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Fativan Alves disse não ter pretensão de ser candidata no próximo ano LEIA AGORA

  Circula nas redes sociais que policial 
agrediu um idoso que trabalhava 
como porteiro de um condomínio.

PÁGINA 8

LUIZ
ALMIR

 Muitas pessoas fi cam na dúvida: 
qual o melhor: o suco ou a fruta? 
Explico: não tem melhor nem pior.

PÁGINA 12

FABRÍCIA
MESQUITA

 Justiça seja feita: não se pode 
acusar o governo federal de 
falta de transparência.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

 Raimundo Fagner volta a Natal, em 
uma apresentação intimista, no dia 
10 de dezembro, no Riachuelo.  

PÁGINA 15

SIMONE
SILVA

  A guerra é silenciosa. Partidos 
estão em permanente processo de 
articulação para as nominatas.

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

GERAL. 13 | Prefeito Álvaro Dias 
participou da Jornada das Águas, 
conduzido pelo Ministério de De-
senvolvimento Regional, quando  
ocorreu autorização para obras 
que permitirão escoar energia re-
novável do Rio Grande do Norte, 
entre outros estados nordestinos, 
para todo o país. 

ECONOMIA. 8 |  Novos preços já 
valem a partir desta terça-feira 26. 
O litro da gasolina vendido pela 
empresa às distribuidoras passará 
de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que repre-
senta um aumento de R$ 0,21 ou de 
cerca de 7%. Já o litro do diesel pas-
sará a ser vendido por R$ 3,34 nas 
re� narias da Petrobras,

CIDADES. 9 |   As acusações são de 
violência doméstica, ameaça e ex-
pulsão da mulher e dos três � lhos, 
que foram impedidos de entrar 
em casa, tendo que passar a noite 
na rua expostos ao perigo e sem 
nenhum tipo de abrigo. Prisão em 
� agrante delito ocorreu na zona 
Norte de Natal.

Prefeitura de Natal e 
MDR são parceiros 
em obras impactantes

Petrobras anuncia 
reajuste: gasolina e 
diesel mais caros

Homem é preso 
por violência contra 
mulher e três filhos

Fábio e Rogério irão 
também para o PL?

Últimas da Política

Destaque na revista Veja

N  ão está descartada a ida de 
Bolsonaro para o PL, que 
também poderá receber 

os dois ministros que sonham 
com o Senado. PÁGINA 6

Governo Bolsonaro é recordista 
em ministros candidatáveis.

Governo investirá 22,5 
milhões em ações para 
convivência com a seca
CIDADES.11 | Governadora Fátima Bezerra anunciou Plano de Mitigação dos Efeitos da 
Estiagem no RN, que vai investir R$ 22,5 milhões nos próximos três meses. Ação apoia 
produtores quanto à aquisição de ração, perfuração e instalação de poços 

DINDIN

Deputado Girão trocou picanha por lasanha e incluiu, no cardápio pago pelo dinheiro publico, dindin gourmet. PÁGINA 3

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

RAIANE MIRANDA/ASSECOM
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Justiça seja feita: não se pode acu-
sar o governo federal de falta de 
transparência. Está tudo aí para 

quem quiser saber, menos o que foi 
colocado 100 anos sob sigilo, mas são 
coisas tão bobas que nem interessa 
mesmo.

É desimportante que o presiden-
te Bolsonaro não tenha se vacinado 
ou se vacinado escondido. Tampou-
co interessa saber o que quase 80 
funcionários do governo, inclusive o 
ministro da Pesca, estão fazendo em 
Dubai, entre um drinque e outro na 
beira da praia arti� cial. A gente sabe 
que é para promover o Brasil.

Sobre o rombo no teto de gastos, 
todo mundo sabe o que é: ajudar a 
reeleger o presidente. O que já deu 
cassação de político no passado por 
abuso de poder econômico virou po-
lítica de estado e ponto � nal.

Se todos os caminhos levam a 
Roma, neste caso, levou à rua sem 
saída que nem no mapa está. O mi-
nistro João Roma, da Cidadania, de-
putado do Republicanos, foi escalado 
pelo governo para explicar o Auxílio 
Brasil de 70 dólares para quem está 
catando lixo nas ruas, perdeu-se no 
meio do caminho e não voltou.

Sabemos agora que não existe 
governo sob a batuta do capitão, 
apenas um exercício diário de impro-
visações desconectadas da realidade, 
mas apoiadas pelo Centrão no Con-
gresso, que é quem realmente manda 

neste lupanar.
Auxiliares importantes do mi-

nistro Paulo Guedes resolveram 
abandonar o barco porque já per-
ceberam no que vai dar este circo 
de horrores: num enorme sol nas-
cendo quadrado.

Então eles resolveram pular 
de volta para a iniciativa privada, 
onde gordos salários os esperam, 
sem afundar mais ainda as biogra-
� as no esgoto.

O presidente decidiu que vai dar 
os 400 Reais por mês aos miseráveis 
que se multiplicaram em seu gover-
no, mas corre o risco do Congresso 
dar 500, como já aconteceu até um 
dia desses quando o presidente da 
Câmara era Rodrigo Maia.

Então, Bolsonaro poderá trucar 
e dar 600 Reais, o que na ocasião fez 
muito bem à sua popularidade. Só 
que desta vez não vai funcionar.

A menos, é claro, que o governo 
seja um pouco menos transparente 
e minta para a população, a� rman-
do que se trata de um auxílio mais 
duradouro, com longevidade além 
das eleições, seja o novo presidente 
quem for.

Mas, como se trata de um gover-
no transparente, que fala a verdade 
sempre, agora todos nós sabemos 
como esse auxílio apareceu. Da von-
tade política do presidente, que real-
mente se compadece da dor do povo 
brasileiro.

Este é um governo transparente

A vida como é
Parta do seguinte princípio: 

os mesmos ricos que já apoia-
ram mais o governo nadam de 
braçada em benefícios � scais e 
naquela famosa relação inces-
tuosa entre o público e o priva-
do. Isso, bem entendido, desde 
muito antes do regime militar 
instaurado em 64, mas também 
muito nele, quando os milicos 
também tinham seus industriais 
e latifundiários de estimação.

Essa gente não perdeu tem-
po consolidando ou inaugu-
rando sua própria estrutura do 
mando político ao qual o regime 
de então resolveu dar feições de 
democracia, instituindo o bi-
partidarismo. E, assim, transfor-
mando a obra imaginada por JK 
no planalto em paraíso de tudo 
o que é possível nesta vida.

Cheiro do povo
O grande problema entre o 

técnico e o político é que eles 
não se dão bem em épocas de 
eleição, quando os políticos 
saem com mais frequência do 
parlamento, ou seja, todo o dia, 
para apertar a mão de pobres e 
embalar seus � lhos. Nada con-
tra isso, já que eles precisam 
reforçar sua imagem perante o 
eleitorado. Além disso, com ge-
nerosas cotas parlamentares, é 
até agradável sentir um pouqui-
nho o cheiro do povo.

Nada de absorvente
Quando o deputado Bolso-

naro, do baixo clero na Câmara, 
ainda nem sonhava em ser pre-
sidente, embora já pretendesse, 
era comum ele dizer que acaba-
ria com o Bolsa Família, aquele 
programa do PT que sustentava 
vagabundos fazendo � lhos, sem 
que estes dessem qualquer cola-
boração ao PIB do país.  

Exatamente como o presi-
dente em sua produtiva vida 
pregressa, doando à nação três 
meninos, hoje homens, políticos 
desde a tenra idade, e um quar-
to jovem e promissor lobista, 
que usa e abusa do sobrenome 
do pai.

Mas isto é outra coisa, en-
tendam bem. Estamos falando 
daquele pobre que não tem 
dinheiro para comprar absor-
vente para a � lha adolescente 
porque, segundo o presidente, o 
governo não quer furar o teto de 
gastos.

Moral da história
Por isto o presidente resolveu: 

quer passar o camelo pelo buraco 
do al� nete, sem mexer nos bilhões 
das emendas do relator e sem eco-
nomizar em mordomias para se-

tores aliados ou na farra de Dubai. 
Vai fazer do limão uma limonada.

O problema é que faz tempo 
que o governo não planta uma ár-
vore e se alimenta dos frutos que 
outros plantaram.

DIVULGAÇÃO
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“Eu sou sim, pré-candidato 
a deputado federal para às 
eleições do ano que vem e 

essa foi uma decisão do nosso grupo 
dentro do Solidariedade”. Foi com 
essa declaração que Kelps Lima 
(Solidariedade), deputado estadual 
e presidente da CPI da Covid-19 na 
Assembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte, admitiu que vai dispu-
tar às eleições do próximo ano. 

Segundo o deputado estadu-
al: “O Solidariedade montou uma 
chapa muito forte, com grandes 
candidatos em todas as principais 
cidades do Estado e a gente quer 
disputar duas vagas para a Câma-
ra Federal. A gente vai anunciar 
a chapa completa daqui a uns 15 
dias, porque como algumas pesso-
as estão migrando de partido, seria 
injusto eu dizer o nome de uns e 
outros não”, concluiu. 

Em entrevista ao Jornal Agora 
RN, nesta segunda-feira (25), Ke-
lps Lima a� rmou que o partido 
Solidariedade já está fechando as 
discussões em torna das candida-
turas majoritárias: “Há uma defesa 
interna de que pelo menos candi-
dato a governador a gente lance um 
nome próprio, mas agora no � nal 

de outubro e início de novembro 
nós queremos fazer uma reunião, 
para tomarmos essas decisões”. E 
continuou: “Temos muitos nomes, 
Breno Queiroga, o ex-vice-governa-
dor Fábio Dantas, só para citar dois 
que seriam grandes nomes com en-
vergadura para disputar o governo 
do Estado do Rio Grande do Norte”, 
concluiu.

Questionado se a sua pré-can-
didatura não iria interferir nos 
trabalhos que vem desempenhan-
do na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, instalada 
na Assembleia Legislativa do Es-
tado, que investiga 12 processos 
� rmados entre o governo do RN e 
empresas durante o enfrentamento 
à pandemia do novo Coronavíris, 
a qual Kelps Lima é o presidente, o 
deputado explicou: “Eu estou espe-
rando o lançamento da pré-candi-
datura somente após a conclusão 
dos trabalhos da CPI, porque nós 
não queremos que haja confusão 
entre a nossa atuação político-elei-
toral e CPI da Covid. Porque todo 
o nosso foco hoje está em buscar 
recuperar os recursos e os culpados 
por desvios de dinheiros público no 
Rio Grande do Norte”, destacou. 

Em relação ao cargo de pre-
sidente da República Kelps disse: 
“A decisão quanto a presidente da 
República ela ainda passa por toda 
uma discussão nacional, na qual 
eu, que sou membro da executiva 
nacional, defendo que o partido 
sempre apresente candidatos, por 
time que não joga não tem torcida. 
Defendi na eleição passada e vou 
defender nesse novamente”, justi-
� cou.

Kelps Lima: “Sou sim, 
pré-candidato a deputado 
federal na eleição de 2022”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DISPUTA | Deputado 
estadual decide ser 
candidato a federal no 
pleito do próximo ano pelo 
Solidariedade e promete 
nominata forte

Kelps Lima: “A gente vai anunciar a chapa completa daqui a uns 15 dias”
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Nominatas
A guerra é silenciosa, mas os 

partidos políticos estão em per-
manente processo de articula-
ção para a formação das nomi-
natas com as candidaturas de 
deputado estadual e federal. A 
formação da federação de parti-
dos também tem sido avaliada.

Federação 
Ainda como novidade no 

processo eleitoral, a formação 
da federação de partidos surge 
como única alternativa de sal-
var o mandato de alguns parla-
mentares. Na prática, a federa-
ção funciona como coligação, 
sendo que permanecer durante 
todo o mandato.

Afinidade
A federação de partidos 

vai levar em conta o mínimo 
de a� nidade entre as legendas 
que vão se juntar para o pleito e 
exercício do mandato. 

Afinidade II
Nesse caso, os grupos políticos vin-

culados ao presidente Bolsonaro, arti-
culam a federação entre as legendas. 
Pela oposição nacional, os partidos 
que irão estar no mesmo palanque de 
Fátima e Lula, também devem se unir.

Loucura
A cegueira político-ideológica que 

contaminou também parte da área mé-
dica, chegou ao seu extremo com a de-
claração de uma médica infectologista 
travando uma cruzada contra o passa-
porte da vacina. Patologia em alto grau.

Salto
Alguns petistas dizem que se a 

deputada federal Natália Bonavides já 
estava com salto alto antes da premia-
ção do Congresso em Foco, imagine 
depois de ter sido escolhida a melhor 
parlamentar do RN. Agora ela não pre-
cisa mais de salto; � utua.

Chupa
Pode ser realmente legal, ampa-

rado por uma legislação absurda e 
atrasada, mas é imoral um deputado 
federal comer o que bem entender e 
mandar a conta para o contribuinte 
pagar. General Girão chupa até dindin 
e não tem coragem de pagar do pró-
prio bolso. 

Retorno
Diante das críticas em relação ao 

transporte público, existe possibilida-
de real de Elequicina Santos voltar a 
comandar a STTU. Durante sua per-
manência como secretária de mobi-
lidade urbana, a engenheira era dura, 
cobrava das empresas, multava e não 
cedia fácil. Com esse per� l, será que 
volta?

Defesa
O Controlador-Geral do Estado, 

Pedro Lopes, tem defendido mais o 
governo Fátima do que sua base de 
sustentação. Às vezes, exagera na 
defesa e até vem fazendo discurso 
político. Só precisa ter cuidado na 
dose.

DIVULGAÇÃO

Após ter seu re� nado estilo 
gastronômico, composto por 
itens como picanha bovina e 

caprina, � lé argentino, salmão e limo-
nada suíça, pago com dinheiro da cota 
parlamentar revelado em reportagem 
exclusiva do Agora RN em setembro 
passado, o deputado General Girão 
(antigo PSL) adotou novos gostos ali-
mentares, mais simples e econômicos. 
No lugar de pratos so� sticados, optou 
por iguarias mais simples, populares 
e com menos glamour gastronômi-
co, como � lé à parmegiana, lasanha, 
bolonhesa, frango agridoce, suco de 
abacaxi e dindin gourmet.

Com isso, ele reduziu os gastos 
com sua alimentação paga pelo con-
tribuinte em 62% no mês de setem-
bro, em comparação ao consumido 
em agosto. Em valores reais, signi� ca 
uma economia de R$ 875,78 aos co-
fres públicos. Entre janeiro e setem-
bro deste ano, o deputado consumiu 
R$ 6.805,59 em refeições e lanches 
pagos com o dinheiro da cota par-
lamentar, sendo agosto o mês com 

maior gasto alimentar do General 
Girão com comida, R$ R$ 1.396,82.

Em setembro, mês da reporta-
gem do Agora RN, o deputado fez 
um regime em que gastou meros R$ 
521,04 pagos com dinheiro público. 
Os gastos comunicados à Câmara 
pelo parlamentar, que está em seu 
primeiro mandato, podem ser acom-
panhados na página de gastos da co-
ta no site da Casa legislativa.

Na pesquisa, as notas � scais 
ainda revelam gastos com pudim 
de leite, rolinho primavera, pão de 
macaxeira e bebidas como água com 
gás e café expresso para encerrar as 
contas. Um dos principais aliados do 
presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) no Estado, tanto que está aguar-
dando uma de� nição deste para 
anunciar em qual partido irá se � liar, 
Girão é generoso e concede gorjetas 
também com dinheiro público.

O que também chama a atenção 
é que mesmo estando em Natal, o 
deputado bolsonarista costuma usar 
a verba pública para custear suas re-
feições. General Girão tem gosto ali-
mentar diversi� cado. Na capital poti-
guar, ele alterna seu hábito alimentar 
entre comida chinesa e regional. Em 
uma época em que a maioria dos bra-
sileiros não tem dinheiro para com-
prar comida, General Girão dá-se ao 
luxo de usar o dinheiro público para 
sua alimentação particular.

Além de gastar com alimentação 
nos restaurantes Mangai e China in 
Box, ambos em Natal, Girão ainda 
utilizou a dinheiro público em Mos-

soró, chegando a consumir o dindin 
goumert de R$ 7 no Restaurante 
Buscapé. Ainda na capital do Oeste, o 
deputado desfrutou com a verba pú-

blica do menu oferecido pelo Sabor 
Divino, escolhendo entre os pratos 
servidos no self service.

Em 15 de setembro passado, 
quando a reportagem do Agora RN 
foi publicada com a repercussão dos 
seus gastos alimentares pagos com 
dinheiro do contribuinte, General 
Girão reagiu de forma negativa, por 
meio de nota o� cial, quando a� r-
mou: “Não tenho o que esconder de 
ninguém, de modo que não pretendo 
perguntar a ninguém o que eu devo 
ou não comer”.  Mesmo dizendo 
que não deve perguntar a ninguém 
o que comer, os gastos de setembro 
mostram que o deputado deu uma 
segurada no cardápio.

Dono de um salário mensal 
bruto de R$ 33.763,00 como depu-
tado federal, Girão ainda recebe 
mensalmente remuneração no R$ 
28.161,36 percebidos por ele como 
general da reserva do Exército Bra-
sileiro (conforme o Portal da Trans-
parência do Governo Federal), e 
poderia facilmente arcar com suas 
despesas pessoais com refeição. 
Disse ainda: “O direito ao auxílio-a-
limentação é de todos os brasileiros 
empregados”. No entanto, ele se es-
queceu que cota parlamentar não 
possui relação alguma com auxílio-
-alimentação, benefício de caráter 
indenizatório no valor de R$ 458,00 
pago em espécie ao servidor.

General Girão come lasanha e chupa até 
dindin; mas paga com dinheiro público
CARDÁPIO | Deputado federal 
faz uso de verba pública 
para bancar suas refeições 
particulares. Comeu frango 
agridoce em Natal e chupou 
dindin gourmet em Mossoró

Girão recebe mais de 60 mil reais em salários, mas come com dinheiro público

Agora pronto. 
Vão querer até dizer se eu 

devo ou não chupar dindin? 
Eu chupo quantos dindin 

eu quiser!
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“Mais uma vez vim aqui 
falar acerca da saúde 
de Natal, dizer à vossas 

excelências e ao povo de Natal, que 
o Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte deve aproximadamente R$ 
100 milhões de reais à saúde de Na-
tal. E a saúde de Natal está precisan-
do urgentemente desses recursos”. 
A� rmou a vereadora Nina Souza 
(PDT), líder do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) na Câmara Municipal, em 
pronunciamento realizado nesta se-
gunda-feira (25), durante a Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final 
da Câmara, ao cobrar uma dívida do 

governo Estado com a saúde de Natal 
em torno de R$ 100 milhões de reais.

Segundo a vereadora, que apa-
rece em um vídeo postado e que 
circula nas redes sociais: “Essa ma-
téria já foi ajuizada, é um recurso no 
Tribunal de Justiça e, eu quero pedir 
ao presidente da Câmara para que 
nós, da Comissão de Justiça, façamos 
de imediato um agendamento com 
o desembargador responsável pela 
matéria, para que nós possamos ir lá 
discutir o assunto”, cobrou.

A líder do prefeito de Natal na 
Câmara disse: “É inconcebível que 
nós entremos aqui já no � nal de 2021 
e o governo do Estado do Rio Grande 
do Norte não se posicione, não pague 
o que é devido à Natal”. E continuou: 
“E o povo de Natal quer saber, porque 
R$ 100 milhões de reais é muito di-
nheiro”, enfatizou.

A vereadora Nina destacou: “E 
nós estamos ali com uma � la enorme 
de cirurgias eletivas a serem feitas, 
nós precisamos de medicamentos, 
nós precisamos reestruturar as nos-
sas unidades básicas e não podemos, 

porque nós estamos suprindo as 
demandas que são prerrogativas le-
gais do chefe do executivo estadual”, 
mandou o recado. 

Segundo a vereadora Nina: “En-
tão, por mais que nós tenhamos 
respeito a governadora Fátima Be-
zerra e, eu tenho muito, eu não posso 
deixar aqui de exercer o meu papel 

de vereadora, cobrando aquilo que 
é devido à Natal”. E cobrou: “Eu sou 
vereadora de Natal e o povo de Na-
tal precisa desses R$ 100 milhões de 
reais. Então, eu faço esse apelo para 
que nós possamos fazer esse expe-
diente ao Tribunal de Justiça, con-
versar com o desembargador e ver 
se conseguimos chegar a pelo menos 

construir um norte, para ver se o go-
verno pelo menos crie um calendário 
para fazer o pagamento desses recur-
sos que é devido”, apelou.  

Líder de Álvaro cobra R$ 100 milhões 
que Fátima deve “à saúde de Natal”
CALOTE | Vereadora Nina 
Souza faz pronunciamento 
forte para denunciar que 
governo do Estado não 
repassa recurso devido 
para a prefeitura de Natal

Nina Souza dispara: “O povo de Natal precisa desses 100 milhões de reais”

É inconcebível que nós 
entremos aqui já no final 
de 2021 e o governo do 
Estado do Rio Grande do 
Norte não se posicione, 
não pague o que é 
devido à Natal. R$ 100 
milhões de reais é muito 
dinheiro”

“
NINA SOUZA
LÍDER DO PREFEITO
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

O chão centenário do Alecrim
Comemorado os 110 anos do 

bairro do Alecrim, em Natal, 
onde nasci e passei a adoles-

cência. O meu pai, Josias, veio do 
Açu e instalou a alfaiataria Globo, na 
avenida um. Morávamos na mesma 
rua, número 363, onde residiam as 
famílias de Sinval Poti, Dr. Vicente 

Dutra, Dr. Hildebrando Matoso, Pau-
lo Bulhões, Coronel Juvino Lopes, 
capitão Gurgel, José Fernandes, o ca-
sal Wellington e Etelvina, Marcilio e 
irmãos, Bráulio da movelaria (pai do 
escritor e jornalista Alex Nascimen-
to), Miguel do Armazém Estrela, Isaú 
Vilela, Pedro Costa e outros.

Comerciantes I
Povoam a memória alguns comerciantes que conheci e admirei no 

bairro, quando ainda usava calças curtas. Eram eles Álvaro Navarro, Horá-
cio, Celso Dutra, “Seu” Limeira (dono da primeira farmácia de manipulação 
do bairro), Wober Lopes, “Rubens Massud, “seu” Artur Cortez, Geraldo de 
Oliveira, “seu” Perigo (loja de miudezas), “seu Bilé” (grande � gura humana 
e amigo do meu pai), “seu Odilon”, “seu Juvenal Faria” (pai de Osmundo Fa-
ria – que teve pani� cadora no Alecrim - e avô do ex-governador Robinson 
Faria, que menino era levado pelo pai para atender no balcão da padaria)..

Comerciantes II
E mais:  “seu Chiquinho” (dono de “bodega” tão sortida quanto alguns 

minimercados de hoje), “seu” Geraldo Sarmento (pai de Marco Aurélio de 
Sá), Araújo Freire (do Bazar Doméstico), Marcílio Furtado (loja de móveis, 
líder do comércio e deputado estadual), Luís de Barros (proprietário do 
Cinema São Luiz), dona Dondon (da Casa Azul), Euclides do Vidraceiro 
do Norte, Leopoldo da Câmara, Dom Bosco (tecidos e variedades), Leonel 
Leite (casa de ferragens), Casa Sindá, Isaías Macedo (empresa de ônibus), 
Bráulio Luna (marmoraria Penedo) e Casa Gondim (couros).

Jornalistas
Os jornalistas Benivaldo Aze-

vedo, Berilo Wanderley e o seu pai 
Rômulo Wanderley eram moradores 
do Alecrim. Berilo mantinha coluna 
sobre cinema na TN, que me orienta-
va na frequência ao São Pedro e São 
Luiz, cinemas que funcionavam no 
bairro, exibindo a fantasia fugaz de 
romances (Casa Blanca; E o Vento 
Levou), duelos (seriados de caubóis: 
Rod Cameron e outros) e épicos ines-
quecíveis (Quovadis).

Trabalho
Comecei a trabalhar cedo na 

alfaiataria do meu pai. Alinhavava 
as “provas” dos paletós e entregava 
o tecido das calças já cortadas nas 
residências das “calceiras” (costurei-
ras de calças de homem) para serem 
confeccionadas.

Missa 
Ao recordar a paisagem senti-

mental do Alecrim, revivo a matriz 
de São Pedro, a missa dominical, com 
a � gura do padre Martinho falando 
aquele sotaque polaco, gestos largos, 
voz aguda, preso aos dogmas e a dou-
trina católica.

Comícios
Lembro JK em discurso na Praça 

Gentil Ferreira, ao lado do deputado 
Teodorico Bezerra. Em 1958, con-
tagiado pelo micróbio da política, 
acompanhei Aluízio Alves, Tarcísio 
Maia e Dix Huit, na campanha um 
“amigo em cada rua”. A principal ave-
nida - Amaro Barreto - no período do 
carnaval era o “corredor da folia”. Por 
lá des� lava Severino Galvão, � gura 
memorável, vereador e eterno “Rei 
Momo” de Natal.

Meu pai e Nevaldo
Presenciei fenômeno semelhan-

te à revolução industrial do século 
XIX, quando os teares mecânicos 
substituíram a mão de obra huma-
na. A Alfaiataria Globo, do meu pai, 
tinha excelente clientela na matriz e 
na � lial do Grande Ponto, em frente 
à “loja Seta” de Nevaldo Rocha. Os 
dois eram amigos.

Transição
No início da década de 60 sur-

giu a roupa de fábrica. Foi a der-
rocada da Alfaiataria Globo, que 
empregava mais de 30 operários. 
Alguns amigos aconselharam a 
montagem de uma indústria de 

roupa pré-fabricada.   Para instalar 
a fábrica, o meu pai teria que re-
correr a banco e a sócio. Humilde 
e leal com os amigos temia não 
poder pagar os compromissos em 
dia e sofrer ingratidões de sócios. A 
Alfaiataria Globo fechou, por falta 
de clientes.

Sanderson
Lembro a crônica do notável 

escritor e jornalista Sanderson 
Negreiros sobre as manhãs do Ale-
crim, que me recordam nos anos 60 
o posto do então SAPS (Serviço de 
Alimentação da previdência Social), 
onde entrava em � las intermináveis 
para comprar o pão mais barato.

ADENILSON COSTA 
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Con� rmo que vou colocar o 
meu nome à disposição do 
PT para a Câmara Federal. 

O momento dessa o� cialização se 
dará quando o partido abrir o deba-
te regimental para a formação das 
nominatas”. Essa foi a primeira de-
claração pública de Carlos Eduardo 
Xavier (PT), conhecido como Cadu, 
titular da Secretaria Estadual de 
Tributação, a� rmando que vai con-
correr a cadeira de deputado federal 
nas próximas eleições de 2022, pelo 
Partido dos Trabalhadores do Rio 
Grande do Norte.

Em entrevista exclusiva ao Jor-
nal Agora RN, nesta segunda-feira 
(25), Cadu Xavier explicou que teve 
o aceno positivo por parte da gover-
nadora do Estado, Fátima Bezerra 
(PT): “Sim, comuniquei à gover-
nadora a intenção de colocar meu 
nome à disposição do partido para 
as eleições de 2022”. E continuou: 
“A� nal, foi a convite da governadora 
que ingressei para a política, quan-
do assumi o cargo de Secretário de 
Estado do seu governo, o qual tenho 
muita honra em integrar”, revelou.

Questionado, Cadu Xavier expli-
cou que, apesar de saber do “grande 
desa� o” e signi� cado que esta dis-
ponibilização implica, o secretário 

disse que se sente preparado para 
exercer o cargo de deputado federal: 
“Sim, considero que ao longo da mi-
nha trajetória pro� ssional, desde a 
passagem pela direção sindical, em 
um momento extremamente difícil 
para o servidor público estadual, em 
razão dos sucessivos atrasos sala-
riais e, após, ao integrar  o governo 
da Professora Fátima em um mo-
mento de profunda reconstrução 
� scal do Estado, enfrentando ainda 
uma crise sanitária sem preceden-
tes, toda essa bagagem acumulada, 
me credenciam para participar do 
processo eleitoral, isso óbvio, se for o 
desejo do partido e se for a vontade 
do eleitor” destacou. 

Durante a entrevista, Cadu Xa-
vier desmentiu a informação de que 
seria suplente do ex-senador Gari-
baldi Filho: “Desconheço qualquer 

formulação de chapa majoritária, 
muito menos que envolva meu no-
me. Meu projeto, nesse momento, é 
ajudar o PT a conquistar o terceiro 
mandato na Câmara, contribuir pa-
ra a reeleição dos mandatos da Na-
tália Bonavides e do companheiro 
Fernando Mineiro, que foi eleito em 
2018 e por questões judiciais ainda 
não tomou posse”, enfatizou.

Essa notícia da suplência surgiu 
após encontros e reuniões envol-
vendo o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) com autoridades 
e lideranças políticas no Rio Grande 
do Norte, em especial com o ex-se-
nador da República Garibaldi Filho 
e o deputado federal Walter Alves 
(MDB), que acabaram por con� r-
mar a formação de uma aliança 
entre os dois partidos para as elei-
ções estaduais em 2022, ou seja, o 
MDB estará no palanque petista 
no Estado, para formar uma chapa 
onde Walter Alves poderá ser vice 
e Fátima Bezerra governadora, já 
Garibaldi Filho ocuparia a cadeira 
deixada pelo seu � lho, Walter, na 
Câmara dos Deputados em Brasília. 

Segundo Cadu: “Estou colocando 
meu nome à disposição do partido 
para a Câmara Federal, se o partido 
entender que contribuiria em outro 
espaço não vou me negar a discutir 
e se entender que é importante para 
o projeto de renovação do mandato 
da governadora Fátima Bezerra e 
para o fortalecimento das ações do 
partido na reconstrução do país, 
com certeza cumpriria essa missão 
partidária. A� nal, participar da vida 
político-partidária é uma missão em 
prol da coletividade em detrimento 
de anseios individuais”, a� rmou. 

Cadu Xavier: “Vou colocar o 
meu nome à disposição do
PT para a Câmara Federal”

CEDIDA

Cadu: “Comuniquei à governadora a intenção de colocar meu nome à disposição do partido para as eleições de 2022”

CANDIDATURA| Secretário 
de Tributação admite que 
pode até disputar outro 
cargo se o PT achar que 
ajuda o grupo governista

Se o PT entender que 
é importante para o 
projeto de renovação do 
mandato da governadora 
Fátima Bezerra e para 
o fortalecimento das 
ações do partido na 
reconstrução do país, 
com certeza cumpriria 
essa missão partidária”

“
CADU XAVIER
SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO
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E se Fábio Faria ou Rogério Marinho também forem para o PL?

A � liação do presidente Jair Bolsonaro 
no Partido Liberal comandado por 
Valdemar Costa Neto vem dando o 

que falar no Brasil. O senador Wellington 
Fagundes (PL), con� rmou que é grande a 
possibilidade de Bolsonaro, se � liar. “Porque 
é o partido que tem sido mais � el, que mais o 
tem ajudado na governabilidade”, justi� cou 
à imprensa do Mato Grosso. O PL é um par-
tido bem organizado nacionalmente, com 
tempo de televisão, fundo eleitoral, tudo que 
um candidato à majoritária precisa. 

E a reunião na semana passada ocorreu 
no apartamento do senador Wellington 
Fagundes. “Entende que o PL tem grande 
chance de ter o presidente por conta da ga-
rantia de comando de diretórios regionais 
do partido”, frisou o an� trião. O deputado 
federal José Medeiros (Podemos/MT), que é 
natural de Caicó poderá também ingressar 
no PL. Mas, serão outros potiguares que de-

vem repensar seus futuros com a � liação de 
Bolsonaro ao PL.

No Rio Grande do Norte, os ministros 
Fábio Faria (Comunicação) e Rogério Mari-
nho (Desenvolvimento Regional) disputam 
a única vaga ao Senado, e também o partido 
que Bolsonaro vai assinar a � cha. Já imagina-

ram se Fábio ou Rogério também quiserem 
assinar a � cha do PL, hoje controlado pelo 
deputado federal João Maia? E a posição 
dos três deputados estaduais do PL? Como 
� cariam George Soares, Kleber Rodrigues e 
Ubaldo Fernandes? Hoje estão na base da 
governadora Fátima Bezerra do PT. E tam-
bém indicam cargos no Governo do Estado.

Bolsonaro poderia também atrair para 
o PL o deputado federal General Girão, que 
já avisou saída do PSL e comunicou que vai 
para uma futura legenda bolsnarista. O PL 
virando essa legenda, como � caria a situação 
de João Maia no comando do partido? João 
Maia controla o PL desde 2005, quando se-
cretário de Desenvolvimento Econômico do 
Governo Wilma de Faria, decidiu concorrer 
a uma vaga na Câmara dos Deputados.  João 
exerce seu terceiro mandato. Só � cou de fora 
em 2015, quando foi vice-governador na cha-
pa de Henrique Alves e perdeu. 

Veja destaca
Em reportagem essa semana, a revista 

Veja destaca que o Governo Bolsonaro é re-
cordista em ministros candidatáveis desde 
a redemocratização: doze os integrantes da 
Esplanada cogitados para as urnas em 2022. 
Cita exemplo a disputa ao Senado no Rio 
Grande do Norte — há só uma vaga em jogo 
e dois ministros (Fábio Faria e Rogério Mari-
nho) interessados. Caberá a Bolsonaro dizer 
quem é o seu candidato. Será uma escolha de 
So� a.

Faria x Marinho
Em disputa com Fábio Faria pelo posto 

de candidato bolsonarista ao Senado no Rio 
Grande do Norte e dono de uma das canetas 
com mais capacidade de gerar ativos elei-
torais da Esplanada, Rogério Marinho teve 
onze agendas o� ciais em quatro cidades do 
estado e deu quatro entrevistas a rádios locais 
no mesmo período. Faria, entregou internet 
banda larga gratuita em um assentamento de 
Mossoró (RN), enquanto Marinho, concedeu 
sistemas de dessalinização de água e maqui-
nário agrícola a 41 municípios. Destacou Veja.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Essa declaração é mais uma 
prova da política negacio-
nista e genocida de Bolso-

naro e seu governo. Não é diferente 
de tudo que ele fez desde o início da 
pandemia, quando negou a existên-
cia da doença, boicotou a vacina e 
submeteu mais de 600 mil pessoas 
à morte, além de milhões em luto e 
com sequelas. Bolsonaro tem que 
ser colocado para fora já e preso por 
todos os crimes cometidos”. Foi com 
essa declaração que a pré-candidata 
ao governo do Estado Rosália Fer-
nandes (PSTU), rebateu as falas do 
presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido), que durante uma live realizada 
na última quinta-feira, o chefe do 
Executivo associou a vacina contra a 
covid-19 à aids.

A vereadora de Natal Brisa 
Bracchi (PT), também demonstrou 
insatisfação em relação as palavras 
do presidente da República: “É um 
absurdo que Bolsonaro faça essa as-
sociação entre a vacina contra Covid 
e o vírus da Aids”. E continua: “É cri-

minosa a forma com que ele desesti-
mula a vacinação da população. Essa 
declaração é mais uma mostra do 
seu projeto de mentira, de agressão, 
de negação da ciência e da realidade”, 
enfatizou. 

A deputada estadual Isolda Dan-
tas (PT), criticou a declaração do pre-
sidente e classi� cou de irresponsável: 
“A declaração irresponsável do pre-
sidente Bolsonaro ao associar as va-
cinas com a AIDS é mais um ataque 

dele contra o povo e contra a ciência. 
Primeiro, contra a ciência porque es-
sa a� rmação é um absurdo enorme, 
sem qualquer base cientí� ca. Segun-
do, porque Bolsonaro continua pro-
movendo a desinformação e desesti-
mulando as pessoas a se vacinarem. 
A gente está vendo que as vacinas 
salvam vidas, mas o presidente conti-
nua contra elas da maneira mais suja 
possível”, grifou. 

Ainda segundo Isolda: “Além 

disso, Bolsonaro fala de uma doença 
que possui um estigma muito grande 
na sociedade, que é a AIDS. O que 
vemos é o presidente da República 
reforçando preconceitos, espalhando 
mentiras e prestando um desserviço 
enorme para nosso povo. Isso é cri-
me, como tantos outros que ele já co-
meteu. A cada nova declaração, Bol-
sonaro mostra que não está à altura 
do cargo de presidente”, destacou.

Para o senador da República Jean 

Paul (PT): “A vocação de Bolsonaro 
para mentira é tanta, que se tivesse 
o mesmo empenho para governar o 
país, talvez estivéssemos em melhor 
situação. Não faz nada de útil além 
de espalhar desinformação e ódio”. E 
aconselhou: “As vacinas salvam vidas 
e estão nos ajudando a retomar, aos 
poucos, a vida em meio a essa terrível 
pandemia da COVID-19. Nesse con-
texto, o que mata é fake news. Esse, 
aliás, deve ser o único tema do qual 
o presidente da República entende”, 
explicou.

Casos de Covid-19 no RN
A declaração do presidente Jair 

Bolsonaro acontece no momento 
em que o Rio Grande do Norte volta 
a registrar óbitos no Estado por Co-
vid-19.

Segundo matéria publicada re-
centemente neste jornal, dados par-
ciais divulgados pela Secretaria de 
Saúde do Estado (Sesap), na última 
sexta-feira, mostram que após dois 
dias sem mortes, o RN voltou a ter 
óbitos em decorrência do Coronaví-
rus. Além disso, a ocupação de leitos 
também voltou a subir. 

De acordo com dados obtidos 
pela plataforma Regula RN, a taxa 
geral de ocupação estava em 41,7% 
no Estado. A Região Metropolitana 
tinha 44,4% dos leitos críticos ocupa-
dos com pacientes com Covid, já na 
região Oeste potiguar a taxa era de 
36,8%, enquanto o Seridó registrava 
20,5% das UTIs ocupadas.

Políticos reagem à fala de Bolsonaro:  
“Criminoso, genocida, mentiroso”
INDIGNAÇÃO | Parlamentares  
do RN ficaram revoltados 
com o fato de o presidente 
Jair Bolsonaro relacionar 
vacinas da Covid à AIDS

Jean: “Vocação de Bolsonaro para mentira é tanta, que se tivesse empenho para governar, talvez estivéssemos melhor”
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A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Operação para linha de surgência aos poços 7ET1898RN-A, com 779,41m, 
7ET1896RN-A, com 679,05m, 7ET1893RN-A, com 576,00m, 7ET1890RN-A, com 
251,00m e 7ET1889RN-A, com 297,99m, situados no campo de produção Estreito, 
município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço 7ET1896RN-A, com 82,20m, 
situado no campo de produção Estreito, município de Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 25 linhas de surgência 7ET1354DRN-A; 
7ET1352DRN-A; 7ET1350DRN-A; 7ET1348DRN-A; 7ET1346DRN-A; 7ET1390DRN-A; 
7ET1387DRN-A; 7ET1383DRN-A; 7ET1382DRN-A; 7ET1381DRN-A; 7ET1380DRN-A; 
7ET1379DRN-A; 7ET1378DRN-A; 7ET1376DRN-A; 7ET1373DRN-A; 7ET1372DRN-A; 
7ET1371DRN-A; 7ET1368DRN-A; 7ET1367DRN-A; 7ET1364DRN-A; 7ET1361DRN-A; 
7ET1360DRN-A; 7ET1358DRN-A; 7ET1357DRN-A; 7ET1356DRN-A, situadas no 
campo de produção Estreito, municípios de Assú e Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para 23 linhas de surgência aos poços 
7ET1416DRN-A; 7ET1415RN-A; 7ET1414RN-A; 7ET1413RN-A; 7ET1412DRN-A; 
7ET1411RN-A; 7ET1410RN-A; 7ET1409RN-A; 7ET1408RN-A; 7ET1407RN-A; 
7ET1406DRN-A; 7ET1405RN-A; 7ET1404RN-A; 7ET1403RN-A; 7ET1402RN-A; 
7ET1401RN-A; 7ET1399RN-A; 7ET1398RN-A; 7ET1397RN-A; 7ET1396RN-A; 
7ET1395RN-A; 7ET1394DRN-A; 7ET1391RN-A, situado no campo de produção 
Estreito, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 25 poços 7ET1361DRN-A; 7ET1360DRN-A; 
7ET1358DRN-A; 7ET1357DRN-A; 7ET1356DRN-A; 7ET1354DRN-A; 7ET1352DRN-A; 
7ET1350DRN-A; 7ET1348DRN-A; 7ET1346DRN-A; 7ET1390DRN-A; 7ET1387DRN-A; 
7ET1383DRN-A; 7ET1382DRN-A; 7ET1381DRN-A; 7ET1380DRN-A; 7ET1379DRN-A; 
7ET1378DRN-A; 7ET1376DRN-A; 7ET1373DRN-A; 7ET1372DRN-A; 7ET1371DRN-A; 
7ET1368DRN-A; 7ET1367DRN-A; 7ET1364DRN-A; situado no campo de produção 
Estreito, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 37 linhas de surgência aos poços 
7ET0459RN; 7ET0460RN; 7ET0461RN; 7ET0468RN; 7ET0470RN; 7ET0472RN; 
7ET0474RN; 7ET0483RN; 7ET0492RN; 7ET0495RN; 7ET0496RN; 7ET0497RN; 
7ET0498RN; 7ET0500RN; 7ET0504RN; 7ET0505RN; 7ET0518RN; 7ET0521RN; 
7ET0522RN; 7ET0523RN; 7ET0600HRN; 7ET0663RN; 7ET0664RN; 7ET0665RN; 
7ET0670RN; 7ET0673RN; 7ET0674RN; 7ET0675RN; 7ET0676RN; 7ET0677RN; 
7ET0679RN; 7ET0684RN; 7ET0687RN; 7ET0688RN; 7ET0477RN-SIV; 7ET0475RN-
SIV; 7ET0499RN-SIV, situado no campo de produção Estreito, municípios de Assú e 
Alto do Rodrigues, RN.
Renovação de Licença de Operação para ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL ET-B, 
situada no campo de produção Estreito, município de Assú, RN.
Renovação de Licença de Operação para 05 poços 7ARG0800RN-B; 7ARG0802RN-B; 
7ARG0795RN-B; 7ARG0796DRN-B; 7ARG0798DRN-B, situado no campo de produção 
Alto do Rodrigues, município de Pendências, RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:
Renovação de Licença de Operação para 40 linhas de surgência aos poços 
1FP0002RN; 7FP0013RN; 7FP0015RN; 7FP0020RN; 7FP0025RN; 7FP0030RN; 
7FP0031RN; 7FP0044RN; 7FP0046RN; 7FP0050RN; 7FP0078RN; 7FP0100RN; 
7FP0103RN; 7FP0119RN; 7FP0122RN; 7FP0127RN; 7FP0156RN; 7FP0167RN; 
7FP0169RN; 7FP0174RN; 7FP0180RN; 7FP0181RN; 7FP0197RN; 7FP0201RN; 
7FP0207RN; 7FP0210RN; 7FP0215RN; 7FP0220RN; 7FP0229RN; 7FP0230RN; 
7FP0250RN; 7FP0252RN; 7FP0265RN; 7FP0266RN; 7FP0271RN; 7FP0277RN; 
7FP0305RN; 7FP0310RN; 7FP0315RN; 7FP0317RN;  situado no campo de produção 
Fazenda Belém, município de Macau, RN.
Renovação de Licença de Operação para o poço 7FP0365RN, situado no campo de produção 
Fazenda Pocinhos, pertencente ao Ativo de Produção ATP-ARG, município de Macau, RN.
Licença de Regularização de Operação para acesso ao poço ao poço 7FP0390RN, 
com 127,48 m, localizado no campo de Produção de Fazenda Pocinhos, Municípios de 
Pendências e Macau no RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCERER

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.797.331/0003-10 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a RLO para Posto de Combustível, localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, Nº 2552, Bairro 
Redenção, CEP: 59.620-595, Mossoró/RN. 

  
SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

  
 
 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ: 24.528.820/0001-19  
Rua São José, 2093 - Lagoa Nova.  

 CEP: 59064-150 - Contatos: 84 3081-0554/99648-1058 
contatosintern89@gmail.com 

 
EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL – COMISSÃO DE JUNTA ELEITORAL  

 
O Sindicato dos Servidores da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN convoca 

conforme disposições estatutárias, seus associados para Assembleia Geral a realizar-se no dia 27 de outubro de 2021 
(quarta-feira), na sede do SINTERN, na Rua São José, 2093, Natal/RN, às 09h em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos filiados e em segunda e última convocação às 10h, com qualquer número de associados 
presentes, para deliberar a seguinte pauta:  

1- Eleição da Junta Eleitoral para o processo de eleições do SINTERN. 
 

João Luiz Pereira Pinto 
Presidente do SINTERN 
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A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

Renovação de Licença de Operação para 01 linha de surgência ao poço 7ET0992RN, 
situado no campo de produção Estreito, município de Carnaubais, RN.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:
Licença de Regularização de Operação para acesso ao poço 7FP0024RN, com 
241,94 metros, localizado no campo de Produção de Fazenda Pocinhos, Municípios de 
Macau e Pendências no Rio Grande do Norte.

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Petróleo Brasileiro S.A. UO-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Licença de Operação nº 2018-117840/TEC/LS-0006 com validade até 23/01/2022, 
para 33 acessos aos poços petrolíferos A390:7ET1720RN e 7ET0660RN com 56m, 
A377:MV1CET4 e 7ET0657RN com 56m, ..., A357:7ET0197RN e 7ET0194RN com 
1.040m e A426:MV20CET4 e7ET0116RN com 1.168m, localizados no Campo de 
ESTREITO, no município de Assú/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UO-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Falta de material 
e custos impactam 
a indústria da 
construção civil

PESQUISA

Pelo quinto trimestre con-
secutivo, a falta de mate-
rial da construção e o au-

mento dos custos continuam 
sendo os principais problemas 
da indústria da construção, 
segundo a pesquisa Sondagem 
Indústria da Construção, rea-
lizada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) com 
o apoio da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC), divulgada nesta segun-
da-feira 25. Os dois itens foram 
citados por 54,2% dos empresá-
rios entrevistados.

Apesar de continuar preo-
cupando os empresários, a pes-
quisa mostra que houve uma 
pequena redução em relação 
ao trimestre anterior, quando 
55,5% dos entrevistados mani-
festaram preocupação com a 
falta de materiais.

Os números também mos-
tram que houve um aumento 
da preocupação do empresa-
riado com a elevação da taxa 
de juros, ganhando força na 
passagem do segundo para o 
terceiro trimestre deste ano. 
Enquanto no segundo trimes-
tre menos de 10% dos empre-
sários manifestaram preocu-
pação com os juros, no terceiro 
trimestre esse número aumen-
tou para 16%.

De acordo com a CBIC, a 
alta pode ser comprovada pelo 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) para mate-
riais e equipamentos, que acu-
mulou, nos últimos 12 meses 
encerrados em setembro, alta 
de 30,24%, um recorde para o 
período, na era pós-real.

“Os insumos que mais in-
� uenciaram esse aumento, 
segundo o INCC, foram os 
vergalhões e arames de aço ao 
carbono, os tubos e conexões 
de ferro e aço e os tubos e cone-
xões de PVC. A alta de custos é 
o principal problema da indús-
tria, na visão dos empresários”, 
informou a CBIC.

Os números mostram ain-
da que mesmo com a falta de 
materiais e o aumento dos 
juros, há uma expectativa do 
segmento de que o Produto In-
terno Bruto (PIB) do setor suba 
para 5% neste terceiro trimes-
tre, o que seria o maior cresci-
mento dos últimos 10 anos.

A alta é puxada pela me-
lhora no nível de atividade da 
construção, que voltou a � car 
positivo em setembro, com 
50,5 pontos, após apresentar 
pequeno recuo em agosto. 
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TJRN
Estão avançadas as obras do no-

vo prédio do Tribunal de Justiça do 
RN, próximo à Rodoviária de Natal. 
Um abraço ao desembargador João 
Rebouças, desembargador Gílson, 
desembargador Amaury, desem-
bargador Saraiva, desembargador 
Expedito Ferreira, desembargador 
Cláudio Santos, desembargadora 
Zeneide, desembargador Gláuber. 
Sucesso.

Segurança
Hoje, esperamos por uma en-

trevista com o secretário da Segu-
rança, coronel Araújo, para falar 
da violência em todo o Estado. Os 
assaltos vão de postos de gasolina, 
farmácias, salões de belezas, pe-
quenos mercadinhos e uma sim-
ples dona de casa que se dirija a 
algum estabelecimento comercial. 
A nossa polícia é gloriosa, mas infe-
lizmente é muito pouca para quan-
tidade de ladrões por toda as ruas 
e bairros de Natal e interior, inclu-
sive os frequentadores da Praia da 
Redinha pedem um policiamento 
permanente nos � nais de semana.

A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Agressão
Circula nas redes sociais que 

um policial penal agrediu um idoso 
que trabalhava como porteiro de 
um condomínio. A Polícia Civil vem 
realizando a Operação Vetos 2, exa-
tamente para combater a violência 
a pessoas idosas, inclusive pedindo 
para quem souber denunciar no 
Disque 100 ou 181. Esperamos que 
neste caso do idoso porteiro agredi-
do, sejam tomadas as devidas provi-
dências.

Auxílio
Não me canso de elogiar a 

ação da governadora Fátima Be-
zerra, em mandar para ALRN um 
Projeto de Lei que auxilia todas 
as crianças e adolescentes que 
perderam seus pais vítimas da 
covid-19, com 500 reais por mês, 
até que completem 18 anos. Um 
grande projeto de ação social, Pa-
rabéns! Eu faria o mesmo.

Aniversário
Bairro mais popular, da maior 

feira pública e o maior comércio 
popular do RN, o Alecrim com-
pletou 110 anos sábado passa-
do. Este relógio que está na foto 
mostra o tempo da inesquecível 
história do Alecrim. Camelódro-
mo, milhares de pessoas que 
hoje são médicos, engenheiros, 
jornalistas, mas que começaram 

suas vidas como eu, trabalhando 
nas lojas do querido Alecrim, um 
bairro que tem 23 mil  habitan-
tes, 250 mil pessoas passam por 
dia no seu comércio. Parabéns 
ao bairro do Alecrim, onde com 
muito orgulho comecei a minha 
vida pro� ssional trabalhando 
na Malhas Mil. Isto prova que a 
simplicidade nunca deve deixar 
de existir.

DIVULGAÇÃO

Semsur
Agradeço ao secretário Irapõa e demais funcionários que atendendo 

as cobranças dos moradores Dona Maria e Firmino, do Panatis. Troca-
ram as lâmpadas dos postes da Travessa Ipueira, colocaram Leds na 
Alameda Maranguape. A população do Panatis agradece e aguarda a 
Alameda Acaraú.

Luiz Almir

A Petrobras anunciou nesta 
segunda-feira 25 que vai rea-
justar os preços da gasolina e 

do diesel em suas re� narias a partir 
de hoje 26.

O litro da gasolina vendido pela 
empresa às distribuidoras passará de 
R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa 
um aumento de R$ 0,21 ou de cerca 
de 7%.

A Petrobras a� rma que a parcela 

da gasolina vendida nas re� narias no 
preço � nal do produto encontrado 
nos postos chegará a R$ 2,33, com 
um aumento de R$ 0,15. A variação é 
menor que os R$ 0,21 de reajuste nas 
re� narias porque a gasolina tem uma 
mistura obrigatória de 27% de etanol 
anidro. 

Já o litro do diesel passará a ser 
vendido por R$ 3,34 nas re� narias da 
Petrobras, o que representa um au-
mento de cerca de 9% sobre o preço 
médio atual, de R$ 3,06. 

No caso do diesel, a Petrobras cal-
cula que o impacto para o consumi-
dor � nal seja um aumento de R$ 0,24, 
porque o diesel vendido nos postos 
tem uma mistura obrigatória de 12% 

de biodiesel.
A Petrobras justi� ca que os rea-

justes no preço garantem que o mer-
cado “siga sendo suprido em bases 
econômicas e sem riscos de desabas-
tecimento”.

“O alinhamento de preços ao 
mercado internacional se mostra es-
pecialmente relevante no momento 
que vivenciamos, com a demanda 
atípica recebida pela Petrobras para o 
mês de novembro de 2021. Os ajustes 
re� etem também parte da elevação 
nos patamares internacionais de 
preços de petróleo, impactados pela 
oferta limitada frente ao crescimento 
da demanda mundial, e da taxa de 
câmbio”, a� rma a empresa.

Petrobras faz reajuste e diesel
e gasolina ficam mais caros
NO BOLSO | Litro da gasolina 
vendido pela empresa às 
distribuidoras passará de R$ 
2,98 para R$ 3,19

DIEGO VARA/REUTERS

VALTER CAMPANATO/ABR

O tempo médio para a abertura 
de uma empresa no país é três 
vezes menor do que no início 

de 2019, � cando em menos de dois 
dias. Em 2019, o prazo médio era de 
cinco dias e nove horas e, atualmen-
te, está em 47 horas. Os dados cons-
tam da plataforma Governo Digital, 
ligada ao Ministério da Economia.

Segundo a plataforma, a redução 
deve-se a medidas de simpli� cação, à 
integração digital entre as 27 juntas 
comerciais e adesão à plataforma 
Gov.BR.

Os dados mostram que, atual-
mente, 23 das 27 juntas comerciais já 
usam a assinatura do Gov.BR para a 
formalização dos novos negócios. A 
medida, entre outros pontos, ajuda 
a reduzir tempo e custos, uma vez 
que não é mais necessário despender 
recursos com reconhecimento de 
� rma ou com certi� cado digital para 
abrir ou alterar os registros de uma 
empresa.

Dados do boletim Mapa de Em-
presas, do Ministério da Economia, 
revelam que, no segundo quadri-
mestre deste ano, foram abertas 
no país 1.420.782 empresas, o que 
representa aumento de 1,9% em re-
lação ao primeiro quadrimestre de 
2021 e de 26,5% na comparação com 
o segundo quadrimestre de 2020. O 
boletim mostra ainda que 328 mil 
empresas foram abertas em setem-
bro deste ano, já com a redução do 
tempo.

“O tempo médio de abertura de 
empresas no país apresentou gra-
dativa redução nos últimos meses, 
re� exo dos avanços obtidos pelos 
órgãos federais, estaduais e muni-
cipais, objetivando um processo de 
abertura de empresas mais simples 
e ágil. Os recordes em registro de 
novas empresas reforçam, cada vez 
mais, a opção do brasileiro pelo em-
preendedorismo e criação de novos 
negócios”, diz o boletim.

Reajustes garantem que o mercado “siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento”

328 mil empresas foram abertas em setembro, já com a redução do tempo

Cai tempo médio para 
abertura de empresas no país

BOA NOTÍCIA
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A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
MARIA DEUSILENE ALVES DE OLIVEIRA GADELHA EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 19.070.263/0001-03, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de PANIFICADORA, localizada na AV 
DR GREGORIO NAZIAZENO DE PAIVA, 188, Centro, Alexandria-RN. 
 

MARIA DEUSILENE ALVES DE OLIVEIRA GADELHA 
Requerente 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MARIA JACILENE DA SILVA MEDEIROS, CNPJ: 05.582.087/0002-57, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, para uma empresa de Triagem, armazenamento e comercialização de sucata de 
ferro, contaminada com resíduos perigosos, localizado na Rodovia BR 110, 9921, Alto do Sumaré, 
Mossoró/RN, CEP: 59.649-899.  

MARIA JACILENE DA SILVA MEDEIROS 
Proprietária 

 Agentes da Patrulha Maria 
da Penha da Guarda Muni-
cipal do Natal (PMP/GMN) 

prenderam um homem suspeito de 
violência doméstica contra a com-
panheira e três � lhos menores de 
idade. A prisão ocorreu na residên-
cia do casal, no conjunto Soledade, 
bairro Potengi, na zona Norte da 
capital.

As acusações são de violência 
doméstica, ameaça e expulsão da 
mulher e dos três � lhos, que foram 
impedidos de entrar em casa, tendo 
que passar a noite na rua expostos 
ao perigo e sem nenhum tipo de 
abrigo. “A mulher e as crianças pas-
saram a noite na rua em frente à 
casa sem poder entrar e dormiram 
ao relento sem nenhuma proteção”, 
ressaltou a coordenadora da Patru-
lha, Michely Oliveira.

Durante a prisão, o agressor não 
reagiu à ação dos guardas munici-
pais, sendo conduzido à Delegacia 
Especializada em Atendimento à 
Mulher (Deam), da zona Norte, on-
de  foi registrado o auto de prisão 
em � agrante delito, com base na Lei 
Maria da Penha, � cando o detido à 
disposição da Justiça.

A lei Maria da Penha descreve as 
formas de violência doméstica con-
tra a mulher, como sendo, dentre 
outras: violência física, pela prática 
de atos que ofendam a sua saúde ou 
integridade física; violência psicoló-
gica, por condutas que lhes causem 
qualquer forma de danos emocio-
nais; violência sexual, por qual-
quer forma de constrangimento a 
presenciar, manter ou a participar 
de relação sexual não desejada; vio-
lência patrimonial, por atos que res-
trinjam ou impeçam o uso de seus 
bens, direitos e recursos � nanceiros, 
bens ou documentos pessoais ou de 
trabalho; e, violência moral, carac-
terizada por atos que con� gurem 
calúnia, difamação ou injúria.

A delegada Dulcinéia Costa, res-
ponsável pela Comunicação Social 
da Polícia Civil, observa um aumen-
to nos casos de violência doméstica 
registrados nos últimos três meses. 
“A convivência é um fator de risco 
para a violência doméstica. Nor-
malmente, o agressor está dentro 
de casa.”

Dulcinéia defende uma trans-
formação do cenário atual: “Como 
mulher e policial, eu olho e me 
sensibilizo. Essa situação é algo que 
precisa ser trabalhado e mudado. 
Na convivência, as coisas vão apare-
cendo e a mulher tem que dar rele-
vância a o que está acontecendo. Há 
mulheres que pensam ‘ele vai mu-
dar’ ou ‘só aconteceu uma vez’, mas 

Homem é preso por violência 
contra mulher e três filhos
AGRESSÃO| Acusado deixou 
que as vítimas dormissem 
ao relento e foi autuado em 
flagrante delito, em Natal

a violência doméstica é progressiva. 
Então, é importante que haja um 
limite, seja pela denúncia ou pondo 
um � m no relacionamento.”

Questionada sobre as formas de 
combate à violência doméstica, a 
delegada acredita que as leis pode-
riam ser mais rígidas em certas cir-
cunstâncias, mas defende que isso 
não é o su� ciente: “Em certos casos, 
sim. Acredito que a ameaça poderia 
ser punida com medidas mais du-
ras, porque é uma das formas mais 
frequentes de violência contra a 
mulher e tem um abalo psicológi-
co muito grande. A vítima convive 
constantemente com o agressor 
e possui um vínculo de afeto. Mas 
uma coisa que temos certeza, é que 
somente punições mais rígidas não 
adiantam. É necessário combater 
a raiz do problema, que é cultural. 
Através da educação nas escolas, 
será possível esclarecer o assunto da 
violência doméstica e evitar futuros 
agressores. Além disso, é preciso 

educação para mudar essa cultura 
machista do homem que ainda acha 
que tem domínio sobre a mulher. O 
trabalho de recuperação com gru-
pos de homens que agridem as mu-
lheres é de extrema importância pa-
ra evitar que eles pratiquem novos 
casos de violência doméstica. É um 
conjunto de coisas, como uma rede 
de iniciativas que já existem, mas 
que precisam ser aperfeiçoadas.”

Dulcineia ainda relatou os traba-
lhos e esforços da polícia para com-
bater esse tipo de violência: “Tem 
sido feitas diversas medidas para o 
combate dessa violência. Temos o 
Núcleo de Combate ao Feminicídio 
e o Serviço de Atendimento a Mu-
lher 24 horas. Além disso, há o decre-
to de reorganização, em tramitação 
na Assembleia Legislativa, que prevê 
a criação de outras Delegacias Espe-
cializadas em Atendimento a Mu-
lher. Então, enquanto instituição, a 
Polícia Civil tem buscado formas de 
reduzir os crimes”, disse.
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: Sr. CHRISTIAN DANIEL BERNARDO BUGIN, argentino, solteiro, comerciante, inscrito no CPF/MF n° 
702.928.184-59, portador do RNE n° V834927-9, e a Sra. LILIANA ANDREA GONZALEZ, argentina, divorciada, 
comerciante, portadora do Documento Nacional do Mercosul n° 16.009.249, inscrita no CPF/MF sob o n° 713.237.214-95, 
ambos com domicilio na Rua dos Cisnes, n° 02, Praia da Pipa, Municipio de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Arthur Luiz de Almeida Barbosa, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 7.768, com 
escritório profissional na Rua Pedro Davi Filho, 3289, sala 5, Lagoa Nova, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coquerais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1973.0000.2 e sequencial n° 1.003148.0. Com seus Limites e 
confrontações: 

NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 14,00m, com o Sr. Nuno Teles da Silva Robalo. 
LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 25,00m, com o Sr. Catarino Silvo Nunes. 
SUL: Do ponto P3 ao P4 com 14,00m, com a Rua dos Coquerais. 
OESTE: Do ponto P4 ao P1 com 25,00m, com o Sr. Alessandro Di Primio. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Nuno Teles da Silva Robalo, o Sr. Catarino Silvo Nunes, o Sr. Alessandro 
Di Primio, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
 

Tibau do Sul/RN, 22.09.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: Sra. NADIA RAQUEL DOS SANTOS AGUERA, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF n° 
310.612.288-94, portadora do RG n° 35246780 – SSP/RN, residente e domiciliada na Rua do Morro, n° 176-A – Brechor 
02, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, e a Sra. ROSANA RAQUEL DA SILVA, brasileira, divorciada, 
aposentada, inscrita no CPF/MF n° 044.851.158-44, portadora do RG n° 13.498.420-9, residente e domiciliada na Rua do 
Morro, n° 176-A – Brechor 02, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na 
Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Travessa denominado beco da Paz, que dá acesso para a Av. 
Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 189,07m² (cento e oitenta e nove metros e sete decímetros 
quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.833,37m e E 273.555,63m; deste segue com azimute de 
47°01'06,09" por uma distância de 13,73m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.310.842,73m e E 273.565,67m ; deste 
segue com azimute de 143°52'37,35" por uma distância de 16,17m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.310.829,67m e 
E 273.575,21m ; deste segue com azimute de 230°51'41,13" por uma distância de 10,07m, até o ponto M04, de 
coordenadas N 9.310.823,32m e E 273.567,40m ; deste segue com azimute de 307°01'31,20" por uma distância de 8,42m, 
até o ponto M05, de coordenadas N 9.310.828,39m e E 273.560,68m ; deste segue com azimute de 37°01'31,20" por uma 
distância de 0,50m, até o ponto M06, de coordenadas N 9.310.828,79m e E 273.560,98m ; deste segue com azimute de 
310°34'19,07" por uma  distância de 7,04m, até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. As requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria de Socorro do Nascimento, o Sr. Raisson 
Alves da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 28.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
A ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial 
para o Canteiro de Obras da LT Cajueiro - Açi, localizado no município de Assú/RN.  

 
Pablo Uribarri Gonzalez 

Representante Legal 
 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
EOL MARAL II SPE S.A., CNPJ nº 33.486.296/0001-51, 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 18/10/2027, em favor do empreendimento Parque Eólico Filgueira II, localizado 
na Rod. RN 404, Comunidade Benfica, s/n, Zona Rural do município de Areia Branca/RN. 
 

Gabriela Autilio Ianhez 
Diretora 

 
 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
  
JOÃO DE DEUS MELO CARVALHO - ME. CNPJ - 35.643.501/0002-51, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade até 18/07/2019, em favor do empreendimento 
Comercial Severianense - Comercio de madeira sem beneficiamento, localizado na Rodovia BR 405, 99, 
Zona Rural, Município de Itaú/RN. 
 

JOÃO DE DEUS MELO CARVALHO 
Proprietário 

 
 

 

A Petróleo Brasileiro S./A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAULO MARINHO DE PAIVA NETO
Gerente Geral da UN-RNCE

PETRÓLEO BRASILEIRO S./A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público que está requerendo ao 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 2016-103462/TEC/LS-0276, para extração de areia, numa área de 
16,07ha, 1.500 m3 /mês, inserida na poligonal do Processo DNPM 848257/16, localizada em Jacobina, 
Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 
 

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME  
Requerente 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

 
CERAMICA CAMPESTRE LTDA inscrita sob o CNPJ: 09.016.945/0001-76, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada – RLS com prazo de validade até 23/10/2027 em favor do empreendimento com 
atividades de cerâmica vermelha, localizada na Fazenda Marcação, S/N, Zona rural, situada no município 
de São José do Campestre- RN. 

Ivan Neri de Araújo 
Sócio – Administrador 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA, CNPJ 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças: 
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 1-GALP-6-RN, localizada na zona 
rural de Serra do Mel. 
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 1-ALG-1-RN, localizada na zona 
rural de Porto do Mangue. 
- LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para acesso do Poço 3-GALP-0030-RN, localizada na 
zona rural de Serra do Mel. 

DIEGO GONÇALVES FONSECA 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 
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Prefeitura em 
Movimento leva 
serviços e ações 
à zona rural

SÃO GONÇALO

Durante os próximos 
dias, a Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante/

RN estará mais próxima dos 
moradores de Maçaranduba, 
Olha D’água do Chapéu e Ser-
rinha de Cima. É o programa 
Prefeitura em Movimento que 
chega até a zona rural, levando 
diversos serviços e ações para 
atender a toda a população.

Nesta segunda 25 e terça-
-feira 26 são atendidos os mo-
radores de Maçaranduba. Na 
quarta-feira 27, o programa irá 
atender os moradores de Olho 
D’água do Chapéu. Já em 28 de 
outubro e nos dias 3, 4 e 5 de 
novembro, os serviços serão 
direcionados para a comunida-
de de Serrinha de Cima, onde 
ocorrerá o encerramento, no 
sábado 6. Os atendimentos 
acontecem das 8h às 14h, por 
meio de distribuição de senhas.

Entre os serviços dispo-
níveis estão a emissão de RG, 
Plantão Social com orientações 
jurídicas, cursos pro� ssionali-
zantes, atualização do Cadas-
tro Único, consultas médicas 
e odontológica;, e ainda testes 
sorológicos para diagnóstico 
do novo coronavírus e vacina-
ção contra a covid-19.

Atividades lúdicas e educa-
tivas, promovidas pela Secre-
taria Municipal de Educação 
(SME), acontecem durante as 
atividades do programa. Pelas 
ruas da comunidade são rea-
lizados mutirões de limpeza e 
manutenção na rede de ilumi-
nação pública.

Em Serrinha, A Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Cidadania vai oferecer o cur-
so de fabricação de salgados. 
As inscrições começam nesta 
terça-feira 26, a partir das 8h30, 
na Escola Luís de França.

DIVULGAÇÃO 

Limpeza é um dos serviços
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO - Usucapião Extraordinário 
A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com 

base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: JULIA GERCINO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, microempresária, portadora da Carteira de Identidade nº 
056.101-SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 012.731.084-34 e ALDENOR CORLET DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 132.914-SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.444.664-20, ambos 
residentes e domiciliados no Povoado do Mendes, nº 49, Mendes, São José de Mipibu/RN- CEP: 59.162-000. 
Área objeto da usucapião: “UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA SEBASTIÃO LOPES, PRINCIPAL VIA DA COMUNIDADE 
DO MENDES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU, com uma área total do terreno de 5.736,26m² (cinco mil setecentos e 
trinta e seis metros e vinte e seis metros quadrados), com os seguintes limites e dimensões: Ao Norte, com Paulo Lopes da Silva, 
medindo 187,41m; ao Sul, com Herdeiros de Joana Paulino, medindo 152,47m e José Luiz dos Santos medindo 30,59m; ao 
Leste, com a Rua São Sebastião, medindo 39,50m; ao Oeste, com a Rua do Campo, medindo 34,00m; e  Inicia-se a descrição 
deste perímetro do vértice V-1, de coordenadas E 244928,12m e N 9336286,10m e uma distância de 39,50m com azimute de 
182°3’24” chega-se ao Vértice V-2, partindo do vértice V-2, de coordenadas E 244926,70m e N 9336246,56m e uma distância de 
53,30m com azimute de 289°23’5” chega-se ao Vértice V-3, partindo do Vértice V-3 de coordenadas E 244876,00m e N 
9336263,00m, e uma distância de 99,17m com azimute de 282°52’1” chega-se ao Vértice V-4, partindo do Vértice V-4 de 
coordenadas E 244778,02m e N 9336278,33m; e uma distância de 30,59m com azimute de 278°54’51” chega-se ao Vértice V-5, 
partindo do Vértice V-5 de coordenadas E 244747,80m e N 9336278,33m; e uma distância de 34,00m, com azimute de 
352°30’17”, chega-se ao Vértice V-6, partindo do Vértice V-6, de coordenadas E 244743,36m e N 9336316,78m, e uma distância 
de 131,23m, com azimute de 352°30’17”, chega-se ao Vértice V-7, partindo do Vértice V-7, de coordenadas E 244872,28m e N 
9336292-24m, e uma distância de 56,18m, com azimute de 96°16’30”, chega-se ao Vértice V-1, que é o inicio desta descrição 
Perimétrica que perfaz uma área total de 5.736,26m², todos os  limites e dimensões constantes  acima, foram fornecidos  pelo (s)  
solicitantes e de conformidade com  a  Planta de Situação  –  Memorial Descritivo e  a ART/CREA),  assinado  pelo  Sr.  Ricardo 
César Freire Gurgel.  – Inscrito no CREA n° 210412655-0, apresentados nestas Notas.”. O imóvel usucapindi não possui registro, 
conforme certidão apresentada e arquivada. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, 
advinda de posseiros anteriores conforme descrito em ata notarial arquivada na Serventia. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitor ias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)  
 

São José de Mipibu/RN, 08.10.2021 
 

Maria do Carmo da Silva Carneiro 
Notária e Registradora 

 
Foram recolhidos para os custos do Edital: Emolumentos-R$ 102,61. FDJ-R$ 26,80 FCRCPN-R$ 10,26  ISS 5,13 – Total: R$ 
144,80 
Guia FDJ :  7000004214762 
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS – ARCO/RN 

CNPJ 06.091.561/0001-20 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
 

Faz-se saber pelo presente edital de retificação que o conselho fiscal é eleito pelo conselho deliberativo nos 
moldes estabelecidos pelo Art. 46 do estatuto, e não por eleição direta conforme informado no edital de 
convocação de eleições publicado neste mesmo jornal, edição do dia 21/10/2021, página 11. São Gonçalo do 
Amarante/RN, 25 de outubro de 2021. 

 
JOSÉ CARLOS DA SILVA CABRAL 

Presidente 
DAMIANA DE OLIVEIRA 

Comissão Eleitoral 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
24ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 
 

O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0814269-55.2016.8.20.5001, proposta por AREZZO 
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra CARLOS M DA MOTA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de CARLOS M DA 
MOTA - ME, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no 
valor de R$ 262.528,00, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da 
dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 
procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A 
parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) 
dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido 
de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica 
advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, Carlaína Carla 
Costa de Almeida, Auxiliar Técnica, digitei. 
 

Natal/RN, 30 de setembro de 2021 
 

RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA 
Juiz de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN  
 

Processo: 0808343-10.2019.8.20.5124  
EXEQUENTE: NELSON MORAES MELIM  
EXECUTADO: MARIA VALERIA DE VASCONCELOS SILVA, CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da 

lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a 
Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0808343-10.2019.8.20.5124, proposta por 
EXEQUENTE: NELSON MORAES MELIM contra EXECUTADO: MARIA VALERIA DE VASCONCELOS SILVA, 
CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA, sendo determinada a CITAÇÃO de MARIA VALERIA DE 
VASCONCELOS SILVA, CPF: 672.331.554-53 e CARLOS VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA, CPF: 090.435.314-
13, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 13.341,38 (treze mil, trezentos e 
quarenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por 
cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por 
cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor 
embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de 
penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada 
ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o déb ito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. 
Eu, SILVANA CLAUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Natal, 11 de maio de 2021. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
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A Petróleo Brasileiro S.A. UN-RNCE, CNPJ 33.000.167/1049-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Renovação da Licença de Operação para 01 poço 7CAM1212DRN, localizado no 
campo de CANTO DO AMARO, município Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM1212DRN 
(com destino a EC-CAM-C e com 1.649,34 metros), localizada no campo de CANTO 
DO AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 01 acesso ao poço 7CAM1212DRN (265,65 
metros), situado no campo de CANTO DO AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM1090RN 
(com destino a EC-CAM-F e com 1.307,27 metros), localizada no campo de CANTO DO 
AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 01 acesso ao poço 7CAM1090RN (94,95 
metros), situado no campo de CANTO DO AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 poço 7CAM1090RN, localizado no campo 
de CANTO DO AMARO, município de Mossoró/RN.
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM0938RN 
(com destino a EC-CAM-E e com 1.559,45 metros), localizada no campo de CANTO DO 
AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 poço 7CAM1162RN, localizado no campo 
de CANTO DO AMARO, município de Areia Branca/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM1162RN 
(com destino a EC-CAM-J e com 917,42 metros), localizada no campo de CANTO DO 
AMARO, município de Areia Branca/RN. 
Renovação da Licença Simplificada para 01 acesso ao poço 7CAM1162RN (95,53 
metros), situado no campo de CANTO DO AMARO, município de Areia Branca/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM0928RN 
(com destino a EC-CAM-F e com 816,39 metros), localizada no campo de CANTO DO 
AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 01 linha de surgência do poço 7CAM0952RN 
(com destino a EC-CAM-H e com 1.688,87 metros), localizada no campo de CANTO 
DO AMARO, município de Mossoró/RN. 
Renovação da Licença de Operação para 11 poços 7MOR0009RN; 7MOR0017RN; 
7MOR0003RN; 7MOR0004RN; 7MOR0005RN; 7MOR0006RN; 7MOR0007RN; 
7MOR0008RN; 7MOR0013RN; 7MOR0015RN; 7MOR0016RN, localizados no campo 
de MORRINHO, município Areia Branca/RN.

Paulo Marinho de Paiva Neto
Gerente Geral da UN-RNCE

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
SINDIPOSTOS/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES SINDICAIS 

  
Pelo presente Edital, e de acordo com o Estatuto em vigor, comunico a todos os associados, habilitados e quites com 
suas obrigações, que no dia 23 de fevereiro de 2022, no período de 09h00min as 15h00min, na sede da entidade, 
localizada na Rua Monte Sinai, 1920, Galeria Brito Sl 102 – Capim Macio, nesta capital, realizar-se-á eleição para 
composição de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Regionais, bem como, os Delegados representantes da 
categoria junto a Federação Nacional de Combustíveis e Lubrificantes (FECOMBUSTÍVEIS), cujo sindicato é filiado, e 
dos respectivos suplentes, para mandato de 04 (quatro) anos, tudo de acordo com o disposto nas normas estatutárias, 
Arts. 40º, 41º, 42º, incluindo-se os seus parágrafos e incisos. Estipula-se o prazo de 10 (dez) dias para o registro das 
chapas, a contar da data de publicação do presente Edital, de acordo com o Art. 48º do Estatuto. O requerimento das 
chapas deverá ser acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro e dirigido ao Presidente da entidade 
em duas vias, assinadas por qualquer um dos membros, de acordo com o Art. 49º, alíneas “A” e “B”, parágrafo único. A 
Secretaria do sindicato estará funcionando diariamente, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min 
e de 14h00min às 18h00min, durante o período destinado ao registro das chapas. Após a devida publicidade das 
chapas registradas, contar-se-á o prazo de 03 (três) dias para a impugnação das candidaturas, como reza o Estatuto da 
entidade, Art. 54º à 58º, parágrafo único. Conforme Art. 68º, a eleição será válida com qualquer número de eleitores 
aptos, ou seja, que preencham os requisitos constantes no Art. 44º. Em caso de empate, será definido de acordo com o 
Art. 71º. 

Natal/RN, 26 de outubro de 2021. 
 

Antonio Cardoso Sales 
Presidente – Sindipostos/RN 
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O Governo do RN lançou, nes-
ta segunda-feira 25, o Plano 
de Mitigação dos Efeitos da 

Estiagem no Rio Grande do Norte 
que vai investir R$ 22,5 milhões 
nos próximos três meses. O plano, 
elaborado pelo Comitê Estadual 
de Convivência com o Semiárido 
do Rio Grande do Norte inverte a 
perspectiva de “combate à seca”, e 
se volta para a “convivência com o 
semiárido” rico e diversi� cado nas 
suas dimensões ambiental, socio-
cultural e econômica.

O Plano prevê ações emergen-
ciais e estruturantes. As emergen-
ciais são o reforço no Programa RN 
+ Água com instalação de 400 poços 
tubulares já perfurados em todo o 
RN, e outros 400 novos poços (120 
pela Sedraf), priorizando as regiões 
mais afetadas pela estiagem, no 
valor de R$ 9,4 milhões, a liberação 
de crédito especí� co à aquisição de 
ração para os rebanhos bovino, ca-
prino e ovino, através da Agência de 
Fomento do RN (AGN) no montan-
te de R$ 9 milhões, e o pagamento 
do seguro agrícola Garantia Safra 
2020/2021, no valor de R$ 3 milhões.

As ações estruturantes são a 
ampliação da área irrigada para 
produção de palma e feno pela Em-
parn, com distribuição de 9 mil far-
dos de feno e de 600 mil raquetes de 
palma, investimento de R$ 500 mil. 
A implantação, em parceria com 
prefeituras, do projeto pecuária sus-
tentável, de 30 campos de multipli-
cação de palma e implantação de 24 
sistemas de reuso de águas para ir-
rigação de palma e forrageiras com 
investimento de R$ 600 mil.

“Após dois anos de inverno re-
gular, o RN enfrenta hoje as conse-
quências da forte estiagem. Isso fez 
com que nos adiantássemos e apre-
sentássemos este plano. Antes, em 
julho, criamos o Comitê Estadual de 
Convivência com o Semiárido, com-
posto por representantes de todos 
os setores, que de� niu um conjunto 
de iniciativas”, a� rmou a governa-
dora professora Fátima Bezerra, no 
ato do lançamento no auditório da 
Governadoria, em Natal.

“As consequências são graves. 
Estamos lançando ações não para 
combater a seca, que sempre vai 
existir no semiárido. Estamos lan-
çando medidas para a convivência 
e para garantir a vida das pessoas e 
dos rebanhos. E são medidas decidi-
das a várias mãos, ouvindo os repre-
sentantes legítimos do trabalhador 
do campo e dos grandes e médios 
produtores”, registrou Fátima Be-
zerra.

Governo aplica R$ 22,5 milhões em 
ações de convivência com a seca
ASSISTÊNCIA | Plano 
apoia produtores quanto 
à aquisição de ração, 
perfuração e instalação de 
poços tubulares, crédito e 
medidas estruturantes

RAIANE MIRANDA/ASSECOM

Governadora Fátima Bezerra anunciou o Plano nesta segunda-feira
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

Muitas pessoas � cam 
na dúvida: qual o melhor: 

o suco ou a fruta? Não tem 
melhor nem pior, entretanto 

precisamos � car de olho 
também nas calorias líqui-

das, pois para fazer um suco 
usamos uma quantidade 

maior de fruta!
O suco também é super 

saudável, mas existe essa va-
riável das calorias, em geral 
não tem problema nenhum 
tomar o suco, mas é sempre 

interessante encaixar as 
calorias líquidas dentro do 

seu planejamento.
Sem terrorismo 

nutricional! Não precisa 
evitar tomar suco natural, 

entretanto comendo a fruta 
conseguimos aproveitar 
mais nutrientes como as 

� bras. 

Suco ou fruta? E a frutose? 
A frutose que tanto falam não é a das 

frutas ou suco natural, viu? Temos a fruto-
se natural presente nas frutas e a indus-
trializada usada como adoçantes tipo o 
xarope de milho (esse sim é problemático). 

Mesmo algumas frutas tendo mais 
carboidratos que outras, esse carboidrato 
não está sozinho, está acompanhado de 
antioxidantes, vitaminas, minerais, � bras 
que desempenham um papel importantís-
simo no nosso metabolismo. Como tudo 
na vida é uma questão de equilíbrio!

EXEMPLO: 

- Vamos ter como exemplo a laranja! 
1 unidade de Laranja fruta: 46kcal
1 copo 259 ml de suco de laranja: 

97,5kcal

A programação alusiva ao 
aniversário de 144 anos de 
emancipação política e ad-

ministrativa de Macaíba foi o� cial-
mente aberta na manhã da sexta 
22, com o lançamento da Feira da 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária “feirante Dona Antônia 
Auta”, fruto de uma parceria entre 
a Prefeitura, mediante a Secretaria 
Municipal de Agricultura, da Pe-
cuária e da Pesca (SEMAPE), com 
o Governo do Estado, mediante a 
Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento e da Agricultura Familiar 
(Sedraf) e do Instituto de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural – 
Emater.

Com 12 barracas novas e pa-
dronizadas, a feira chamou a aten-
ção de muitos visitantes na Praça 
Paulo Holanda Paz, local onde foi 
instalada na ocasião. Produtos or-
gânicos, saudáveis e de qualidade 
serão disponibilizados para venda 
através dessa iniciativa, que deverá 
acontecer duas vezes por semana 

no largo do Pax Club, no Centro da 
cidade.

A nova feira chega para incen-
tivar e fortalecer o empreendedo-
rismo rural, bene� ciando dezenas 
de agricultores de assentamentos 
e comunidades do interior de Ma-
caíba, como Eldorado dos Carajás, 
Margarida Alves, Quilombo dos 
Palmares I e II, Chico Mendes III, 
Caracaxá, José Coelho, Capoeiras, 
Lagoa do Sítio I, Porteiras e Tapará, 
dentre outras.

De acordo com o secretário da 
SEMAPE, Cícero Militão, o lança-
mento da feira constitui-se num 
sucesso que mostra o compromis-
so da gestão municipal com os agri-
cultores e agricultoras familiares do 
nosso município. A programação 
dos 144 anos de Macaíba prosse-
gue até o dia 27 deste mês, sendo 
encerrada com um grande show 
musical. Os detalhes dessa progra-
mação podem ser conferidos nas 
redes sociais o� ciais da Prefeitura 
de Macaíba.

Mossoró alcança 51% da 
população totalmente vacinada

Dados do programa estadual 
RN Mais Vacina apontam 
que a cidade de Mossoró 

alcançou 51% da população total-
mente vacinada contra a covid-19. 
Segundo o levantamento, 155.350 
mossoroenses já completaram o es-
quema vacinal com a 1ª e 2ª doses. 
Os números mostram resultados 
positivos do programa ‘Mais Vacina’, 
desenvolvido pela Prefeitura de Mos-
soró, através da Secretaria Municipal 
de Saúde.

A vacinação contra a covid acon-
tece diariamente no município, in-

cluindo os dias de sábado, domingo 
e feriados. De segunda a sábado, a 
população tem acesso à vacinação 
da covid no Ginásio do SESI, das 8h 
às 16h, e nos domingos e feriados a 
vacinação acontece no Ginásio de 
Esporte Pedro Ciarlini, também das 
8h às 16h.

A população de Mossoró que tem 
di� culdade de locomoção também 
tem acesso à vacinação da covid nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
através do sistema de agendamento. 
Segundo a secretária de Saúde Mor-
gana Dantas, a vacinação da Covid 
é disponibilizada também nas UBSs 
para atender às pessoas que não têm 
como se deslocar até os ginásios do 
Sesi ou Pedro Ciarlini. “A população 
que tem di� culdade de locomoção 
também pode ser vacinada nas Uni-
dades Básicas de Saúde, basta que 

faça um agendamento”, explicou 
Morgana.

A imunização contra a covid con-
tinua acontecendo com a adminis-
tração da 1ª dose, 2ª dose e dose de 
reforço para todos os pro� ssionais de 
Saúde que completaram seu esque-
ma vacinal há cinco meses e para os 
idosos com 60 anos acima que tam-
bém completaram a vacinação há 
cinco meses.   

Desde sexta-feira 22, as doses 
da vacina da Oxford –AstraZeneca 
acabaram em Mossoró, portanto, as 
pessoas que tomaram a primeira do-
se da Oxford precisam esperar a che-
gada de uma nova remessa. Segundo 
o coordenador de Imunizações do 
município, Etevaldo de Lima, a SE-
SAP não deu nenhuma previsão de 
quando novas doses de imunizantes 
contra Covid chegarão a Mossoró.

WILSON MORENO/PMM

Populares que têm difi culdade de 
locomoção também tem acesso 
à vacinação da covid nas UBSs

144 ANOS

Feira da Agricultura Familiar 
abre programação do 
aniversário de Macaíba

IMUNIZADOS | Levantamento: 
155.350 mossoroenses já 
completaram o esquema 
vacinal com a 1ª e 2ª doses 

DIVULGAÇÃO

Prefeito Emídio Júnior prestigiou o lançamento do empreendimento
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JOANA LIMA/SECOM

O prefeito Álvaro Dias partici-
pou no sábado 23, na sede 
da Federação das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Nor-
te (Fiern), do evento Jornada das 
Águas, conduzido pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional, quando  
ocorreu a assinatura da resolução 
que autorizou as obras de reforço 
na subestação João Pessoa II que vai 
permitir escoar energia renovável do 
Rio Grande do Norte, entre outros 
estados nordestinos, para todo o país.

O anúncio das obras foi feito pelo 
ministro do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho, para deputados 
federais, estaduais, prefeitos, vereado-
res e demais autoridades presentes. O 
ministro destacou a importância das 
obras de infraestrutura para atender 
à diversi� cação da matriz elétrica 

nacional. “O nordeste é a solução. Ele 
só precisa de oportunidade. Estamos 
diante de um momento transfor-
mador com nosso potencial eólico 
sendo multiplicado. Vamos seguir 
trabalhando para expandir as linhas 
de transmissão para escoar energia 
de fontes renováveis. Obrigado pela 
parceria, prefeito Álvaro Dias. Essa 
parceria interessa ao povo, bene� cia 
a população e à cidade do Natal”, res-
saltou o ministro.

O prefeito Álvaro Dias ressaltou a 
parceria entre a Prefeitura e o Minis-
tério do Desenvolvimento Regional e 
elencou o conjunto de obras que es-
tão impactando o desenvolvimento e 
modernização do nordeste e da cida-
de do Natal. “Gostaria de parabenizar 
o Ministério do Desenvolvimento Re-
gional por mais esta iniciativa de au-
mentar a oferta de energia renovável 
para a região nordeste. Temos ainda 
a transposição do rio São Francisco 
que é fundamental para evitar as 
constantes secas no nosso semiárido 
e tornar os rios de águas temporárias 
em perenes, bene� ciando milhares de 

pessoas. Além disso, temos a conclu-
são da barragem de Oiticica que está 
possibilitando que 28 municípios te-
nham sua independência hídrica. Na 
cidade do Natal, estamos com obras 
importantes em andamento como a 
engorda da praia de Ponta Negra, a 

drenagem e pavimentação de mais 
de 300 ruas na zona norte e do bairro 
Planalto, melhorando a qualidade de 
vida da população”, a� rmou o prefei-
to Álvaro Dias.

O equipamento anunciado vai 
permitir a expansão do sistema de 

transmissão para suprimento que 
atende a Região Metropolitana de 
João Pessoa e o escoamento de poten-
ciais excedentes de energia elétrica 
gerada no Rio Grande do Norte para 
a Paraíba. Esta obra, que segue geran-
do emprego, renda, movimentando 
a economia e atraindo mais investi-
mentos, conta com o investimento de 
R$ 87,7 milhões e será executada pela 
Borborema Transmissão de Energia 
S.A., empresa que detém a concessão 
dos serviços desde junho de 2018.

O Rio Grande do Norte gera 20% 
de energia limpa e renovável de to-
do país, sendo considerado um dos 
maiores produtores do Brasil. Essa 
obra auxiliará o escoamento da ener-
gia de usinas solares e eólicas do Nor-
deste, contribuindo para gerar rique-
zas para a economia potiguar. 

Na ocasião também foi anuncia-
do investimento de R$ 280 milhões 
que deverão ser aplicados em empre-
endimentos nos próximos anos para 
garantir segurança hídrica, sanea-
mento e desenvolvimento regional e 
social no Rio Grande do Norte.

Álvaro Dias destaca parceria entre 
Prefeitura e MDR em obras impactantes

Prefeito Álvaro Dias parabenizou Ministério do Desenvolvimento Regional 

A pesquisadora Ellen Monielle, 
de 22 anos, vai representar o 
Rio Grande do Norte na 26ª 

Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudança Climática (COP26), que 
acontece de 31 de outubro a 12 de 
novembro em Glasgow, na Escócia. A 
potiguar é ativista alimentar e climá-
tica, além de criadora de conteúdo 
nas redes sociais, abordando o vega-
nismo acessível e antirracista para 
mais de 40 mil seguidores.

A COP é um evento que faz parte 
da Convenção Quadro da ONU sobre 
Mudanças Climáticas e que ocorre 
desde março de 1994. Líderes de di-
versos países irão discutir avanços no 
enfrentamento do aquecimento global 
e, neste ano, irão avaliar o que foi feito 
desde o Acordo de Paris, marco nas ne-
gociações sobre o clima e assinado por 
quase 200 países, na COP21, em 2015.

Para Ellen, participar da COP26 
era um sonho distante, mas que foi 
possível após uma postagem da ati-
vista climática e fundadora do Perifa 
Sustentável, Amanda Costa. “Somos 
amigas e ela fez uma publicação no 
LinkedIn que repercutiu bastante, 
falando sobre o evento e o desejo 
de participar. Amanda conseguiu o 
apoio � nanceiro para viajar para a 
Conferência, aproveitou e pediu � -
nanciamento para outras mulheres”. 

Pesquisadora 
representará 
RN na COP26

CLIMA

EVENTO | Jornada das 
Águas ocorreu na sede da 
Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte



• Geral Natal, terça-feira, 26 de outubro de 202114

CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu cristalzinho, o dia é favorável para 
espalhar a sua enorme energia e dividir coisas 
boas com as pessoas. Como dizem por aí, o que 
vai vem, e tudo indica que essa vibe deve voltar 
multiplicada pra você. É pra glorifi car de pé!

Tudo indica que o desejo de ter mais liberdade e 
independência deve te levar a adaptar objetivos 
e ambições na área profi ssional. Seu jeito mais 
original e intuitivo será um grande aliado nessa 
hora, e você tem grandes chances de se dar bem.

O céu está mostrando a vontade de sair da rotina e agitar 
as coisas deve falar alto, aí tudo indica que vai se comportar 
e se expressar de um jeito menos tradicional e bem mais 
original, e isso pode resultar em parcerias profi ssionais 
fechadas que serão sólidas, seguras e duradouras.

Hoje o seu signo já deve acordar lacrador! Cheio de 
força, determinação e liderança, tende a atrair as pessoas 
para perto e dominar as situações. Conhecer lugares e 
descobrir coisas novas vão fazer seus olhinhos brilharem, 
e planejar o roteiro da próxima viagem será tudo de bom.

Gêmeos, se depender dos astros, pode sair nadando 
no dinheiro. Amém! A fi m de conquistar segurança 
material e se livrar dos patrões, tudo indica que vai usar 
a sua enorme criatividade e originalidade para pensar, 
pesquisar e desenvolver maneiras de ganhar mais grana.

Tudo indica que a sua capacidade de se dedicar às 
suas tarefas e até fazer sacrifícios deve fi car mais forte 
agora. Na saúde, pode sair do convencional, com boas 
chances de conseguir a cura de algum perrengue com o 
uso de inovações médicas e medicina alternativa.

O desejo de ter mais liberdade pode surgir e te levar 
a mudar seus objetivos e sonhos, inclusive aqueles 
planos antigos, e tudo indica que isso vai te fazer um 
bem danado! Boas chances de fazer novas amizades 
e se relacionar com gente original e intelectual.

Além de contar com muita criatividade e originalidade, 
tende a buscar independência emocional e agir do 
seu jeito. Mas o céu avisa que pode dar bode em 
alguns contatos, então tenha cautela pra não se 
envolver em mexericos, mal-entendidos ou intrigas.

Leão, meu reizinho, o espírito de realeza tende a dominar 
seu corpinho e tudo indica que vai querer dar uma de 
patroinho/patroinha, para poder agir com liberdade 
e independência. Deve ter sucesso ao criar altas 
expectativas e objetivos para o seu futuro profi ssional.

O desejo de ter uma boa posição na carreira pode 
fi car forte e você tende a se esforçar mais. Há sinal de 
mudanças na família, e tudo indica que serão pra glorifi car 
de pé. A única coisa pra ter cautela é ao emprestar grana 
para amigos, pois corre o risco de ter prejuízo.

Tô vendo aqui que os astros prometem te tirar 
da zona de conforto, e isso deve ser tudo de 
bom. Você pode descobrir coisas novas, viver 
experiências diferentes e abrir seus horizontes.

Trago verdades, e elas são pra glorifi car de pé! 
Se trabalha com público ou comércio, há sinal de 
sucesso — os astros avisam que sua mente deve 
fi car mais liberal, inovadora e inquieta e você 
tende a persistir em suas ideias.

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 menino Bernardo Cintra 

emenda “Nos Tempos do 
Imperador” em “Além da Ilusão”.O 

Discovery Home & Health estreia 
no sábado, às 22h30, a segunda 

temporada do programa “24 Horas 
para Redecorar”, comandado 

pelo arquiteto Renato Mendonça.
O Star Plus, em Manchester 

United e Liverpool, domingo, tinha 
uma câmera o tempo inteiro em 
cima do Cristiano Ronaldo...... 

É, mas parece que não deu muita 
sorte...... O time dele perdeu de 5 
a 0.“Gênesis”: os casais Otaviano 
Costa e Flávia Alessandra e Marcio 

Garcia e Andréa Santa Rosa 
escolheram o Egito para período 
de férias.Por causa do tombo 

que tomou, Ana Maria Braga deve 
voltar ao ar só depois do feriado.
Até ordem em contrário, a Globo 
quer o “� e Masked Singer Brasil” 
substituindo o futebol, que ela não 
terá, nos primeiros três meses do 

ano que vem...

Aos poucos
A árbitra Edina Alves será a 

entrevistada do “Grande Círculo”, 
programa mensal do SporTV, nas 
gravações desta terça-feira.

Novamente no estúdio, além 
da convidada, estarão o apresen-
tador Milton Leite e dois entrevis-
tadores. Outros dois entram dos 
telões.

Sandy
A HBO Max informa que o pro-

grama “Sandy + Chef ”, baseado na 
versão original “Selena + Chef ”, da 
estrela Selena Gomez, vai estrear 
em 11 de novembro com exclusivi-
dade na plataforma.

A cantora vai se aventurar na 
cozinha comandando essa atra-
ção ao lado de renomados chefs e 
convidados especiais, como Paola 
Carosella, Murakami, Lili Almeida, 
� iago Castanho, Renata Vanzetto 
e João Diamante.

Também foi
� ais Nunes, do jornalismo do 

SBT e uma das responsáveis pela 
série da Elize Matsunaga, também 
foi chamada pela Jovem Pan para 
apresentação dos seus telejornais.

Por enquanto, a conversa não 
avançou.

De qualquer forma
Já foi de� nido que Lívia Zano-

lini irá compor com Vitor Brown a 
dupla de apresentadores do “Jornal 
Jovem Pan”.

Exibição diária, 21h, a partir da 
inauguração do canal, nesta quarta-
-feira.

Escalado
Chegaram ao � m as � lmagens 

do longa � ccional “O Martelo e A 
Coroa”, sobre um encontro entre 
o � lósofo Nietzsche e o Imperador 
Dom Pedro II durante uma viagem 
de trem na Europa.

O elenco reúne Werner Schüne-
mann e Igor Cotrim, mais a parti-
cipação especial de Adriana Lessa. 
Cotrim também fará a novela “Reis” 
na Record.

Outros nomes
A Record também con� rma as 

presenças de Fernando Pavão, Ca-
etano Ohmaihlan e Rafael Gevú no 
elenco de “Reis”. O objetivo é iniciar 
as gravações ainda em novembro.

Processos de caracterização e 
preparação já foram iniciados.    

Um negócio
Nada que supere a situação de 

um jogador de futebol, por exemplo, 
que tem sabe lá quantos empresá-
rios, mas acompanhando alguns 
programas de TV, � ca complicado 
entender como uma só música pode 
ter tantos compositores.

Falta até espaço no GC.  Eviden-
te que tem arranjo no meio disso.

Record inicia 
produção da série 
Todas as Garotas 
em Mim

Paralelamente aos traba-
lhos de “Reis”, a sua nova 
novela bíblica, a Teledra-

maturgia da Record já tem de-
� nido que na próxima segunda-
-feira, 1º de novembro, começa 
a produção da série “Todas as 
Garotas em Mim”.

Serão inicialmente três tem-
poradas, com um total de 38 
episódios, ambientada em dois 
períodos, contemporâneo e bí-

BLAD MENEGHEL/ RECORD TV
blico.

A parte bíblica é contada a par-
tir da imaginação da protagonista, 
uma in� uencer digital de 17 anos, 
que mora em Florianópolis.

O mesmo elenco será movi-
mentado em suas diferentes fases, 
mas sempre a partir do ponto de 
vista da adolescente.  

“Todas as Garotas em Mim” 
tem roteiro de Sthephanie Ribeiro 
e direção de Rudi Lagemann, o Fo-
guinho.

A primeira temporada se passa 
em Florianópolis, a segunda, em 
Gramado e a terceira em um cru-
zeiro marítimo.

O início das gravações será em 
janeiro, com estreia prevista para 
março, na faixa nobre.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

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 Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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NOSSA NATAL
As empresárias Cristiane 

Cinelli, Katianna Vasconcelos 
e Rafaela Suguiura pararam a 
avenida Prudente de Morais, 
na última quinta, tudo para 
apresentar a mais linda cole-
ção de Natal da cidade claro, a 
da Nossa Festa. A loja ganhou 
laço de � ta na fachada e fez 
todo sentido já que guarda 
uma verdadeiro presente em 
seu interior. Centenas de pe-
ças para as a� ccionada - como 
eu - em decoração natalina. 
Diogo Maia assinou uma bela 
vitrine em tons de branco e 
dourado, a casa suspensa de 
Noel atraiu atenções, além 
da árvore em candy color, a 
aposta do mercado para o 
� nal de ano. 

*
Parabéns para as meninas 

que transformaram o Natal 
num momento de Fraterni-
dade, Esperança e Felicidade, 
tríade que escolheram para a 
temática deste ano. Na prática 
vai destinar parte das vendas 
de � nal de ano em doações 
para instituições de caridade. 
Esse é o verdadeiro espírito 
natalino é que vai além do 
comércio. 

BURGER
O in� uenciador Carlinhos 

Maia (23,3 milhões de se-
guidores) deve vir a Natal! O 
moço inaugura por aqui, ago-
ra no mês de novembro, uma 
franquia da BB BURGUER, 
do qual é sócio juntamente 
com o Chef de Cozinha Ítalo 
Bruno. A unidade vai funcio-
nar em Mirassol. Já são 215 
lojas pelo Brasil tendo como 
um dos  carros chefes um 
sanduíche com o nome do in-
� uencer. Imagine aí a loucura 
que não vai ser se ele aparece 
mesmo por aqui?

SAMBA JULIANA 
O último � nal de semana foi 

emblemático e mostra bem a 
retomada do setor de eventos, 
tão sacri� cado durante a 
pandemia. Só na Cia Costeira 
foram dois eventos grandes e 
lotados. Na Zona Norte um, 
e na Arena das Dunas dois 
para convidados. Dentre eles o 
ótimo Por do Samba. Projeto 
interessante de gravação de 
DVD contando a história do 
mais brasileiro dos ritmos. 
Capitaneado por Jarbas Filho 
e com diversas atrações locais 
nos shows, o documentário 
teve direção do competente 
Athos Muniz. 

EM SAMPA 
Liderados por José Luce-

na, presidente da CDL Natal, 
Arturo Arruda, Abdon Gosson, 
Marcelo Rosado, Rodrigo 
Candido, Sérgio Gaspar, Paulo 
de Paula e José Agripino, entre 
outros, desembarcam hoje, em 
São Paulo. O grupo participa 
de um meeting empresarial e 
visita a XP Investimento, com 
direito a palestra do CEO José 
Berenguer. Na terra da garoa, 
onde � cam até dia 28, vão 
também a Rede Record e aos 
Banco Safra, onde encontram o 
economista chefe da instituição 
bancária,  Safra Joaquim Levi. 
O objetivo da viagem é apre-
sentar o potencial dos negócios 
potiguares, promover o setor 
produtivo do RN e estreitar 
relacionamentos. 

FESTEJAR 
Abrindo seu mais novo 

espaço de eventos, � ayse e 
Anderson Álvares inauguraram 
o Vamos Festejar, na Avenida 
Xavier da Silveira, com a festa 
da � lha, a linda Luma, que 
comemorou dez anos com o 
tema Pop It.

Happy    Birthday
Gloriete Pinto, Pedro Barros, Bru-no Porpino, Tiana Costa, Fernando Macedo e Rosalba Ciarlini

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 Cantando seus maiores sucesso, Fagner volta a Natal, em 
uma apresentação intimista, no dia 10 de dezembro, no Ria-
chuelo.  Ingressos disponíveis na bilheteria do Teatro ou no site 
uhuul.com.
 O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite vem a  Natal na 

próxima sexta-feira, para para as prévias do seu partido, o PSDB. É um dos 
pré-candidatos à presidência da república  pela sigla, opção a João Dória.
 Falando de política, com a provável entrada do ex-ministro 

Sérgio Moro e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco na dispu-
ta à presidência, já são quase 11 “terceiras vias” na disputa.
 Eline Eulalia avisa:vai ter sotaque nordestino a nova edição do 

sweet co� e week, de 18 a 26 de novembro. Os doces serão desenvolvidos 
com base na cultura e culinária da região. Sucesso certo!

Em registro o nome e PEDRO MENEZES, 
mas nas redes sociais ele é Peuh. Natural 
de Olinda virou potiguar de coração há 
10 anos. Muito irrequieto gosta de mudar 
as coisas. Cabeleileiro de pro� ssão, na 
pandemia resolveu compartilhar as artes 
que fazia. Em apenas um ano, seu per� l 
teve um crescimento de 7.000%, ultrapas-
sando 50 mil seguidores, em maio último, 
atingindo grandes marcas. Apesar do 
tempo corrido, consegue conciliar o 
salão de beleza com o planejamento das 
postagens. “Amo o carinho das pessoas 
comigo, me param na rua , mandam 
mensagens, depoimentos, dizendo que 
me adoram mesmo sem me conhecer 
pessoalmente”, conta @peuhmenezes

Não plante apenas para que você colha“

“

B-DAY - ROSALBA CIARLINE

Prestigiando o evento da Nossa Festa, 
Gotardo Azevedo, Anilson Knight, 
Weuquens Queiroz e Diego Negrellos

� ayse e Luma Álvares 

Conferindo as novidades do Natal, Fernanda 
Souza, Daniele Maia e Alana Moreira 

Tietando o cantor Falcão, que se apresentou 
sábado último em Natal, a DJ Fam Mattos

Rafaela Suguiura, Katianna Vasconcelos e 
Cristiane Cinelli ja em clima natalino
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Única via, Souza assumirá 
presidência do América

Após forte ape-
lo de grande 
parte da tor-

cida americana, o 
ex-jogador e ídolo do 
América, José Ivanal-
do de Souza, ou sim-
plesmente Souza (de 
branco), vai assumir 
a Presidência do clu-
be rubro no próximo 
biênio. Convocado 
por meio das redes 
sociais, o eterno camisa 10 não fugiu da responsabilidade e colocou, 
ainda que aos 45 minutos do 2º tempo, o seu nome à disposição do 
clube para a função hoje ocupada pelo economista Ricardo Valério. 
Um ato de coragem e, sobretudo, uma gigantesca demonstração de 
amor pela instituição América Futebol Clube. Não é fácil assumir 
um desa� o deste tamanho, principalmente pelo péssimo momento 
que vive a agremiação no tocante ao futebol.  

CANINDÉ PEREIRA

Sem disputa
A chapa encabeçada por Souza 

tem como candidato a vice-presidente 
o contador Vitor Almeida, que na atual 
gestão chegou a atuar como diretor 
contábil. Foi a única dupla inscrita para 
concorrer ao pleito, que está agendado 
para a próxima sexta-feira (29). Sendo 
assim, Souza será aclamado novo pre-
sidente alvirrubro e iniciará, de imedia-
to, o planejamento para a temporada 
de 2022.

União de forças
Importante frisar que, para que a 

gestão do ídolo vingue, é primordial 
que, desta vez, haja uma união de for-
ças dentro do América, e o torcedor te-
rá papel fundamental nesse processo. 
Ainda que o sonho das eleições diretas 
continue sendo considerado distante, 
cabe agora a torcida abraçar Souza no 
comando do clube. Afinal, se ele topou 
esse desafio foi por única e exclusiva 
vontade popular.

Outro lado
Pelas bandas do Complexo Sócio-

-Esportivo Vicente Farache, na Rota 
do Sol, foram confirmadas apenas as 
duas chapas já citadas aqui na coluna 
do último sábado: Bira Marques, atual 
presidente; e Idamylton Garcia, candi-
dato da oposição. Torçamos para que 
a disputa seja sadia, limpa e honesta. 
A divergência de opiniões é natural em 
qualquer campo democrático, e assim 
ela deve ser respeitada. 

Futebol
Falando do jogo propriamente 

dito, não foi boa a atuação do ABC 
em Aparecida de Goiânia pela 
primeira partida da semi� nal da 
Série D. Isso, como não poderia ser 
diferente, se re� etiu no resultado: 4 
a 2 para a Aparecidense. Time de 
Moacir Júnior esteve muito abaixo 
do que pode produzir, e as laterais 
com Netinho e Felipinho foram os 
pontos fracos da equipe, bastante 
explorados pelo adversário.

Insanidade
Sem ter tempo sequer para trei-

nar, a delegação do ABC que voltou 
de Aparecida já segue hoje (26) para 
Sousa-PB onde joga amanhã (27), 
às 15h30 (!) contra a equipe de mes-
mo nome na Pré-Copa do Nordes-
te. Uma sacanagem da CBF com o 
Alvinegro, que vem se sacri� cando 
desde a última semana para cum-
prir seus compromissos. Não há 
necessidade alguma dessa partida 
ocorrer nesta semana.

Depois da derrota do Flamen-
go para o Fluminense no últi-
mo sábado 23, por 3 x 1, Renê, 

lateral rubro-negro sofreu ataques 
xenófobos nas redes sociais e está 
estudando levar o caso à justiça.

Através da sua assessoria de 
imprensa, o jogador disse ao jor-
nalista Mauro Cezar que “lamenta 
profundamente saber que ainda 
existam ‘pessoas’ promovendo 
esse tipo de atitude e pensamento 
amparadas pelo anonimato da in-
ternet”. Caso a situação volte a re-
petir ou se torne mais grave, Renê 
vai tomar medidas.

O vice-presidente jurídico do 
Flamengo, Rodrigo Dunshee, co-
mentou o ocorrido: “Essa é uma vio-
lação dos direitos do Renê, depende 
da vontade dele de agir judicialmen-
te. Assim como colaboramos com 
outros atletas que precisaram de su-

porte, estamos aqui para ajudar no 
que ele quiser. A di� culdade nesses 
crimes de ódio é identi� car o ofen-
sor. Os jogadores sabem que podem 

contar com a gente”.
Renê é natural de Picos, no Piauí, 

e foi chamado de “paraíba” por diver-
sos torcedores.

Lateral do Flamengo quer 
denunciar xenofobia sofrida
AGRESSÃO | Renê é de Picos, 
no Piauí, e foi chamado 
de “paraíba” por diversos 
torcedores

MERCADO DO FUTEBOL

RECARDO OLIVEIRA

O � m de semana teve cinco jo-
gos movimentando a segunda 
rodada da edição de 2021 do 

Campeonato Potiguar Sub-20, a com-
petição que vai de� nir os representan-
tes do Rio Grande do Norte na Copa 
São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Pelo Grupo A, o Assu derrotou a 
equipe do Potyguar por 1 a 0 no Es-
tádio Bezerrão, em Currais Novos. Já 
Potiguar e Baraúnas, no Estádio No-
gueirão, em Mossoró, � caram no em-
pate em 3 a 3. O Assu lidera o grupo 
com seis pontos e está seguido pelo 
Potyguar, em segundo com três pon-
tos. Potiguar de Mossoró é o terceiro 
com 1 ponto e o Baraúnas é o quarto, 
também com 1 ponto.

No Grupo B, o Globo derrotou o 
América por 1 a 0 jogando no Estádio 
Barrettão, em Ceará-Mirim, e o Visão 
Celeste goleou o Riachuelo por 5 a 1 
no Estádio Frasqueirão, em Natal. 
O Visão lidera o grupo com quatro 
pontos, o Globo é o segundo também 
com quatro, o América o terceiro 

com um e o Riachuelo o quarto, tam-
bém com um.

Pelo Grupo C o ABC venceu o 
Força e Luz por 1 a 0 jogando no 
Estádio Frasqueirão, em Natal. Com 
a desistência do Palmeira, o Alecrim 
não precisou entrar em campo e ven-
ceu o jogo por 3 a 0 por WXO. O ABC 
é o líder do grupo com seis pontos, o 
Alecrim é o segundo com quatro e o 
Força e Luz o terceiro também com 
quatro.

Renê lamentou que existam pessoas amparadas pelo anonimato da internet

Representantes do RN jogarão em SP

Cinco jogos movimentam 
segunda rodada do 
Campeonato Potiguar
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