quebrando toda a rede pública do 
país e do RN. É preciso que a banca-
da federal lute por essa causa e pres-
sione o governo federal para que 
seja feito o reajuste, porque, na hora 
que se pagar um preço justo pelos 
procedimentos, não haverá mais 
falta de prestador de serviço nem de 
fornecedor e, com isso, não faltará 
mais assistência para a população 
do Estado e do Brasil”, alertou.

O parlamentar explicou que, 
devido ao sub� nanciamento do 

SUS, várias unidades de saúde tive-
ram que ser fechadas em diversas 
cidades do Estado, a exemplo de 
Apodi, Caraúbas, Governador Dix-
-Sept Rosado, Martins, Patu e Uma-
rizal. E que os maiores hospitais do 
Rio Grande do Norte, o Walfredo 
Gurgel em Natal e o Regional Tarcí-
sio Maia em Mossoró, são os mais 
afetados por receber uma maior 
demanda, assim como os hospitais 
municipais.

“A situação da Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte é bastante 
grave. Será que isso é um problema 
estadual? Não é. É um problema 
do sub� nanciamento do SUS, que, 

há 20 anos, paga apenas R$10 por 
uma consulta especializada, R$ 24 
por uma ultrassonogra� a e R$ 48 
por uma endoscopia. Há mais de 
20 anos que são pagos apenas R$ 
500 por uma cirurgia de vesícula no 
Hospital Walfredo Gurgel”, a� rmou.

A tabela SUS é usada pelo Mi-
nistério da Saúde para pagar os 
serviços médico-hospitalares pres-
tados pelos estabelecimentos con-
veniados à rede pública de saúde 
e prevê valores para remuneração 
de cerca de 4,6 mil procedimentos, 
desde atendimentos ambulatoriais, 
consultas médicas, cirurgias e até 
transplantes de órgãos.
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O Poder Legislativo de Can-
guaretama deu posse, nesta 
sexta-feira 3, a Wilsinho Ri-

beiro (PTB) como novo prefeito do 
município. Ele é irmão do prefeito 
cassado, Wellinson Ribeiro (PP), 
que foi afastado de� nitivamente 
por decisão da justiça e assumirá 
o comando da cidade, que possui 
quase 35 mil pessoas, por 90 dias. 
Após ler o juramento constitucio-
nal como novo prefeito, Wilsinho 
Ribeiro lembrou do irmão. “Deus no 
comando. O trabalho não vai parar. 
Vamos honrar o trabalho de Wellin-
son”, discursou.

Na semana passada, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) concluiu o jul-
gamento do prefeito e da vice de 
Canguaretama. Wellinson possuía 
condenação penal transitada em 
julgado e não reúne direitos políti-
cos para permanecer como prefeito. 
A Justiça Eleitoral vai de� nir ainda a 
data das novas eleições em Cangua-
retama.

“Existe uma expectativa muito 
grande na cidade. Wilsinho não po-

derá concorrer em um novo pleito 
por ser irmão do prefeito cassado. 
O fato é parecido com o que acon-
teceu em Guamaré recentemente”, 
explicou um jurista que preferiu o 
anonimato.

A justiça já apontava a inelegi-
bilidade de Wellinson Ribeiro nas 
eleições de 2020. Foi apresentada a 
existência de uma condenação cri-

minal do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF-5) pela prática 
de crimes contra a fé pública e cri-
me de responsabilidade o tornaria 
inelegível. Nas eleições de 2020, 
Wellinson teve 48,82% dos votos vá-
lidos. Nenhum familiar de primeiro 
e segundo grau dele poderá entrar 
em uma nova disputa, que só deve 
acontecer no próximo ano.

Irmão do prefeito cassado 
assume em Canguaretama
NOVA ADMINISTRAÇÃO  | Wilsinho era o presidente da Câmara e assumiu Prefeitura, 
interinamente, após Wellinson Ribeiro ser afastado em definitivo por ordem judicial

DIVULGAÇÃO 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Ao ler juramento de posse, Wilsinho afi rmou que irá honrar trabalho do irmão 

Bernardo: “É preciso que a bancada federal pressione o governo para reajuste”

Dr. Bernardo cobra bancada federal 
contra subfinanciamento do SUS

DEFASAGEM
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Salão Imobiliário da Caio vira o mês 
como a maior janela de oportunidades
NEGÓCIOS | Instalados no 
Natal Shopping Center, 
grandes construtores 
resolveram zerar seus 
estoques de imóveis novos 
e na planta enquanto 
organizam seu grande 
retorno com a aprovação do 
Plano Diretor de Natal

Comprar imóveis de padrão e lo-
calização privilegiados nunca 
foi tão fácil quanto agora. Exa-

tamente quando o mundo começa 
a sair de uma pandemia e os valores 
desses bens � caram estabilizados.

Esses negócios só esperam a 
retomada total da economia para 
dispararem em valor de mercado 
bem superior, alimentados por uma 
grande demanda reprimida.

Foi em cima dessa inspiração, 
desse brie�  ng como dizem os es-
pecialistas, que um dos mais conhe-
cidos e respeitados empresários de 
compra, venda e locação de imóveis 
do Rio Grande do Norte, com dé-
cadas de atuação no mercado, fez 
renascer um dos mais festejados 
eventos imobiliários de Natal, o Salão 
de Imóveis Caio Fernandes.

Como sempre, ele acontece no 
Natal Shopping com a parceria das 
mais importantes incorporadoras e 
construtoras do Nordeste, dentro de 
um formato de livre negociação entre 
clientes e empresas, a partir de pro-
jetos prontos e na planta, com 100% 
de segurança na entrega dentro do 
prazo.

Entre muitas presenças de peso, 

estiveram lá o Secretário Nacional 
de Habitação, Alfredo Eduardo dos 
Santos; o  presidente do Sindicato 
da Construção Civil do RN, Sílvio 
Bezerra, e o secretário municipal de 
Habitação, José Vanildo.

Caio Fernandes conhece profun-
damente o mercado local, pois já ex-
perimentou a época de ouro dele, nos 
primeiros anos da década, quando 
um empreendimento subia de preço 
até duas vezes por dia por causa da 
forte procura.

O empresário também estava 
aqui, quando da paralisia do merca-
do a partir de 2015, responsável pela 
redução dos estoques habitacionais 

ao mínimo.
“É nesse momento de retomada, 

quando todas as construtoras se orga-
nizam para voltar a crescer, que o Sa-
lão Imobiliário surge como uma opor-
tunidade de ouro para quem sempre 
quis comprar um imóvel para uso 
próprio ou para investimento, mas 
nunca conseguiu por estar fora de seu 
orçamento”, diz Caio Fernandes.

“E não é papo de vendedor não, 
é a pura verdade”, ele insiste. Tanto 
que construtoras com suas sedes em 
outras praças e que já mantiveram 
dezenas de canteiros de obras pela 
cidade, com mil colaboradores ati-
vos, já começaram a voltar.

Dando uma boa olhada pelo Sa-
lão Imobiliário, inaugurado no últi-
mo dia 5 de novembro e prolongado 
por mais este mês devido à grande 
procura, é possível ver nos olhos das 
pessoas a expectativa por um bom 
negócio que lhes economize muito 
dinheiro.

“É como se o mercado estivesse 
se reorganizando no pit stop para re-
tornar à corrida tirando da prateleira 
suas últimas ofertas no segmento 
do alto e médio padrão para quem 
se dispuser a chegar antes e levar”, 
resume.

E a procedência desses imóveis é 
indiscutível, pois levam a assinatura 

de empresas tradicionais no merca-
do, até com ações na Bolsa de Valo-
res, como a pernambucana Moura 
Dubeux;  a Constel, a Ramalho Mo-
reira, a Ecomax, a Empreendimento 
Laura Confort, a Esquadros, a Cima, 
RRA, IBR e a Monte Neto.

Todas com suas últimas ofertas 
antes de partirem para  empreen-
dimentos futuros em terrenos pró-
prios, onde já deverão ofertar unida-
des com valores bem diferentes dos 
atuais.

“Daí dizermos que essa fase de 
transição do mercado marca uma 
janela de oportunidade para quem 
deseja um investimento sólido e de 
retorno garantido”, arremata Caio 
Fernandes.

Para deixar o Feirão ainda mais 
atraente, ele recebeu na última 
quinta-feira, 2, nada menos do que  
o Secretário Nacional de Habitação, 
Alfredo Eduardo dos Santos, que 
conversou com os empresários do 
setor sobre projetos e iniciativas de 
interesse do mercado imobiliário.

“Estamos todos prontos e com 
os motores ligados para recomeçar a 
produção a partir do ano que vem, já 
balizado por um novo plano diretor 
que dê um up no desenvolvimento 
econômico e urbanístico de Natal”, 
prevê Caio Fernandes.

O estoque dos melhores em-
preendimentos à disposição do 
mercado natalense são os últimos 
e di� cilmente será reeditado com 
os mesmo valores, o que na opinião 
de Caio Fernandes sugere uma per-
gunta elementar: O que você está 
fazendo sentado aí que não corre 
para o Salão Imobiliário do Natal 
Shopping?”

Dinheiro para investir existe, 
assegura secretário nacional

Da passagem pelo Salão 
Imobiliário Caio Fernandes, esta 
semana, o secretário Nacional 
de Habitação, Alfredo Eduardo 
dos Santos, fez questão de deixar 
uma certeza aos empresários do 
setor imobiliário potiguar: exis-
tem recursos federais a serem 
investidos no mercado local.

Agora mesmo, a Secretaria 
está implantando um programa 
chamado de Parcerias juntos 
aos Estados e municípios, para 
tentar reduzir ainda mais o valor 
da entrada dos imóveis, e assim 
possibilitar uma maior aqui-
sição de imóveis, a partir, por 
exemplo, da doação do terreno 

pelo poder público.
“Com isso, teremos um au-

mento do subsídio do governo 
para o Casa Amarela, a � m de 
possibilitar uma redução do 
comprometimento de renda, 
previsto para entrar em vigor já 
entre dezembro agora e janeiro 
de 2022”, a� rmou.

Acrescentou que outros esta-
dos como São Paulo e na Região 
Sul do Brasil já é possível aumen-
tar a capilaridade do programa 
Casa Amarela nas cidades fora 
das capitais, o que possibilita um 
maior crescimento econômico 
dessas regiões, enquanto no Nor-
te e no Nordeste o programa ain-

da está muito concentrado nas 
capitais e grandes cidades.

O secretário lembrou que 
entre 2020/2021 o RN entregou 
à Secretaria um orçamento de 
aproximadamente R$ 450 mi-
lhões que não foi usado e que 
teria representado 21 mil novas 
vagas de trabalho no estado.

“Por isso estamos implan-
tando o programa Parcerias 
juntos aos Estados e municípios, 
para tentar reduzir ainda mais 
o valor da entrada dos imóveis, 
e assim possibilitar uma maior 
aquisição deles por parte do pú-
blico”, resumiu Alfredo Eduardo 
dos Santos.

DIVULGAÇÃO

Secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos

DIVULGAÇÃO

Caio Fernandes: “Salão Imobiliário surge como uma oportunidade de ouro para quem sempre quis comprar um imóvel”



A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Serestão
Hoje, a partir das 20H, Grupo Show Adrenalina e o 

este velho seresteiro Luiz Almir, na mansão do meu ami-
go Castelo Casado na Redinha Nova, ambiente restrita-
mente familiar, decoração top.

Natal em Natal
Já estão acesas as árvores de 

Mirassol, Área de Lazer do Panatis, 
Ginasio Nélio Dias e será acesa a 
Árvore de natal do Parque dos Co-
queiros. A Semsur diz que foi um 
cadastro para todos os ambulan-
tes que estão trabalhando nessas 
áreas, os que não foram cadastra-
do só poderão trabalhar circulan-
do, não pode � car proximo a en-
trada e saida de ambulancia etc..., 
a � scalização está coordenando 
toda as estas areas.

CPI Covid
Alguns dos envolvidos na com-

pra de respiradores, via Consórcio 
Nordeste, que não  chegou nem 
respirador e nem o dinheiro que 
foi antecipado, diz que ainda não 
devolveu o dinheiro por questões 
burocraticas. Engraçado que para 
receber o dinheiro antecipado não 
teve burocracia né? 

PM em ação
Dois vagabundos que explo-

diram o posto de combustivel no 
conjunto Cidade Satélite tiveram a 
perseguição da Policia, um achou 
de trocar bala e perdeu a vida, o 
outro foi preso. Parabéns a nossa 
sofrida, porém gloriosa Policia.

Grato pelo convite
O ministro do Desen-

volvimento Regional, Ro-
gério Marinho, nos enviou 
um convite para ontem 
dia 03 as 08:30, entrega do 
Residencial Irmã Dulce 2, 
no bairro Nova Esperança/
Parnamirim, as 10:30 en-
tregou a estação cidadania, 
assinatura de novo Ted, na 
rua do baião Conjunto Nova 
Natal e Lagoa Azul e as 15:30 
de volta a Parnamirim, a im-
plantação da secção A da 
linha branca, trecho I, Boa 
Esperança na Avenida Dr 
Luiz Antonio, Hoje dia 04 as 
09:00 vai ter entrega parcial 
de drenagem e pavimenta-
ção do bairro nordelandia, 
Maruim e entrega 180 titu-
los de regularização fundia-
ria no bairro Nordelandia. 
Grato pelo convite, obriga-

do em nome do povo do RN.

Carnatal 2021
Os especialista na area 

de saude, não ve não ne-
nhum risco no evento Car-
natal, que começa na pro-
xima quinta-feira, alguns 
exemplos: circulam pelo co-
mercio do alecrim,  200 mil 
pessoas/dia, com a vitoria 
do clube Atletico Mineiro no 
dia 03, 20 mil pessoas foram 
as ruas de Belo Horizonte 
comemorá o Bi-Campeo-
anto do Galo sem nenhum 
problema. Carnatal terá um 
numero menor do que estes 
citados, com toda organi-
zação e precaução da OMS, 
inclusive a exigencia do 
Cartão de Vacina, sem duvi-
das será um grande evento, 
gerando emprego, renda e 
divisas para o RN.

Luiz Almir
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Há uma máxima no mundo 
dos negócios de que empre-
sas que almejam o sucesso 

devem se inspirar no exemplo das 
empresas ou líderes que são refe-
rências nos seus respectivos seg-
mentos. E esse é o principal objetivo 
do projeto Sebrae Inspira, uma ini-
ciativa do Sebrae no Rio Grande do 
Norte que visa apresentar a história 
e trajetória de 11 empresas atendi-
das para servir de inspiração para 
quem está iniciando uma empresa 
ou mesmo para aquelas que já es-
tão no mercado, porém, querem se 
aperfeiçoar nas áreas de atuação. O 
lançamento ocorreu na noite desta 
quinta-feira 2, no auditório da insti-
tuição, em Natal.

O projeto reúne em uma página 
na internet a história e como as solu-
ções e os serviços do Sebrae � zeram 
a diferença para 11 empreendedo-
res potiguares diferentes áreas que 
regiões do estado. A cada semana, 
o público poderá conferir um vídeo 
com depoimento de um empresário, 
relatando as mudanças e conquistas 
alcançadas, além de comprovar co-

mo o atendimento e capacitação são 
determinantes para posicionamento 
no mercado e identi� cação de dife-
renciais competitivos. Para assistir, 
basta acessar a página https://digital.
rn.sebrae.com.br/lp/sebrae-inspira/.

Durante a solenidade, que con-
tou com a presença de empresários 
convidados, o diretor superinten-
dente do Sebrae-RN, José Ferreira de 
Melo Neto, destacou que o projeto foi 
idealizado pelo diretor de Operações 

da instituição, Marcelo Toscano, que 
não pode estar durante o lançamen-
to. “A escolha dos casos que serão 
apresentados foi feita pelos nossos 
técnicos a partir dos atendimentos 
feitos e dos resultados alcançados 
por essas empresas. Temos a certeza 
de que serão vídeos inspiradores pa-
ra outros empresários”.

A gerente da Unidade de Solu-
ções e Relacionamento do Sebra-
e-RN, Tathiana Udre, ressaltou o 

empenho da equipe na produção de 
todo o material que será postado, 
assim como as informações sobre as 
soluções que o Sebrae dispõe para o 
empresário e também para quem de-
seja empreender. “Os vídeos a serem 
veiculados têm como roteiro muitas 
histórias de superação, de garra e 
de emoção. Acreditamos que outras 
pessoas podem ser motivadas a bus-
carem esses entendimentos seguidas 
pelos exemplos mostrados pelo pro-

jeto”, diz a gerente.
Ao longo das próximas semanas, 

serão apresentados os vídeos das 
empresas: Morena Canela, Gadelha 
Ranch, Viveiro Vinagro, Laboratório 
Tertuliano Soares, Lovely Confeitaria 
e Café, Água Amana, Pissilone, Ostras 
da Pipa, Única Master, Seridó Frutas 
e Produtos Catolé. Os convidados 
presentes no lançamento tiveram 
uma prévia dos � lmes que serão exi-
bidos na página do projeto.

Projeto inspira empreendedores a 
trilhar caminho de negócios de sucesso
OBJETIVO | Sebrae Inspira 
vai destacar semanalmente 
a história e a trajetória 
de negócios que podem 
servir de exemplo para 
empreendedores que 
buscam se destacar no 
mercado

TIAGO LIMA

José Ferreira de Melo Neto: “A escolha dos casos que serão apresentados foi feita pelos nossos técnicos a partir dos atendimentos e dos resultados alcançados por essas empresas”

Conivente
O deputado Kelps Lima diz nas redes sociais que todo os govern-

dores do Nordeste, foram coniventes com a roubalheira do Consórcio 
Nordeste; já o ex-deputado Fernando Mineiro diz que Kelps está usan-
do a CPI para fazer politica partidaria. O tempo dirá quem está com 
a verdade.
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O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) lançou, na quinta-feira 
2, manual que busca quali-

� car a compreensão de atores do 
Sistema de Justiça e do Sistema de 
Garantia de Direitos quanto ao trá-
� co de drogas como uma das piores 
formas de trabalho infantil. A tese 
tem como referência compromissos 
internacionais dos quais o Brasil é 
signatário – como a Convenção 182 e 
a Recomendação n. 190 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) 
– e foi recentemente con� rmada em 
decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), de relatoria do ministro 
Edson Fachin.

A análise reconhece os danos 

causados no envolvimento de me-
ninos e meninas no mercado de 
drogas ilícitas e busca aprimorar o 
tratamento dado a autor de ato infra-
cional em casos análogos aos crimes 
previstos na Lei n. 11.343/2006, a cha-
mada lei de drogas.

Dados de pesquisa de 2020 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
com foco no sistema socioeducativo 
apontam que o trá� co de drogas é a 
segunda maior causa de internação 
de adolescentes (24%), � cando atrás 
apenas de roubo (36%). De acordo 
com estudos na área, crianças são 
exploradas nessa atividade em jorna-
das de até 12 horas de trabalho nas 
funções mais baixas da hierarquia, 
com menor remuneração e mais 
expostas aos riscos de confronto ar-
mado.

A elaboração de um manual so-
bre a temática integra as ações do 
programa Fazendo Justiça, parceria 
do CNJ com o Programa das Nações 

Unidas (Pnud) para aprimorar de-
sa� os estruturais dos sistemas de 
privação de liberdade no Brasil. Du-
rante um ano, ação coordenada pelo 
Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e 
do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas (DMF) do CNJ ouviu 
mais de 24 especialistas, que refor-
çaram a importância de o Judiciário 
aplicar a tese da OIT já internalizada 
nas leis brasileiras, aprimorando a 
porta de entrada do sistema socioe-
ducativo.

Formação
O lançamento do Manual, segun-

do Marília Mundim (Agência CNJ de 
Notícias), abriu a programação de 
atividade formativa sobre o tema que 
o CNJ promoveu até sexta-feira 3. O 
diálogo reúne especialistas, magis-
tratura, equipes multidisciplinares 
das Varas, integrantes do Ministério 
Público, de Defensorias Públicas e 

representantes do Poder Executivo 
de todas as regiões do país.

“A publicação marca um pro-
cesso importante de priorização da 
pauta da erradicação do trabalho in-
fantil, sobretudo pelo Poder Judiciá-
rio, aqui representado pelo Conselho 
Nacional de Justiça”, destacou o juiz 
auxiliar do DMF Antônio Tavares. 
“É imperioso que o Judiciário passe 
a utilizar as normas protetivas de 
diretos humanos internalizadas pelo 
direito brasileiro, a partir do contro-
le de convencionalidade, honrando 
os compromissos assumidos com a 
comunidade internacional e promo-
vendo a proteção integral de ado-
lescentes e jovens explorados pelo 
mercado de drogas ilícitas.”

Para a coordenadora da área de 
Paz e Governança do Pnud Brasil, 
Moema Freire, não há como se pen-
sar em desenvolvimento humano 
sustentável sem considerar a promo-
ção de cidadania e a garantia de di-

reitos para adolescentes e jovens que 
sejam envolvidos em atos infracio-
nais. “É preciso oferecer novos olha-
res e perspectivas sobre esse tema, no 
sentido de proteger os direitos e ga-
rantir o exercício da cidadania dessa 
população – formada em grande par-
te, como sabemos, por jovens negros 
e pobres, muitas vezes em situação 
de extrema vulnerabilidade.”

Foi o que também pontuou 
o representante da Organização 
Internacional do Trabalho, Erik 
Ferraz, o� cial da área de Princípios 
e Direitos Fundamentais no Tra-
balho. “A Convenção 182 da OIT 
ressalta que o trabalho de crianças 
e adolescentes no trá� co de drogas 
con� gura uma das piores formas de 
trabalho infantil e deve ser elimina-
do em caráter de urgência. Meninos 
e meninas envolvidos no trá� co de 
drogas acabam tendo o seu futuro 
comprometido e, muitas vezes, até 
mesmo abreviado.”

Tráfico de drogas: uma das piores formas de trabalho infantil

A iniciativa implementada 
pelo CNJ se dá no marco de 
2021 como Ano Internacional 
para a Eliminação do Trabalho 
Infantil, instituído pela Organi-
zação das Nações Unidas como 
o início de uma contagem re-
gressiva para que seja cumprida 
meta dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 

de até 2025 erradicar o trabalho 
em condições análogas às de 
escravo, o trá� co de pessoas e o 
trabalho infantil, principalmen-
te nas suas piores formas.

“O trabalho infantil no trá-
� co de drogas ocasiona preju-
ízos não somente a crianças 
e adolescentes, mas a todo o 
conjunto da sociedade”, des-

tacou a coordenadora do eixo 
Socioeducativo do programa 
Fazendo Justiça, Fernanda Gi-
visiez. Ela pontua que a ação 
estratégica busca incidir na 
sensibilização de magistrados 
e magistradas para o cumpri-
mento de normativas que ver-
sam sobre o tema, investimen-
to em um atendimento sob a 

ótica protetiva e na racionali-
zação da porta de entrada do 
sistema socioeducativo.

“O que se busca é oferecer 
um amparo com instrumentos 
jurídicos capazes de apoiar a 
decisão de lidar com adoles-
centes envolvidos no mercado 
de drogas ilícitas pela via da 
proteção integral e da pers-

pectiva das piores formas de 
trabalho infantil, trazendo, não 
apenas o arcabouço legal exis-
tente, mas jurisprudência e en-
tendimentos normativos que 
possam subsidiar decisões”, 
ressalta a pesquisadora Maria 
Gorete Marques, responsável 
pela elaboração técnica do ma-
nual.

Meta é erradicar grave problemática até o ano de 2025

CNJ | Análise reconhece 
os danos causados no 
envolvimento de menores no 
mercado de drogas ilícitas

Dados de pesquisa de 2020 do Conselho Nacional de Justiça com foco no sistema socioeducativo apontam que o tráfi co de drogas é a segunda maior causa de internação de adolescentes, fi cando atrás apenas de roubo 

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

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 155/2021, ID 
180 GO, Processo SEI nº 00210060.001860/2021-31, destinado a Fornecimento e 
instalação de Usinas Fotovoltaicas no Centro Administrativo do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, com SESSÃO DE ABERTURA marcada para o dia 15 de dezembro 
de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser enviadas até o data e hora 
mencionadas (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br através do 
site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 912174. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande 
do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal/RN, 03 de dezembro de 2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

O Ministério Público Federal 
obteve a condenação de três 
homens e duas mulheres 

pela morte do agente penitenciário 
Henri Charle Gama e Silva, ocorri-
da em 12 de abril de 2017, na cida-
de de Mossoró. A vítima trabalhava 
na Penitenciária Federal da cidade 
e foi um dos alvos de uma ordem 
emitida nacionalmente por uma 
facção criminosa. As penas senten-
ciadas variam de 20 a 37 anos de 
prisão.

Todos os réus foram conside-
rados culpados do crime de ho-
micídio duplamente quali� cado, 
e quatro deles por organização 
criminosa. Os cinco ainda poderão 
recorrer da sentença, mas foi man-
tida a prisão preventiva dos três 
homens, bem como a prisão domi-
ciliar das duas mulheres.

Os dois homens considerados 
mentores intelectuais do crime 
foram condenados. O primeiro, foi 
condenado a 37 anos e quatro me-

ses de prisão e o segundo a 24 anos 
e nove meses. enquanto um tercei-
ro, que auxiliou o grupo na compra 
de uma casa próxima ao presídio 
federal, recebeu uma pena de 22 
anos e dois meses de reclusão, que 
também foi aplicada a uma das 
mulheres que transmitia as ordens 
entre os envolvidos. Já a quinta ré, 
que se in� ltrou como empregada 
na residência da vítima, foi senten-
ciada a 20 anos de reclusão (ela foi 
absolvida pelo crime de organiza-
ção criminosa).

No julgamento, que se iniciou 
na terça-feira 30 e durou três dias, 
se encerrando apenas na noite de 
quinta-feira 2, o Ministério Públi-
co Federal foi representado pelos 
procuradores da República Ema-
nuel Ferreira, Samir Nachef Júnior, 
Aldirla Albuquerque e Henrique 
Hahn de Menezes.

O assassinato
Henri Charle se encontrava em 

um bar situado no bairro de Boa 
Vista, em Mossoró, próximo à sua 
residência, quando sofreu uma 
emboscada. Ele estava sentado em 
uma cadeira quando ouviu os dis-
paros de arma de fogo. Tentou fu-
gir, procurando abrigo por trás de 

um veículo estacionado no local. 
Porém, os executores conseguiram 
alcançá-lo e dispararam quatro ti-
ros, sendo dois quando o policial já 
estava caído no chão.

“Conclui-se, portanto, que o 
homicídio praticado foi um típico 
ato de execução sumária, mediante 
emboscada, sem qualquer chance 
de defesa à vítima”, reforça a de-
núncia do MPF. 

A morte foi parte de um movi-
mento maior da facção iniciado em 
2014, através de um “salve” (espécie 
de ordem enviada de dentro dos 
presídios para quem se encontra-
va em liberdade) cujo objetivo era 
“planejar ações que demonstras-
sem o descontentamento da fac-
ção com o (…) tratamento rígido, 
dentro dos parâmetros legais, que 
eram impostos aos membros da 
organização quando estes estão 
custodiados em estabelecimentos 
penais federais de cumprimento de 
pena”.

A ordem previa a morte de dois 
agentes penitenciários em cada 
cidade onde se encontram os presí-
dios federais. Além de Henri Charle, 
outros dois funcionários do sistema 
penitenciário, em Cascavel no Para-
ná, também foram assassinados.

MPF obtém condenação de 
envolvidos na morte de agente 
penitenciário em Mossoró
INVESTIDA | Henri Charle, 
segundo investigações, 
foi alvo de uma facção 
criminosa que age no Brasil

DIVULGAÇÃO

Henri Charle estava em um bar situado, no bairro de Boa Vista, próximo à sua residência, quando sofreu emboscada

SEAC/RN 
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio Grande 

do Norte 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio 
Grande do Norte – SEAC/RN, no uso de suas atribuições estatutárias vem pelo presente Edital, convocar as Empresas 
de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 09 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, em primeira 
convocação, e às 16.30 horas, em última convocação, com qualquer número de presentes, a ser realizada por 
videoconferência, através do aplicativo Zoom, devendo os interessados encaminhar seu respectivo e-mail para seac-
rn@outlook.com, recebendo posteriormente os dados de acesso a sala,  para deliberação da seguinte ordem do dia: a) 
Apreciação, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações do ano de 2022 do seguinte sindicato: SINDLIMP; 
b) Discussão e deliberação para fixar o piso salarial das categorias; c) Concessão de poderes à diretoria para manter 
negociação coletiva, celebrar convenção coletiva de trabalho com o sindicato laboral; d) Assuntos gerais.  
 

Natal/RN, 03 de dezembro de 2021. 
DIRETORIA 

 

 
2X5 SINDPREST/RN 
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Diretoria do SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDPREST/RN, no uso de suas atribuições estatutárias, vem pelo presente 
edital convocar os representantes legais de todas as empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra do 
Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de dezembro de 
2021, às 15:00 horas, em primeira convocação, e às 15:30 hs., em segunda convocação, com qualquer número e 
presentes, a ser realizada por videoconferência, através do aplicativo Zoom, devendo os interessados encaminhar seu 
respectivo e-mail para sindprestrn@hotmail.com, recebendo posteriormente os dados de acesso a sala, para 
deliberação da seguinte ordem do dia: a) Apreciação, discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações do ano 
de 2022 dos seguintes sindicatos: Sindicato das Secretárias, Sindmoto, Sintel, Sitmóvel, Sintgel, Sindicato dos Técnicos 
e Auxiliares em Radiologia, Sindpd, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Sindicato dos Trabalhadores 
em Processamento de Dados, Mecânica e Material Elétrico, Sindicato dos Enf. Hosp., Sindeautopeças, Sintracomp, 
Sindicato Telec. e Telef., Fenatec, Sindratec, Sintest, Sintracomp ou Sindicato da Construção Civil de Mossoró e 
Região, Sindicato Refrig. Ar Condicionado, Sindicato Ind. Gráficos, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de 
Cargas, Sipern, Sintro/RN, Sindconam/RN, Sindhoteleiros do RN e Mossoró, Sintrahpam e Sinmed, Fenabci, Sindern, 
Fenatest e Sinvern e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do RN; b) Discussão e deliberação para fixar o 
piso salarial das categorias; c) Concessão de poderes à diretoria para manter negociação coletiva, celebrar convenção 
coletiva de trabalho com o sindicato laboral; e d) Assuntos gerais.  
 

Natal/RN, 03 de dezembro de 2021. 
 

DIRETORIA 

 
2x7 
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Pinacoteca do Estado celebra 
reabertura com artes visuais e música
RECUPERADO | Equipamento 
administrado pela FJA reúne 
a mais relevante produção 
potiguar de artes plásticas

Artes visuais e música cele-
bram neste sábado 4, restau-
rado, o prédio da Pinacoteca 

do Estado (antigo Palácio Potengi 
e sede do Governo), localizado no 
bairro da Cidade Alta, em Natal. O 
equipamento cultural, adminis-
trado pela Fundação José Augusto 
(FJA) que reúne a mais relevante 
produção potiguar de artes plásti-
cas foi recuperado pelo Governo do 
RN com recursos de R$ 6,4 milhões 
através do Governo Cidadão e Se-
cretaria Estadual de Turismo (Se-
tur), via acordo de empréstimo com 
o Banco Mundial.

A solenidade o� cial de reinau-
guração será realizada a partir das 
10h com a presença da governadora 
Fátima Bezerra, autoridades e con-
vidados. A partir das 17h, em palco 
armado em frente ao prédio, nas 
proximidades da Praça 7 de Setem-
bro, haverá um show com as bandas 
Skarimbó, Luísa e os Alquimistas 
e a Cordel do Fogo Encantado, que 
retorna às atividades nesta apresen-
tação. 

Para marcar a retomada do equi-
pamento, a Fundação José Augusto 
(FJA), reapresenta o espaço para 
o público com uma exposição do 
acervo da Pinacoteca composto por 
cerca de 60 obras de artistas histó-

ricos como Newton Navarro, Maria 
do Santíssimo, Abraham Palatinik, 
Dorian Gray Caldas, Zaíra Caldas, 
além de artistas jovens convidados 
que � cará em cartaz até de abril de 
2022.

A curadoria é assinada por So� a 
Bauchwitz, Sanzia Pinheiro e Diego 
Souza, sob a coordenação do artista 
visual João Natal.

Três atrações musicais celebram 
a reabertura do espaço a partir das 
17h. Se apresentam os potiguares 
Skarimbó, Luísa e os Alquimistas e 

a banda pernambucana Cordel do 
Fogo Encantado. As apresentações 
serão realizadas em palco armado 
ao lado da Praça Sete de Setembro. 
A entrada será gratuita com obriga-
toriedade do uso de máscara e apre-
sentação de passaporte vacinal. 

A Pinacoteca do Estado abriga 
peças que traçam uma panorâmica 
da pintura no Rio Grande do Norte 
com nomes como � omé, Newton 
Navarro, Tarsila do Amaral e Dorian 
Gray, incluindo exemplares de Al-
fredo Volpi, Cícero Dias, Fayga Os-

trower, Maria do Santíssimo, Moura 
Rabello e Hostílio Dantas. A escultura 
do Budha de Laos, feita no século XII 
em chumbo e banhada a ouro, é uma 
das peças mais célebres do acervo.

É considerada a edi� cação com 
a maior expressão da arquitetura 
neoclássica em Natal. Construído 
entre 1866 e 1873, o local abrigou a 
Assembleia Legislativa e a Tesoura-
ria Provincial.  

Há quase 150 anos, o prédio de 
arquitetura neoclássica faz parte da 
história do Rio Grande do Norte. Sua 

restauração faz parte de um grupo 
de nove equipamentos culturais que 
estão recebendo ou já receberam in-
vestimentos que atingem quase R$ 
30 milhões, via Governo Cidadão. 
São eles: Teatro Alberto Maranhão, 
Escola de Dança do Teatro Alberto 
Maranhão (EDTAM), Fortaleza dos 
Reis Magos, Memorial Câmara Cas-
cudo, Biblioteca Câmara Cascudo, 
Museu Café Filho (Natal), além dos 
teatros Adjuto Dias (Caicó) e Lauro 
Monte Filho (Mossoró).

Iniciada em 2018, as obras de 
restauro da Pinacoteca apresentam 
mudanças no prédio são visíveis 
com adaptações de acessibilidade 
(rampas e elevador) que bene� ciam 
entradas principais, banheiros e es-
cadas, e se estendem no novo proje-
to central de climatização e de sono-
rização, no sistema de câmeras de 
segurança instalado, nas instalações 
elétricas e hidráulicas renovadas de 
sistema combate a incêndio atuali-
zado, assim como os serviços de es-
goto e de destino de águas pluviais.  

O prédio é tombado pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e, por 
isso, requer restauro especializado 
e serviços mais detalhados como 
os de revestimento e recuperação 
de esquadrias, louças, metais e 
acessórios. Além de ser responsável 
pela gestão da Pinacoteca, a Fun-
dação José Augusto atua ao lado 
do IPHAN-RN na � scalização das 
obras com o apoio dos setores de 
engenharia da Setur e do Governo 
Cidadão. 

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

Solenidade de reinauguração será a partir das 10h com presença da governadora Fátima Bezerra e convidados

“Filho de Deus, menino meu” será 
apresentado dia 10 na Árvore de Mirassol

MUSICAL

O espetáculo musical “Filho de 
Deus, menino meu”, concebi-
do pela Comunidade Católica 

Shalom e inserido na programação 
do Natal em Natal, será apresentado 
no dia 10 de dezembro, a partir das 
20h, no palco da Árvore de Natal, em 
Mirassol. A programação é gratuita.

Estreado em 2015, “Filho de Deus, 
menino meu” narra a história de 
uma trupe de andarilhos que encena 
mundo afora o musical natalino, for-
mando uma inusitada performance 
de um show dentro do outro. A récita 
conta o nascimento de Jesus de for-
ma irreverente, construída por meio 
da arte circense.

O regionalismo está presente 
nas músicas - todas compostas para 
o espetáculo, - � gurinos e falas dos 
personagens, que, por mais de uma 
hora, brindam o público com uma 

mensagem de alegria.
Xote, baião e forró perpassam 

as cenas que contam o nascimento 
de Maria, seu casamento com José, 
a fuga para o Egito, a apresentação 
no templo, entre outros momentos 
marcantes da infância de Jesus, que 
fazem parte da origem da festa na-
talina.

Alegria e descontração são mar-
cantes no espetáculo, que também 
surpreende o espectador em seus 
momentos dramáticos. A trilha so-
nora é eclética. Vai do tango ao pop, 
passando pelo forró, jazz, soul, blues, 
samba e outros estilos musicais. O 
espetáculo possui montagens reali-
zadas em 16 estados do país, além de 
apresentações internacionais. 

Milhares de espectadores já tive-
ram a oportunidade de prestigiar e se 
emocionar com o trabalho, que, por 

meio da arte, permite uma experiên-
cia única com o Amor de Deus.

O musical “Filho de Deus, meni-
no meu” é adaptado do livro homôni-
mo da cofundadora da Comunidade 
Católica Shalom, Maria Emmir No-
gueira. O texto é de Wilde Fábio. Em 
Natal, a direção artística � ca por con-
ta de Sara Furlan e a cenogra� a e de-
senho de luz a cargo de Ciro Othon. 
Na produção geral, estão Jackson e 
Nadja Di Cavalcante. O elenco conta 
com 30 pessoas. 

Serviço:
Musical “Filho de Deus, menino 
meu”.
Local: Teatro da Árvore do Natal, em 
Mirassol.
Data: 10 de dezembro.
Hora: 20h.
Entrada franca.

DIVULGAÇÃO

O regionalismo está presente nas músicas fi gurinos e falas dos personagens
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A Prefeitura de Mossoró, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), se reuniu 

com uma equipe da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), na 
tarde desta quinta-feira 2. A Prefei-
tura articula uma série de parcerias 
para melhorias na rede de saúde da 
população do município.

A vinda da equipe da OPAS é 
resultado da articulação feita pela 
Prefeitura de Mossoró durante agen-
da do prefeito Allyson Bezerra em 
Brasília, que se reuniu com a OPAS. 
“Participamos de uma reunião com 
a Organização Pan-Americana da 
Saúde onde foi levada a possibilidade 
de estabelecer uma parceria entre 
a OPAS e a Secretaria Municipal de 
Saúde de Mossoró para que a insti-
tuição pudesse dar apoio técnico na 
parte de treinamento, consultoria, 
� nanciamento de projetos, realiza-
ção de campanhas para solucionar 
algumas problemáticas que são mais 
comuns na saúde do município de 
Mossoró”, explicou Richardson Gran-
geiro, diretor executivo de Planeja-
mento da SMS.

Dentre as ações articuladas entre 
a Prefeitura de Mossoró e a OPAS 
estão melhorias na assistência de 
pessoas com doenças crônicas, in-
cluindo os hipertensos e diabéticos. 
“O foco da gente é tentar elaborar um 

Prefeitura e OPAS se reúnem 
para articular parcerias em 
prol da saúde em Mossoró
FOCO | Melhorias na 
assistência de pessoas com 
doenças crônicas, incluindo 
os hipertensos e diabéticos

Participamos de 
uma reunião com a 
Organização Pan-
Americana da Saúde 
onde foi levada a 
possibilidade de 
estabelecer uma parceria 
entre a OPAS e a 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Mossoró”

“
RICHARDSON GRANGEIRO
DIR. DE PLANEJ. DA SMS

projeto, elaborar uma política ou 
um programa que possa melhorar 
as condições de saúde dessas pes-
soas com hipertensão e diabetes. E 
o objetivo principal nesse momento 
é esse, mas surgiu também a pro-
blemática da questão da violência 
no trânsito. Mossoró por ser uma 
cidade endêmica em acidentes de 
trânsito, a OPAS tem trabalhado 
fortemente com projetos nessa área 
e vão também apresentar uma pro-
posta para nos ajudar nesse desa� o 
de enfrentamento à violência no 
trânsito em Mossoró”, destacou o 
diretor executivo de Planejamento 
da SMS.

São várias parcerias que já estão 
sendo articuladas para ampliar as 
ações de assistência e prevenção. 

“O objetivo maior é que possamos 
estreitar cada vez mais os laços en-
tre a OPAS e a Secretaria Municipal 
de Saúde para que juntos possamos 
pensar em possibilidade de solucio-
nar essas problemáticas”, a� rmou 
Richardson Grangeiro.

A OPAS considera importan-
te essa iniciativa da Prefeitura de 
Mossoró em buscar novas parcerias 
em prol da saúde da população. A 
ideia é tentar trabalhar de maneira 
conjunta fortalecendo esse sistema 
e tentando encontrar soluções para 
esses problemas.

“A nossa instituição vê com bons 
olhos essa possibilidade de coopera-
ção técnica entre as instituições. O 
nosso papel é fortalecer os sistemas 
de saúde locais, buscando encon-
trar soluções para problemas que 
hoje a� igem a nossa população e 
os gestores desses sistemas. Então, 
nosso objetivo aqui hoje é conhecer 
um pouco dessas realidades, foram 
citadas várias demandas como, por 
exemplo, as doenças crônicas, o pro-
blema da violência no trânsito, ten-
do em vista que aqui é um local que 
está entre duas grandes metrópoles 
da Região Nordeste. Então, a gente 
pretende fazer um diagnóstico ini-
cial sobre esse e outros problemas 
de saúde. Através desse diagnóstico 
discutir junto com a Secretaria Mu-
nicipal e a Secretaria de Estado de 
Saúde possibilidade de implemen-
tações de intervenções focadas para 
a resolução desses problemas”, res-
saltou Rodrigo Said, consultor na-
cional de Unidade Técnica, Vigilân-
cia, Preparação e Resposta da OPAS.

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

Rodrigo Said: consultor nacional de Unidade Técnica, Vigilância, Preparação e Resposta da OPAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021
Nos termos das Leis Federais n° 10.520/2002 e n°8.666/1993, artigo 43 § VI, Leis 
complementares n° 123/2006 e 147/20214 e suas alterações e os decretos municipais n° 
1254-b/2017 e 1254-c/2017; ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 
51/2021, realizada em 20/10/2021, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.
DP INFORMATICA LTDA- CNPJ: 42.280.959/0001-78, saiu vencedora no item: 1; 
totalizando o valor de R$ 49.349,85 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos).
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 39.496.569/0002-06, saiu vencedora no item: 
8; totalizando o valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil, quinhentos e dez reais).
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA- CNPJ: 20.081.724/0001-14, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 12.521,94 (doze mil, quinhentos e vinte e 
um reais e noventa e quatro centavos).
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-89, saiu 
vencedora nos itens: 3, 9; totalizando o valor de R$ 25.994,40 (vinte e cinco mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
M. A. S. CAVALCANTI- CNPJ: 29.183.560/0001-00, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 10, 11, 
12; totalizando o valor de R$ 75.314,35 (setenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e 
trinta e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, 03 de dezembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021
Nos termos das Leis Federais n° 10.520/2002 e n°8.666/1993, artigo 43 § VI, Leis 
complementares n° 123/2006 e 147/20214 e suas alterações e os decretos municipais n° 
1254-b/2017 e 1254-c/2017; ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 
59/2021, realizada em 24/11/2021, a saber:
Objeto: Contratação de transporte urbano de pacientes, em veículo tipo carro leve, 
com motorista, para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Jardim do Seridó/RN.
Empresa: ALEXANDRE INACIO DA SILVA- CNPJ: 23.676.320/0001-61, saiu vencedora 
no item: 1; totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 03 de dezembro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021
Em cumprimento as leis n° 10.520/2002,8.666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, como 
as leis complementares n° 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e dos decretos municipais 
n° 1254-b/2017 e n° 1254-c/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 51/2021 
com início 06 de outubro de 2021, realizada em 20 de outubro de 2021 (quarta-feira), 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:
DP INFORMATICA LTDA- CNPJ: 42.280.959/0001-78, saiu vencedora no item: 1; 
totalizando o valor de R$ 49.349,85 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos).
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 39.496.569/0002-06, saiu vencedora no item: 8; 
totalizando o valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil, quinhentos e dez reais).
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA- CNPJ: 20.081.724/0001-14, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 12.521,94 (doze mil, quinhentos e vinte e 
um reais e noventa e quatro centavos).
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-89, saiu 
vencedora nos itens: 3, 9; totalizando o valor de R$ 25.994,40 (vinte e cinco mil, novecentos 
e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
M. A. S. CAVALCANTI- CNPJ: 29.183.560/0001-00, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 10, 11, 
12; totalizando o valor de R$ 75.314,35 (setenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e 
trinta e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, 03 de dezembro de 2021
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021
Em cumprimento as leis n° 10.520/2002,8.666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, como 
as leis complementares n° 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e dos decretos 
municipais n° 1254-b/2017 e n° 1254-c/2017;
Objeto: Contratação de transporte urbano de pacientes, em veículo tipo carro leve, 
com motorista, para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Jardim do Seridó/RN.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 59/2021 
com início 05 de novembro de 2021, realizada em 24 de novembro de 2021 (quarta-feira), 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:
ALEXANDRE INACIO DA SILVA- CNPJ: 23.676.320/0001-61, saiu vencedora no item: 1; 
totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Jardim do Seridó/RN, 03 de dezembro de 2021
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

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

Projeto Governo Cidadão – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
– SEPLAN torna público às empresas interessadas que a licitação, modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-Nº 152/2021, ID 137.2 GO - Acordo Marco, Processo SEI 
nº 00210066.001253/2021-11, destinado a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E 
DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER/ MOSSORÓ/RN, que estava marcada para o dia 08 
de dezembro de 2021, às 09:00 horas (horários de Brasília-DF), será reaprazada para o dia 15 de 
dezembro de 2021, às 09:00 horas (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-
e . c o m . b r  s o b  I D  n º  9 0 9 7 8 8 .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  n o  r e f e r i d o  s i t e  e  n o 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Ana Paula Borges Moreira
Pregoeira

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão
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BOAS & CURTAS
 Nasceu Romeu, primeiro � lho da jornalista Marília 

Rocha com o apresentador Léo Souza. O fofo chegou ao 
mundo pesado mais de 4 quilos e via cesariana, apesar das 
tentativas para parto natural da mamãe.
 O empreendedor Emmanoel Lopes  festeja o lançamento 

do Pirangi Living Condomínio à beira-mar, com 15 tríplex, áreas 
privativas e a partir de 183 metros. Danada essa Trino Construções.
 O projeto Juntos Vamos Transformar o Natal, vai 

atender este ano 19 comunidades da capital, presenteando 
cerca de 3500 crianças com brinquedos e guloseimas. Faça 
sua contribuição.
 Daniela Mercury anunciou que não se apresenta em 

nenhum carnaval de rua do próximo ano. A cantora disse que “o 
momento ainda não é de plena tranquilidade, apesar das vacinas 
estarem salvando milhares de vidas”.

Você pode vencer tudo, inclusive 
medos e crenças, só querer. Controle-se“TUDO COM DÉBORA CASTRO

B-DAY - CRISTIANE DANTAS 

B-DAY - CLODUALDO BAHIA 

B-DAY - CLAUDINE GÓIS 

B-DAY - DANIELLA FIOD

B-DAY - VIVI MALDONADO

DÉBORA DE CASTRO é uma 
mulher que realiza sonhos. Os 
dela e os dos outros. Aos 46 anos 
a cientista social e especialista 
em networking Business sempre 
amou a área comercial e seu ta-
lento em fazer conexões - e gostar 
disso - a transformaram em al-
guém que merece ser ouvido. Au-
têntica, dinâmica, curiosa hoje se 
divide entre Natal e João Pessoa, 
atuando como gestora de negó-
cios da Odontoprev. Mas não faz 
só isso. A visão de empreendedo-
rismo, sobretudo o feminino, faz 
com que @deboradecastrof en-
xergue oportunidades e valorize 
as parcerias. Casada, mãe de dois 
meninos faz o possível e impos-
sível para equilibrar a rotina com 
um olho no trabalho e outro na fa-
mília. Não dispensa os momentos 
que geram memórias.

Como foi sua trajetória pro-
� ssional?

Trabalhei durante 15 anos 
na indústria farmacêutica 
e aprendi muito, além de 
conhecer pessoas. Tenho 
passagens por multinacio-
nais alemãs e americanas, 
isso me deu oportunidade 
de provar de várias culturas 
organizacionais. Também 
trabalhei com eventos, onde 
nesse período pude fazer 
parte de um projeto especial 
junto a cantora Ivete Sanga-
lo, grande aprendizado que 
levo para a vida .

Qual sua maior aptidão?
Oportunizar conexões .

Porque conectar pessoas?
Ter o olhar para as necessi-
dades e possibilidades entre 
marcas e pessoas. Onde nes-
sa conexão gere valor sólido 
nas parcerias. 

As marcas sabem se vender 
em Natal?

As marcas sabem sim vender 
em Natal, porém poderiam 
estar ainda mais atentas ao 
poder da  colaboração e par-
ceria . Que chamo de cross-
pareceria .

O que uma marca ou produto 
não deve fazer nunca?

Muitas coisas, mas as prin-
cipais e primordiais são não 
subestimar o consumidor e 
não entender o comporta-
mento de seu público.

Como construir uma boa 
imagem pro� ssional?

Existe caminhos variados 
para isso, mas a grande 
necessidade é se autoco-
nhecer. Todo investimento 
em conhecimento é pouco. 
Além disso buscar boas as-
sociações com pessoas que 
podem auxiliar no alcance 
dos objetivos, sejam eles pro-
� ssionais e/ou pessoais.

Qual a importância do ne-
twork?

 Network é vida! É por inter-
médio de nossas conexões 
que conseguimos alçar voos 
inimagináveis. 

A(NOTA)
Já se perguntou “Como era a vida 

antes da internet?”. A jornalista Pamela 
Paul, do ‘The New York Times’, não só 
perguntou como escreveu sobre as 100 
coisas que perdemos. O livro contém 
sensações, objetos e momentos que 
desapareceram com a tecnologia, com 
explicações que variam de uma a três pá-
ginas. É impactante, uma avalanche de 
nostalgia reflexiva visando catalogar um 
mundo que não existe mais e que não vai 
voltar. “Será algo que foi criado para fazer 
um mundo melhor? Não. Temos a inge-
nuidade de que a tecnologia existe para 
nos servir. Absolutamente não. Ela está 
aqui para nos vender coisas”, diz.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Cristiane Dantas, Francisco Oliveira, Monique Flor, Daniela Fiod, Ana Esmera Fonseca e Sueldo Soares. Amanhã: Claudine Góis, Clodualdo Bahia,Viviane Maldonato, Waleska Nicolete, Naiara Azevedo, Lauro Herculano, Lina Vieira e Josiane Louvain

“
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Lua, Sol e Mercúrio coladinhos na Casa 9 vão despertar 
em você um desejo enorme de progredir na vida. É 
uma ótima fase para retomar os estudos, fazer cursos 
e concursos que possam abrir novas portas para a sua 
carreira. Que tal aprender um novo idioma, por exemplo?

Os astros acentuam o seu poder de comunicação 
e você terá uma habilidade ainda mais de negociar 
e convencer as pessoas, e isso pode ajudá-la no 
trabalho, quando fi zer acordos, divulgar, vender e 
até mesmo negociar algumas melhorias com a chefi a.

O Sol vai jogar luz sobre suas preocupações e emoções 
mais delicadas, e dará coragem para você encarar os 
desafi os e virar o jogo a seu favor. Se você planeja dar 
uma guinada na carreira, este será um bom momento 
para isso: corra atrás das oportunidades.

Boa notícia para quem está precisando de grana: Lua, 
Sol e Mercúrio enviam energia para o setor fi nanceiro do 
seu Horóscopo, o que deve te ajudar a aumentar seus 
ganhos. Além de ter ideias muito criativas para ganhar 
dinheiro, você pode ser surpreendida por oportunidades.

É uma fase promissora, também, para quem tem uma 
sociedade: pode fazer ótimos acordos. Após o expediente 
ou se estiver de folga, tudo que você vai querer é curtir o 
fi m de semana em boa companhia, e um papo animado 
com pessoas queridas fará um bem enorme ao seu astral.

A Lua forma uma conjunção com Sol e Mercúrio 
exatamente no seu signo, o que reforça a autoconfi ança, 
sua disposição e seu otimismo natural. No trabalho, você 
vai contagiar todo mundo com seu alto-astral e terá 
energia em dobro para correr atrás dos seus objetivos.

Você vai mostrar muita disciplina e disposição para 
cumprir as tarefas e colocar o serviço em dia. Terá 
grande habilidade para conversar e convencer as 
pessoas, o que tornará o trabalho ainda mais fácil.

O Sol joga luz no seu inferno astral e ajuda você 
a identifi car e enfrentar seus piores fantasmas. 
Ótima fase para reconhecer seus limites, suas 
inseguranças e dar os primeiros passos para 
superar todos eles.

Você terá ideias supercriativas neste sábado! Se 
trabalha, explore essa habilidade para propor 
soluções, inventar novos meios de ganhar dinheiro 
ou apenas para tornar o serviço mais fácil e leve 
para todos.

Um encontro de astros na sua Casa 11 deve 
aumentar ainda mais o seu gosto pela liberdade. 
O céu também estimula as amizades, seja para 
fortalecer laços com a turma ou para conhecer 
gente nova e ampliar seu círculo social.

Vários astros se encontram na Casa 4 do seu 
Horóscopo, o que deve trazer excelentes vibrações 
para o seu convívio com a família. Ótima fase para 
dialogar sobre assuntos importantes e para quem 
planeja negociar a compra da casa própria.

Sol, Lua e Mercúrio brilham juntos no ponto mais 
alto do seu Horóscopo, e isso trará força, confi ança 
e ambição para você. Você está mais segura do 
que quer e fará o que estiver ao seu alcance para 
atingir seus objetivos.

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

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

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

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

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

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

Bate-Rebate
O esporte da Record começa 

a se reunir na próxima segunda-
feira...... Será o primeiro 

encontro de todo o pessoal que 
vai trabalhar na transmissão 
do Campeonato Paulista...... 

Vale sempre destacar que serão 
sempre duas transmissões...... 
Uma sob o comando de Marco 
de Vargas na TV e a outra com 
Silvio Luiz no digital.A Globo 
é sempre muito questionada, 

principalmente nas redes 
sociais, por manter a “Sessão da 
Tarde” no ar...... Essas pessoas 
reclamam muito da qualidade 

dos � lmes...... O problema 
é que, chiadeira à parte, os 

resultados de audiência são 
sempre bem interessantes.É 

hoje a gravação do “Família 
Record”, com a participação 

de boa parte do elenco da 
casa...... E em vez de um dia de 
exibição, como inicialmente se 

pensou, serão dois.

Teve uma mudança
Dia desses, a coluna consultou a 

Globo sobre a situação de Maria de 
Médicis. Se continuava contratada. 
A resposta foi que sim.

Porém nas redes sociais dela, 
que antes aparecia “diretora de TV”, 
agora só tem “diretora”.

Em curso
A Globo está fazendo andar um 

projeto de humor com Whinder-
sson Nunes e Yasmin Ali Yassime, 
apresentadora do podcast Vênus.

Sobre o destino, se aberta ou TV 
paga, ainda nada é informado. Pe-
riodicidade também não.

Marca
No começo do mês, nos festejos 

de mais um aniversário, o SporTV 
reposicionou a sua marca.

A nova, bem estilosa, tem um 
S parecido com o conhecido S do 
Senna. De propósito ou não, vale do 

mesmo jeito. Até sem querer, ele me-
rece a homenagem.

Come cru
“Um Lugar ao Sol” teve um co-

meço meio criticado e os primeiros 
registros de audiência também não 
foram os mais animadores.

Porém, a história mostrou que é 
boa e já está batendo na casa dos 30 
pontos.

Velha lição
No começo, ouvi de ninguém 

menos que Cassiano Gabus Mendes 
que novela nunca deve ser avaliada 
em seu início, muito menos pelo ca-
pítulo de estreia.

Lição que até hoje sigo à risca.

Dizia o Cassiano
Cassiano, se alguém porventura 

não sabe, um dos responsáveis por 
colocar a TV Tupi no ar e depois um 
autor consagrado. Premiado.

São-paulino doente – embora 
uma coisa nada tenha a ver com 
a outra. É só pra ilustrar - ele dizia 
que falar de novela no começo era 
a mesma coisa que comentar um 
livro pela primeira página. Pior que 
muita gente faz isso.

Participação
Gretchen está como convidada 

especial do primeiro episódio de 
“� e Cut Brasil”, apresentado por 
Alessandra Ambrosio, em cartaz no 
HBO Max.

O programa desa� a 12 cabelei-
reiros em busca do título de melhor 
hairstylist do país. 

Teatro
Bianca Bin e Sérgio Guizé, num 

breve intervalo da TV, acabam de es-
trear “O Homem que Matou Liberty 
Valance” na plataforma online do 
Teatro Sérgio Cardoso, em SP.

A direção é de Mario Bortolotto.

SBT tem uma 
cartilha de 
mudanças para os 
próximos tempos.

A direção do SBT, sabendo da 
necessidade que tem, está pre-
parando uma reformulação bem 
importante em todas as suas 
faixas da grade de programação, 
manhã, tarde e noite.

Data hoje, não é possível ga-
rantir a continuidade do “Vem 
pra Cá” em 2022. Pode ser que 
sim, pode ser que não. É um caso 
delicado.

Por outra, algumas séries da 
Viacom e diversos desenhos anima-
dos foram adquiridos para permitir 

que o “Bom Dia & Cia.” e “Sábado 
Animado” venham a ser repagina-
dos. A ideia é continuar atendendo 
ao público infantil, mesmo diante 
das tantas restrições comerciais.

Assim como já está con� rmado, 
para 13 de dezembro, a abertura 
de um terceiro horário de novelas 
à tarde, com a volta de “Mar de 
Amor” e a estreia de “As Aventuras 
de Poliana” em abril.

E, por último, existe também 
a proposta de uma nova linha de 
shows, de segunda a sexta-feira, 
com atrações diferentes em cada 
noite. É por aí que devem surgir al-
gumas surpresas, em se tratando de 
um trabalho que poderá envolver 
tanto o pessoal que já está na casa 
quanto  possíveis contratações.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

DIVULGAÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IAC
DESEMPENAR

NANAROVA
CBSOCIAL

FIELVTELO
CLAMARES
LDEUTI

MODELADORA
PITEMOR

TERREOBAM
DEARLONA
ICALID

RAIZOPAZ
BELTRANO

PONTEPRETA

Persona-
gem como
D. Quixote

(Lit.)

Escoa-
mento de
pias (pl.)

Desen-
tortar a
madeira

Glândula
feminina
de peixes

Adoçante
produzido

pela
abelha

Michel (?),
cantor de
"Ai Se Eu
Te Pego" 

O cão, em
relação
ao seu
dono 

Rogar (a
Deus) por 

miseri-
córdia 

Vitamina
contra o 

raquitismo

Unidade 
de Terapia
Intensiva

(sigla)

Objeto 
de uso

restrito a
policiais

Tipo de
cinta que
disfarça a

barriga

Compro-
vante de

paga-
mento

O primei-
ro andar 
do prédio

Caçoa;
debocha
(gíria)

Obra de referência
usada em pesquisas
que abrange todos

os assuntos

Princesa que libertou
os escravos (BR)

Dá o con-
sentimento

Sucede
ao dia

Prefixo de
"enlutar"

Porém;
todavia

Embalar
(o bebê) 
Caio Blat,

ator

O "S" de
BNDES

Rua
inclinada

Sentimen-
to de inse-
gurança
Época

Querido, 
em inglês
Base da
árvore

Sílaba de
"bambu"
Tenda de

circo
Sufixo de
"filhota"

Divisão de
terreno

Naquele
lugar

Tranquilo
(gíria)

Luiza
Tomé,
atriz

O menor
grupo de

dança

O "amigo"
do fulano 

e do
sicrano

Equipe de
Campinas
cuja mas-
cote é a
macaca

(fut.)

É simbo-
lizada
pela

pomba

Queda

Grosseiro;
indelicado

3/zen. 4/dear. 10/desempenar — modeladora. 12/enciclopédia.
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Esportes

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Briga promete
A justiça do Rio restabele-

ceu, na última terça feira  (30), 
os efeitos da decisão judicial que 
determinou a realização de novas 
eleições para a CBF. A ação civil 
pública, ajuizada pelo MPRJ em 
2017, demonstra que a entidade 
desrespeitou a Lei 9.615 (Lei Pelé) 
ao não convocar obrigatoriamen-
te os representantes dos clubes 
das séries  A e B. De acordo com a 
justiça uma nova assembleia de-
verá ser realizada, em até 30 dias, 

para discussão desse assunto. Para 
o MPRJ a CBF realizou uma mano-
bra para aprovar o novo estatuto. 
Para o MPRJ os 20 clubes da série 
A e os 20 da série B tem que ter 
peso 1, como é atualmente, que 
somados corresponde a 40 votos, 
e que as Federações de futebol 
também tenham peso 1 e não pe-
so 3 como é no momento. Sendo 
assim, os clubes é que decidiriam 
os destinos do futebol brasileiro e 
não às federações, como é na atua-
lidade. Briga promete.

Esse dirige meu carro
Sempre fui fã do piloto Lewis 

Hamilton. E agora sou mais ainda. 
Hamilton concedeu entrevista nesta 
semana sobre o grande prêmio da 
Arábia Saudita que acontecerá neste 
� nal de semana. O piloto se disse se 
sente incomodado, pois não podera 
usar seu capacete para protestar, coisa 
que vem fazendo com frequência nos 
últimos tempos. Como todos sabem a 
Arábia Saudita tem um regime fecha-
do. Autoritário. Ditador. E proibiram 
o piloto de se manifestar durante a 
sua estadia no país. Parabéns a Lewis 
Hamilton, pois poucos tem a coragem 
de dar a cara para bater como ele tem.

Tem festa em Montanhas
No próximo dia 19.12, teremos fes-

ta na cidade de Montanhas. O ex-vo-
lante, Montanha, com passagens por 
América, ABC, entre outros clubes, 
estará realizando um jogo bene� cien-
te para pessoas carentes. Vários ex-jo-

gadores do futebol do RN já con� rma-
ram presença, entre eles, Rogerinho, 
Tecy, Souza, Tiê. A entrada será 1 quilo 
de alimento não perecível. Prestigie e 
dê a sua contribuição.

Merecido
O Atlético/MG con� rmou o que 

já vinha se desenhando. O galo mi-
neiro é o campeão da série A de 2021. 
Conquista mais do que merecida. A 
equipe alvinegra  bateu o Bahia, de 
virada, por 3x2, em plena Fonte Nova. 
Parabéns Atlético.

Presidente de fato e de direito
O ex-jogador, Souza, assumiu a 

presidência do América na última 
quinta-feira. Na realidade o presidente 
já vinha atuando nos bastidores, po-
rém agora assumiu de fato e de direito. 
Desejo a José Ivanaldo Souza toda a 
felicidade do mundo. Que possa dar 
ao torcedor rubro, como presidente, a 
alegria que deu como jogador.

Continua ajudando 
O ex-presidente do Amé-

rica, Eduardo Rocha, con-
tinua ajudando seu clube 
de coração. Apesar de hoje 
não poder estar de dentro 
do clube, pelo cargo que 
exerce, Eduardo Rocha é 
Desembargador, o mesmo 
tem se mostrado bastante 
entusiasmado com a chega-
da de José Ivanaldo Souza, 
a presidência do clube. Pelo 
que fui informado, Eduardo 
Rocha, está buscando vá-
rios conselheiros do clube 
visando dar a Souza uma 
melhor condição de traba-
lho. Principalmente no to-
cante ao CT de Parnamirim. 
É assim que se faz. E não 
vindo para às redes sociais 
mostrar apenas o que está 
errado, se jogando para a 
torcida. Parabéns a Eduar-
do pela iniciativa.

Fazendo bonito
Mostrando mais uma vez 

que, às bases é o caminho, 
a garotada do ABC segue 
fazendo bonito. Na última 
Quinta-feira venceu o Sam-
paio por 2x0 e assumiu a lide-
rança do grupo. Agora, jogará 
em casa contra o Sport/PE 
decidindo a sua passagem 
para a próxima fase da com-
petição. Futebol não tem 
segredo. Investiu nas bases o 
retorno vem.

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
GAV PIPA BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, (CNPJ: 33.610.514/0001-18) torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 
LI (Licença de Instalação) em favor do empreendimento Condomínio Residencial, localizada na Av. Baía dos 
Golfinhos, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59178-000.  
 

Manoel Vicente Pereira  
Requerente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

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

JÃO LUIZ DA CUNHA SILVA 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  

MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.797.331/0002-39 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a RLO, localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, s/n, Bairro Santa Júlia, CEP.: 59.623-300, 
Mossoró/RN. 

SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SÃO BENEDITO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.657/0001-04, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 01/12/2027 em 
favor do Parque Eólico São Benedito e Rede de Média Tensão, localizado na Zona Rural 
do município de São Miguel do Gostoso/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 
25M), Datum SIRGAS 2000: 187.766,00 mE; 9.421.603,00 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 
 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL, SINSENAT, entidade Sindical de primeiro grau, 
sem fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 09.123.100/0001-80, por intermédio dos seus Coordenadores 
Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e consoante disposições legais, convoca todos os servidores(as) 
municiais vinculados ao PLANO DE CARGOS DA LEI 4.108/92 para que seja dado informes sobre a nossa AÇÃO 
COLETIVA e todos os servidores(as) da saúde que se encontram habilitados nas execuções do Processo n. 0030402-
30.2003.8.20.0001, Ação Coletiva do PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA SAÚDE(LEI 4.127/92), que tramita na 4ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, para participarem da assembleia extraordinária a ser realizada na 
sede da entidade sindical R. Gonçalves Lêdo, 857 - Cidade Alta, Natal – RN, no dia 13 de dezembro de 2021, às 08:00 
horas em 1ª convocação, ou às 08:30 horas em 2ª e última convocação, a fim de decidir sobre a seguinte ordem do dia: 
Deliberar sobre a proposta de acordo apresentada pelo Município de Natal, para parte das execuções da ação coletiva 
da saúde, Processo n. 0030402-30.2003.8.20.0001, Ação Coletiva do PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA 
SAÚDE(LEI 4.127/92, proposta apresentada em reunião no Núcleo de ações coletivas do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte na audiência ocorrida no dia 30 de novembro de 2021. 
 

Natal/RN, 02 de Dezembro de 2021. 
 

JOSÉ DA CUNHA NETO 
CPF SOB Nº 785.133.914-68 

 
ANA MARIA DA SILVA 

CPF SOB Nº 222.441.154-53 
 

MARCONE OLIMPO DAMASCENO 
CPF SOB Nº 027.631.274-01 

 
2x7 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPE COSTA BRANCA ENERGIA S.A., CNPJ nº 09.665.392/0001-82, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 30/11/2027 
em favor do Parque Eólico Costa Branca, localizado nas Fazendas Serra Verde IV, V, VI e 
VII, Zona Rural, João Câmara/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum 
SIRGAS 2000: 183.862,28 mE; 9.399.996,03 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XV), CNPJ: 24.206.617-0018-74 torna-se Público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação com validade até 03/09/2027 para à revenda de combustíveis Líquidos (Posto de Combustíveis) 
Localizado na Rodovia RN 029 - Km 30, s/n, Centro, Coronel Ezequiel/RN. 

Marcondes Augusto de Oliveira 
Proprietário 

 
 

Brasil encara Japão pela segunda 
rodada do mundial de handebol feminino
DESAFIO |  Depois da vitória sobre a Croácia por 30 a 25, a seleção feminina de Handebol 
está a um passo de conquistar a vaga para a fase final do mundial.

Após a vitória sobre a Croácia 
por 30 a 25, a seleção feminina 
de Handebol está a um passo 

de conquistar a vaga para a fase � -
nal do mundial. Neste sábado 4, em 
duelo válido pelo grupo G, a equipe 
que tem a potiguar Samara Vieira 
enfrenta a seleção do Japão às 16:30 

(horário de Brasília). As japonesas 
atropelaram o Paraguai por 40 a 17 e 
assumiram a liderança da chave.

Antes do duelo contra o Para-
guai, a equipe comandada por Shi-
geo Kusumoto passou por várias 
reformulações desde Junho, quando 
o Japão terminou na última posição 

nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 
2021. 

Na partida, o Japão começou ar-
rasador desde o início, abrindo uma 
vantagem clara de 19 a 10 no inter-
valo após a central Natsuki Ayzawa 
ter marcado cinco gols em cinco 
arremessos.

Neste sábado 4, em duelo válido pelo grupo G, a equipe que tem a potiguar Samara Vieira enfrenta a seleção do Japão

DIVULGAÇÃO

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
MARCOS DIEGO ROMMEL DE SOUSA COSTA, CPF n° 047.049.994-08, torna público que está requerendo 
a Licença Simplificada (LS) ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMARN) para a construção de um Condomínio – Residencial Multifamiliar, com 08 Unid., localizado 
na Praia de Pipa, Rua dos Flamingos, S/N – Tibau do Sul/RN.  
 

Marcos Diego Rommel de Sousa Costa  
Administrador 

 
 

 
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho 
 do Estado do Rio Grande do Norte  
_____________________________________________________________ 

EDITAL 
A diretoria do SINDPREVS/RN - Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência Saúde e Trabalho do RN 
convoca aos servidores associados, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, 
no dia 08/12/2021, às 09h, na sede do Sindprevs/RN. Pauta: Informes Gerais; Autorização para Impetrar Ações 
Judiciais; Prestação de Contas e Encaminhamentos.  
 

Natal/RN, 03 de Dezembro de 2021. 
Maria de Fátima Fernandes Caldas Direção - Sindprevs/RN 

 

  

 

 



Natal, sábado e domingo, 4 e 5 de dezembro de 2021• Esportes16


