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CIDADES. 10 | Bandidos apontan-
do armas para as vítimas e, em se-
guida, fugindo levando os carros. 
Cenas como essas estão cada vez 
mais comuns em Natal. Por mais 
que a PM assegure fazer patrulha-
mentos, os criminosos agem. Nes-
ta segunda-feira, pelo menos dois 
casos foram registrados.

ECONOMIA. 7 | Materializados nas 
mesas de moradores do municí-
pio de Serra do Mel, os resultados 
do projeto Quintais Produtivos 
estão presentes também no livro 
Quintais Produtivos – Ventos da 
Esperança. A publicação é uma 
iniciativa do Sebrae no Rio Gran-
de do Norte e foi lançada quinta-
-feira, na Vila Amazonas.

GERAL. 11 | O presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolsonaro disse, 
nesta terça-feira 14, que  vai tratar 
com a equipe econômica sobre 
reajuste salarial para agentes da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Federal (PF) e do Depar-
tamento Penitenciário Nacional 
(Depen) até o ano que vem.  

POLÍTICA. 2 | “Eu recebo o prêmio 
com humildade e de forma muito 
agradecida pelo reconhecimento 
do meu trabalho nesse parla-
mento que ocorreu nesse ano de 
2021”, disse Albert Dickson, que se 
tornou nacionalmente conhecido 
como defensor do tratamento pre-
coce contra a covid-19. 

ESPORTES. 15 | O América-RN 
continua reforçando o seu elenco. 
Nesta terça-feira 14, o alvirrubro 
anunciou a contratação do ata-
cante Wallace Pernambucano. O 
“Tanque”, como é chamado pelos 
torcedores,  retorna ao clube após 
passagem apagada pelo Santa 
Cruz, de Pernambuco. 

POLÍTICA. 6 | A Câmara Munici-
pal de Parnamirim foi notificada, 
oficialmente, da soltura e, conse-
quentemente, da reintegração do 
vereador Diogo Rodrigues àquela 
Casa. Ele estava preso e afastado 
do mandato desde 20 de abril. Mas 
o suplente, César Maia, quer per-
manecer no cargo.

ECONOMIA. 7 | Com 137 anos de 
existência, a rede pernambucana 
com oito lojas espalhadas pelo 
Nordeste tem um princípio sim-
ples e agressivo de operação: dis-
por de 80 mil itens de produtos e 
um depósito maior que a loja para 
dar conta de entregas expressas 
em até duas horas.

Assaltantes agem 
com facilidade 
e roubam carros

Livro documenta 
Projeto “Quintais 
Produtivos”

Bolsonaro afaga 
policiais e fala em 
reajuste salarial

Albert Dickson é 
eleito Parlamentar 
do Ano de 2021

Atacante Wallace 
Pernambucano é 
reforço do América

César Maia quer 
ficar na vaga de 
Diogo Rodrigues

Ferreira Costa 
abrirá portas esta 
semana em Natal

Federações serão 
votadas em 2022

Últimas da Política

Deputado burro?

O   ministro Gilmar Men-
des suspendeu o jul-
gamento que decidiria 

sobre a validade das federações 
partidárias.  .   PÁGINA 3

Deputado Eliabe não gostou de 
ser chamado de “burro” pelo co-
lega  Raimundo Fernandes.

Garibaldi e Walter 
poderão reeditar 
dobradinha entre 
Aluizio e Henrique
POLÍTICA. 3 |  Em entrevista exclusiva ao AGORA RN, ex-ministro Garibaldi Alves Filho 
não descartou a chance de concorrer, com seu filho Walter Alves, ao cargo de deputado 
federal: “Eu não posso lhe confirmar, mas pode acontecer. Pode haver essa tentativa”

Garibaldi Filho: “Nesse momento, eu não posso confi rmar, porque a situação política não permite que eu seja afi rmativo”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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 O psiquiatra José Ângelo Gaiarsa 
tinha 58 anos quando lançou o “Tra-
tado Geral sobre a Fofoca”. E pôs o 
dedo na ferida de um país repleto 
de vigilantes da vida alheia, que têm 
opiniões sobre tudo e todos – menos 
sobre eles próprios, evidentemente.

Esses fofoqueiros são os primei-
ros a acordar e os últimos a dormir 
quando a tarefa é falar mal de al-
guém, tamanha sua convicção acerca 
das suas próprias qualidades e dos 
defeitos dos outros.

Gaiarsa, que durante anos levou 
suas opiniões e análises em pequenas 
participações diárias na televisão, até 
sua morte em 2010, fez um bem à co-
letividade que ele nem imagina ao ex-
plicar de forma sociológica, fi losófi ca, 
histórica e psicológica as implicações 
e extensões da fofoca.

Um mal universal que só propaga 
o preconceito e aprisiona as pessoas a 
um controle social verdadeiramente 
ditador.

Ou seja: “Todos vigiam a todos 
para que ninguém faça aquilo que 
todos desejam fazer”, tornando, ao 
mesmo tempo,  homens e mulheres 
“prisioneiras e carcereiros de costu-
mes que nos aprisionam, limitam e 
cerceiam”, palavras de Gaiarsa.

Nas comunidades tidas como 
“primitivas”, explica ele, aqueles que 
desrespeitam os tabus sociais cos-
tumavam ser excluídos do convívio 
com os demais membros da tribo.

E, é claro, as maiores vítimas da 
fofoca são as minorias: gays, lésbicas, 

transgêneros, aqueles que não se re-
lacionam sexualmente com ninguém 
por princípio, solteironas, solteirões, 
pretos casados com brancos, tatua-
dos, extravagantes, tímidos empeder-
nidos e por ai afora.

Ninguém escapa de uma boa fo-
foca.

 Gaiarsa a defi nia como um po-
der propulsor/paralisador, que se 
manifesta desde o vizinho da esqui-
na até grandes esferas de decisão da 
sociedade, da Bolsa de Valores à casa 
da Maricota, aquela que vive monito-
rando o que acontece na rua.

A fofoca também exerce um im-
portante papel na política.

“Basta pensarmos no poder que 
os boatos e escândalos têm de le-
vantar ou derrubar reputações ou na 
força que as conversas de corredor 
possuem de construir ou destruir 
alianças”, escreve Gaiarsa.

Quem diria que quase 12 anos 
depois da partida do professor José 
Ângelo deste mundo seus temores de 
uma sociedade paralisada pela fofoca 
ganharia força com as redes sociais 
com as fake news e até um presidente 
da República adepto deste mau hábi-
to.

Carla Camuratti, atriz e diretora 
de cinema, disse certa vez que pes-
soas são ótimas para olhar os outros 
com olhar instigante, quando deve-
riam perder tempo com elas próprias, 
prioritariamente.

E é verdade, não te contaram 
não?

A fofoca  é democrática e destruidora

Desde sempre
O problema é que a fofoca aumen-

ta a leitura; especialmente na internet, 
onde as notícias são redigidas de for-
ma dúbia para sugerirem um título 
que atraia as pessoas a darem o clique 
para o interior da página.

São os famosos “caça-cliques” que 
engrossam o número de visualizações, 
enganando o público.  Agora é tarde 
para falar em redenção dos maus há-
bitos do passado.

Escândalo
Só para reforçar que o lupanar está 

aberto e funcionando.
Denúncia do Estadão, ao contrá-

rio do que disseram líderes do Con-
gresso ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), reforça que a distribuição do 
orçamento secreto não prioriza nem 
de longe os serviços essenciais à popu-
lação, mas a conveniência política de 
alguns parlamentares.

“Cidades que são base eleitoral de 
aliados do Palácio do Planalto ou de 
parlamentares em posições infl uen-
tes no Congresso recebem centenas 
de milhões de reais, enquanto mu-
nicípios próximos ou vizinhos fi cam 
à míngua. Juntas, as quatro cidades 
campeãs em verbas do orçamento 
secreto que não são capitais estaduais 
receberam empenhos de pouco mais 
de R$ 731 milhões em 2020 e 2021. É 
mais que os 2.261 municípios da base 
da pirâmide, somados”.

Mais
Ainda segunda a apuração do Es-

tadão, até o dia 5 de novembro, quan-
do uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal determinou a suspensão dos 
pagamentos das emendas de relator, 
posteriormente revista por uma li-
minar concedida pela ministra Rosa 
Weber, o Executivo federal tinha em-
penhado R$ 30,7 bilhões na rubrica, 
nos Orçamentos de 2020 e 2021, dos 
quais R$ 12,1 bilhões já haviam sido 
pagos. Outros R$ 3,6 bilhões em restos 
a pagar, do exercício de 2020, também 
já foram quitados.

Até quando
Até quando, por Deus, os apoia-

dores e seguranças do presidente 
Jair Messias continuarão aplicando 
safanões em jornalistas que precisam 
cobrir as viagens do mandatário pelo 
país para receber seus salários no fi nal 
do mês.

Agora, ver uma mulher jornalista 
levando um “mata leão” de um bru-
cutu, sem que nada aconteça, já é 
demais.

Como dizia FHC: “Assim não pode, 
assim não dá!”
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MARCELO HOLLANDA

“Eu recebo o prêmio de Par-
lamentar do Ano com hu-
mildade e de forma muito 

agradecida pelo reconhecimento 
do meu trabalho nesse parlamento 
que ocorreu nesse ano de 2021, on-
de trabalhei na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e na Comissão de 
Educação e, principalmente, de-
fendendo a questão da saúde nesse 
período de pandemia”, essa foi a 
declaração do deputado estadual 
Albert Dickson (Pros), que foi eleito 
nesta terça-feira 14, o Parlamentar 
do Ano, pelos jornalistas que fa-
zem parte do Comitê de Imprensa 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

Evangélico e médico defensor 
do tratamento precoce, em entre-
vista ao AGORA RN, Albert explicou 
que, “sou um defensor do tratamen-
to precoce (contra a Covid-19) e não 
abro mão disso”. E continuou, “des-
de o início (da pandemia), defendi 
a ivermectina com unhas e dentes 
e continuo defendendo. É a salva-
ção? Não. Assim como as vacinas 
também não são. A Ômicron está 
chegando e está pegando quem já 
foi vacinado”. E admitiu “tomei e 
defendi o uso da ivermectina e to-
mo a cada 10 dias desde o início da 
pandemia”, enfatizou.

Segundo o deputado, que toma 
ivermectina a cada 10 dias, desde 
o início da pandemia admitiu que, 
“as vacinas (contra a Covid-19) são 
importantes profi laticamente”, 
uma vez que, “das quatro vacinas a 
única que foi testada foi a da Pfi zer 
e todo mundo usa a Coronavac, 
Jansen, que foi testada apenas em 
americanos, de Oxford-AstraZene-
ca, não foi testada em brasileiros. 
Estamos no meio de uma guerra 
e precisamos se utilizar do que te-
mos para se salvar”, explicou.

Albert ganhou notoriedade 
durante a pandemia por defender 
o tratamento precoce contra a Co-

vid-19. 
“Nossas redes sociais foram 

muito incrementadas durante a 
pandemia, levamos o nosso reca-
do a população do Rio Grande do 
Norte e do Brasil, para que pudés-
semos atuar de forma convicta, 
prevenindo e tratando inicialmen-
te a Covid-19, ajudando as pessoas 
a se restabelecerem dessa crise 
pandêmica”, destacou Albert.

O deputado estadual disse que, 
“no parlamento da Assembleia Le-
gislativa do RN, nós defendemos 
o tratamento (precoce), a vacina. 
Sou um defensor das vacinas e isso 
fez com que nós tivéssemos rele-
vância com o Comitê de Impren-
sa”, disse.

Questionado sobre a “nego-
ciação” entre Albert e os pacientes 
que procuravam por atendimen-
tos médicos por meio do WhatA-
pp, no qual o deputado exigia um 
print comprovando a interação 
nas redes sociais antes do receitu-
ário ser feito.

“Existem vários canais no 
WhatsApp de tratamento preco-
ce. Mas eu não governo nenhum 
desses. Na verdade, me colocaram 
como administrador de apenas 
um, mas na verdade não divulgo 
absolutamente nada lá. Me coloca-
ram como administrador em um 
grupo chamado ‘Brasil Precoce’, 
ou algo assim, mas na verdade 
foram grupos de São Paulo. São 
vários grupos que existem. Agora, 
eu não abro mão disso, ‘eu sou um 
defensor do tratamento precoce’ 
e não me arrependo de forma ne-
nhuma e, além de defender tenho 
margem cientifi ca para isso. Quem 
vier de um lado eu provo do outro”, 
assumiu.

Albert Dickson é eleito 
Parlamentar do Ano por 
jornalistas da ALRN

Coceira
Gairsa não foi o primeiro a abor-

dar o hábito compulsivo da fofoca 
que já atingiu a todos pelo menos 
10 vezes na vida. O professor britâ-
nico Robin Dunbar, do Institute of 
Cognitive and Evolutionary Anthro-
pology (Instituto de Antropologia 
Cognitiva e Evolucionária), da Uni-
versidade de Oxford, apresentou 
anos atrás uma teoria segundo a 
qual a fofoca teria entre os homens 

o mesmo papel que o coçar possui 
nas sociedades primitivas. Razões 
primárias:  é gostoso, distrai e ajuda 
a desabafar tanto para quem conta 
quanto para quem ouve. Além do 
mais, quando duas pessoas falam 
da vida alheia, estão demonstrando 
que confi am uma na outra e se rea-
fi rmam como parte de um determi-
nado grupo social.

Até que a confi ança delas seja 
rompida por outra fofoca.

PRÊMIO |  Defensor do 
uso da ivermectina e do 
tratamento precoce contra 
a Covid-19, deputado 
estadual celebrou o fato de 
ter sido homenageado

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Albert comemorou premiação 
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ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Pode acontecer”, declarou o 
ex-senador Garibaldi Alves 
(MDB), sobre a possibilida-

de de fazer uma dobradinha com seu 
fi lho, o deputado federal Walter Alves 
(MDB), ao concorrerem juntos à Câ-
mara Federal, nas eleições do próxi-
mo ano. Em entrevista exclusiva ao 
jornal AGORA RN, nesta terça-feira 
14, Garibaldi não descartou a chan-
ce de repetir o feito conquistado por 
Aluízio e Henrique Alves entre 1991 e 
1995 – quando pai e fi lho se elegeram 
deputados federais pelo Estado.

“Nesse momento, não posso con-
fi rmar nada, mas pode acontecer. 
Pode haver essa tentativa, essa pos-
sibilidade, porque a situação política 
não permite que eu seja afi rmativo, 
taxativo e lance o meu nome como 
pré-candidato a deputado federal. 
Não é conveniente para mim, nem 
para o projeto político do partido 
MDB e do meu fi lho Walter, que é 
deputado federal”, explicou.

O ex-senador afi rmou que tem 

sido alvo de especulações no campo 
político, mas que não pode, ele mes-
mo, se lançar e dizer, “olha, eu sou 
pré-candidato a deputado federal. Eu 
já fui muito contemplado e homena-
geado na política do Rio Grande do 
Norte. Me elegi para vários cargos, 
mas tive, na última eleição, essa de-
cepção. A minha preocupação é com 
Walter. Eu só estou mais ativamente 
na política por conta dele, se não fos-
se isso, eu estaria mais na retaguar-
da”, disse.

A história da família na política 
potiguar começou com os irmãos 

Agnelo (senador e prefeito de Par-
namirim) e Aluízio Alves (governa-
dor, ministro e deputado federal) e 
se estende, hoje, com o deputado 
Walter  e o vereador de Natal, Feli-
pe Alves.

Questionado se, caso o ex-depu-
tado Henrique Alves também se can-
didate a deputado federal em 2022, 
e os três – Garibaldi, Walter e Henri-
que - venham se eleger, ele respondeu 
que, “ele pode sim vir a se candidatar. 
Eu realmente confesso que não co-
nheço bem o projeto político dele. Eu 
não tenho conversado com Henrique 

detalhadamente, para ter a seguran-
ça de dizer se é candidato a isso ou 
aquilo. Eu não tenho autorização e 
nem autoridade para falar em nome 
dele”, afi rmou.

Para Garibaldi, caso os três Al-
ves sejam eleitos em 2022, isso seria 
o legado dos Alves no RN. “É, não te-
nho dúvidas de que seria, mas hoje 
sabemos que a realidade é diferente 
e precisamos ter cautela. Aluízio vi-
veu o esplendor, o prestígio dele era 
muito grande. Hoje, temos que ter a 
humildade de reconhecer que não 
possuímos as condições que ele ti-

nha naquele momento”, enfatizou.
Henrique já protagonizou duas 

dobradinhas Alves na Câmara Fede-
ral. A primeira foi com seu pai Aluí-
zio, entre 1991 e 1995, e a segunda, 
com sua irmã gêmea, Ana Catarina 
(MDB), entre os anos de 1997 e 2003. 

Aliança do MDB 
com Fátima é incerta, 
diz Garibaldi

Sobre as negociações para que o 
MDB assuma a vice na chapa com a 
governadora, Fátima Bezerra, caso 
a aliança com o PT se concretize, 
Garibaldi Alves disse, “não posso 
confi rmar se realmente vai aconte-
cer, porque eu não estou autorizado 
por eles (PT) e ainda não conclui um 
processo de consulta aos nossos cor-
religionários, prefeitos. Não há um 
fechamento”, disse. 

Os diálogos entre PT e MDB 
começaram desde a visita do ex-
-presidente Lula ao RN em agosto, 
quando se encontrou com Gari-
baldi e Walter, ao lado de Fátima. 
A aproximação entre as legendas 
foi alvo de críticas de da deputada 
federal Natália Bonavides, que já se 
posicionou antes contra a possível 
aliança. Ao Agora Entrevista nesta 
quarta-feira (13), a parlamentar disse 
que as pautas políticas dos dois par-
tidos são divergentes.

Garibaldi e Walter avaliam possível
dobradinha eleitoral para a Câmara
POSSIBILIDADE  | Ex-ministro 
disse que seria um legado 
de Aluízio Alves, se ele e seu 
filho, Waltinho, conseguissem 
se eleger deputados federais 
juntos

Garibaldi, sobre aliança com PT: "Não posso confi rmar se realmente vai acontecer, porque não estou autorizado a falar"

Socialistas contra
Em reunião da Executiva do 

PSB, 18 presidentes de diretórios 
estaduais manifestaram-se favora-
velmente à formação da federação 
com o PT, entre eles o deputado 
federal Rafael Motta (RN). Votaram 
contra os socialistas do Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Dis-
trito Federal e Mato Grosso (que 
não querem estar ao lado do PT).
Tocantins é contra a formação de 
qualquer federação.

Hein?
Aumentou a dissonância entre 

dirigentes do PT sobre o projeto 
eleitoral de Lula para agrupar PT, 
PSB, PCdoB, PV, Psol e Rede Susten-
tabilidade. A cúpula petista se reúne 
nesta quinta-feira, em São Paulo, 
para decidir o que fazer. Se aprova 
imediatamente o projeto de federa-
ção, sem consulta prévia aos fi liados, 
ou se adia para tentar obter algum 
consenso.

Mudança?
A turma do ministro Rogério 

Marinho fi cou na dúvida sobre a 
declaração do prefeito Álvaro Dias, 
em relação a disputa para o Senado: 
“Existem hipóteses, as pessoas são 
criativas. Vemos que quadro muda 
constantemente, por isso, não adian-
ta a gente fi car opinando sobre hipó-
teses. Uma é facilmente desconstru-
ída, é mudada, existem outras que 
vão surgir. Nós só queremos, agora, 
focar na gestão, na administração, 
pensar em Natal”, disse à repórter de 
Política do AGORA RN, Adja Brito. 

Burro?
O deputado Eliabe Marques (So-

lidariedade) fi cou irritado com a ati-
tude do deputado Raimundo Fernan-
des (PSDB),  presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa. No debate sobre o 
planos de salários dos servidores, o 
ex-bigodão chamou o Subtenente de 
“burro”. O assunto foi para o plenário.

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), suspendeu nesta 
terça-feira 14 o julgamento 
que decidiria sobre a validade 
das federações partidárias. 
Gilmar pediu destaque, que 
tira o caso do plenário virtual 
e o envia ao plenário físico, 
que julga presencialmente. 
Não há data parar a análise. 
Como o STF entra em recesso 
nesta sexta-feira 17, o tema só 
deve ser apreciado em 2022. 

Agora, caberá ao plenário do Supremo julgar 
presencialmente se referenda ou não a decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso, que impôs prazo para 
registro de estatuto para as federações partidárias. O 
caso seria julgado virtualmente até a quinta-feira 16, 

mas com a atitude de Gilmar 
Mendes, que pediu desta-
que, o foco muda. Com isso, 
o processo será enviado ao 
plenário físico da Corte, mas 
pode fi car para 2022 já que a 
pauta está cheia e o Judiciário 
entra em recesso na próxima 
semana. 

Agora, cabe ao presidente 
da Corte, Luiz Fux, incluir o 
julgamento na pauta do STF. 
Na prática, as federações po-
derão salvar legendas nanicas 

da extinção. Siglas federadas funcionam como um só 
partido nas instâncias de representação, mas podem 
manter suas burocracias funcionando separadamen-
te. Vamos aguardar a decisão, agora, só no próximo 
ano. 

Ministro interrompe julgamento do STF sobre federações 
partidárias, que só deve ser apreciado no próximo ano 

REPRODUÇÃO
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Dentro desse contexto de 
requalifi cação dos espa-
ços urbanos do Centro 

Histórico, a reforma do Calça-
dão da Avenida Rio Branco, prin-
cipal corredor de mobilidade do 
bairro, é outra das ações que a 
Prefeitura de Natal realiza na re-
gião. A obra já alcançou 50% de 
execução e vai desde a rua Apodi 
até a rua Auta de Souza, na Ci-
dade Alta, contando com inves-
timento de R$ 950 mil em recur-
sos da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU). A 
previsão é de que seja concluída 
em 120 dias.

Na reposição do calçamento, 
estão sendo adotadas as placas 
pré-moldadas de concreto de al-
to desempenho, material utiliza-

do no mundo inteiro, que garan-
te o caminhar seguro para todos 
os pedestres. O projeto também 
inclui a colocação de mobiliário, 
como bancos e lixeiras, o replan-
tio de árvores ao longo da ave-
nida, assim como a instalação 
de ciclovias e de novas áreas de 
estacionamento para quem vai 
às compras ou ao trabalho. 

“Volto a afi rmar que o Cen-
tro Histórico e a Ribeira serão 
outros após a nossa gestão. A re-
cuperação do calçadão era uma 
necessidade premente e nós 
estamos executando. Além da 
vocação cultural, o Centro His-
tórico tem um forte aspecto eco-
nômico, já que abriga diversos 
comércios e atendemos o apelo 
dos lojistas e comerciantes com 

a recuperação de todo o passeio. 
Já chegamos à metade dos servi-
ços e vou cobrar celeridade nos 
trabalhamos para anteciparmos 
essa entrega”, disse o prefeito.

O conjunto de intervenções 
não vai parar por aí. Em ações 
integradas das secretarias mu-
nicipais de Mobilidade Urbana 
(STTU), Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb), Planejamento 
(Sempla) e Cultura (Secult), 
novos investimentos estão pre-
vistos para os próximos meses. 
Estão sendo concluídos projetos 
como a recuperação da Avenida 
Ulisses Caldas, Tavares de Lyra, 
Avenida Beira-Canal e a instala-
ção do Museu de Artes e Escul-
turas na praça Augusto Severo 
(Ribeira).

Prefeitura realiza outros 
investimentos no Centro Histórico

JOANA LIMA/SECOM PMN

Álvaro Dias: “O Centro Histórico e a Ribeira serão outros após a nossa gestão”

O Centro Histórico de Natal 
vem passando por um am-
plo processo de revitalização 

coordenado pela Prefeitura. O Beco 
da Lama é o símbolo desse renasci-
mento da região. Na última semana, 
a gestão municipal reabriu o espaço, 
um dos mais tradicionais da boemia 
natalense, após diversas interven-
ções. 

O Beco foi todo repaginado. Toda 
a extensão do seu passeio público foi 
nivelada e recebeu piso intertravado, 
drenagem, esgotamento sanitário, 
instalações hidráulicas, elétricas, 
iluminação LED e toda fi ação subter-
rânea. Na parte artística, estão sendo 
feitos novos grafi tes com 17 artistas 

potiguares que foram selecionados 
através de edital público.

Essa é mais uma etapa do pro-
jeto de requalifi cação que a admi-
nistração do prefeito Álvaro Dias 
está executando naquela área. Só 
no Beco, já foram feitos dois grandes 
trabalhos de melhorias, sendo este 
último bastante celebrado pelos co-
merciantes locais e frequentadores 
do espaço.

Durante a entrega da obra, Álvaro 
Dias destacou a importância da rea-
lização de investimentos na região, 
revelando que a atual administração 
foi a que mais trouxe avanços e be-
nefícios para o Centro Histórico nos 
últimos anos. “É justo o investimento 
que fazemos no Beco da Lama. Além 
de ser Patrimônio Cultural da capital 
potiguar, incentivamos a economia 
criativa, gastronomia e valorizamos 
nossa cultura. Esse local é visitado 
por natalenses e turistas, que gostam 
de boa música, de um bom papo e de 
apreciar comidas regionais. Estamos 

transformando o Beco num lugar ca-
da vez mais agradável de frequentar”, 
afi rma o prefeito.

Ainda na Cidade Alta, a Prefei-
tura também mudou a realidade do 
Espaço Cultural Ruy Pereira. Antes 
pouco atrativo e desconfortável, o lo-
cal agora está bem mais convidativo 
e estruturado. A proposta dos idea-
lizadores do projeto foi levar painéis 
em grafi te para o local, que ganhou 
ainda reestruturação do passeio en-
tre a avenida Princesa Isabel e a Rua 
Professor Zuza, iluminação especial, 
cobertura para proteger as pessoas 
do sol e da chuva e um palco perma-
nente para apresentações culturais.

“Essa foi mais uma intervenção 
que realizamos com o intuito de 
dotar o Centro Histórico de espaços 
mais voltado às pessoas, seguindo a 
tendência das grandes cidades pelo 
mundo, priorizando áreas que tra-
gam mais integração e gerem mais 
opções de lazer. O trabalho não vai 
parar por ai. Seguiremos fi rmes 

no propósito de revitalizar o nosso 
Centro Histórico. Temos um poten-
cial socioeconômico muito forte e 
a Prefeitura não vai medir esforços 
para trazer de volta toda a pujança 
e o brilho dos tempos áureos da re-
gião”, informa o prefeito Álvaro Dias.

Com a cultura sendo a grande 
indutora desse processo de revitali-
zação do Centro Histórico, a arte do 
grafi te se destaca tanto no projeto do 
Beco da Lama quanto no do Espaço 
Ruy Pereira. O secretário municipal 
de Cultura, Dácio Galvão, explica que 
a atual gestão entendeu a importân-
cia dessa manifestação cultural e a 
tem valorizado cada vez mais. “O gra-
fi te assumiu um lugar de destaque na 
cidade. Diversas intervenções foram 
espalhadas pelas quatro regiões de 
Natal, gerando o protagonismo dessa 
arte urbana. As mais representativas 
são as que fi zemos no Ruy Pereira e 
no Beco. Lá temos um painel de 500 
metros quadrados com trabalhos de 
vários artistas da cidade. Proporcio-

nalmente, Natal é uma das cidades 
mais grafi tadas no Brasil”, observa 
Dácio.

Além das intervenções que 
trouxeram um novo conceito para 
o Beco da Lama e o Espaço Cultural 
Ruy Pereira, a Prefeitura trabalha 
para melhorar a infraestrutura do 
Centro Histórico para oferecer mais 
segurança e conforto para morado-
res, comerciantes e frequentadores 
da região. A limpeza da região se 
intensifi cou e diversas lixeiras foram 
instaladas pela Companhia de Ser-
viços Urbanos (Urbana), a ilumina-
ção pública também recebeu uma 
atenção especial por parte da secre-
taria municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur). Constantemente a Guarda 
Municipal realiza rondas ostensivas 
para coibir ações delituosas e prote-
ger os cidadãos. As principais ruas e 
avenidas da área foram recapeadas. 
Enfi m, existe uma força tarefa dos 
serviços da administração pública 
municipal.

SÍMBOLO | Prefeitura de Natal 
conclui mais uma etapa de 
repaginação do espaço, 
um dos mais tradicionais 
da boemia local

Beco da Lama ganha 
nova requalificação e 
estrutura mais moderna

Beco foi todo repaginado. Toda a extensão do seu passeio público foi nivelada e recebeu piso intertravado, drenagem, esgotamento sanitário, instalações hidráulicas, elétricas, iluminação LED e fi ação subterrânea 

JOANA LIMA/SECOM PMN
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“Existem projetos de im-
plantação de várias in-
dústrias em Mossoró, pa-

ra geração de emprego. A Prefeitura 
tem digitalizado documentos para 
desburocratizar as informações 
entre as secretarias do executivo e a 
Câmara municipal. Na Segurança, 
a guarda municipal passou a fazer 
patrulhamentos nas áreas rurais 
e, na iluminação pública, já foram 
trocadas mais de dez mil lâmpadas 
LED esse ano”, enumerou o verea-
dor de Mossoró, Gideon Silva (Ci-
dadania), ao avaliar, positivamente, 
a gestão do prefeito Allyson Bezer-
ra (SDD).

O vereador afi rmou, “sabemos 
que há muitos recursos deixados 
pela gestão passada, mas temos um 
empenho da atual gestão em relação 
à construção de passarelas, ilumi-
nação do anel viário, fruto de uma 
parceria com o governo federal. Na 
Educação, as aulas nas escolas e nas 
unidades de educação infantil (UEIS) 
já foram reformadas e os alunos ga-
nharam material escolar e fardas”.

Gideon Silva explicou ainda 
que o prefeito Allyson Bezerra tem 
dialogado com todos os vereadores, 
inclusive os de oposição. “Já tivemos 
vários da oposição com emendas 
aprovadas. Elas serão destinadas 

para áreas como cultura, educação, 
parceiras do município com centros 
clínicos de reabilitação. A gestão 
caminha e se organiza mediante as 
difi culdades da pandemia e pelas 
difi culdades deixadas pelas gestões 
passadas”. 

Já o vereador Isaac da Casca (De-
mocracia Cristã), integrante da base 
aliada de Allyson Bezerra, explicou 
que, “o prefeito está trabalhando. Ele 
tem feito obras como, por exemplo, 
o Memorial da Resistência (que está 
sendo reformado), a Praça da Pirâ-
mide (que está sendo reformada), e 
as reformas do Mercado do Alto da 
Conceição”, ressaltou. 

Segundo o parlamentar, “temos 
muito a ser feito. O prefeito está 
apenas com 11 meses à frente da 
Prefeitura, então Allyson vem traba-
lhando. Acredito que nós estamos 
trabalhando para uma qualidade de 
vida melhor para o povo de Mosso-

ró”, explicou Isaac da Casca. 

Oposição não vê avanços
“Infelizmente, não tem palavra, 

pois no debate político entre ele e a 
ex-prefeita Rosalba, o prefeito falou 
em um monte de coisas que seriam 
feitas e, até agora, não cumpriu ne-
nhuma dessas promessas de campa-
nha”, desabafou o vereador de opo-
sição, José Peixeiro (PP), sobre os 11 
meses de gestão de Allyson Bezerra.

Questionado sobre quais seriam 
as propostas de governo que não 
foram cumpridas, o vereador escla-
receu, “que em seis meses, ia acabar 
com todas as cirurgias eletivas (isso 
registrado em cartório) e as de cata-
ratas. Outra promessa foi em relação 
à UPA das Abolições. O prefeito disse 
que, sendo eleito, faria. Para mim, 
pessoalmente, ele falou que ia fazer o 
Shopping do Vuco-Vuco e o Mercado 
do Peixe. E sequer iniciou o projeto”, 
falou. 

Para o vereador Francisco Carlos 
(PP), “estamos prestes a completar 
1 ano da administração municipal 
do prefeito Allysson Bezerra e, pou-
co coisa se viu sendo feita, que não 
fosse aquilo que fi cou encaminhado 
pela gestão anterior”, frisou. Ele disse 
ainda, “todas as obras que são rea-
lizadas na cidade de Mossoró hoje, 
são frutos de projetos bem da via-
bilização de recursos deixados pela 
administração de Rosalba Ciarlini”, 
afi rmou. 

Para o vereador Francisco, do 
trabalho de Allysson Bezerra, “nós 
não estamos vendo nada de concre-
to ainda, trata-se de uma adminis-
tração convencional que tem muito 
pouco a mostrar. Eu, enquanto vere-
ador de oposição, não fui convidado 
para conversar com o prefeito ao 
longo deste ano”, reclamou. 

Vereadores divergem sobre 
avanços da gestão de Allyson
DIVERGÊNCIAS | Vereadores 
da Situação e Oposição têm 
visões diferenciadas sobre 
os feitos realizados ao longo 
dos 11 meses da gestão 
Allyson Bezerra em Mossoró

Enquanto Oposição reclama de promessas não cumpridas, a Situação enumera ações desenvolvidas pelo prefeito Allyson

PMM

A gestão caminha e se 
organiza mediante as 
dificuldades da pandemia 
e pelas dificuldades 
deixadas pelas gestões 
passadas

“

GIDEON SILVA
VEREADOR DE MOSSORÓ
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Luiz Almir

Forró
Segunda-fei-

ra 13, o dia do 
forró. Este estilo 
de música que 
lembra o eter-
no Luiz Gon-
zaga passou a 
ser patrimônio 
público nacio-
nal, o Nordeste 
está orgulhoso. 
Amazan, que-
rido prefeito 
de Jardim do 
Seridó, um 
dos grandes 
forrozeiros do 
Brasil, esteve 
em Brasília pa-
ra juntos com 
outros grandes 
forrozeiros do 
Nordeste come-
morar o dia do forró, junto com o presidente Bolsonaro!

REPRODUÇÃO

Maranguape
Moradores e comerciantes 

da Alameda Maranguape estão 
indignados com a STTU, que 
mais uma vez, de maneira irres-
ponsável, sem consultar mora-
dores e comerciantes, fecharam 
a maioria dos retornos, como já 
não bastasse o aumento abusivo 
dos combustíveis.

STTU
Impossível, 250 mil pessoas 

circularem por dia no comércio 

do Alecrim, sem que a STTU di-
ga aonde possa estacionar, a fun-
ção é só multar/multar, a mes-
ma situação vem ocorrendo nas 
praças da Árvore de Mirassol.

Drogas
Parabenizo a nossa gloriosa 

e sofrida Polícia Militar, que com 
muito esforço apreendeu mais 
de uma tonelada de drogas no 
nosso Estado em 2021. A droga é 
o que mais destrói a nossa juven-
tude. Parabéns!

Saúde
A partir de hoje, o hospital Walfredo Gurgel só receberá pa-

cientes em casos graves e encaminhado por UPAS, postos de 
saúde ou médicos, os atendimentos através de ambulância que 
vem do interior terão que passar por esses locais citados para 
que o paciente seja encaminhado ao Walfredo, com a falta de 
médico, remédio, com certeza teremos muita gente pobre mor-
rendo. Deus nos proteja.

Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina
Esse é o pensamento do prefeito Álvaro Dias, 

que diz em alto e bom som em toda imprensa, 
que não será candidato, ao mesmo tempo diz 
que poderá se compor numa chapa com Fátima 
Bezerra em 2022. Na verdade, a obsessão de Ál-
varo Dias é eleger o fi lho deputado estadual.

Política
A consciência pesou na pequena cabeça do 

ex-prefeito Carlos Eduardo, que embarcou para 
os EUA, onde promete fazer uma refl exão, se o 
caminho político dele é juntar-se ao PT de Fáti-
ma e Lula. Que Deus proteja na ida e na volta!!!

Plano Diretor
É grande a expectativa para que o próximo 

dia 23, a Câmara Municipal de Natal, aprove o 
novo plano diretor, que irá tirar Natal de 14 anos 
de atraso, respeitando o meio ambiente, mais 
dando direito ao desenvolvimento, construção 
de prédios comerciais, condomínios residen-
ciais de até 20 andares, principalmente na nos-
sa querida e sofrida Zona Norte, a começar da 
redinha.

REPRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Parna-
mirim foi notifi cada ofi cial-
mente, nesta terça-feira 14, 

da soltura e, consequentemente, da 
reintegração do vereador Diogo Ro-
drigues (PSD) àquela Casa Legislati-
va. Diogo, que estava preso na Cadeia 
Pública de Ceará-Mirim, na Grande 
Natal, e afastado do mandato desde 
20 de abril, teve sua prisão relaxada 
pela juíza Manuela de Alexandria Fer-
nandes Barbosa, da 2ª Vara Criminal 
de Parnamirim. Com esta decisão, o 
vereador deve ser reintegrado ainda 
esta semana à Casa legislativa.  

Porém, tramita na própria Câma-
ra Municipal um processo em que o 
suplente Dr. César Maia, pede a cas-
sação do mandato do vereador Diogo 
Rodrigues por quebra do decoro par-
lamentar e por faltar às sessões ple-
nárias.  Para analisar este pedido, foi 
criada uma comissão composta pelos 
vereadores Diego Américo (presiden-
te), Gabriel César – ambos do PSL -, e 
Afrânio Bezerra (Avante), que é vice-
-presidente da Câmara de Vereadores 
de Parnamirim.

“O vereador Diogo Rodrigues deve 
ser reempossado ainda esta semana. 
No entanto, estamos analisando, ba-

seado no Regimento Interno da Casa, 
o pedido de seu suplente (Dr. César). 
Ele alega que o vereador Diogo faltou 
1/3 das sessões e que quebrou o de-
coro parlamentar. No caso das faltas, 
o ordenamento da Casa já deixa claro 
que, quando o vereador é privado de 
sua liberdade as faltas não podem ser 
computadas. Mas no caso de decoro, 
estamos analisando o fato do verea-
dor responder ao processo criminal”, 

explicou Diego Américo, informando 
que em até 15 dias conclui o relatório 
e leva a questão para ser votada em 
plenário daquela Casa legislativa.

O caso
Diogo Rodrigues foi apontado pe-

lo Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MP-RN) como operador 
do esquema de fraudes no sistema de 
marcação de consultas e exames do Sis-

tema Único de Saúde (SUS) no Estado.
Consta na denúncia que Diogo e 

sua esposa Monikely Nunes – funcio-
nária de um cartório em Parnamirim 
-, faziam inserções de dados falsos no 
Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Usuários do SUS (SIGUS) – sistema 
informatizado utilizado pela Sesap e 
por alguns municípios para regular 
a oferta, e agendamento de proce-
dimentos do SUS – burlando a fi la. 

Diogo Rodrigues e Monikely Nunes 
foram denunciados pelo MP-RN por 
corrupção passiva, peculato, inser-
ção de informações falsas em banco 
de dados da administração pública e 
lavagem de dinheiro.

O vereador também responde 
pelo crime de fraude em licitação. So-
madas apenas as quatro denúncias 
já oferecidas pelo MP-RN e recebidas 
pela Justiça potiguar, Diogo Rodri-
gues responde 300 vezes por corrup-
ção passiva, 300 vezes por peculato, 
476 vezes por inserção de informa-
ções falsas em banco de dados da 
administração pública, 83 vezes por 
lavagem de dinheiro e uma vez por 
fraude em licitação. A operação fi cou 
conhecida como fura-fi la.

Com o apoio da Polícia Militar, 
a Operação Fura-fi la cumpriu dois 
mandados de prisão preventiva, um 
mandado de prisão temporária e 
ainda outros 22 mandados de busca e 
apreensão nas cidades de Natal, Par-
namirim, Mossoró, Caicó, Monte Ale-
gre, Areia Branca, Brejinho, Frutuoso 
Gomes, Rafael Godeiro e Passa e Fica. 
Também houve o cumprimento de 
um mandado de busca e apreensão 
na cidade de São Paulo.

Ao todo, 27 promotores de Justiça, 
42 servidores do MPRN e 90 policiais 
militares participaram da ação. Com 
o oferecimento e recebimento das de-
núncias iniciais, o MPRN disponibili-
za a peça que resultou na defl agração 
da Operação Fura-fi la. Obedecendo à 
determinação judicial, dados de pa-
cientes foram suprimidos.

Diogo Rodrigues, vereador preso na 
Operação Fura-fila, pede reintegração 
COMISSÃO | Está em análise 
o pedido do suplente Dr. 
César para que a Câmara 
de Parnamirim casse o 
mandato do vereador Diogo 
Rodrigues

Diogo Rodrigues estava preso na cadeia pública de Ceará-Mirim desde 20 de abril e enfrentará pedido de cassação
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Home Center Ferreira Costa entra 
na disputa pelo mercado de Natal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Diretor Conrado Ferreira Costa revelou que empresa já tinha interesse em Natal desde o começo da década 

TRANSFORMAÇÕES

Projeto Quintais Produtivos em Serra do Mel é documentado em livro

Primeiro é alimentação; depois, 
a moradia. Sempre foram es-
tas as grandes prioridades da 

população e que animam os inves-
timentos nos setores de supermer-
cados e atacarejos e home centers, 
aquelas mega lojas que concentram 
desde material de construção até 
acabamento e decoração.

Com a pandemia e o isolamen-
to social da classe média esses dois 
setores se expandiram ainda mais 
e o resultado é a abertura em Natal, 
ainda esta semana, da Ferreira Costa, 
a quinta maior varejista do segmento 
de material de construção do Brasil 
no ranking da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco).

Com 137 anos de fundação, a 
rede pernambucana com oito lojas 
espalhadas pelo Nordeste tem um 

princípio simples e agressivo de 
operação: com quase 80 mil itens à 
disposição em 10 mil m2 onde antiga-
mente funcionava o Hiper Bompreço 
de Ponta Negra, ao lado do Shopping 
Cidade Jardim, a empresa construiu 
uma área de estocagem de produtos 
em dois níveis de 14 mil m2.

“Não é um Centro de Distribui-
ção”, faz questão de explicar Conrado 
Ferreira Costa, diretor comercial e 
de marketing da empresa, da quinta 

geração dos fundadores. “É apenas 
para suprir a loja e as vendas pela in-
ternet”, acrescenta.

Para deixar tudo pronto para 
o público esta semana, a Ferreira 
Costa investiu R$ 80 milhões e abriu 
500 novos postos de trabalho exclu-
sivamente para o home Center - sem 
falar nos demais empregos a serem 
gerados pelos parceiros com contra-
tos para lojas no mall.

Conrado lembra que a empresa 

já tinha interesse em Natal desde o 
começo da década e chegou a com-
prar uma grande área no bairro de 
Neópolis por ocasião do fechamento 
da Alpargatas.  

Mas a crise de 2015, a mesma 
que paralisou o mercado imobiliário, 
retardou o investimento, até a venda 
do Hiper Bom Preço para o Grupo 
BIG disponibilizar a loja de Ponta 
Negra, que apareceu como a melhor 
opção para Ferreira Costa, que agora 

está se desfazendo do terreno adqui-
rido anos antes.

Um ano e meio depois de um ca-
ro processo de reforma e construção, 
que esta semana ainda dava os últi-
mos retoques, o grupo entra ofi cial-
mente na briga, num segmento que 
tem 120 home centers no Brasil.

“Pode parecer muito, mas é insig-
nifi cante se comparado ao mercado 
norte-americano de home centers 
com quatro mil pontos’’, diz Guilher-
me Costa, superintendente do grupo, 
pertencente à quarta geração da fa-
mília.  Os EUA têm uma diferença de 
apenas 100 milhões de habitantes a 
mais do que o Brasil.

Com 1 milhão de seguidores nas 
principais redes sociais, 80% compos-
to de mulheres, a solução pragmática 
da Ferreira Costa é atender diferentes 
públicos com pronta entrega seja na 
loja ou no e-commerce ou entrega 
expressa em até duas horas.

Agregou ainda cesta de mais de 
23 serviços, que inclui desde vendas 
por atacado, lista de casamento, 
serviço de bordado, vendas para em-
presas, praça de alimentação, entre 
outros.  

“Com a pandemia e o isolamento 
social, muita gente começou a olhar 
a casa de uma maneira diferente e 
as mulheres principalmente são um 
público que nos interessa a partir da 
grande infl uência que exerce na hora 
de construir, reformar ou decorar”, 
lembra Guilherme.

NEGÓCIOS | Com 137 
anos de fundação, a rede 
pernambucana com oito 
lojas espalhadas pelo 
Nordeste tem um princípio 
simples e agressivo de 
operação: dispor de 80 
mil itens de produtos e um 
depósito maior que a loja 
para dar conta de entregas 
expressas em até duas horas

Materializados nas mesas 
de moradores do muni-
cípio de Serra do Mel, os 

resultados do projeto Quintais Pro-
dutivos estão presentes também no 
livro Quintais Produtivos – Ventos 
da Esperança. A publicação é uma 
iniciativa do Sebrae no Rio Grande 
do Norte e foi lançada quinta-feira 
9, na Vila Amazonas, em Serra do 
Mel. Através de textos e fotos, o 
livro documenta como a parceria 
entre o Sebrae e a Voltalia Brasil 
provém alimento para nove famí-
lias, através do reaproveitamento 
de água em seus quintais.

O título da publicação faz refe-
rência ao sentimento de esperança 
das famílias impactadas pelo proje-
to, que faz parte das ações sociais 
e ambientais da Voltalia Brasil. A 
multinacional é responsável por 
um dos maiores parques eólicos do 
mundo, instalado em Serra do Mel 
– localizado em uma das regiões 
mais áridas do Estado e que, histo-

ricamente, se ressente da escassez 
de água.

As histórias retratadas no livro 
mostram as transformações no dia 
a dia das nove famílias benefi cia-
das pelo projeto piloto. Com foco 
na produção familiar, a iniciativa 
mostra que, a partir do reuso da 
água utilizada no banho, na lava-
gem de roupa e de louça, é possível 
promover segurança alimentar 
e até gerar renda extra. Entre os 
principais cultivos produzidos nos 
quintais produtivos, estão hortali-
ças, frutíferas e plantas para a ali-
mentação animal.

A transformação surpreendeu 
moradores de Serra do Mel. “Eu não 
imaginava que isso era possível, e 
estou muito feliz com os resultados 
no meu quintal. Eu cultivo banana, 
pimenta, cebolinha, tomate-cereja, 
coco e várias hortaliças. Uso para 
me alimentar e ainda vendo algu-
mas coisas. Além disso, o quintal 
produtivo trouxe uma coisa muito 

melhor: melhorou a saúde da mi-
nha mulher, que tinha depressão. 
Isso é o melhor”, comemora o agri-
cultor Carlos Antônio Justino.

Para o morador José Hélio Mo-
rais, mais conhecido na região co-
mo Cabo Hélio, o projeto Quintais 
Produtivos é transformador. Não só 

pelo aspecto social, mas também 
pela questão ambiental. “A gente 
não tinha perspectiva de que coisa 
boa assim pudesse acontecer. E aí 
vemos agora as plantas frutifi cando, 
a gente colhendo ervas medicinais, 
hortaliças e isso tudo sendo feito 
com aquela água que ia fi car empos-

sada no quintal, juntando mosquito 
e deixando tudo com cheiro ruim. 
O projeto veio mesmo para trans-
formar nossas vidas”, avalia. Ambos 
são benefi ciados pela iniciativa.

O diretor superintendente do 
Sebrae-RN, José Ferreira de Melo 
Neto, lembra o poder determinante 
entre a instituição e a Voltalia, de 
promover melhorias na vida dos 
moradores benefi ciados. Para Melo, 
“a parceria com a Voltalia e outros 
atores, que resultou na melhoria da 
qualidade de vida, geração de traba-
lho e renda e o respeito ao meio am-
biente, tem feito a diferença na vida 
das famílias benefi ciadas”, enfatiza.

De acordo com o gestor do Pro-
grama Agronordeste/RN, Elton Alves, 
a parceria entre Sebrae-RN e Voltalia 
se confi gura como instrumento de 
transformação. “Como o livro mesmo 
descreve, na esperança de melhoria de 
vida, essa parceria é transformadora 
da realidade dessas famílias, que têm 
contextos tão limitados e restritivos.”

DIVULGAÇÃO

 Título da publicação faz referência ao sentimento de esperança das famílias
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SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO 

FISCAL E REPRESENTANTES SINDICAIS 
 

            O Presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio Grande do Norte – 
SINDILOJAS/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 12 do Estatuto, convoca Assembleia 
Geral para as 09:00horas do dia 25 de janeiro de 2022, na sede do sindicato, localizada à Rua Açu, nº 506, Tirol, em 
Natal/RN, cuja Ordem do Dia será a eleição para composição da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Representantes 
Sindicais, com observância do seguinte protocolo: 
- A Assembleia Geral será instalada em Primeira Convocação, às 08:30horas do dia 25 de janeiro de 2022, na sede do 
Sindicato, com o quórum de 2/3 (dois terços) do total de eleitores aptos a votar 
-  Não sendo atingido esse quórum, ficará automaticamente convocada nova Assembleia Geral para as 09:00 horas do 
mesmo dia, quando deliberará por maioria dos votos dos associados presentes. 
- A Assembleia Geral será encerrada às 17:00 horas, em qualquer uma das convocações. 
- O registro de chapas deverá ser feito na Secretaria do Sindicato até 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, 
encerrando-se o prazo às 18:00horas desse dia. 
- O requerimento de registro de chapas deverá ser encaminhado ao Presidente do Sindicato em duas vias e assinado 
por qualquer um dos candidatos que a integram, instruído com os seguintes documentos: ficha de qualificação e 
identificação pessoal de cada um dos candidatos em duas vias devidamente assinadas; prova de serem titulares, sócios 
ou diretores de empresas associadas, nos termos do Estatuto e Chapa contendo o nome de todos os candidatos, 
efetivos e suplentes. 
- Verificada irregularidade na documentação apresentada, o Presidente notificará o interessado para que promova a 
correção no prazo de 48:00horas. Encerrado esse prazo sem correção das irregularidades, o registro será 
automaticamente cancelado, independentemente de notificação. 
- Os demais atos eleitorais estão previstos no Estatuto da entidade. 
Dê-se publicidade de conformidade com o § 3º do art. 12 do Estatuto. 
 

Natal(RN), 14 de dezembro de 2021. 
 

GILBERTO DE ANDRADE COSTA - Presidente 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
Josenildo dos Santos Araújo MEI (JM COLETAS), CNPJ 44.282.771/0001-84, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada de Instalação e Operação (LSIO) para uma indústria salgadeira para beneficiamento 
de couro e ossos bovinos, localizada no Sítio Volta, 10A, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN. 
 

JOSENILDO DOS SANTOS ARAÚJO 
Representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 011/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS, no dia 30/12/2021 as 15h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-
se a disposição o edital e seus anexos, Núcleo Administrativo, Praça da Criança, nº 1000, 
Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra /RN, no e-mail: licitacao@afonsobezerra.rn.gov.br, 
bem como no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. 

Lucas Alves Nunes - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.308/2021

A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, Objeto: Construção de Praça Etapa 1 e 
Etapa 2 no município de Bento Fernandes/RN. Se realizará as 09h00mim do dia 30 de dezembro 
de 2021. O edital completo será disponibilizado pelo e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, ou 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, Rua 
Tiradentes, 66, Centro, Bento Fernandes/RN, de seg. a sexta no horário das 08h00mim às 
14h00mim. Outras informações serão prestadas através do telefone (84) 3637- 0116.

Bento Fernandes/RN, em 14 de dezembro de 2021
A Comissão permanente de licitação (CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº04/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que no dia 31 de dezembro de 2021, às 08h30 Fará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2021, que tem como objeto a contratação 
de Empresa especializada para execução e sistema de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos sólidos coletados no município de Felipe Guerra/RN, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos 
do Instrumento Convocatório. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 
07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais 
e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 13h ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 14 de dezembro de 2021
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes, CONVOCA os servidores que 
foram exonerados/demitidos e/ou que mantiveram vínculo com o Município de Ipanguaçu/RN, CNPJ nº 
08.085.318/0001-24, no período de setembro de 2002 a abril de 2003, a comparecerem no prazo de 30 
(trinta) dias, compreendido no período de 20 de dezembro de 2021 a 19 de janeiro de 2022, ao Setor 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, portando cópias da CTPS e do 
Cartão de PIS/PASEP no horário de 08:00h às 13:00h, para tratarem de assunto relacionado a 
regularização da individualização de FGTS.

Ipanguaçu/RN, 14 de dezembro de 2021
ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
– LSIO

O Município de Pedro Avelino/RN, 08.294.654/0001-87, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E 
OPERAÇÃO - LSIO para a CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL 
TÊXTIL, localizada NA RUA DO CANÁRIO – BAIRRO BOHAB – ZONA URBANA 
- MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito

A Polícia Militar prendeu, em 
flagrante, um criminoso que 
tentava roubar um aparelho 

de ar-condicionado uma agência de 
turismo, localizada entre as avenidas 
Miguel Castro e São José, na tarde de 
terça 14, no bairro de Lagoa Nova, em 
Natal.

Segundo informações da Polícia 
Militar, dois bandidos foram até a 
parte de trás de uma loja para furtar 
um aparelho de ar-condicionado. A 
polícia percebeu a atitude suspeita 
e os pegou em flagrante, no ato do 
furto. Um deles, conseguiu fugir, mas 
o outro foi preso e conduzido para a 

Central de Flagrantes da Polícia Civil, 
assim como as vítimas, que também 
foram conduzidas para prestar depoi-
mentos.

Para auxiliar nas buscas, o Po-
tiguar 01 foi acionado, mas até o fe-
chamento desta edição, o criminoso 
não foi encontrado. 

Ladrões de carros 
aterrorizam vítimas
PERIGO | Patrulhamentos 
não têm evitado ações dos 
bandidos, que agem com 
frequência, na capital

Pelo menos dois criminosos 
se envolveram no roubo de 
um carro, na noite de segun-

da-feira 13, no conjunto Parque 
dos Coqueiros, na zona Norte de 
Natal. Imagens de câmeras de se-
gurança mostram o veículo esta-
cionando em via pública e sendo 
abordado por suspeitos. Um dos 
bandidos chega a colocar a mão 
na região da virilha, mas não é 
possível afi rmar se ele estaria pe-
gando uma arma.

A ocorrência aconteceu por 
volta das 19h17, conforme mostra 
o vídeo divulgado. O carro era do 
tipo strada de cor vermelha. Após 
o crime, a Polícia Militar – através 
do 4º Batalhão – foi acionada, 
fez buscas e encontrou o veículo 
abandonado em Nordelândia, no 

bairro Lagoa Azul.
O veículo foi encaminhado 

para a Delegacia Especializada de 
Defesa e Propriedade de Veículos 
e Cargas. O dono do carro também 
se encaminhou até o local para re-
alizar os procedimentos cabíveis.

Dois minutos depois, outro 
crime foi registrado, dessa vez, 
na zona Sul de Natal. Às 19h19, o 
carro de uma família foi roubado. 
Imagens de câmeras de segurança 
revelaram o crime, que foi regis-
trado na rua Ubaia, no conjunto 
Cidade Satélite, bairro Pitimbu.

Pelo menos dois bandidos-
chegaram em um veículo cinza e 
abordaram a família que estava em 
um carro vermelho. O criminoso 
aponta a arma na direção do carro 
enquanto anuncia o assalto. As du-
as vítimas desceram e, às pressas, 
tentaram tirar uma criança do ban-
co de trás. Quando todas as vítimas 
desembarcaram, o criminoso dis-
parou com o veículo pela rua.

O 9º Batalhão da Polícia Mi-
litar foi acionado, buscas foram 

feitas, mas os suspeitos consegui-
ram fugir. Até o fechamento desta 
edição, os criminosos não foram 
presos, mas segundo a assessoria 
do 9º Batalhão, o patrulhamento 
foi reforçado na região.

Questionado pela reportagem 
sobre a insegurança que tomou 
os locais onde ocorreu os assaltos, 
o comandante do policiamento 
metropolitano, coronel Antônio 
Marinho da Silva, relatou que o 
patrulhamento foi reforçado nes-
ses locais.

“Já estamos fazendo isso. Se 
você verifi car, vai ver. Vários pro-
cessos de patrulhamento em Pi-
timbu, no Parque dos Coqueiros e 
na Zona Norte estão acontecendo. 
Hoje, colocamos várias duplas em 
pontos sensíveis da cidade.”

O AGORA RN também procu-
rou a responsável pela comuni-
cação pela Polícia Civil, delegada 
Dulcineia Costa, para obter mais 
informações sobre os casos, mas a 
policiais não respondeu as tentati-
vas de contato.

Acusado de tentar roubar em 
agência de turismo é preso

COMPARSA ESCAPOU

REPRODUÇÃO

No conjunto Cidade Satélite, que tem sido alvo constante de investidas criminosas, mais um assalto foi registrado



Natal, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 11Geral
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO DIVINO LTDA, CNPJ: 43.679.820/0001-64, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, com 
validade: 13/12/2027, para Posto Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade 60m3, localizado na Rua 
Zeus, 1640, Alto do Sumaré, Mossoró/RN. 
 

THIERRY LUCAS BEZERRA DE MORAIS 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-158509/TEC/RLO-0063, com prazo de validade até 13/12/2024 em 

favor de 01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
7-LOR-0070A-RN: 9.389.449,00 mN; 667.418,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e 
Compressora (ECC) LOR-A (9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena (LOR), 
Município de Governador Dix Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-166894/TEC/RLO-0917, com prazo de validade até 30/01/2026 em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
7-LV-0049D-RN: 9.379.408,10 mN; 660.718,50 mE, com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora 
(ECC-CENTRAL) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), 
Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-170408/TEC/RLO-1154, com prazo de validade até 27/03/2025 em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
7-ASB-0001-RN: 9.388.574,00 mN; 657.793,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) 
ASB-A (9.388.649,00 mN; 657.394,00 mE), Polo RQF, Campo de Produção de Asa Branca (ASB), Município de 
Felipe Guerra/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SDM DW 10 e SDM DW 16, 

localizados em Sabiá da Mata, município de Assú/RN. 
 Licença Simplificada para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SDM DW 10 e SDM DW 16, localizados 

em Sabiá da Mata, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SDM DW 10 e SDM DW 16, localizados em 

Sabiá da Mata, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para Perfuração para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SDM DW 25, SDM DW 08, 

SDM DW 04, SDM DW 23, SDM DW 22, SDM DW 12, SDM DW 36, localizados em Sabiá da Mata, 
município de Assú/RN 

 Licença Simplificada para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SDM DW 25, SDM DW 08, SDM DW 04, 
SDM DW 23, SDM DW 22, SDM DW 12, SDM DW 36, localizados em Sabiá da Mata, município de 
Assú/RN. 

 Licença Prévia para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SDM DW 25, SDM DW 08, SDM DW 04, SDM 
DW 23, SDM DW 22, SDM DW 12, SDM DW 36, localizados em Sabiá da Mata, município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SBO DW 31, SBO DW 53, SBO DW 54, 

SBO DW 34, SBO DW 33, SBO DW 22 e SBO DW 44, localizados em Sabiá Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Simplificada para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SBO DW 31, SBO DW 53, SBO DW 54, SBO DW 

34, SBO DW 33, SBO DW 22 e SBO DW 44, localizados em Sabiá Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos SBO DW 31, SBO DW 53, SBO DW 54, SBO DW 34, 

SBO DW 33, SBO DW 22 e SBO DW 44, localizados em Sabiá Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para Perfuração para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SBO DW 37 e SBO DW 40, localizados 

em Sabiá Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Simplificada para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SBO DW 37 e SBO DW 40, localizados em Sabiá 

Bico de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos SBO DW 37 e SBO DW 40, localizados em Sabiá Bico 

de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para Perfuração para 01 (um) poços petrolíferos de códigos SBO DW 11, localizados em Sabiá Bico 

de Osso, município de Assú/RN. 
 Licença Simplificada para 01 (um) poços petrolíferos de códigos SBO DW 11, localizados em Sabiá Bico de Osso, 

município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (um) poços petrolíferos de códigos SBO DW 11, localizados em Sabiá Bico de Osso, 

município de Assú/RN. 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

O POSTO DE COMBUSTIVEL LORENA LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.617.302/0001-55, torna público que 
obteve do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação – LO para Revenda de Combustíveis Líquidos, nesta data, em favor do empreendimento, 
com capacidade de armazenamento de 60.000 L (sessenta mil litros), sendo estes: Gasolina Comum, Gasolina 
Aditivada, Etanol, Diesel Comum e Diesel S10. O empreendimento está localizado na Rua Francisco Jorge dos 
Santos, 390, Centro, CEP 59.665-000, Carnaubais-RN. 

NICODEMOS CAVALCANTE DANTAS 
CPF: 475.025.504-10 

Sócio Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO – LSIO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU, CNPJ 08.349.078/0001-28, com endereço na Rua Antônio Suassuna, 
Nº54, Zona Rural, no município de Patu/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada de Instalação e Operação - LSIO para 
construção de um Mirante com rampa de asa delta, restaurante, estacionamento e banheiros na Serra de Patu. 

  
Rivelino Câmara – Prefeito Municipal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL I, com 137,48 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para a UFV SERRA DO MEL II, com 103,11 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, como a Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 006/2021, realizada em 28/09/2021, a saber: 
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME- CNPJ: 18.917.544/0001-88, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 254.509,95 (duzentos e cinquenta e quatro mil, 
quinhentos e nove reais e noventa e cinco centavos).
Objeto: Pavimentação de estradas vicinais (Passagens Molhadas) no Município de Jardim 
do Seridó/RN.
02- HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 006/2021 
com início 09 de setembro de 2021, realizada em 28 de setembro de 2021 (terça-feira), nos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo 
a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em 
favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 14 de dezembro de 2021
Ana Maria Medeiros Vilar dos Santos

Prefeita Municipal em exercício

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

O Município de Jardim do Seridó-RN, CNPJ n.º 08.086.662/0001-38 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, à Licença Prévia de n.º 2020-153535/TEC/LP-0066 com prazo de validade até 
04/09/2022 para a Construção do Abatedouro Público Municipal, localizado no Sítio São 
Gonçalo, BR-427, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAM SILVA
Prefeito Municipal

SINDICIMENTO/RN - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E 
GESSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O SINDICIMENTO/RN - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E 
GESSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, na pessoa de seu Presidente e subscritor o 
Senhor  LUIZ GONZAGA ALVES PINTO, CPF: 020.293.564-76, residente a Rua Nidinha Paula, Bairro: 
Abolição III - CEP: 59.612-240 no município de Mossoró/RN convoca TODA categoria dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Cimento, Cal e Gesso do Estado do Rio Grande do Norte – RN, para Assembleia Geral 
Extraordinária de Ratificação de Fundação do Sindicato a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2022 às 
11h00min em primeira convocação e às 12h30min em segunda e última convocação no seguinte endereço:  
Estrada do Velame KM 6,0, S/N Zona Rural, CEP: 59.695-000 cidade de Baraúna/RN, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Ratificação da Fundação do Sindicato;  

Mossoró – RN, 14 de dezembro de 2021. 
 

 LUIZ GONZAGA ALVES PINTO 
Presidente / Subscritor 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse, nesta terça-feira 
14, que  vai tratar com a 

equipe econômica sobre reajuste 
salarial para agentes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Polícia 
Federal (PF) e do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) 
até o ano que vem.

“Temos que valorizar vocês 
também, não podemos fi car ape-
nas nos discursos e nas promes-
sas”, afi rmou o presidente.

“A questão de recursos [para 
o reajuste salarial] para vocês, a 
parte humana, se Deus quiser, 
hoje à tarde a gente resolve”, 
disse o presidente, que também 
convidou os diretores da PRF, 
Silvinei Vasques, e da Polícia Fe-
deral (PF), Paulo Maiurino, para 
participarem do lançamento do 
programa Rodovida 2022, no Pa-
lácio do Planalto. O programa é 
da PRF, com apoio do Ministério 
da Infraestrutura

A ação, segundo a Agência 
Brasil, tem como foco a integra-
ção entre órgãos públicos fede-
rais, estaduais e municipais para 
a fi scalização, prevenção e redu-
ção de acidentes de trânsito.

Na segunda 13, sem dar deta-
lhes, por meio das redes sociais, 
o ministro da Justiça, Anderson 
Torres, já havia adiantado que en-
tregou ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, uma proposta pa-
ra “reestruturação das carreiras” 
policiais. Segundo ele, a medida 
busca “ainda mais valorização 
das forças de segurança”.

ESTUDO | Ministro Anderson 
Torres entregou ao 
colega Paulo Guedes, 
proposta tratando sobre 
“reestruturação das 
carreiras” policiais

Bolsonaro: policiais federais 
devem ter reajuste até 2022

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Presidente Jair Bolsonaro participou de evento e deu a notícia que agrada os policiais federais
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

BAHIA
O decorador maravilhoso e 

baiano mais potiguar que existe, 
Clodualdo Bahia, comemorou com 
festa na sua Design Brasil seus 55 
anos de vida. O tema de festa foi vida 
e liberdade, inspirado na pegada 70 
de paz e amor e com direito até um 
frente de kombi, espaço instagra-
mável para inúmeras fotos. Mesmo 
num domingo recebeu o abraços dos 
amigos. Cantou e dançou muito ao 
som do cantor Robson Paiva e sobre-
tudo agradeceu a Deus por chegar 
ao seu mês de dezembro - no qual 
festeja de ponta a ponta - cheio de 
saúde e de trabalho. Clodualdo é um 
profi ssional incrível, um ser humano 
generoso, criativo e longe da fi gura  
do chato pedante que o natalense 
mistifi ca . Ele é gente bacana demais! 
Que venha mais meio século! 

SEPARAÇÕES 
A coluna não notícia separações. 

Não têm esse prazer mórbido de 
adentrar demasiadamente o particu-
lar das pessoas. Nos últimos meses 
tem recebido notícias e informações 
sobre casais que não estão mais 
juntos. Isso é coisa da vida, acon-
tece. E a especulação em torno dos 
motivos mostra o pior das pessoas. 
As coisas tem prazo de validade, os 
relacionamentos também. Não cabe 
a qualquer um julgamentos. Deixa a 
vida dos outros seguir. Se você é pró-
ximo de alguém que está nessa fase, 
fi que junto, seja só amigo, dê ombro, 
colo, carinho, não tome dores.

PETS 
Com a chegada do verão,  os tu-

tores precisam redobrar os cuidados 
aos cães contra pulgas e carrapatos. 
Conhecida como a doença da 
estação, a erliquiose canina é comum 
e pode causar sérios problemas de 
saúde, caso não seja tratada rapida-
mente. O aumento da temperatura e 
a umidade leva a casos de infestação 
por pulgas e carrapatos, pois esse cli-
ma favorece. Portanto fi que de olho 
para que seu bichinho não sofra .

RYCO
Fundador da empresa de 

exploração espacial SpaceX e da 
fabricante de carros elétricos Tesla, 
Elon Musk foi eleito pela revista 
americana Time, “a pessoa do ano”. 
De acordo com a publicação, o bi-
lionário - com patrimônio de mais 
de US$ 188 bilhões (US$ 1 trilhão), 
foi escolhido pela ambição de 
salvar o planeta por meio de suas 
empresas, com infl uência na Terra 
e fora dela. Sul-africano nascido 
em Pretória, 50 anos, Musk tam-
bém teve destacada sua maneira 
excêntrica de fazer negócios que 
sempre mexe com o mercado de 
ações. Um de suas empresas a 
Neuralink,  estuda implementar 
chips cerebrais em humanos para 
ajudar na cura de doenças.

VIAGEM 
Um grupo de jovens potigua-

res, alunos do Pré CEI 2021 estão 
aproveitando dias no Sul, mas 
precisamente em Florianópolis. 
Na agenda muitas festas, Sun-
set, pool Party, visita ao parque 
temático Beto Carreiro, show de 
Cat  Deallers e ainda, claro, ida a 
Jurerê e Joaquina. Uma prévia da 
festa de formatura que ocorre dia 
22 no Boulevard. 

INSONES 
A charmosa Casa Haroldo foi 

palco de mais um encontro do 
chamado Clube da Insônia, que 
existe há quase 10 anos. A turma 
sempre promove uma noite 
daquelas, das boas, com direito 
a risadas, bebidas farta e comi-
da boa. No cardápio exclusivo 
desenvolvido por Haroldo Varela, 
Casquinho de Sirí, Pastel de 
Lagosta, Fillet aperitivo, Moqueca 
de ostra e peixe Siciliano, além 
de um Linguine com molho 
D’alfredo, camarão e farofa de 
Parmesão. Dos deuses! No grupo, 
a coluna, Eliana Lima, Alexandre 
Mulatinho, Wellington Paim, 
Cláudio Porpino, Habib Chalita/
Raissa Pinheiro e este ano um 
convidado extra: Ricardo Bezerra. 
De ausentes, Fabiano Pereira e 
Tertuliano Pinheiro.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tito Fechine, Clarissa Lyra Alves, Janaína Barros Araujo, Eduardo Melo e Geórgia Freire

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
Segunda-feira última o querido sagitariano  Carlos 

Alberto Marinho recebeu amigos chegados para comemorar 
a nova idade. Turma animada que rendeu até altas horas da 
terça-feira 
 Eu realmente não entendo porque o Brasil não pode ter um 

passaporte de vacina, a exemplo de outros países. Quem está lá fora 
vindo pode mesmo chegar de qualquer jeito? Que é daqui deve fi car 
exposto, é menos importante?
O TikTok divulgou sua retrospectiva 2021 com as 

músicas que viralizaram aqui e no mundo. Além do ranking, 
trouxe um mapa com as canções mais usadas e uma lista com 
os perfi s de artistas mais populares no Brasil.
 Hoje será apresentado enfi m o home center Ferreira Costa, 

que passa a funcionar no início da Roberto Freire. As 11h a 
diretoria recebe convidados especiais para conhecer a super loja 
em primeira mão.

Doutorado em música pela universi-
dade de Montreal, o maestro ANDRÉ 
MUNIZ é casado com uma cardiologis-
ta. No ano passado com o surgimento 
da covid, acompanhou todo dilema 
e carga imposta aos profi ssionais de 
saúde. Para prestar uma homenagem 
a eles, hoje coordena 50 pessoas da 
Filarmônica da UFRN num concerto, 
que conta com a participação de 
Roberta Sá, gratuito no anfi teatro 
da Universidade. Astral, profi ssional 
e grato aos médicos, enfermeiros e 
auxiliares @andremuniz962 acredita 
que música boa é a bem construída, 
feita para emocionar e encantar, 
indiferente se ser clássica, popular ou 
de raiz. Hoje dá uma prova disso! 

Não tenha medo de expor sua 
felicidade. Isso contagia“

“

VERONICA MACEDO

O encontro de amigos Matheus Adma e 
Gilberto Cavalcanti, no Camarote Senses

Ray Herald em vivas 
hoje pra sua Geórgia Freire

Ana Luíza Sinedino e Dorian 
Jorge Cabral no Carnatal

Em Floripa, os primos-amigos 
Lucas Araújo e Bia Morais

B-DAY- CLARISSA ALVES
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Esta é uma fase favorável para o seu bolso, tanto para 
organizar e planejar melhor suas despesas quanto para 
buscar meios alternativos de aumentar seus ganhos. 
O único alerta dos astros é para não misturar dinheiro 
com amizade, pois você pode se dar mal e perder grana.

A Lua na Casa das Transformações mostra que 
você pode ter um dia agitado, com mudanças 
e imprevistos. Procure fi car atenta a tudo que 
acontece à sua volta e mostre que sabe se adaptar 
às situações.

A Lua em quadratura com Saturno avisa que nem 
tudo será como você planejou nesta quarta-
feira, mas a vida é assim e você deve enfrentar os 
obstáculos com naturalidade, sem se estressar. Com 
Sol e Marte na Casa 8, as mudanças serão inevitáveis.

O céu recomenda que você se una aos colegas e trabalhe 
em equipe para cumprir metas e alcançar os objetivos em 
comum. Mas Lua e Saturno em confl ito podem azedar 
uma parceria com parentes, então, se você trabalha em 
família, convém ter muita paciência e jogo de cintura.

Seu trabalho vai render mais hoje se puder fugir de 
agitação e se isolar num canto calmo e tranquilo. 
A Lua em confl ito com Saturno indica que vai 
precisar de mais silêncio e concentração, seja ao 
cumprir as tarefas ou ao investir nos seus estudos.

Você vai contar com muita energia, iniciativa, 
determinação e disciplina no emprego, e terá todo 
apoio do céu para explorar seus talentos e mostrar do 
que é capaz. Lua e Saturno em confl ito só recomendam 
cuidado com problemas de comunicação.

Você vai mostrar uma disposição invejável para o 
trabalho, mas é melhor não contar com o apoio de 
colegas hoje, pois tensões no céu indicam que pode se 
decepcionar. E com a Lua na Casa 11, irá precisar de mais 
liberdade para fazer as coisas do seu jeito e no seu ritmo

A Lua no seu paraíso astral garante sorte, criatividade e um 
dia de boas conquistas para você. Você estará tão de bem 
com a vida que até as tarefas mais chatas vão parecer mais 
fáceis hoje. Só não convém facilitar com dinheiro, pois há 
risco de gastar demais ou de não receber uma grana.

O céu anuncia tensões para quem trabalha em parceria 
ou sociedade. Você deve controlar a impaciência, a 
teimosia e mostrar muito jogo de cintura se quiser 
evitar atritos. O primeiro passo é aceitar as diferenças 
de opinião, sem querer impor as suas vontades.

Tensão em família pode tumultuar um pouco as 
primeiras horas do seu dia, ainda mais se você agir 
com teimosia ou insistir demais em fazer as coisas 
do seu jeito — terá que ceder um pouco se quiser 
acalmar os ânimos.

A principal dica dos astros para você hoje é ser fl exível 
e mostrar que pode aprender novas formas de executar 
as tarefas. Se agir com teimosia ou resistir às inovações, 
pode enfrentar tensões e prejuízos no trabalho, então 
mostre que quer aprender e siga o exemplo.

Falar menos e ouvir mais pode ser um bom 
conselho para você nas primeiras horas do dia. 
Procure refl etir mais sobre o que os outros dizem 
e tente “ler nas entrelinhas” antes de tirar suas 
próprias conclusões — não se deixe enganar.

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
No SBT, Christina Rocha grava nesta 
semana as últimas edições de férias do 
“Caso de Família”...... E só retorna aos 
estúdios no dia 3 de fevereiro.A TV 
Jovem Pan enviou o jornalista Eliseu 

Caetano e o repórter cinematográfi co 
Arthur Coimbra a Kentucky para cobrir 
a destruição provocada por tornados.
O Filme “Diário de Viagem” com 

Manoela Aliperti, a Lica de “Malhação 
– Viva a Diferença”  e “As Five” teve 

exibições especiais no festival de cinema 
do Rio...... Estreia no circuito nacional 

só no ano que vem.O espetáculo 
“Silvio Santos Vem Aí” reestreia dia 21 
de janeiro no Teatro Raul Cortez, em 

SP...... Na paralela, a produção já tem 
convites para apresentações em várias 
cidades.O repórter Xico Prado usou 

suas redes sociais para explicar melhor 
o acontecimento da sua demissão na 

CNN...... Confi rmou a nota da coluna 
sobre sua demissão e disse que, depois 

de ter sido desligado, recebeu da direção 
uma oferta de transferência de Brasília 

para SP. Ele recusou.

Exceção
A Rede TV!, olha só, apena ela 

até agora veio a público falar da sua 
intenção de voltar a fazer os basti-
dores do carnaval.

Mas faz a conta: para ser possí-
vel os “bastidores”, terá que existir o 
“carnaval”.

Clube da costureira
A retrospectiva do esporte, que 

a Band exibe dia 22, a partir das 
22h45, será inteiramente comanda-
da por mulheres.

Foram escaladas: Cris Dias, 
Glenda Kozlowski, Lívia Nepomu-
ceno e Renata Fan.

Aí tem coisa
Paulo Vieira pediu sugestões pa-

ra seus seguidores nas redes sociais 
para um “possível”, especial de fi m 
de ano repleto de globais.

Mas como assim? O que pode 
ser?

Mundo da bola
Enquanto a HBO Max produz 

a série documental sobre Ro-
mário, a Netfl ix anunciou nesta 
terça-feira a estreia de “Neymar: 
O Caos Perfeito” no dia 25 de ja-
neiro.

No mesmo formato da concor-
rente, a produção terá três episódios 
e direção de David Charles Rodri-
gues.

Na cozinha
Nivaldo Prieto passa a dividir 

os campos esportivos com a varan-
da da casa dele, para dividir com o 
público no Youtube os seus conheci-
mentos sobre gastronomia e vinhos.

“Prieto na Varanda” é o título. 
Muita coisa que ele aprendeu em 
muitas viagens e também com as 
receitas de sua mãe.

Sem parar
Após viver a personagem Salma 

em “Gênesis”, Juhlia Ficer também 
fechou com a Record para a minis-
série “Todas as Garotas em Mim”, 
que começa a ser gravada em janei-
ro.

Ela vai integrar o núcleo do co-
légio.

Festa final
A Record exibe nesta quarta-

-feira a última festa de “A Fazenda 
13”. Conforme estabelecido, com a 
presença de todos os peões, exceto 
os expulsos e desistentes.

Amanhã é a grande fi nal.

Férias
Na TV Gazeta, Regina Volpato 

vai com o “Mulheres”, ao vivo, até o 
próximo dia 23 e entra em período 
de férias.  Só retornará em 24 de ja-
neiro.

Pâmela Domingues fi cará no co-
mando do programa durante a sua 
ausência.

Silêncio absoluto: TV nenhuma fala em carnaval
Diferentemente de outros 

tempos, nesta altura dos aconteci-
mentos já começava a ser intensa 
nos bastidores da TV a movimen-
tação com vistas ao carnaval.

Inclusive, com espaços desti-
nados ou reservados em suas pro-
gramações, para anunciar cober-
turas ou mesmo divulgar bailes, 
preparativos das escolas e outros 
do gênero.

Data hoje, por enquanto, nada. 
Pelo menos até agora, o bom senso 
está prevalecendo e, ao contrário 
do que aconteceu no ano passado, 
até como estopim da pandemia 
em nosso país, parece que estão 

todos com pé atrás.
O silêncio é quase absoluto, 

mesmo porque para que alguma 
coisa venha a acontecer, serão 
necessários patrocínios e muitas 
marcas importantes, com certe-
za, não devem querer agrega seus 
nomes a algo que pode ser muito 
arriscado.

E, se pensar direitinho, poderá 
haver até o risco do ridículo. Uma 
mesma TV, num jogo de futebol, 
respeitar um minuto de silêncio 
pelas pessoas que continuam sen-
do vítimas desta doença e, no mo-
mento seguinte, mostrar alguém 
qualquer rasgando a fantasia. 

LEANDRO RIBEIRO

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 15

ASPC
APROVEITAR

URANONAPA
ELOAÇII
LHAPARTO
HASTEUA

CORALMALA
DTETASDR

DECOTEPET
JAARVORE

BARESLAÇOS
NXPIORA

ATRAÇÃOAN
AUTOESTIMA
ROSSOAL

Repre-
ender em
voz alta

Objeto pa-
ra depilar
a sobran-

celha 

O sétimo
planeta
(Astr.)

Partici-
pantes

das Olim-
píadas

Parte 
flexível do
cotonete

O trabalho
feito 

manual-
mente

Fazer
parar;
deter

Grupo
vocal de
igrejas

Grande
buraco do

qual se
tira água

Local
predileto

do boêmio
(pl.)

Código da
Rússia, 

na internet

Ana Néri, 
heroína 

brasileira

Cada
quadro de
um progra-

ma (TV)

Amor-
próprio

Estrutura
que sofre
a osteo-
porose

Metal de
panelas

(símbolo)

Lucrar
com algu-
ma coisa 

Presente
comum

em listas
de casa-
mento

Boa Vista
(Geog.) 
Basta

(interj.)

Imitação
de couro

Apartamen-
to (pop.)

2, em
romanos

Via
pública

Neces-
sidade de

dormir
Avô (red.)

Elemento 
da corrente
Dígrafo de

"alheio"
Vogais

de "mula"
Bolsa de
viagem

A do Natal 
é o pinheiro

Certo;
correto

Plástico de
garrafas
Precioso; 
importante

Fica mais
doente

Sílaba de
"maços"

Nós dados
em tênis
Produtos 

de padaria

Separo 
Sabrina

(?), apre-
sentadora
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PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Novela mexicana perde 
A novela envolvendo a contrata-

ção do atacante, Zé Eduardo, parece 
não ter fi m. Segundo informações 
está tudo certo entre, América, Cru-
zeiro e Zé Eduardo. Agora, a liberação 
ainda não chegou ao clube alvirrubro 
para que Zé Eduardo possa se apre-
sentar. Às novelas mexicanas do SBT 
estão perdendo para essa do atacante.

Em Janeiro estou de volta
Respondendo aos vários torcedores que me perguntam nas minhas 

redes sociais, no próximo dia 05.01.22, estarei de volta aos programas 
nas TVs, Metropolitano, NMP e Web TV de São Gonçalo. Tirei trinta dias 
de férias, contudo o dever me chama no início do ano de 2022. Por en-
quanto continuo com a minha coluna aqui no AGORA RN e na 87.9 FM 
diariamente das 07h00 às 08h30 da manhã.

Eu contrataria l
A contratação do meia atacante, Fábio Lima, pelo ABC, eu considero co-

mo uma boa. Jogador pode ate não acertar no alvinegro, porém pelo que fez 
no Campinense neste ano de 2021 entendo que poderá ser útil ao clube do 
povo. Que Fábio Lima possa dar muitas alegrias a torcida alvinegra.

Eu contrataria ll
Entendo que a direção do América acerta ao contratar, Márcio Mossoró, ape-

sar dos seus 38 anos. A idade pesa para quem não se cuida. Márcio poderá ser o 
jogador diferenciado da equipe rubra em 2022. Jogador rodado e experiente, Már-
cio Mossoró, chega para mesclar a juventude do atual elenco que é muito jovem.

Justa homenagem
Por ocasião da última partida 

pela série A, do Fortaleza contra 
o Bahia, os jogadores da equipe 
alencarina entraram em campo 
com camisas homenageando ex-
-jogadores do tricolor. A camisa de 
número 9, usada por Wellington 
Paulista, tinha o nome de Erandir. 
Para os que não conhecem Eran-
dir Pereira Montenegro foi um dos 
maiores artilheiros do tricolor cea-
rense. Justa homenagem.

Quanta loucura
Assisti neste final de semana 

uma entrevista do lateral, Cicinho, 
ex-São Paulo, Roma, Real Madrid, 
entre outros. Cicinho contou os mo-
mentos difíceis que passou quando 
jogava na equipe espanhola e que era 
viciado em álcool. Em um dos dias 
em que estava bêbado ele conta que 
foi a uma loja onde comprou uma ca-
misa, uma jaqueta e uma calça jeans, 
pagando a bagatela de R$ 135 mil 
reais. É muito delírio amigos. Cicinho 
hoje é uma outra pessoa. Está longe 
do vício há oito anos.

Estão certos
Vejo nas redes sociais muitas 

cobranças dos torcedores de ABC 
e América por contratações. Os 
presidentes dos dois clubes, José 
Ivanaldo e Bira Marques, estão cer-
tos ao só contratarem se puderem 
pagar. Não adianta contratar e não 
poder pagar. Agem corretamente 
os dois mandatários.

Fechado
Conforme eu disse aqui mesmo na coluna a aproximadamente três se-

manas a chapa para presidente e vice-presidente do Alecrim está fechada. O 
advogado, Luiz Henrique, encabeça a chapa e terá como seu vice o atual presi-
dente, Chico. Que eles possam tirar o Alecrim deste buraco em que o alviverde 
se encontra no momento.

O América-RN continua re-
forçando o seu elenco. Na 
terça-feira 14, o alvirrubro 

anunciou a contratação do ata-
cante Wallace Pernambucano. O 
“Tanque”, como é chamado pelos 
torcedores, retorna ao clube após 
passagem apagada pelo Santa 
Cruz. No América, o jogador foi ar-
tilheiro do Campeonato Potiguar 
da temporada 2021, com 14 gols.

Pelas boas atuações, Wallace 
recebeu uma proposta do Santa 
Cruz para a disputa da Série C. O 
jogador, que é nascido na cidade 
pernambucana de Escada, revelou 
que estaria realizando um sonho 
de seu pai ao atuar pelo Santa 
Cruz, e por isso, aceitou a propos-
ta do time na ocasião. O atacante 
chegou ao Tricolor no início de 
junho, mas sofreu com um pro-
blema na panturrilha, e por isso, 
foi usado em apenas sete rodadas 

do Campeonato Brasileiro. Ele não 
conseguiu fazer gols com a camisa 
coral.

O nome de Wallace sempre es-
teve nos planos do presidente Sou-
za e também havia um movimen-
to da torcida para contribuir para 
que a contratação fosse efetivada. 
A negociação se arrastou nas últi-
mas semanas e teve um desfecho 

positivo na segunda-feira.
O centroavante de 34 anos está 

em Natal e, no anúncio feito pelo 
clube, aparece realizando a ade-
são ao plano de sócio torcedor, na 
sede social da Rodrigues Alves. 

Além do Santa e do América, 
Wallace Pernambucano tem pas-
sagem por clubes como Treze-PB, 
Ceará e Náutico-PE.

Diretoria do América anuncia contratação 
do atacante Wallace Pernambucano 
RETORNO | Jogador sempre 
esteve nos planos do 
presidente Souza e vai 
reforçar a equipe

DIVULGAÇÃO

“Tanque” está em Natal, depois de jogar no Santa Cruz, em Pernambuco

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Construtora MR Eirelli, CNPJ 12.980.918/0001-23, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
para o Condomínio Residencial Monte Guaraíras, localizado a Rua Sebastião Paulino da Silva – S/N – Centro, 
município de Senador Georgino Avelino-RN.

Alcinda Maria Maia Neo Melo
Diretora

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

FRANCIOLLE MICHELL DE SOUZA, CPF: 009.549.074-42, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS
2021-164123/TEC/LS-0220 Validade: 30/11/2027, para fabricação de carvão vegetal, com área de 500 m² na 
fazenda Pixoré, Santana dos Matos-RN.

FRANCIOLLE MICHELL DE SOUZA
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IDENIS ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: 552.106.431-15, 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 validade: 13/12/2027, para Projeto de Carcinicultura marinha, com área produtiva de 
7,84ha, localizado na Fazenda Miranda, Zona Rural, Arez/RN.

IDENIS ARCANJO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

LJ CERÂMICA LTDA, CNPJ: 29.014.275/0001-65, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, para atividade de indústria cerâmica, com área 19.798,787 m² localizado na zona rural do 
Município de Pendências-RN.

LJ CERÂMICA LTDA
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

M E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 11.648.770/0001-61, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, com validade até 13/12/2023 para Loteamento denominado "Portal da Chapada", 
localizado na Avenida Vingt Rosado, S/N, bairro Chapada, CEP: 59.700-000 no município de Apodi-RN.

Antônio Marcio Brilhante Valdevino - Diretor

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO - Pregão Eletrônico N° 071/2021

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a 
saber:

- Pregão Eletrônico N° 071/2021 - Processo Administrativo nº 5.831/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Prótese Ortopédica para membros 
inferior esquerdo, desarticulada do quadril com cesto pélvico, joelho policêntrico, pé articulado revestido e 
meia cosmética, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Guamaré/RN, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 13h:30:00 (TREZE  HORAS E TRINTA 
MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de 
expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), 
no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser solicitados 
pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 14 de Dezembro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

Licença Previa para 01 (um) Gasoduto com 5,02 km, interligando a EC SAB / ENT. CNB, com coordenadas 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 (Saída: 9.395.040,66 mN; 710.834,39 mE / Chegada: 
9.393.525,02 mN; 707.084,21 mE). Polo RFQ, Campos de Produção de Sabiá e Sabiá Bico de Osso, 
Localizado no Município de Assú/RN.

WELLITON GOMES CHAVES
Gerente administrativo/Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

Licença Prévia para Perfuração para 03 (três) poços petrolíferos de códigos SAB DW 07, SAB DW 08, SAB 
DW 11, localizados em Sabiá, município de Assú/RN.
Licença Simplificada para 03 (três) poços petrolíferos de códigos SAB DW 07, SAB DW 08, SAB DW 11,
localizados em Sabiá, município de Assú/RN.
Licença Prévia para 03 (três) poços petrolíferos de códigos SAB DW 07, SAB DW 08, SAB DW 11,
localizados em Sabiá, município de Assú/RN.

WELLITON GOMES CHAVES
Gerente administrativo/Financeiro
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