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Estreia do Funvic 
Natal é adiada 

Defesa Civil em 
estado de alerta

Casos de covid 
impedem a partida

Trabalho preventivo 
segue em Mossoró

Vôlei Chuvas __PÁG.11__PÁG.16

Comerciantes ilegais são combatidos
Fiscais da Prefeitura de Natal apreenderam, nesta sexta 14, 
materiais utilizados por vendedores que agiam irregularmente 

Ação em Ponta Negra __PÁG.11

Decisão foi anunciada nesta sexta-feira 14, 
pela assessoria do coordenador do Fórum 
Nacional de Governadores, Wellington Dias

D ois dias após o novo rea-
juste no preço dos com-
bustíveis pela Petrobras, 

governadores e o Comitê Nacio-
nal dos Secretários Estaduais de 

Fazenda decidiram manter con-
gelamento do ICMS dos combus-
tíveis somente até 31 de janeiro. 
O Governo do RN ainda não tem 
uma posição sobre o assunto.

Natal é quarto destino litorâneo preferido
De acordo com levantamento do site Hurb, destinos litorâneos dentro e fora do país dominaram 
as listas de mais vendidos pela plataforma, mostrando as tendências de viagens para 2022 e 2023

Na lista, por ordem de maior procura, estão Maceió, Porto de Galinhas, Maragogi, Recife, Natal e Porto Seguro

__PÁG. 7

Governadores 
descongelam 
ICMS e “jogam 
pepino” para 
governo federal

Combustíveis mais caros?
JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Lideranças do PL 
articulam filiação 
ao PSB no RN

Crianças: imunização 
no RN deve começar 
neste sábado

Insatisfação5 a 11 anos __PÁG.3__PÁG.15

Insatisfeitas com a chegada de 
Jair Bolsonaro ao PL, lideranças da 
legenda, no RN, estariam prepa-
rando o “desembarque” no PSB, 
comandado por Rafael Motta.

Estado tem 350 mil crianças 
nessa faixa etária e receberá do 
Ministério da Saúde 20.900 doses 
do imunizante da Pfizer, específi-
co para a vacinação dos menores.
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Em um dia qualquer de 
1980, o jornalista e pai 
de jornalistas, Villas-Bôas 

Corrêa, escreveu um longo co-
municado aos colegas de suas 
sucursais quando era editor de 
política do Jornal do Brasil pela 
primeira vez.  

Lá pelas tantas do texto en-
viado por telex (pesquise na in-
ternet), ele expôs sua aversão 
pela fonte que ganhava espaço 
só por achar alguma coisa.

Para achar, só sendo presi-
dente ou o Papa, dizia Villas aos 
colaboradores numa época em 
que o JB era uma bíblia para 
muitos leitores.  

O escritor e jornalista Zue-
nir Ventura, colega e amigo de 
Villas-Bôas no Jornal do Brasil, 
o definia como um cronista po-
lítico de primeira grandeza.

E olha que não faltam gran-
des cronistas de mão cheia na 
imprensa brasileira. Em todos 
os tempos.  

Villas era também um gran-
de repórter, além de analista 
político, lembra Zuenir, sendo 
o primeiro a dar nome aos mi-
litares do Exército que prota-
gonizaram o famoso atentado 
ao Riocentro, em 30 de abril de 
1981.

Como se sabe, a bomba 
que eles traziam para detonar 
e incriminar grupos contrá-
rios ao governo militar explo-
diu dentro do carro, deixando 
corpos carbonizados para a 
posteridade.    

Os ensinamentos de Villas-
-Bôas não são deste tempo, é 
bom que se diga.

São de uma época em que 
as pautas jornalísticas eram 
mais detalhadas do que as pró-
prias matérias e um texto era 

reescrito várias vezes até aten-
der às rigorosas exigências do 
editor quando se tratava de 
uma manchete.

Mas isso era uma exceção 
que emanava da elite de algu-
mas redações e acabou. Afinal, 
era uma ditadura se metendo 
nas redações e bons jornalis-
tas resistindo às chapas bran-
cas que se impunham, que-
rendo naturalizar um regime 
imposto.  

Não se santifique a impren-
sa brasileira por isso, especial-
mente quem conhece sua his-
tória dos tempos do Estado 
Novo de Getúlio ou até antes 
disso. A história de abusos e in-
justiças não é bonita.

Mas, voltando... A ditadura 
se foi e a informação se demo-
cratizou tanto com a internet 
que cedeu espaço para narra-
tivas, factóides e até mentiras 
puras e simples.

E hoje o que mais se vê no 
jornalismo declaratório é gente 
achando alguma coisa, dizen-
do alguma coisa, acreditando 
em alguma coisa.

O que Villas-Bôas dizia em 
sua época é que sem consequ-
ências sociais à altura, declara-
ções não passam disso: decla-
rações, conversa fiada, mani-
pulação.  

São recados feitos para pro-
vocar repercussões; balões de 
ensaio ou simplesmente von-
tade de aparecer.

Com o advento desse aci-
dente antropológico chamado 
Jair Bolsonaro é que a coisa de-
sandou de vez.

Agora, é difícil acreditar até 
no que as autoridades maiores 
do país dizem; o que dizer en-
tão dos pobres mortais.

Mentira não, narrativa

SEDE DESTRUIDORA. Con-
cebido para destruir, o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou 
esta semana um decreto que 
simplesmente autoriza a des-
truição de qualquer tipo de ca-
verna natural para a constru-
ção de empreendimentos con-
siderados de utilidade pública. 
E entregou para os órgãos am-
bientais hoje controlados pelo 
mandatário as compensações 
ambientais por parte dos em-
preendedores.

SEM CRISE. Sob forte pres-
são de seus pares, a ministra 
Flávia Arruda, da Secretaria-
-Geral de Governo, pediu licen-
ça do cargo esta semana e ficará 
afastada até 21 de janeiro para 
tratar, segundo ela, de “assun-
tos particulares”. Mas o Estadão 
apurou que se trata de um pe-
ríodo de descanso. Não existe 
crise neste governo. Haja vista 
as férias recém-tiradas pelo po-
tiguar Rogério Marinho, minis-
tro do Desenvolvimento Regio-
nal e das andanças constantes 
de Fábio Faria, das Comuni-
cações, pelo mundo, sempre a 
pretexto de trabalho. 

ESTRATÉGIA. O ex-presi-
dente Lula quer atrair o voto 
do eleitorado evangélico pe-
lo bolso, é o que apurou  o Es-
tadão. E para isso vai evitar a 
todo custo temas polêmicos, 
como aborto e legalização de 
drogas, priorizando temas 
econômicos do dia a dia das 
pessoas, como inflação, cares-
tia e desemprego. Com isso, 
espertamente, a campanha do 
petista desviará das armadi-
lhas que devem ser espalha-
das por Bolsonaro pelo cami-
nho. Ele sabe como as coisas 
funcionam. Quando era presi-
dente, Lula conversava sempre 
com a turma da Assembléia de 
Deus da família Ferreira, no 
Rio, e da Universal, de Edir Ma-
cedo, a quem conquistou para 
sua eleição em 2003.

ADEUS, THIAGO. Que bom 
que ele morreu velhinho, mas 
que pena que ele morreu. Não 
se vive para virar semente. Só 
que, neste caso, não é verda-
de. Aos 95 anos, o grande poeta 
amazonense Thiago de Mello 
se foi, mas ficaram suas semen-
tes. Que elas brotem em terre-
no pedregoso.

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Por meio de emendas impo-
sitivas à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2022, os verea-

dores de Mossoró destinaram um 
total de R$ 9,2 milhões, o corres-
pondente a 1,2% da receita cor-
rente líquida do município, para 
serem aplicados em obras e me-
lhorias na cidade, independen-
tes do Executivo municipal. Des-
te montante, mais de R$ 7,4 mi-
lhões serão investidos em ações 
na Saúde.

Os parlamentares também 
alocaram quase R$ 1,8 milhão 
das emendas impositivas – que 
são de execução obrigatória - pa-
ra áreas diversas. As emendas fo-
ram lidas em plenário, nesta sex-
ta-feira 14, em sessão extraordi-
nária.

Cada vereador e vereadora re-
manejou o valor de R$ 400 mil em 
emendas impositivas. Conforme 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), 50% dessas emendas 
devem ser para a saúde. A Câma-
ra Municipal, contudo, foi além: 
destinou 80% para o setor.

Para superar o percentual mí-
nimo, a bancada da situação pro-
gramou 93% das emendas impo-
sitivas para a Saúde (quase R$ 6 
milhões). Já os blocos de oposi-
ção e independência destinaram 
50,1% (cerca de R$ 1,5 mi).

Os recursos serão investidos 
na manutenção das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), aqui-
sição de equipamentos e outras 
ações para a saúde. Além da saú-
de, os parlamentares alocaram 
recursos para mais de 40 áreas.

Ao todo, são 114 emendas im-
positivas à nova versão da LOA 
2022 e outras 7 não impositivas, 
o que totaliza 121 emendas. A ex-
pectativa é que o projeto do Orça-
mento siga à sanção do Executivo 
no começo da próxima semana.

Mossoró terá 
R$ 9,2 mi em 
emendas à LOA
Valor corresponde a 1,2% da receita corrente 
líquida do município; R$ 7,4 mi para Saúde

Vereadores se reuniram ao longo desta sexta-feira para deliberarem emendas

EDILBERTO BARROS/CMM

Sendo 114 impositivas e 
7 não impositivas

121 EMENDAS
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O ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves 
(PDT), bem ao seu 

estilo, está iniciando 2022 
jogando como pode. Re-
cebeu uma sinalização  do 
ministro Rogério Marinho 
(PL), através do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), para 
ser o nome da oposição 
ao Governo do Estado. Em 
2018, Rogério votou em 
Carlos Eduardo nos dois 
turnos. 

Nas redes sociais, Carlos Eduardo deixou de fazer 
posts com visitas no interior. Curte o veraneio no lito-
ral Sul, no condomínio Porto Brasil, mesmo local es-
colhido por Rogério para passar suas férias, só que fa-

zendo política. Álvaro Dias 
vem sendo o avalista das 
negociações. 

Carlos Eduardo ali-
menta a possibilidade 
com o intuito de negociar 
com o Governo Fátima. 
O ex-prefeito de Natal sa-
be que não tem facilidade 
em unir a oposição, e que 
grande parte dos prefeitos 
não o acha confiável. O vi-
ce-governador Antenor 
Roberto (PCdoB) anda de-

fendendo Carlos Eduardo senador. Mas, já despertou 
a fúria do PT. O senador Jean Paul Prates prefere o gru-
po do MDB de vice. O deputado federal Walter Alves 
seria o nome mais forte. As águas estão rolando… 

Carlos Eduardo alimenta oposição 
para negociar com o Governo Fátima 

PONTE? Mesmo ainda se recuperando do tratamento 
de saúde, o prefeito Paulo Emídio (PROS) vai receber, na 
próxima segunda-feira 17, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. Adversário da senadora Zenai-
de Maia e do secretário Jaime Calado, ambos do Pros, Rogé-
rio vai anunciar a liberação de R$ 40 milhões para São Gon-
çalo do Amarante, construir uma nova ponte para Natal.

CONTRA LULA? A deputada Isolda Dantas disse que é 
contra a aliança entre o PT e o MDB este ano. Ela esqueceu 
que a ideia foi lançada pelo seu “astro”, Lula da Silva. “Eu 
sou partidária. O povo do PT sabe a minha opinião. Eu sou 
contra”. 

BOLSONARO NO RN. O presidente Jair Bolsonaro per-
noitará em Caicó no dia 8 de fevereiro. No dia seguinte, es-
tará em Jardim de Piranhas, no local onde o Rio Piranhas 
receberá as águas do Rio São Francisco.

MOVIMENTAÇÕES. Uma fonte da Governadoria reve-
lou que os atos do vice-governador Antenor Roberto e do 
senador Jean Paul Prates estão em disputas. Não foi bom 
para Antenor lançar Carlos Eduardo senador de Fátima. 
Paul Prates acha mais forte o MDB vim apoiar Fátima e 
ter a vice.

Lideranças do PL no Rio Gran-
de do Norte, insatisfeitos 
com a filiação do presiden-

te Jair Bolsonaro na legenda, têm 
articulado com o líder do PSB no 
Estado, deputado federal Rafael 
Motta, com o objetivo de chegar 
a um entendimento para, poste-
riormente, se filiarem ao PSB, si-
gla de centro-esquerda.

Entre os que estão dialogan-
do com o partido, que ensaia uma 
provável federação com o PCdoB, 
Psol e PT - em busca da reeleição 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) -, temos os deputados esta-
duais George Soares, Kleber Ro-
drigues e Ubaldo Fernandes. 

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 14, 
Rafael Motta declarou que, “o 
PSB leva uma vantagem, pois, 
por muito tempo, representou a 
terceira via no país. As pessoas 
sabem do nosso entendimento 
com as pautas sociais, mas, tam-
bém sabem que somos um par-
tido que dá liberdade e que não 
aprova extremismos. E isso, faz 
com que muitos propensos can-
didatos nos procurem”, afirmou.

Caso essas filiações sejam 
confirmadas e concretizadas, po-
derá favorecer não apenas o pro-
jeto de reeleição de Rafael Motta 
à Câmara Federal, mas também 
lhe dar forças eleitorais para uma 
provável candidatura ao Senado. 
O presidente do PSB não descarta 
essa possibilidade.

“Toda candidatura significa 
uma construção coletiva, mesmo 

sendo de reeleição. O partido nos 
apoia, sinto uma boa recepção ao 
meu nome por onde circulo no 
RN. Nosso mandato tem apresen-
tado resultados. Acho que as con-
dições estão reunidas, o que me 
encoraja, sim, a seguir na estrada”, 
enfatizou.

APOIO. Rafael Motta disse que 
tem o apoio de lideranças e filia-
dos de vários partidos para qual-

quer plano político que escolha. 
“O que lhe deixa muito feliz, pois, 
em tempos de divergências polí-
ticas, manifestadas por vezes de 
forma até violenta, a capacidade 
de aglutinar se tornou uma quali-
dade importante”, afirmou.

Ele disse que é uma pessoa de 
diálogo e que entende as candida-
turas como construções coletivas. 
Ele defende que os entendimen-

tos com as lideranças são impor-
tantes, mas, não se pode terceiri-
zar o contato com a população. 
“Esse tem acontecido de forma 
direta e frequente”, sinalizou.

FEDERAÇÃO. Sobre as con-
versas que tem tido com lideran-
ças no Estado, para uma possível 
federação com PT, Psol e PCdoB 
- que vem sendo desenhada no 
plano nacional e que, caso se con-
cretize, os estados devem seguir 
obrigatoriamente -, Rafael ressal-
tou que vê tudo com bons olhos.

“As coligações eram alian-
ças frágeis e descartáveis, mas 
o comprometimento partidário 
com pautas e agenda por quatro 
anos, julgo ser muito interessante, 
principalmente para a população. 
Com relação ao PSB do RN, espe-
cificamente, acho que só confir-
mará uma situação que já existe. 
A formalização de uma parceria 
que já acontece na prática”, disse.

No entendimento do deputa-
do federal, ao formalizar a fede-
ração, “será dado apoio político e 
administrativo ao governo do Es-
tado e, é natural que esse apoio 
seja estendido ao projeto de ree-
leição da governadora. O entendi-
mento do PSB com o PT é o mais 
certo até aqui”, finalizou. 

Deputados do PL no RN articulam 
ida para o PSB de Rafael Motta
Conversas entre os parlamentares e o presidente da legenda, para uma possível filiação, estão bem adiantadas 

 Rafael: “Damos apoio político e administrativo ao governo e este é estendido ao projeto de reeleição da governadora”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Em um dia qualquer de 
1980, o jornalista e pai 
de jornalistas, Villas-Bôas 

Corrêa, escreveu um longo co-
municado aos colegas de suas 
sucursais quando era editor de 
política do Jornal do Brasil pela 
primeira vez.  

Lá pelas tantas do texto en-
viado por telex (pesquise na in-
ternet), ele expôs sua aversão 
pela fonte que ganhava espaço 
só por achar alguma coisa.

Para achar, só sendo presi-
dente ou o Papa, dizia Villas aos 
colaboradores numa época em 
que o JB era uma bíblia para 
muitos leitores.  

O escritor e jornalista Zue-
nir Ventura, colega e amigo de 
Villas-Bôas no Jornal do Brasil, 
o definia como um cronista po-
lítico de primeira grandeza.

E olha que não faltam gran-
des cronistas de mão cheia na 
imprensa brasileira. Em todos 
os tempos.  

Villas era também um gran-
de repórter, além de analista 
político, lembra Zuenir, sendo 
o primeiro a dar nome aos mi-
litares do Exército que prota-
gonizaram o famoso atentado 
ao Riocentro, em 30 de abril de 
1981.

Como se sabe, a bomba 
que eles traziam para detonar 
e incriminar grupos contrá-
rios ao governo militar explo-
diu dentro do carro, deixando 
corpos carbonizados para a 
posteridade.    

Os ensinamentos de Villas-
-Bôas não são deste tempo, é 
bom que se diga.

São de uma época em que 
as pautas jornalísticas eram 
mais detalhadas do que as pró-
prias matérias e um texto era 

reescrito várias vezes até aten-
der às rigorosas exigências do 
editor quando se tratava de 
uma manchete.

Mas isso era uma exceção 
que emanava da elite de algu-
mas redações e acabou. Afinal, 
era uma ditadura se metendo 
nas redações e bons jornalis-
tas resistindo às chapas bran-
cas que se impunham, que-
rendo naturalizar um regime 
imposto.  

Não se santifique a impren-
sa brasileira por isso, especial-
mente quem conhece sua his-
tória dos tempos do Estado 
Novo de Getúlio ou até antes 
disso. A história de abusos e in-
justiças não é bonita.

Mas, voltando... A ditadura 
se foi e a informação se demo-
cratizou tanto com a internet 
que cedeu espaço para narra-
tivas, factóides e até mentiras 
puras e simples.

E hoje o que mais se vê no 
jornalismo declaratório é gente 
achando alguma coisa, dizen-
do alguma coisa, acreditando 
em alguma coisa.

O que Villas-Bôas dizia em 
sua época é que sem consequ-
ências sociais à altura, declara-
ções não passam disso: decla-
rações, conversa fiada, mani-
pulação.  

São recados feitos para pro-
vocar repercussões; balões de 
ensaio ou simplesmente von-
tade de aparecer.

Com o advento desse aci-
dente antropológico chamado 
Jair Bolsonaro é que a coisa de-
sandou de vez.

Agora, é difícil acreditar até 
no que as autoridades maiores 
do país dizem; o que dizer en-
tão dos pobres mortais.

Mentira não, narrativa

SEDE DESTRUIDORA. Con-
cebido para destruir, o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou 
esta semana um decreto que 
simplesmente autoriza a des-
truição de qualquer tipo de ca-
verna natural para a constru-
ção de empreendimentos con-
siderados de utilidade pública. 
E entregou para os órgãos am-
bientais hoje controlados pelo 
mandatário as compensações 
ambientais por parte dos em-
preendedores.

SEM CRISE. Sob forte pres-
são de seus pares, a ministra 
Flávia Arruda, da Secretaria-
-Geral de Governo, pediu licen-
ça do cargo esta semana e ficará 
afastada até 21 de janeiro para 
tratar, segundo ela, de “assun-
tos particulares”. Mas o Estadão 
apurou que se trata de um pe-
ríodo de descanso. Não existe 
crise neste governo. Haja vista 
as férias recém-tiradas pelo po-
tiguar Rogério Marinho, minis-
tro do Desenvolvimento Regio-
nal e das andanças constantes 
de Fábio Faria, das Comuni-
cações, pelo mundo, sempre a 
pretexto de trabalho. 

ESTRATÉGIA. O ex-presi-
dente Lula quer atrair o voto 
do eleitorado evangélico pe-
lo bolso, é o que apurou  o Es-
tadão. E para isso vai evitar a 
todo custo temas polêmicos, 
como aborto e legalização de 
drogas, priorizando temas 
econômicos do dia a dia das 
pessoas, como inflação, cares-
tia e desemprego. Com isso, 
espertamente, a campanha do 
petista desviará das armadi-
lhas que devem ser espalha-
das por Bolsonaro pelo cami-
nho. Ele sabe como as coisas 
funcionam. Quando era presi-
dente, Lula conversava sempre 
com a turma da Assembléia de 
Deus da família Ferreira, no 
Rio, e da Universal, de Edir Ma-
cedo, a quem conquistou para 
sua eleição em 2003.

ADEUS, THIAGO. Que bom 
que ele morreu velhinho, mas 
que pena que ele morreu. Não 
se vive para virar semente. Só 
que, neste caso, não é verda-
de. Aos 95 anos, o grande poeta 
amazonense Thiago de Mello 
se foi, mas ficaram suas semen-
tes. Que elas brotem em terre-
no pedregoso.

MARCELO HOLLANDAOpinião
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Por meio de emendas impo-
sitivas à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2022, os verea-

dores de Mossoró destinaram um 
total de R$ 9,2 milhões, o corres-
pondente a 1,2% da receita cor-
rente líquida do município, para 
serem aplicados em obras e me-
lhorias na cidade, independen-
tes do Executivo municipal. Des-
te montante, mais de R$ 7,4 mi-
lhões serão investidos em ações 
na Saúde.

Os parlamentares também 
alocaram quase R$ 1,8 milhão 
das emendas impositivas – que 
são de execução obrigatória - pa-
ra áreas diversas. As emendas fo-
ram lidas em plenário, nesta sex-
ta-feira 14, em sessão extraordi-
nária.

Cada vereador e vereadora re-
manejou o valor de R$ 400 mil em 
emendas impositivas. Conforme 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), 50% dessas emendas 
devem ser para a saúde. A Câma-
ra Municipal, contudo, foi além: 
destinou 80% para o setor.

Para superar o percentual mí-
nimo, a bancada da situação pro-
gramou 93% das emendas impo-
sitivas para a Saúde (quase R$ 6 
milhões). Já os blocos de oposi-
ção e independência destinaram 
50,1% (cerca de R$ 1,5 mi).

Os recursos serão investidos 
na manutenção das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), aqui-
sição de equipamentos e outras 
ações para a saúde. Além da saú-
de, os parlamentares alocaram 
recursos para mais de 40 áreas.

Ao todo, são 114 emendas im-
positivas à nova versão da LOA 
2022 e outras 7 não impositivas, 
o que totaliza 121 emendas. A ex-
pectativa é que o projeto do Orça-
mento siga à sanção do Executivo 
no começo da próxima semana.

Mossoró terá 
R$ 9,2 mi em 
emendas à LOA
Valor corresponde a 1,2% da receita corrente 
líquida do município; R$ 7,4 mi para Saúde

Vereadores se reuniram ao longo desta sexta-feira para deliberarem emendas

EDILBERTO BARROS/CMM

Sendo 114 impositivas e 
7 não impositivas

121 EMENDAS
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O ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves 
(PDT), bem ao seu 

estilo, está iniciando 2022 
jogando como pode. Re-
cebeu uma sinalização  do 
ministro Rogério Marinho 
(PL), através do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), para 
ser o nome da oposição 
ao Governo do Estado. Em 
2018, Rogério votou em 
Carlos Eduardo nos dois 
turnos. 

Nas redes sociais, Carlos Eduardo deixou de fazer 
posts com visitas no interior. Curte o veraneio no lito-
ral Sul, no condomínio Porto Brasil, mesmo local es-
colhido por Rogério para passar suas férias, só que fa-

zendo política. Álvaro Dias 
vem sendo o avalista das 
negociações. 

Carlos Eduardo ali-
menta a possibilidade 
com o intuito de negociar 
com o Governo Fátima. 
O ex-prefeito de Natal sa-
be que não tem facilidade 
em unir a oposição, e que 
grande parte dos prefeitos 
não o acha confiável. O vi-
ce-governador Antenor 
Roberto (PCdoB) anda de-

fendendo Carlos Eduardo senador. Mas, já despertou 
a fúria do PT. O senador Jean Paul Prates prefere o gru-
po do MDB de vice. O deputado federal Walter Alves 
seria o nome mais forte. As águas estão rolando… 

Carlos Eduardo alimenta oposição 
para negociar com o Governo Fátima 

PONTE? Mesmo ainda se recuperando do tratamento 
de saúde, o prefeito Paulo Emídio (PROS) vai receber, na 
próxima segunda-feira 17, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. Adversário da senadora Zenai-
de Maia e do secretário Jaime Calado, ambos do Pros, Rogé-
rio vai anunciar a liberação de R$ 40 milhões para São Gon-
çalo do Amarante, construir uma nova ponte para Natal.

CONTRA LULA? A deputada Isolda Dantas disse que é 
contra a aliança entre o PT e o MDB este ano. Ela esqueceu 
que a ideia foi lançada pelo seu “astro”, Lula da Silva. “Eu 
sou partidária. O povo do PT sabe a minha opinião. Eu sou 
contra”. 

BOLSONARO NO RN. O presidente Jair Bolsonaro per-
noitará em Caicó no dia 8 de fevereiro. No dia seguinte, es-
tará em Jardim de Piranhas, no local onde o Rio Piranhas 
receberá as águas do Rio São Francisco.

MOVIMENTAÇÕES. Uma fonte da Governadoria reve-
lou que os atos do vice-governador Antenor Roberto e do 
senador Jean Paul Prates estão em disputas. Não foi bom 
para Antenor lançar Carlos Eduardo senador de Fátima. 
Paul Prates acha mais forte o MDB vim apoiar Fátima e 
ter a vice.

Lideranças do PL no Rio Gran-
de do Norte, insatisfeitos 
com a filiação do presiden-

te Jair Bolsonaro na legenda, têm 
articulado com o líder do PSB no 
Estado, deputado federal Rafael 
Motta, com o objetivo de chegar 
a um entendimento para, poste-
riormente, se filiarem ao PSB, si-
gla de centro-esquerda.

Entre os que estão dialogan-
do com o partido, que ensaia uma 
provável federação com o PCdoB, 
Psol e PT - em busca da reeleição 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) -, temos os deputados esta-
duais George Soares, Kleber Ro-
drigues e Ubaldo Fernandes. 

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 14, 
Rafael Motta declarou que, “o 
PSB leva uma vantagem, pois, 
por muito tempo, representou a 
terceira via no país. As pessoas 
sabem do nosso entendimento 
com as pautas sociais, mas, tam-
bém sabem que somos um par-
tido que dá liberdade e que não 
aprova extremismos. E isso, faz 
com que muitos propensos can-
didatos nos procurem”, afirmou.

Caso essas filiações sejam 
confirmadas e concretizadas, po-
derá favorecer não apenas o pro-
jeto de reeleição de Rafael Motta 
à Câmara Federal, mas também 
lhe dar forças eleitorais para uma 
provável candidatura ao Senado. 
O presidente do PSB não descarta 
essa possibilidade.

“Toda candidatura significa 
uma construção coletiva, mesmo 

sendo de reeleição. O partido nos 
apoia, sinto uma boa recepção ao 
meu nome por onde circulo no 
RN. Nosso mandato tem apresen-
tado resultados. Acho que as con-
dições estão reunidas, o que me 
encoraja, sim, a seguir na estrada”, 
enfatizou.

APOIO. Rafael Motta disse que 
tem o apoio de lideranças e filia-
dos de vários partidos para qual-

quer plano político que escolha. 
“O que lhe deixa muito feliz, pois, 
em tempos de divergências polí-
ticas, manifestadas por vezes de 
forma até violenta, a capacidade 
de aglutinar se tornou uma quali-
dade importante”, afirmou.

Ele disse que é uma pessoa de 
diálogo e que entende as candida-
turas como construções coletivas. 
Ele defende que os entendimen-

tos com as lideranças são impor-
tantes, mas, não se pode terceiri-
zar o contato com a população. 
“Esse tem acontecido de forma 
direta e frequente”, sinalizou.

FEDERAÇÃO. Sobre as con-
versas que tem tido com lideran-
ças no Estado, para uma possível 
federação com PT, Psol e PCdoB 
- que vem sendo desenhada no 
plano nacional e que, caso se con-
cretize, os estados devem seguir 
obrigatoriamente -, Rafael ressal-
tou que vê tudo com bons olhos.

“As coligações eram alian-
ças frágeis e descartáveis, mas 
o comprometimento partidário 
com pautas e agenda por quatro 
anos, julgo ser muito interessante, 
principalmente para a população. 
Com relação ao PSB do RN, espe-
cificamente, acho que só confir-
mará uma situação que já existe. 
A formalização de uma parceria 
que já acontece na prática”, disse.

No entendimento do deputa-
do federal, ao formalizar a fede-
ração, “será dado apoio político e 
administrativo ao governo do Es-
tado e, é natural que esse apoio 
seja estendido ao projeto de ree-
leição da governadora. O entendi-
mento do PSB com o PT é o mais 
certo até aqui”, finalizou. 

Deputados do PL no RN articulam 
ida para o PSB de Rafael Motta
Conversas entre os parlamentares e o presidente da legenda, para uma possível filiação, estão bem adiantadas 

 Rafael: “Damos apoio político e administrativo ao governo e este é estendido ao projeto de reeleição da governadora”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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“Potiguar 
clama por mais 
segurança e 
emprego”, diz 
Haroldo
Pré-candidato ao governo do Estado, 
empresário afirma ser contra reeleição para 
cargos majoritários e diz que seu maior 
diálogo é com o cidadão potiguar

“Sou contra a reeleição de 
governadores, prefeitos 
e presidente, porque se 

governa pensando na permanên-
cia no poder e não no bem-estar 
da população”. A afirmação, do 
pré-candidato ao governo do Rio 
Grande do Norte, Haroldo Aze-
vedo (sem partido), demonstra 
o posicionamento político prá-
tico e focado em benefícios pa-
ra a sociedade que o empresário 

possui. Tanto que, desde quando 
decidiu concorrer ao Executivo 
estadual, tem procurado ouvir a 
população, saber das suas preo-
cupações, anseios e maiores ne-
cessidades. “Meu diálogo maior 
tem sido com o cidadão comum”, 
disse.

Ele, que entre maio e dezem-
bro de 2021, percorreu aproxi-
madamente 25 mil quilômetros 
visitando dezenas de municípios 
em todo o Estado, falou que gosta 
de ouvir e conversar com as pes-
soas, saber o que elas pensam, o 
que sentem, para, assim, garantir 
a elaboração de um plano de go-
verno voltado a sanar os princi-
pais problemas enfrentados pela 
sociedade norte riograndense.

Haroldo revelou ainda ter per-
cebido em suas andanças pelo 
interior que, entre as necessida-
des mais urgentes apresenta-
das pela sociedade potiguar, es-
tão aquelas diretamente ligadas 
às áreas da Segurança, Saúde e 
Educação. Para ele, esses pontos 
são os mais importantes a serem 
priorizados por uma boa gestão 
administrativa, além daquelas 
que impulsionam o crescimento 
de um estado, como a atração de 
novos investimentos, geração de 
empregos e renda e arrecadação.

“O que o eleitor potiguar mais 
clama é por segurança e gera-
ção de empregos. A melhor for-
ma de ajuda assistencial é o em-
prego digno. Evidente que a saú-
de e educação são áreas de vital 
importância. Aliás, a segurança 
e a saúde estão um caos no Rio 
Grande do Norte. E a atração de 
investimentos, com seguran-
ça jurídica, é fundamental”, afir-
mou.

CRÍTICAS AO GOVERNO E À 
OPOSIÇÃO. Sobre a gestão da 
governadora Fátima Bezerra, 
candidata à reeleição pelo Par-
tido dos Trabalhadores (PT), e 
a atuação dos parlamentares de 

Oposição, Haroldo Azevedo foi 
enfático. “Sou contra a reelei-
ção de governadores, prefeitos 
e presidente, porque se gover-
na pensando na permanência 
no poder e não no bem-estar da 
população. Anote, a folha do Es-
tado será posta em dia poucos 
antes das eleições… esse com-
portamento aumenta o sofri-
mento da população. A oposi-
ção sabe disso e deveria cobrar 
mais enfaticamente”, afirmou.

O pré-candidato assumiu 
oposição à governadora recen-
temente. “Faço política sem exa-
gerar nas críticas, pois todos têm 
direito a errar. O que não pode é 
permanecer no erro. Fátima Be-
zerra tem errado bastante. Não é 
possível continuarmos com essa 
terrível insegurança. Vamos tra-

balhar! Somos um Estado rico. 
Com enorme potencial. Maio-
res produtores de sal marinho e 
petróleo em terra, melões, cas-
tanhas de caju, minérios nobres 
e energia eólica. E turismo forte, 
não somente do chamado sol e 
mar, mas o religioso, serrano, gas-
tronômico e de aventuras”, disse.

HISTÓRICO POLÍTICO. Empre-
sário das áreas da construção ci-
vil e radiodifusão potiguar, Harol-
do Azevedo possui experiência 
na política, já tendo ocupado os 
cargos de suplente do ex-senador 
Geraldo Melo e de secretário de 
Turismo durante a gestão estadu-
al de Wilma de Faria.

Foi filiado ao PSDB até abril de 
2021, quando decidiu se desligar 
do partido após declarações do 

ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do governador de São 
Paulo e atual pré-candidato à Pre-
sidência da República, João Dória. 
Ele não revela quais foram as pa-
lavras, apenas que foram essen-
ciais para entender que a legenda 
já não o representava mais.

MENSAGEM PARA O RN. Ha-
roldo Azevedo deixou uma men-
sagem para os potiguares. “Esta-
mos num ano de profundas mu-
danças. Essa terrível pandemia 
da Covid-19 agravou a crise social 
e econômica que já vivenciáva-
mos. Você, eleitor, tem a mais im-
portante arma que permite mu-
dar esse quadro: o seu voto! Saiba 
escolher bem! Análise as propos-
tas dos candidatos e vote nos me-
lhores!”, recomendou. 

Alessandra Bernardo
Editora de Política

“Anote, a folha 
do Estado será 
posta em dia 
poucos antes das 
eleições… esse 
comportamento 
aumenta o 
sofrimento da 
população. A 
oposição sabe 
disso e deveria 
cobrar mais 
enfaticamente”

Haroldo Azevedo
P ré-candidato ao governo do RN

O pré-candidato ao governo do RN retomou as atividades políticas após curtas férias em família, nos Estados Unidos

ARQUIVO PESSOAL 
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Fernandinho, sobre 
escolhidos de Allyson para 
seu gabinete: “São pessoas 
que não conheço”

Relação estremecida desde 
anúncio de que Fernandinho 
iria concorrer à Assembleia

Vice-prefeito de Mossoró afirmou ter sido pego de surpresa por 
nomeações e lamentou que situação ainda não tenha se resolvido

“Quando eu cheguei pa-
ra trabalhar no meu 
gabinete, elas já esta-

vam lá”. O vice-prefeito de Mos-
soró, Fernandinho das Padarias 
(PSD), afirmou que foi pego de 
surpresa com a nomeação de 
quatro pessoas, feitas pelo pre-
feito Allyson Bezerra (SD), para 
ocuparem cargos comissiona-
dos de confiança no gabinete da 
Vice-prefeitura.

Segundo Fernadinho, “o pre-
feito colocou pessoas de sua 
confiança para trabalharem no 
meu gabinete. São pessoas que 
eu não conheço. Isso é um fa-
to inédito, nunca visto no Bra-
sil”, desabafou. E continuou, “eu 
não conheço essas pessoas que 
o prefeito nomeou. Isso aconte-
ceu na semana passada. Eu fui 
lá no meu gabinete apenas três 
vezes, mas não tenho como tra-

balhar com pessoas que não são 
da minha confiança”, lamentou.

O vice-prefeito disse se dar 
bem com seus novos assessores 
diretos, mas que a situação toda 
é ‘estranha’ para ele. “Não tenho 
nada contra essas pessoas que 
ele indicou, muito pelo contrá-
rio, converso com todas elas. Es-
tão todas lá no meu gabinete. E 
elas entendem que estão lá por 
essa situação. Não crio nenhum 
problema para elas”, enfatizou.

Mesmo sem entender o que 
levou o prefeito Allyson Bezerra 
a tomar tal atitude, Fernandinho 
explicou, em entrevista ao AGO-
RA RN, nesta sexta-feira 14, “que, 
como a Prefeitura é de Allyson, 
ele é quem manda. Eu apenas 
vou cumprir o meu mandato, 
que foi o povo que nos deu. Irei 
cumprir de forma honrosa, sem-
pre respeitando o povo, que não 
merece passar por uma situação 
dessa não”, afirmou.

Fernandinho ressaltou que 
não vai com frequência ao gabi-

nete e que continua atendendo 
as pessoas nas ruas de Mossoró. 
“Vez por outra eu vou lá no meu 
gabinete, mas continuou nas ru-
as atendendo as pessoas. É uma 
situação muito delicada”, desta-
cou o vice-prefeito.

Segundo ele, os seus planos 
eleitorais para esse ano perma-
necem os mesmos, inclusive a 
sua pré-candidatura ao cargo de 
deputado estadual e de apoiar a 
candidatura da governadora Fá-
tima Bezerra (PT).

“Se for da vontade de Deus e 
do povo do Rio Grande do Norte, 
nós vamos enfrentar as urnas. Eu 
tenho um bom convívio com a 
governadora Fátima, gosto mui-
to dela, do trabalho que ela vem 
fazendo em nosso Estado. A go-
vernadora pegou o Rio Grande 
do Norte em uma forma lamen-
tável, do ponto de vista finan-
ceiro, mas tem feito um brilhan-
te trabalho, e eu acredito que ela 
será reeleita. Ela reúne todas as 
condições para isso”, frisou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

O prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (SD), e o vice-prefeito 
Fernandinho das Padarias (PSD), 
encerraram a relação político-ad-
ministrativa no final do ano pas-
sado e passam a atuar a partir co-
mo adversários políticos. Desde 
que assumiu a prefeitura, Allyson 
entregou a Fernandinho apenas 
cargos comissionados de terceiro 
escalão, sem permitir que ele ocu-
passe lugar de destaque na gestão 
municipal.

Em entrevista ao AGORA RN, 
em dezembro do ano passado, 
o vice-prefeito chegou a afirmar 
que não via outros motivos pa-
ra o rompimento entre os dois, 
a não ser, após ele ter decidido 
que seria candidato a deputado 

estadual. Na ocasião, Fernandi-
nho chegou a ter todos os cargos 
comissionados exonerados pe-
lo prefeito e ficou sem gabinete 
para despachar.

“Irei trabalhar das ruas, pra-
ças públicas, casas de amigos e 
comércios de Mossoró, porque 
estou sem gabinete. E o carro ce-
dido pela Prefeitura, não teremos 
combustível, então vamos entre-
gar o veículo ao prefeito. Eu recebi 
com muita surpresa, porque to-
dos os exonerados foram indica-
dos por nós, trabalharam na nos-
sa campanha. São todos aliados. 
Elas foram para as ruas pedir vo-
tos para nos elegermos. Essa ati-
tude do prefeito nos causou estra-
nheza”, ressaltou Fernandinho.  

Gestor lamentou situação gerada após anúncio de sua pré-candidatura

 “Eu recebi com 
muita surpresa, 
porque todos os 
exoneradas foram 
indicados por nós, 
trabalharam na 
nossa campanha. 
São todos aliados.”
Fernandinho das Padarias
Vice-prefeito de Mossoró

DIVULGAÇÃO
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“Potiguar 
clama por mais 
segurança e 
emprego”, diz 
Haroldo
Pré-candidato ao governo do Estado, 
empresário afirma ser contra reeleição para 
cargos majoritários e diz que seu maior 
diálogo é com o cidadão potiguar

“Sou contra a reeleição de 
governadores, prefeitos 
e presidente, porque se 

governa pensando na permanên-
cia no poder e não no bem-estar 
da população”. A afirmação, do 
pré-candidato ao governo do Rio 
Grande do Norte, Haroldo Aze-
vedo (sem partido), demonstra 
o posicionamento político prá-
tico e focado em benefícios pa-
ra a sociedade que o empresário 

possui. Tanto que, desde quando 
decidiu concorrer ao Executivo 
estadual, tem procurado ouvir a 
população, saber das suas preo-
cupações, anseios e maiores ne-
cessidades. “Meu diálogo maior 
tem sido com o cidadão comum”, 
disse.

Ele, que entre maio e dezem-
bro de 2021, percorreu aproxi-
madamente 25 mil quilômetros 
visitando dezenas de municípios 
em todo o Estado, falou que gosta 
de ouvir e conversar com as pes-
soas, saber o que elas pensam, o 
que sentem, para, assim, garantir 
a elaboração de um plano de go-
verno voltado a sanar os princi-
pais problemas enfrentados pela 
sociedade norte riograndense.

Haroldo revelou ainda ter per-
cebido em suas andanças pelo 
interior que, entre as necessida-
des mais urgentes apresenta-
das pela sociedade potiguar, es-
tão aquelas diretamente ligadas 
às áreas da Segurança, Saúde e 
Educação. Para ele, esses pontos 
são os mais importantes a serem 
priorizados por uma boa gestão 
administrativa, além daquelas 
que impulsionam o crescimento 
de um estado, como a atração de 
novos investimentos, geração de 
empregos e renda e arrecadação.

“O que o eleitor potiguar mais 
clama é por segurança e gera-
ção de empregos. A melhor for-
ma de ajuda assistencial é o em-
prego digno. Evidente que a saú-
de e educação são áreas de vital 
importância. Aliás, a segurança 
e a saúde estão um caos no Rio 
Grande do Norte. E a atração de 
investimentos, com seguran-
ça jurídica, é fundamental”, afir-
mou.

CRÍTICAS AO GOVERNO E À 
OPOSIÇÃO. Sobre a gestão da 
governadora Fátima Bezerra, 
candidata à reeleição pelo Par-
tido dos Trabalhadores (PT), e 
a atuação dos parlamentares de 

Oposição, Haroldo Azevedo foi 
enfático. “Sou contra a reelei-
ção de governadores, prefeitos 
e presidente, porque se gover-
na pensando na permanência 
no poder e não no bem-estar da 
população. Anote, a folha do Es-
tado será posta em dia poucos 
antes das eleições… esse com-
portamento aumenta o sofri-
mento da população. A oposi-
ção sabe disso e deveria cobrar 
mais enfaticamente”, afirmou.

O pré-candidato assumiu 
oposição à governadora recen-
temente. “Faço política sem exa-
gerar nas críticas, pois todos têm 
direito a errar. O que não pode é 
permanecer no erro. Fátima Be-
zerra tem errado bastante. Não é 
possível continuarmos com essa 
terrível insegurança. Vamos tra-

balhar! Somos um Estado rico. 
Com enorme potencial. Maio-
res produtores de sal marinho e 
petróleo em terra, melões, cas-
tanhas de caju, minérios nobres 
e energia eólica. E turismo forte, 
não somente do chamado sol e 
mar, mas o religioso, serrano, gas-
tronômico e de aventuras”, disse.

HISTÓRICO POLÍTICO. Empre-
sário das áreas da construção ci-
vil e radiodifusão potiguar, Harol-
do Azevedo possui experiência 
na política, já tendo ocupado os 
cargos de suplente do ex-senador 
Geraldo Melo e de secretário de 
Turismo durante a gestão estadu-
al de Wilma de Faria.

Foi filiado ao PSDB até abril de 
2021, quando decidiu se desligar 
do partido após declarações do 

ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do governador de São 
Paulo e atual pré-candidato à Pre-
sidência da República, João Dória. 
Ele não revela quais foram as pa-
lavras, apenas que foram essen-
ciais para entender que a legenda 
já não o representava mais.

MENSAGEM PARA O RN. Ha-
roldo Azevedo deixou uma men-
sagem para os potiguares. “Esta-
mos num ano de profundas mu-
danças. Essa terrível pandemia 
da Covid-19 agravou a crise social 
e econômica que já vivenciáva-
mos. Você, eleitor, tem a mais im-
portante arma que permite mu-
dar esse quadro: o seu voto! Saiba 
escolher bem! Análise as propos-
tas dos candidatos e vote nos me-
lhores!”, recomendou. 

Alessandra Bernardo
Editora de Política

“Anote, a folha 
do Estado será 
posta em dia 
poucos antes das 
eleições… esse 
comportamento 
aumenta o 
sofrimento da 
população. A 
oposição sabe 
disso e deveria 
cobrar mais 
enfaticamente”

Haroldo Azevedo
P ré-candidato ao governo do RN

O pré-candidato ao governo do RN retomou as atividades políticas após curtas férias em família, nos Estados Unidos
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Fernandinho, sobre 
escolhidos de Allyson para 
seu gabinete: “São pessoas 
que não conheço”

Relação estremecida desde 
anúncio de que Fernandinho 
iria concorrer à Assembleia

Vice-prefeito de Mossoró afirmou ter sido pego de surpresa por 
nomeações e lamentou que situação ainda não tenha se resolvido

“Quando eu cheguei pa-
ra trabalhar no meu 
gabinete, elas já esta-

vam lá”. O vice-prefeito de Mos-
soró, Fernandinho das Padarias 
(PSD), afirmou que foi pego de 
surpresa com a nomeação de 
quatro pessoas, feitas pelo pre-
feito Allyson Bezerra (SD), para 
ocuparem cargos comissiona-
dos de confiança no gabinete da 
Vice-prefeitura.

Segundo Fernadinho, “o pre-
feito colocou pessoas de sua 
confiança para trabalharem no 
meu gabinete. São pessoas que 
eu não conheço. Isso é um fa-
to inédito, nunca visto no Bra-
sil”, desabafou. E continuou, “eu 
não conheço essas pessoas que 
o prefeito nomeou. Isso aconte-
ceu na semana passada. Eu fui 
lá no meu gabinete apenas três 
vezes, mas não tenho como tra-

balhar com pessoas que não são 
da minha confiança”, lamentou.

O vice-prefeito disse se dar 
bem com seus novos assessores 
diretos, mas que a situação toda 
é ‘estranha’ para ele. “Não tenho 
nada contra essas pessoas que 
ele indicou, muito pelo contrá-
rio, converso com todas elas. Es-
tão todas lá no meu gabinete. E 
elas entendem que estão lá por 
essa situação. Não crio nenhum 
problema para elas”, enfatizou.

Mesmo sem entender o que 
levou o prefeito Allyson Bezerra 
a tomar tal atitude, Fernandinho 
explicou, em entrevista ao AGO-
RA RN, nesta sexta-feira 14, “que, 
como a Prefeitura é de Allyson, 
ele é quem manda. Eu apenas 
vou cumprir o meu mandato, 
que foi o povo que nos deu. Irei 
cumprir de forma honrosa, sem-
pre respeitando o povo, que não 
merece passar por uma situação 
dessa não”, afirmou.

Fernandinho ressaltou que 
não vai com frequência ao gabi-

nete e que continua atendendo 
as pessoas nas ruas de Mossoró. 
“Vez por outra eu vou lá no meu 
gabinete, mas continuou nas ru-
as atendendo as pessoas. É uma 
situação muito delicada”, desta-
cou o vice-prefeito.

Segundo ele, os seus planos 
eleitorais para esse ano perma-
necem os mesmos, inclusive a 
sua pré-candidatura ao cargo de 
deputado estadual e de apoiar a 
candidatura da governadora Fá-
tima Bezerra (PT).

“Se for da vontade de Deus e 
do povo do Rio Grande do Norte, 
nós vamos enfrentar as urnas. Eu 
tenho um bom convívio com a 
governadora Fátima, gosto mui-
to dela, do trabalho que ela vem 
fazendo em nosso Estado. A go-
vernadora pegou o Rio Grande 
do Norte em uma forma lamen-
tável, do ponto de vista finan-
ceiro, mas tem feito um brilhan-
te trabalho, e eu acredito que ela 
será reeleita. Ela reúne todas as 
condições para isso”, frisou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

O prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (SD), e o vice-prefeito 
Fernandinho das Padarias (PSD), 
encerraram a relação político-ad-
ministrativa no final do ano pas-
sado e passam a atuar a partir co-
mo adversários políticos. Desde 
que assumiu a prefeitura, Allyson 
entregou a Fernandinho apenas 
cargos comissionados de terceiro 
escalão, sem permitir que ele ocu-
passe lugar de destaque na gestão 
municipal.

Em entrevista ao AGORA RN, 
em dezembro do ano passado, 
o vice-prefeito chegou a afirmar 
que não via outros motivos pa-
ra o rompimento entre os dois, 
a não ser, após ele ter decidido 
que seria candidato a deputado 

estadual. Na ocasião, Fernandi-
nho chegou a ter todos os cargos 
comissionados exonerados pe-
lo prefeito e ficou sem gabinete 
para despachar.

“Irei trabalhar das ruas, pra-
ças públicas, casas de amigos e 
comércios de Mossoró, porque 
estou sem gabinete. E o carro ce-
dido pela Prefeitura, não teremos 
combustível, então vamos entre-
gar o veículo ao prefeito. Eu recebi 
com muita surpresa, porque to-
dos os exonerados foram indica-
dos por nós, trabalharam na nos-
sa campanha. São todos aliados. 
Elas foram para as ruas pedir vo-
tos para nos elegermos. Essa ati-
tude do prefeito nos causou estra-
nheza”, ressaltou Fernandinho.  

Gestor lamentou situação gerada após anúncio de sua pré-candidatura

 “Eu recebi com 
muita surpresa, 
porque todos os 
exoneradas foram 
indicados por nós, 
trabalharam na 
nossa campanha. 
São todos aliados.”
Fernandinho das Padarias
Vice-prefeito de Mossoró

DIVULGAÇÃO
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Na sucessão presidencial os 
grupos de Lula e Bolsona-
ro começam a ser infec-

tados por certos vírus políticos, 
cujos riscos são imprevisíveis no 
resultado final de 2022.

Vírus atacam Lula e Bolsonaro

LULA I. Há receio no petismo, de que embora o ex-presidente lidere 
as pesquisas, ocorra com ele o “efeito Bumerangue”, que em política 
se assemelha a objeto lançado no ar, com objetivo de atingir algo, mas 
que volta às mãos de quem o lançou, sem alcançar.

LULA II. No caso, o candidato do PT, tem hoje em torno de 45% de 
preferência nas pesquisas, mas poderá ter recuo acentuado, quando 
começarem as “pancadas” na campanha, em torno do seu governo. 
Em tal situação, torna-se difícil o crescimento.

LULA III. Há quem lembre o exemplo de Victor Russomano, várias 
vezes candidato a prefeito de SP, sempre começando com larga vanta-
gem, porém esvaziando os votos com o início da campanha.

BOLSONARO I. O presiden-
te tem dado vários exemplos, de 
que é acometido pelo vírus do 
“pavio curto”, por não aguentar 
pressão, ficar facilmente irritado, 
tentando resolver tudo por xinga-
mentos e brigas. Além disso, en-
frenta inflação em alta e o enor-
me desgaste do discurso antivaci-
na, embora o seu governo desen-
volva política de vacinação.

BOLSONARO II. A estratégia 
de Bolsonaro tem sido atacar o 
ex-presidente Lula e transmite 

á população, que não faz mais, 
por estar de mãos atadas. Recen-
temente, alertou sobre a possibi-
lidade de uma democracia cair 
numa ditadura e voltou a atacar 
ministros do STF. Esse compor-
tamento inquieta os seus aliados 
do “centrão” e a ala moderada do 
próprio PT.

JULGAMENTO. Como não há 
vacina contra o “efeito bumeran-
gue” e o “pavio curto”, caberá ao 
eleitor decidir nas urnas de outu-
bro próximo.

FINAL. A OMS admite que já é 
possível enxergar o fim da pande-
mia. Porém, os próximos 3 meses 
serão difíceis, e países precisam 
ter planos ágeis de controle do ví-
rus.

RODRIGO PACHECO. Gilberto 
Kassab, presidente do PSD, acre-
dita que não emplacam as candi-
daturas de Lula, Bolsonaro e Mo-
ro. Para ele, o nome será o do pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (MG) e já marcou o início 
das movimentações para março, 
após o carnaval. Kassab tem mui-
ta experiencia na política brasilei-
ra.

PORCO. Em dez anos, o cora-
ção de um porco geneticamente 
modificado pode ser a solução 
para reduzir o número de pesso-
as que morrem à espera que um 
coração saudável. Diz o professor 
José Fragata, cirurgião cardíaco 
de Portugal.

INFECÇÃO. Estudo da Univer-
sidade de Bristol, no Reino Uni-
do, constatou que o SARS-CoV-2 
perde 90% da sua capacidade de 
infetar as células humanas, após 
20 minutos no ar. As partículas 
que saem dos pulmões, onde se 

encontram perdem rapidamente 
água e secam.

AUMENTO. Bolsonaro con-
sultou o STF sobre se pode usar 
reserva no Orçamento para au-
mentar apenas salários de agen-
tes da PF e PRF . Há informações, 
de que predomina na Corte a te-
se, de que o aumento somente 
será autorizado se for para todos 
servidores.

CIRO. Os deputados pedetis-
tas pressionam a cúpula do par-
tido para uma composição com 
o PT, por acreditarem que a can-
didatura de Ciro Gomes não des-
lancha e ameaça  a reeleição de-
les. Marina Silva para vice é con-
siderado “abraço de afogados”.

ERRO. Tudo indica que Alck-
min cometeu grave erro ao apro-
ximar-se de Lula. O PT dá sinais 
de rejeição ao seu nome. Kassab 
do PSD, que lhe daria legenda pa-
ra a disputa em SP, já prepara o 
lançamento do tucano Paulo Ser-
ra, prefeito de Santo André.

CONSENSO. O prefeito Álvaro 
Dias agiu corretamente ao cance-
lar o carnaval de Natal. Não é hora 
de desafiar a pandemia. Cautela!!

Olho aberto

“Índice para reajuste de 
aluguéis chega em boa 
hora”, diz Hugo Lima
Advogado explica como é calculado o indicador para locação de 
imóveis criado pela FGV e a diferença deste com o IGP-M e o IPC-S

O Índice de Variação de Alu-
guéis Residenciais (IVAR), 
novo indicador para loca-

ção de imóveis lançado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-
-IBRE) nesta terça-feira 11, che-
gou trazendo algumas dúvidas 
para os consumidores brasilei-
ros. Para acabar com essas in-
certezas, o advogado Hugo Lima 
esclareceu a diferença com rela-
ção ao Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) e ao Índice de 
Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S).

Antes do IVAR, os preços de 
aluguéis em anúncios de loca-
ção eram considerados moni-
torando as variações deles. “O 
IVAR era antes calculado pelo 
Ibre, mas com uma metodolo-
gia diferente, sendo apenas um 
subíndice utilizado no cálculo 
IPC-S e do IGPM-M. Contudo, 
esse claramente nunca foi um 
método ideal”, pontuou.

Para o advogado, com o 
crescimento exorbitante do 
IGP-M e a baixa na renda da fa-
mília brasileira em decorrência 
da pandemia do coronavírus, 
ficou praticamente impossível 
utilizar tal índice nos reajus-
tes de aluguéis. “Atualmente, o 
IGP-M é o índice mais utilizado 
nos contratos de aluguel, ten-
do em 2021 chegado a acumu-

lar alta de 17,78% e, em 2020 de 
23,24%, necessitando assim a 
busca por outros índices de re-
ajustes contratuais mais razoá-
veis”, considerou.

Hugo Lima esclareceu que a 
alta da inflação e outros fatores 
econômicos levaram os econo-
mistas da FGV a criarem um in-
dicador exclusivo para locação 
de imóveis. “Diante da discre-
pância inesperada, a criação do 
novo índice com a finalidade de 

medir o valor real dos  aluguéis 
imobiliários, ou seja, os defini-
dos em contrato e suas varia-
ções, muda a fonte da informa-
ção e acompanha coerentemen-
te as variações de preço do mer-
cado imobiliário”, argumentou.

O advogado deixou claro 
que o IVAR foi criado através de 
amostragem de aluguéis prati-
cados em quatro capitais bra-
sileiras. “É importante lembrar 
que o índice leva em considera-
ção uma amostra de contratos 
de apenas quatro capitais: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre. Brasília, 
Salvador e Recife, antes conside-
rados no IPC-S, não entram no 
cálculo”, ressaltou.

Hugo Lima comentou ainda 
que o novo índice será benéfico 
para os contratos de locação em 
Natal e demais cidades do Rio 
Grande do Norte. 

“Apesar das especificidades 
encontradas em cada cidade, o 
impacto da pandemia e a ten-
dência do mercado imobiliário 
em Natal, são bem parecidos 
com as demais capitais. O índice 
chega em boa hora, pois, o IGP-
-M, apesar de usado há anos nos 
reajustes de contratos, não foi 
criado para isso e sim para me-
dir preços no atacado, de mate-
rial de construção e de preços ao 
consumidor”, evidenciou. 

“O índice chega 
em boa hora, pois, 
o IGP-M, apesar 
de usado há anos 
nos reajustes de 
contratos, não 
foi criado para 
isso e sim para 
medir preços no 
atacado, de material 
de construção 
e de preços ao 
consumidor”
Hugo Lima
advogado

 O advogado Hugo Lima afi rmou que está praticamente impossível utilizar o IGP-M nos reajustes de aluguéis
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Governadores decidem 
descongelar ICMS
Congelamento do imposto sobre combustíveis foi decidido no final de 
outubro de 2021 para tentar conter o aumento dos preços no produto

Dois dias após o mais no-
vo reajuste no preço dos 
combustíveis pela Pe-

trobras e diante da falta de uma 
proposta do governo federal 
para reduzir a alta, governado-
res e o Comitê Nacional dos Se-
cretários Estaduais de Fazenda 
(Comsefaz) decidiram por man-
ter o congelamento do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre os 
combustíveis até 31 de janeiro. 
A medida, que começou a valer 
em novembro por 90 dias, será 
descontinuada em fevereiro.

Procurada pela reportagem 
do AGORA RN, a Secretaria de 
Comunicação (Secom) do go-
verno explicou que o tema ainda 
está sendo discutido no Comse-
faz, em reuniões extraordinárias. 
E que deverá ocorrer uma con-
vocação também de um CON-
FAZ extraordinário, em breve. 
Por esse motivo, não havia como 
dar detalhes sobre o fato no Rio 
Grande do Norte.

O descongelamento do 
ICMS sobre combustíveis foi 
anunciado nesta sexta-feira 14, 
pela assessoria do governador 
do Piauí e coordenador do Fó-
rum Nacional de Governadores, 
Wellington Dias. Os governado-
res afirmam que, por mais que o 
imposto tenha sido congelado, o 
gesto não foi respeitado pelo go-
verno federal, que aumentou o 
preço da gasolina.

“Fizemos nossa parte: con-
gelamento do preço de referên-
cia para ICMS, não valorizaram 
este gesto concreto, não respei-
taram o povo. A resposta foi au-
mento, aumento e mais aumen-
to nos preços dos combustíveis. 
Assim, a maioria dos estados vo-

tou para manter a regra do ICMS 
até 31/01/22, considerando fe-
chamento do governo para o di-
álogo e sucessivos aumentos do 
combustível sem preocupação 
do impacto econômico e social 
no aumento dos preços”, diz a 
nota.

O congelamento do ICMS 
sobre combustíveis foi decidido 
no final de outubro de 2021 pa-
ra tentar conter o aumento dos 
preços no produto. Ainda de 
acordo com o posicionamento 
dos governadores, a medida não 
teve efeitos concretos.

“Quem está ficando com o 
benefício, o povo? Não, só está 
servindo para aumentar lucros 
da Petrobras. Para que o aumen-
to dos combustíveis que foram 
dados? Para manter e aumen-
tar os bilhões de lucros da Pe-
trobras! Onde está o interesse, o 
compromisso público?”.

A nota encerra afirmando 

que o Fórum está aberto ao di-
álogo para buscar uma solução 
para a questão da alta no preço 
dos combustíveis.

“Apresentamos proposta 
que resolve de vez a política de 
preços dos combustíveis e gás 
e com a reforma tributária que 
apresentamos e está no Con-
gresso Nacional, dormindo em 
berço esplêndido, é possível re-
dução de tributos sobre o con-
sumo, para além do preço dos 
combustíveis. Quando quise-
rem tratar sério, pelo Fórum dos 
Governadores estamos prontos 
para o diálogo e entendimento, 
mas que seja em favor do povo.”

NOVO AUMENTO. O último 
reajuste anunciado pela Petro-
bras, para os preços de venda de 
gasolina e diesel para as distri-
buidoras, passou a valer na últi-
ma quarta-feira 12. A estatal di-
vulgou comunicado em que ex-
plicava que os últimos aumen-
tos foram aplicados no dia 26 de 
outubro do ano passado.

“Após 77 dias sem aumen-
tos, a Petrobras fará ajustes nos 
seus preços de venda de gasoli-
na e diesel para as distribuido-
ras. Os últimos aumentos ocor-
reram em 26/10/2021 e, desde 
então, os preços praticados pela 
Petrobras para a gasolina foram 
reduzidos em R$ 0,10 litro em 15 
de dezembro de 2021, e perma-
neceram estáveis para o diesel”, 
comunicou.

O litro da gasolina começou 
a ser vendido para as distribui-
doras no valor de R$ 3,24, com 
alta de 4,8%. Antes eram cobra-
dos R$ 3,09. O diesel também 
sofreu aumento de 8%, passan-
do a valer R$ 3,61 o litro. 

Consumidores potiguares já se preparam psicologicamente para novo aumento nos preços da gasolina e do diesel

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O litro da gasolina 
começou a ser 
vendido para as 
distribuidoras no 
valor de R$ 3,24, com 
alta de 4,8%. 
Antes eram cobrados 
R$ 3,09. 

77 dias de paz
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Na sucessão presidencial os 
grupos de Lula e Bolsona-
ro começam a ser infec-

tados por certos vírus políticos, 
cujos riscos são imprevisíveis no 
resultado final de 2022.

Vírus atacam Lula e Bolsonaro

LULA I. Há receio no petismo, de que embora o ex-presidente lidere 
as pesquisas, ocorra com ele o “efeito Bumerangue”, que em política 
se assemelha a objeto lançado no ar, com objetivo de atingir algo, mas 
que volta às mãos de quem o lançou, sem alcançar.

LULA II. No caso, o candidato do PT, tem hoje em torno de 45% de 
preferência nas pesquisas, mas poderá ter recuo acentuado, quando 
começarem as “pancadas” na campanha, em torno do seu governo. 
Em tal situação, torna-se difícil o crescimento.

LULA III. Há quem lembre o exemplo de Victor Russomano, várias 
vezes candidato a prefeito de SP, sempre começando com larga vanta-
gem, porém esvaziando os votos com o início da campanha.

BOLSONARO I. O presiden-
te tem dado vários exemplos, de 
que é acometido pelo vírus do 
“pavio curto”, por não aguentar 
pressão, ficar facilmente irritado, 
tentando resolver tudo por xinga-
mentos e brigas. Além disso, en-
frenta inflação em alta e o enor-
me desgaste do discurso antivaci-
na, embora o seu governo desen-
volva política de vacinação.

BOLSONARO II. A estratégia 
de Bolsonaro tem sido atacar o 
ex-presidente Lula e transmite 

á população, que não faz mais, 
por estar de mãos atadas. Recen-
temente, alertou sobre a possibi-
lidade de uma democracia cair 
numa ditadura e voltou a atacar 
ministros do STF. Esse compor-
tamento inquieta os seus aliados 
do “centrão” e a ala moderada do 
próprio PT.

JULGAMENTO. Como não há 
vacina contra o “efeito bumeran-
gue” e o “pavio curto”, caberá ao 
eleitor decidir nas urnas de outu-
bro próximo.

FINAL. A OMS admite que já é 
possível enxergar o fim da pande-
mia. Porém, os próximos 3 meses 
serão difíceis, e países precisam 
ter planos ágeis de controle do ví-
rus.

RODRIGO PACHECO. Gilberto 
Kassab, presidente do PSD, acre-
dita que não emplacam as candi-
daturas de Lula, Bolsonaro e Mo-
ro. Para ele, o nome será o do pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (MG) e já marcou o início 
das movimentações para março, 
após o carnaval. Kassab tem mui-
ta experiencia na política brasilei-
ra.

PORCO. Em dez anos, o cora-
ção de um porco geneticamente 
modificado pode ser a solução 
para reduzir o número de pesso-
as que morrem à espera que um 
coração saudável. Diz o professor 
José Fragata, cirurgião cardíaco 
de Portugal.

INFECÇÃO. Estudo da Univer-
sidade de Bristol, no Reino Uni-
do, constatou que o SARS-CoV-2 
perde 90% da sua capacidade de 
infetar as células humanas, após 
20 minutos no ar. As partículas 
que saem dos pulmões, onde se 

encontram perdem rapidamente 
água e secam.

AUMENTO. Bolsonaro con-
sultou o STF sobre se pode usar 
reserva no Orçamento para au-
mentar apenas salários de agen-
tes da PF e PRF . Há informações, 
de que predomina na Corte a te-
se, de que o aumento somente 
será autorizado se for para todos 
servidores.

CIRO. Os deputados pedetis-
tas pressionam a cúpula do par-
tido para uma composição com 
o PT, por acreditarem que a can-
didatura de Ciro Gomes não des-
lancha e ameaça  a reeleição de-
les. Marina Silva para vice é con-
siderado “abraço de afogados”.

ERRO. Tudo indica que Alck-
min cometeu grave erro ao apro-
ximar-se de Lula. O PT dá sinais 
de rejeição ao seu nome. Kassab 
do PSD, que lhe daria legenda pa-
ra a disputa em SP, já prepara o 
lançamento do tucano Paulo Ser-
ra, prefeito de Santo André.

CONSENSO. O prefeito Álvaro 
Dias agiu corretamente ao cance-
lar o carnaval de Natal. Não é hora 
de desafiar a pandemia. Cautela!!

Olho aberto

“Índice para reajuste de 
aluguéis chega em boa 
hora”, diz Hugo Lima
Advogado explica como é calculado o indicador para locação de 
imóveis criado pela FGV e a diferença deste com o IGP-M e o IPC-S

O Índice de Variação de Alu-
guéis Residenciais (IVAR), 
novo indicador para loca-

ção de imóveis lançado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-
-IBRE) nesta terça-feira 11, che-
gou trazendo algumas dúvidas 
para os consumidores brasilei-
ros. Para acabar com essas in-
certezas, o advogado Hugo Lima 
esclareceu a diferença com rela-
ção ao Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) e ao Índice de 
Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S).

Antes do IVAR, os preços de 
aluguéis em anúncios de loca-
ção eram considerados moni-
torando as variações deles. “O 
IVAR era antes calculado pelo 
Ibre, mas com uma metodolo-
gia diferente, sendo apenas um 
subíndice utilizado no cálculo 
IPC-S e do IGPM-M. Contudo, 
esse claramente nunca foi um 
método ideal”, pontuou.

Para o advogado, com o 
crescimento exorbitante do 
IGP-M e a baixa na renda da fa-
mília brasileira em decorrência 
da pandemia do coronavírus, 
ficou praticamente impossível 
utilizar tal índice nos reajus-
tes de aluguéis. “Atualmente, o 
IGP-M é o índice mais utilizado 
nos contratos de aluguel, ten-
do em 2021 chegado a acumu-

lar alta de 17,78% e, em 2020 de 
23,24%, necessitando assim a 
busca por outros índices de re-
ajustes contratuais mais razoá-
veis”, considerou.

Hugo Lima esclareceu que a 
alta da inflação e outros fatores 
econômicos levaram os econo-
mistas da FGV a criarem um in-
dicador exclusivo para locação 
de imóveis. “Diante da discre-
pância inesperada, a criação do 
novo índice com a finalidade de 

medir o valor real dos  aluguéis 
imobiliários, ou seja, os defini-
dos em contrato e suas varia-
ções, muda a fonte da informa-
ção e acompanha coerentemen-
te as variações de preço do mer-
cado imobiliário”, argumentou.

O advogado deixou claro 
que o IVAR foi criado através de 
amostragem de aluguéis prati-
cados em quatro capitais bra-
sileiras. “É importante lembrar 
que o índice leva em considera-
ção uma amostra de contratos 
de apenas quatro capitais: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre. Brasília, 
Salvador e Recife, antes conside-
rados no IPC-S, não entram no 
cálculo”, ressaltou.

Hugo Lima comentou ainda 
que o novo índice será benéfico 
para os contratos de locação em 
Natal e demais cidades do Rio 
Grande do Norte. 

“Apesar das especificidades 
encontradas em cada cidade, o 
impacto da pandemia e a ten-
dência do mercado imobiliário 
em Natal, são bem parecidos 
com as demais capitais. O índice 
chega em boa hora, pois, o IGP-
-M, apesar de usado há anos nos 
reajustes de contratos, não foi 
criado para isso e sim para me-
dir preços no atacado, de mate-
rial de construção e de preços ao 
consumidor”, evidenciou. 

“O índice chega 
em boa hora, pois, 
o IGP-M, apesar 
de usado há anos 
nos reajustes de 
contratos, não 
foi criado para 
isso e sim para 
medir preços no 
atacado, de material 
de construção 
e de preços ao 
consumidor”
Hugo Lima
advogado

 O advogado Hugo Lima afi rmou que está praticamente impossível utilizar o IGP-M nos reajustes de aluguéis

ARQUIVO PESSOAL
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Governadores decidem 
descongelar ICMS
Congelamento do imposto sobre combustíveis foi decidido no final de 
outubro de 2021 para tentar conter o aumento dos preços no produto

Dois dias após o mais no-
vo reajuste no preço dos 
combustíveis pela Pe-

trobras e diante da falta de uma 
proposta do governo federal 
para reduzir a alta, governado-
res e o Comitê Nacional dos Se-
cretários Estaduais de Fazenda 
(Comsefaz) decidiram por man-
ter o congelamento do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre os 
combustíveis até 31 de janeiro. 
A medida, que começou a valer 
em novembro por 90 dias, será 
descontinuada em fevereiro.

Procurada pela reportagem 
do AGORA RN, a Secretaria de 
Comunicação (Secom) do go-
verno explicou que o tema ainda 
está sendo discutido no Comse-
faz, em reuniões extraordinárias. 
E que deverá ocorrer uma con-
vocação também de um CON-
FAZ extraordinário, em breve. 
Por esse motivo, não havia como 
dar detalhes sobre o fato no Rio 
Grande do Norte.

O descongelamento do 
ICMS sobre combustíveis foi 
anunciado nesta sexta-feira 14, 
pela assessoria do governador 
do Piauí e coordenador do Fó-
rum Nacional de Governadores, 
Wellington Dias. Os governado-
res afirmam que, por mais que o 
imposto tenha sido congelado, o 
gesto não foi respeitado pelo go-
verno federal, que aumentou o 
preço da gasolina.

“Fizemos nossa parte: con-
gelamento do preço de referên-
cia para ICMS, não valorizaram 
este gesto concreto, não respei-
taram o povo. A resposta foi au-
mento, aumento e mais aumen-
to nos preços dos combustíveis. 
Assim, a maioria dos estados vo-

tou para manter a regra do ICMS 
até 31/01/22, considerando fe-
chamento do governo para o di-
álogo e sucessivos aumentos do 
combustível sem preocupação 
do impacto econômico e social 
no aumento dos preços”, diz a 
nota.

O congelamento do ICMS 
sobre combustíveis foi decidido 
no final de outubro de 2021 pa-
ra tentar conter o aumento dos 
preços no produto. Ainda de 
acordo com o posicionamento 
dos governadores, a medida não 
teve efeitos concretos.

“Quem está ficando com o 
benefício, o povo? Não, só está 
servindo para aumentar lucros 
da Petrobras. Para que o aumen-
to dos combustíveis que foram 
dados? Para manter e aumen-
tar os bilhões de lucros da Pe-
trobras! Onde está o interesse, o 
compromisso público?”.

A nota encerra afirmando 

que o Fórum está aberto ao di-
álogo para buscar uma solução 
para a questão da alta no preço 
dos combustíveis.

“Apresentamos proposta 
que resolve de vez a política de 
preços dos combustíveis e gás 
e com a reforma tributária que 
apresentamos e está no Con-
gresso Nacional, dormindo em 
berço esplêndido, é possível re-
dução de tributos sobre o con-
sumo, para além do preço dos 
combustíveis. Quando quise-
rem tratar sério, pelo Fórum dos 
Governadores estamos prontos 
para o diálogo e entendimento, 
mas que seja em favor do povo.”

NOVO AUMENTO. O último 
reajuste anunciado pela Petro-
bras, para os preços de venda de 
gasolina e diesel para as distri-
buidoras, passou a valer na últi-
ma quarta-feira 12. A estatal di-
vulgou comunicado em que ex-
plicava que os últimos aumen-
tos foram aplicados no dia 26 de 
outubro do ano passado.

“Após 77 dias sem aumen-
tos, a Petrobras fará ajustes nos 
seus preços de venda de gasoli-
na e diesel para as distribuido-
ras. Os últimos aumentos ocor-
reram em 26/10/2021 e, desde 
então, os preços praticados pela 
Petrobras para a gasolina foram 
reduzidos em R$ 0,10 litro em 15 
de dezembro de 2021, e perma-
neceram estáveis para o diesel”, 
comunicou.

O litro da gasolina começou 
a ser vendido para as distribui-
doras no valor de R$ 3,24, com 
alta de 4,8%. Antes eram cobra-
dos R$ 3,09. O diesel também 
sofreu aumento de 8%, passan-
do a valer R$ 3,61 o litro. 

Consumidores potiguares já se preparam psicologicamente para novo aumento nos preços da gasolina e do diesel

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O litro da gasolina 
começou a ser 
vendido para as 
distribuidoras no 
valor de R$ 3,24, com 
alta de 4,8%. 
Antes eram cobrados 
R$ 3,09. 

77 dias de paz
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VACINA INFANTIL. São Paulo, Mi-
nas Gerais, Bahia, alguns estados, já 
estão recebendo a vacina para crian-
ças de 05 a 12 anos, espera-se que nes-
te final de semana o RN também rece-
ba a sua cota que o Governo distribua 
para os municípios, é mais uma força 
para nossa garotada retornar as salas 
de aula com menos riscos.

ROGÉRIO/LULA. Conforme Blog 
do BG, o Ministro Rogerio Marinho 
diz que Lula quer voltar a presidên-
cia para aparelhar o Estado e assaltar 
a Petrobras. KKKKKK. Já o Senador Je-
an Paul Prates ataca Rogério Marinho 
chamando o “Pai do Desemprego”. A 
briga está só começando.

FUTEBOL. Depois de liderar, em 
primeiro lugar na audiência, a 96FM 
está bombando com seu novo pro-
grama de futebol, inciado há 15 dias, 
já aumentando em 200% as visualiza-
ções no Youtube. Parabéns, faço parte 
desta família 96FM. 

NOVO ITEP. Governo 
do Estado, dispõe de um 
orçamento de 18 milhões 
para construção da nova 
Sede do ITEP, no bairro de 
Felipe Camarão.

LOJAS HAVAN. Um dos 
maiores empresario do 
Brasil, Luciano Hang, do-
no das lojas Havan, esteve 
quinta-feira em Natal, visi-
tando o terreno onde hoje 
funciona a Mercedez Bens 
na BR101, que dará lugar 
a mais nova loja Havan, 
ainda inaugurada este ano 
em Natal, Conforme Lu-
ciano, 200 empregos fixos/

direto, foras o indireto, o 
RN dá Boas Vindas.

BOLSONARO NO RN. 
Marcado para o dia 09 de 
Fevereiro a visita do Pre-
sidente Jair Bolsonaro, na 
companhia dos Ministros 
Fábio Faria e Rogério Ma-
rinho, para inauguração 
da chegada das águas do 
Rio São Francisco ao RN.

DEBOCHE. Uma Depu-
tada do PT, diz em redes 
sociais que Aliança entre o 
PT e MDB de Garibaldi, ela 
poderá engolir, mas para 
cuspir depois.

CHUVAS. A Emparn, registra um bom número de 
chuva, em 93 municípios do Estado e destaque para 
Parelhas que acumula 81 mm de água em 24horas. 
Deus é potiguar.

A maioria da população, em função da 
gravidade da gripe/covid, concorda 
plenamente com a suspensão do Car-

naval 2022, mas 100%dos pequenos, médios 
e grande comerciantes, vendedores ambu-
lantes, trabalhadores no modo geral, não 
aceitam nem em falar em LOCKDOWN, pois 
não resolveria o problema da saúde e aumen-
taria o desemprego e a fome, a solução é sus-
pender o carnaval, aumentar o número de va-
cinados e medicados, que bares, restaurantes, 
comércio, possam funcionar como um dia 
normal, exigindo cartão de vacina e mascara.

Com o dólar nas alturas e as 
restrições impostas pela 
pandemia no ano passado, 

as praias do Nordeste se sobres-
saíram em procura pelos turistas, 
segundo pesquisa consolidada 
do site Hurb (antigo Hotel Urba-
no), uma das muitas agências de 
viagem que vendem pacotes tu-
rísticos nacionais e internacio-
nais pela internet.

Segundo esse levantamento, 
os destinos litorâneos dentro e 
fora do país dominaram as listas 
de mais vendidos pela platafor-
ma, mostrando as tendências de 
viagens para 2022 e 2023.

O Nordeste por oferecer mui-
to resorts saiu na frente.  Na lista, 
por ordem de maior procura, es-
tão Maceió (5%), Porto de Gali-
nhas (5%), Maragogi (5%), Reci-
fe (4%), Natal (4%), Porto Seguro 
(3%), Beto Carrero World (3%), 
Gramado (3%), João Pessoa (2%) 
e Fernando de Noronha (2%).

Já entre os destinos interna-
cionais, Cancún permanece no 
topo da lista com 11% no total 
de faturamento. Orlando ocupa 
a segunda posição (8%), seguido 
de Punta Cana (7%), Paris (4%), 
Roma (3%), Egito (3%), Playa Del 

Carmen (2%), Atenas e Santorini 
(2%), Pacote Toscana (Florença,  
Pisa, Siena e Pienza) (2%) e Lis-
boa (2%). Vale destacar que, desta 
lista, apenas as cidades italianas e 
gregas estão em países que ainda 
não abriram as portas para turis-
tas brasileiros em geral.

Os destinos praianos brasilei-
ros, no entanto, aparecem bem 
nas listas de tendências de via-
gens para 2022 e 2023, segundo 
os usuários da plataforma. Com 
as fronteiras dos Estados Unidos 
abertas para brasileiros vacina-
dos desde novembro, Orlando 
ultrapassou Cancún e se conso-
lidou como o destino mais dese-
jado para as próximas duas tem-
poradas.

Plataforma mostra que Natal é o 
quarto destino litorâneo preferido
De acordo com esse levantamento, os destinos litorâneos dentro e fora do país dominaram as listas de mais vendidos 
pela plataforma, mostrando as tendências de viagens para 2022 e 2023; Nordeste atrai pelos resorts

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Destinos litorâneos dominaram listas de mais vendidos, mostrando tendências de viagens para 2022 e 2023

Entre os destinos 
internacionais, 
Cancún permanece 
no topo da lista, 
com 11% no total de 
faturamento. 

Exterior

SEGURANÇA. Com a suspen-
são das festas carnavalescas, a 
tendência é aumentar o núme-
ro de pessoas nas praias/vera-
neio, o que requer um maior 
numero de policiais nas praias 
e grande Natal, protegendo tu-
ristas e natalenses para que não 
tenha suas casas invadidas por 
vândalos.

CORRENTE DE ORAÇÃO. Pedi-
mos a todos os amigos, que acre-
ditam em Deus, independente da 
religião, façamos uma corrente de 
pensamentos positivos, pedindo a 
saúde do Prefeito de São Gonçalo, 
Paulo Emídio e também do Presi-
dente da ALRN Ezequiel Ferreira 
que pegou COVID/GRIPE, Deus no 
comando!!!!

REPRODUÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
dia 26/01/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de suporte técnico na área de engenharia e arquitetura. Encontra-se o edital no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 27/01/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de Empresa(s) Para Prestação 
d e  S e r v i ç o s  d e  T r a n s p o r t e  E s c o l a r .  E n c o n t r a - s e  o  e d i t a l  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

Um dia após a publicação 
da nota técnica sobre uso 
de autotestes de covid-19 

no Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) in-
formou, nesta sexta-feira 14, que 
recebeu a solicitação do Minis-
tério da Saúde para o uso dos 
autoexames.

Durante a manhã, a agência 
havia informado que o docu-
mento não tinha chegado aos 
sistemas do órgão regulador. 
Depois, o Ministério da Saúde 
rebateu a informação, alegando 
que o documento foi enviado 
por volta das 19h40 de quinta-
-feira 13.

“Falei hoje cedo com uma di-
retora da Anvisa. A gente man-
dou um e-mail ontem, às deze-
nove horas e quarenta e poucos 
minutos, vamos reencaminhar 
o e-mail pra eles, pra que pos-
sam receber. De toda forma, já 
encaminhamos o conteúdo da 
nota, eles têm. É só questão de 
ajustar essa formalidade, mas 
o e-mail foi enviado. Se de fato 
não chegou, nos próximos mi-
nutos chegará lá”, explicou o se-
cretário-executivo da pasta, Ro-

drigo Cruz.
Após a declaração do gestor, 

a Anvisa informou que o docu-
mento foi recebido. “A Anvisa 
informa que recebeu às 13h29 
desta sexta-feira a nota técnica 
sobre autotestes , enviada pelo 
Ministério da Saúde nesta mes-
ma data, às 12h22. Foi enviada 
pelo sistema de peticionamento, 
via SEI . O documento está com 
a Gerência-Geral de Tecnologia 

de Produtos para Saúde (GG-
TPS) para prosseguir com análi-
se”, divulgou o órgão.

Em meio ao imbróglio buro-
crático, técnicos da Anvisa ace-
leraram a análise de regulamen-
tação, antes mesmo da chegada 
dos documentos. O parecer da 
agência será favorável à venda 
de autotestes para covid.

A Anvisa e o Ministério da 
Saúde negociam a criação de 
uma política pública para auto-
testagem de covid-19. Técnicos 
da pasta entendem que os exa-
mes podem ser importantes pa-
ra o controle da variante Ômi-
cron.

Nas conversas, a tendência 
mais forte é que seja elaborada 
uma normativa temporária para 
o uso do exame. Um dos pontos 
que exigem mais atenção é o fa-
to de a covid-19 ser uma doença 
de notificação compulsória, ou 
seja, obrigatória.

No Brasil o autoteste ainda 
não é permitido, apenas as far-
mácias realizam os exames, que 
são feitos com a coleta de mate-
rial no nariz usando cotonete ou 
por saliva.

Anvisa recebe pedido da Saúde 
para autorizar autoteste de covid
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde 
negociam a criação de uma política pública para autotestagem

 “Anvisa informa 
que recebeu às 
13h29 desta sexta-
feira a nota técnica 
sobre autotestes 
, enviada pelo 
Ministério da Saúde 
nesta mesma data” 
Anvisa
Nota oficial

Técnicos entendem que exames 
podem ser importantes para o 
controle da variante Ômicron

EXAME

Sábado e domingo, 15 e 16 de janeiro de 2022 • 11Geral

Operação Verão apreende material de 
comerciantes clandestinos em Ponta Negra
Ação contou com instalação de blitz na Avenida Erivan França e barramentos em todas as escadarias

Durante toda a manhã des-
ta sexta-feira 14, agen-
tes da Prefeitura do Na-

tal estiveram na Praia de Ponta 
Negra, zona Sul, para o primei-
ro dia de fiscalizações integradas 
da Operação Verão. A iniciativa 
aprendeu materiais utilizados 
por comerciantes clandestinos 
que atuavam na orla, entre me-
sas, cadeiras, espreguiçadeiras e 
guarda-sóis. Além de três carri-
nhos de lanche que estavam em 
local proibido, e ainda quatro 
motocicletas que trafegavam pe-
lo calçadão.

A ação integrada que con-
ta com a atuação das secretarias 
municipais de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb),  Serviços 
Urbanos (Semsur), Mobilidade 
Urbana (STTU), Guarda Muni-
cipal e Urbana também teve a 
parceria da Polícia Militar e seu 
Comando Estadual de Trânsito 
(CPRE) e da Companhia Inde-
pendente  de Policiamento Turís-
tico (CIPTUR).

O objetivo principal da ope-
ração foi fiscalizar a atividade do 
comércio informal num dos prin-

cipais destinos turísticos da capi-
tal potiguar, que neste período do 
ano atrai um número maior de 
visitantes. E por isso, atrai tam-
bém pessoas não autorizadas a 
atuar na orla com a ocorrência de 
algumas irregularidades proibi-
das pelo Plano de Ordenamento 
de Ponta Negra.

O supervisor de Fiscalização 

Ambiental da Semurb, Leonardo 
Almeida, detalha que operação 
contou com a instalação de blitz 
na Avenida Erivan França, que dá 
acesso à Praia e barramentos em 
todas as escadarias que possuem 
rampa de acesso para evitar o 
trânsito de motocicletas irregu-
larmente pelo calçadão. “Os bar-
ramentos foram feitos pela CPRE 
e STTU, a fim de apreender mo-
tos irregulares que trafegam no 
calçadão e resultou no flagrante 
e apreensão de quatro veículos 

desse tipo”, conta.
Entre as infrações verificadas 

pelas equipes estavam a disposi-
ção mercadorias em pontos fixos 
ao longo do calçadão e muros da 
Praia,  a utilização de mesas e ca-
deiras na faixa de área em núme-
ro acima do permitido, e ainda 
em áreas exclusivas para banhis-
tas, como é o caso das proximida-
des do Morro do Careca.  

“Foram distribuídas seis equi-
pes ao longo do calçadão com fis-
cais da Semurb e Semsur com o 

apoio da Guarda Municipal, para 
fazer uma varredura geral e veri-
ficar a deposição inadequada de 
materiais e produtos na área pú-
blica, a instalação irregular de pu-
blicidade como placas e tabuleta 
e a venda de passeios em área pú-
blica sem autorização entre ou-
tras irregularidades”, acrescenta 
o fiscal.

Ainda segundo ele, a varredu-
ra serve exatamente para apreen-
der esse tipo de atividade irregu-
lar. “Verificamos o maior número 

de infrações nas proximidades 
dos hotéis ali no início da orla 
sentido Via Costeira com a colo-
cação de mesas, cadeiras e guar-
da-sóis. E ainda na área do calça-
dão com comércio irregular e al-
guns poucos próximos ao Morro 
do Careca com o uso de área des-
tinadas a banhistas”, finaliza o su-
pervisor.

O telefone para denúncias 
na Ouvidoria da Semurb é o (84) 
3616-9829, que funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 
Ou pelo 190 do Ciosp a noite, nos 
fins de semana e feriados.

SEMURB

Mesas, cadeiras,espreguiçadeiras e guarda-sóis foram apreendidos

Trabalho da Prefeitura contou com 
apoio de unidades da Polícia Militar

INTEGRAÇÃO

 “Foram distribuídas 
seis equipes ao 
longo do calçadão 
com fiscais da 
Semurb e Semsur”

Leonardo Almeida
Fiscal da Semurb

A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa 
Civil (COMPDEC) avança 

com ações preventivas para me-
lhor atender à população. Neste 
fim de semana o trabalho acon-
tece assim como nos outros, com 
plantão 24h. Com as fortes chu-
vas que atingem o interior do Es-
tado, as equipes intensificaram o 
monitoramento da região ribeiri-
nha, analisando diariamente as 
alterações do rio Apodi/Mossoró. 

“O plantão funciona 24h, 
nós entramos em alerta já a par-
tir desta sexta-feira. A popula-
ção, como já orientada anterior-
mente, pode utilizar o serviço de 
emergência da Defesa Civil para 
acionar as equipes. Então, se cho-
ver, as nossas equipes estarão em 
prontidão para atender à popula-
ção”, disse Alcivan Gama, coorde-
nador da Defesa Civil.

Alcivan Gama destacou que 
após estudo, as equipes da Defe-
sa Civil identificaram que o maior 
problema quando ocorre acú-
mulo de água está relacionado ao 
lixo jogado de forma irregular nas 
ruas. De acordo com o coordena-
dor, o simples gesto de colocar o 
lixo no dia correto da coleta evita-
ria o problema.

“Os problemas que nós es-
tamos detectando dentro da ci-
dade é o acúmulo de lixo jogado 
em nosso sistema de escoamen-
to de água. Então, o lixo que é jo-
gado irregularmente é o que tem 
provocado a questão do acúmu-
lo de água no período de chuvas. 
Orientamos a população para 
que faça o descarte correto do seu 
lixo, para evitar transtornos na ci-

dade”, pontuou.
O coordenador acrescenta 

ainda que “os agentes da Defesa 
Civil estão acompanhando dia-
riamente os alertas emitidos pelo 
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (INMET), como também veri-
ficando de perto a região ribeiri-
nha da cidade. Analisando o nível 
do rio, se está subindo ou não. E 
todos os cuidados da Defesa Ci-

vil continuam normalmente nos 
finais de semana”, finalizou Alci-
van Gama. 

A população pode entrar em 
contato com o serviço de emer-
gência da Defesa Civil através 
do número 199. O atendimento 
acontece 24h por dia, contem-
plando os fins de semana e feria-
dos. A ligação é gratuita e pode ser 
feita por qualquer operadora.

Defesa Civil segue com 
trabalho preventivo 
neste final de semana

MOSSORÓ

Equipes intensifi caram monitoramento da região ribeirinha, analisando diariamente alterações do rio Apodi/Mossoró

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

População pode 
entrar em contato 
com o serviço de 
emergência da 
através do número 
199. O atendimento 
acontece 24h por dia.

Socorro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
dia 26/01/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de suporte técnico na área de engenharia e arquitetura. Encontra-se o edital no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 27/01/2022 às 08h00min. OBJETO: Contratação de Empresa(s) Para Prestação 
d e  S e r v i ç o s  d e  T r a n s p o r t e  E s c o l a r .  E n c o n t r a - s e  o  e d i t a l  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

Um dia após a publicação 
da nota técnica sobre uso 
de autotestes de covid-19 

no Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) in-
formou, nesta sexta-feira 14, que 
recebeu a solicitação do Minis-
tério da Saúde para o uso dos 
autoexames.

Durante a manhã, a agência 
havia informado que o docu-
mento não tinha chegado aos 
sistemas do órgão regulador. 
Depois, o Ministério da Saúde 
rebateu a informação, alegando 
que o documento foi enviado 
por volta das 19h40 de quinta-
-feira 13.

“Falei hoje cedo com uma di-
retora da Anvisa. A gente man-
dou um e-mail ontem, às deze-
nove horas e quarenta e poucos 
minutos, vamos reencaminhar 
o e-mail pra eles, pra que pos-
sam receber. De toda forma, já 
encaminhamos o conteúdo da 
nota, eles têm. É só questão de 
ajustar essa formalidade, mas 
o e-mail foi enviado. Se de fato 
não chegou, nos próximos mi-
nutos chegará lá”, explicou o se-
cretário-executivo da pasta, Ro-

drigo Cruz.
Após a declaração do gestor, 

a Anvisa informou que o docu-
mento foi recebido. “A Anvisa 
informa que recebeu às 13h29 
desta sexta-feira a nota técnica 
sobre autotestes , enviada pelo 
Ministério da Saúde nesta mes-
ma data, às 12h22. Foi enviada 
pelo sistema de peticionamento, 
via SEI . O documento está com 
a Gerência-Geral de Tecnologia 

de Produtos para Saúde (GG-
TPS) para prosseguir com análi-
se”, divulgou o órgão.

Em meio ao imbróglio buro-
crático, técnicos da Anvisa ace-
leraram a análise de regulamen-
tação, antes mesmo da chegada 
dos documentos. O parecer da 
agência será favorável à venda 
de autotestes para covid.

A Anvisa e o Ministério da 
Saúde negociam a criação de 
uma política pública para auto-
testagem de covid-19. Técnicos 
da pasta entendem que os exa-
mes podem ser importantes pa-
ra o controle da variante Ômi-
cron.

Nas conversas, a tendência 
mais forte é que seja elaborada 
uma normativa temporária para 
o uso do exame. Um dos pontos 
que exigem mais atenção é o fa-
to de a covid-19 ser uma doença 
de notificação compulsória, ou 
seja, obrigatória.

No Brasil o autoteste ainda 
não é permitido, apenas as far-
mácias realizam os exames, que 
são feitos com a coleta de mate-
rial no nariz usando cotonete ou 
por saliva.

Anvisa recebe pedido da Saúde 
para autorizar autoteste de covid
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde 
negociam a criação de uma política pública para autotestagem

 “Anvisa informa 
que recebeu às 
13h29 desta sexta-
feira a nota técnica 
sobre autotestes 
, enviada pelo 
Ministério da Saúde 
nesta mesma data” 
Anvisa
Nota oficial

Técnicos entendem que exames 
podem ser importantes para o 
controle da variante Ômicron

EXAME

Sábado e domingo, 15 e 16 de janeiro de 2022 • 11Geral

Operação Verão apreende material de 
comerciantes clandestinos em Ponta Negra
Ação contou com instalação de blitz na Avenida Erivan França e barramentos em todas as escadarias

Durante toda a manhã des-
ta sexta-feira 14, agen-
tes da Prefeitura do Na-

tal estiveram na Praia de Ponta 
Negra, zona Sul, para o primei-
ro dia de fiscalizações integradas 
da Operação Verão. A iniciativa 
aprendeu materiais utilizados 
por comerciantes clandestinos 
que atuavam na orla, entre me-
sas, cadeiras, espreguiçadeiras e 
guarda-sóis. Além de três carri-
nhos de lanche que estavam em 
local proibido, e ainda quatro 
motocicletas que trafegavam pe-
lo calçadão.

A ação integrada que con-
ta com a atuação das secretarias 
municipais de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb),  Serviços 
Urbanos (Semsur), Mobilidade 
Urbana (STTU), Guarda Muni-
cipal e Urbana também teve a 
parceria da Polícia Militar e seu 
Comando Estadual de Trânsito 
(CPRE) e da Companhia Inde-
pendente  de Policiamento Turís-
tico (CIPTUR).

O objetivo principal da ope-
ração foi fiscalizar a atividade do 
comércio informal num dos prin-

cipais destinos turísticos da capi-
tal potiguar, que neste período do 
ano atrai um número maior de 
visitantes. E por isso, atrai tam-
bém pessoas não autorizadas a 
atuar na orla com a ocorrência de 
algumas irregularidades proibi-
das pelo Plano de Ordenamento 
de Ponta Negra.

O supervisor de Fiscalização 

Ambiental da Semurb, Leonardo 
Almeida, detalha que operação 
contou com a instalação de blitz 
na Avenida Erivan França, que dá 
acesso à Praia e barramentos em 
todas as escadarias que possuem 
rampa de acesso para evitar o 
trânsito de motocicletas irregu-
larmente pelo calçadão. “Os bar-
ramentos foram feitos pela CPRE 
e STTU, a fim de apreender mo-
tos irregulares que trafegam no 
calçadão e resultou no flagrante 
e apreensão de quatro veículos 

desse tipo”, conta.
Entre as infrações verificadas 

pelas equipes estavam a disposi-
ção mercadorias em pontos fixos 
ao longo do calçadão e muros da 
Praia,  a utilização de mesas e ca-
deiras na faixa de área em núme-
ro acima do permitido, e ainda 
em áreas exclusivas para banhis-
tas, como é o caso das proximida-
des do Morro do Careca.  

“Foram distribuídas seis equi-
pes ao longo do calçadão com fis-
cais da Semurb e Semsur com o 

apoio da Guarda Municipal, para 
fazer uma varredura geral e veri-
ficar a deposição inadequada de 
materiais e produtos na área pú-
blica, a instalação irregular de pu-
blicidade como placas e tabuleta 
e a venda de passeios em área pú-
blica sem autorização entre ou-
tras irregularidades”, acrescenta 
o fiscal.

Ainda segundo ele, a varredu-
ra serve exatamente para apreen-
der esse tipo de atividade irregu-
lar. “Verificamos o maior número 

de infrações nas proximidades 
dos hotéis ali no início da orla 
sentido Via Costeira com a colo-
cação de mesas, cadeiras e guar-
da-sóis. E ainda na área do calça-
dão com comércio irregular e al-
guns poucos próximos ao Morro 
do Careca com o uso de área des-
tinadas a banhistas”, finaliza o su-
pervisor.

O telefone para denúncias 
na Ouvidoria da Semurb é o (84) 
3616-9829, que funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 
Ou pelo 190 do Ciosp a noite, nos 
fins de semana e feriados.

SEMURB

Mesas, cadeiras,espreguiçadeiras e guarda-sóis foram apreendidos

Trabalho da Prefeitura contou com 
apoio de unidades da Polícia Militar

INTEGRAÇÃO

 “Foram distribuídas 
seis equipes ao 
longo do calçadão 
com fiscais da 
Semurb e Semsur”

Leonardo Almeida
Fiscal da Semurb

A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa 
Civil (COMPDEC) avança 

com ações preventivas para me-
lhor atender à população. Neste 
fim de semana o trabalho acon-
tece assim como nos outros, com 
plantão 24h. Com as fortes chu-
vas que atingem o interior do Es-
tado, as equipes intensificaram o 
monitoramento da região ribeiri-
nha, analisando diariamente as 
alterações do rio Apodi/Mossoró. 

“O plantão funciona 24h, 
nós entramos em alerta já a par-
tir desta sexta-feira. A popula-
ção, como já orientada anterior-
mente, pode utilizar o serviço de 
emergência da Defesa Civil para 
acionar as equipes. Então, se cho-
ver, as nossas equipes estarão em 
prontidão para atender à popula-
ção”, disse Alcivan Gama, coorde-
nador da Defesa Civil.

Alcivan Gama destacou que 
após estudo, as equipes da Defe-
sa Civil identificaram que o maior 
problema quando ocorre acú-
mulo de água está relacionado ao 
lixo jogado de forma irregular nas 
ruas. De acordo com o coordena-
dor, o simples gesto de colocar o 
lixo no dia correto da coleta evita-
ria o problema.

“Os problemas que nós es-
tamos detectando dentro da ci-
dade é o acúmulo de lixo jogado 
em nosso sistema de escoamen-
to de água. Então, o lixo que é jo-
gado irregularmente é o que tem 
provocado a questão do acúmu-
lo de água no período de chuvas. 
Orientamos a população para 
que faça o descarte correto do seu 
lixo, para evitar transtornos na ci-

dade”, pontuou.
O coordenador acrescenta 

ainda que “os agentes da Defesa 
Civil estão acompanhando dia-
riamente os alertas emitidos pelo 
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (INMET), como também veri-
ficando de perto a região ribeiri-
nha da cidade. Analisando o nível 
do rio, se está subindo ou não. E 
todos os cuidados da Defesa Ci-

vil continuam normalmente nos 
finais de semana”, finalizou Alci-
van Gama. 

A população pode entrar em 
contato com o serviço de emer-
gência da Defesa Civil através 
do número 199. O atendimento 
acontece 24h por dia, contem-
plando os fins de semana e feria-
dos. A ligação é gratuita e pode ser 
feita por qualquer operadora.

Defesa Civil segue com 
trabalho preventivo 
neste final de semana

MOSSORÓ

Equipes intensifi caram monitoramento da região ribeirinha, analisando diariamente alterações do rio Apodi/Mossoró

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

População pode 
entrar em contato 
com o serviço de 
emergência da 
através do número 
199. O atendimento 
acontece 24h por dia.

Socorro
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22 A 62 • 20H30
ESTREIA 17 DE JANEIRO

Ô LOCO, MEU,
FALTA POUCO PARA ESTREAR.
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“Seja aquele que agrega, reúne e conserva as amizades”“ ”
Happy    Birthday
Marco Rey, José Fernandes, Mar-

celo Duarte, Frederico Seabra 
de Moura, Lourdes Flor, Rose de 
Sousa. Amanhã, Patrícia Vas-

concelos, Emerson Silva, Marcelo 
Gurgel, Joana Lima, Mônica So-
ares, Charles Sa, Leane Fonseca, 
Ivonildo Rego,Henrique Fontes, 
Yanna Medeiros, Fam Mattos e 

Emídio Melo

B-DAY - ZÉ FERNANDES

B-DAY - ROSY SOUSA

B-DAY - FAM MATTOS

B-DAY- LOURDES FLOR

B-DAY- CHARLES SÁ

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 O empresário George Hazbum e a arquiteta Olga Portela aproveitaram as férias para visitar 
o � lhó, que faz intercâmbio esportividade basquete em Cumberland, Noroeste da Inglaterra.
 Hoje tem movimento no Litoral Sul com a ilha Ecomax, com Lito Lins, Tarcísio do Acordeon, Marcy-
nho Sensação, Vítor Fernandes e o fenômeno Joao Gomes. Entrada mediante comprovante de vacina e 
portões abertos às 17h30.
 Dica imperdível para quem tem crianças. Dia 29 de janeiro, às 16h, tem show o� cial do 
fenômeno da internet, Bolosfofos, no Teatro Riachuelo. A produção é da Idearte e ingressos no 
Uhuu.com.
 FUNASA e Ministério das Comunicações promovem segunda que vem  uma ação estratégica para 
elaborar  planos municipais de saneamento básico para 56 cidades potiguares. 

Ele é o que se pode chamar de autodidata das panelas. Analista 
de sistemas, LUIZ SERGIO, 36, é o responsável pelo perfil @cole-
cionandosabores, uma referência para os que gostam de  gastro-
nomia. A ideia surgiu quando decidiu expor momentos na cozinha 
junto com a esposa, a arquiteta Marcela Cunha, sempre inspirado 
em exemplos da família seridoense, gente de mesa farta e capricho 
à mesa. O grande detalhe é que nunca fez um curso sequer (embo-
ra pense no assunto) ou teve teve a pretensão de ensinar algo. O de-
sejo sempre foi compartilhar a cozinha de forma leve, descontraí-
da. Virou blogueiro foodstylist, sempre com muito zelo na apresen-
tação dos pratos. E assim ele, a mulher e o filho Dudu seguem no 
Instagram colecionado amigos, sugerindo receitas e estimulando a 
fome e o cozinheiro que existe dentro de cada um. 

O QUE É O COLECIONANDO SABORES?
É um espaço, onde registramos os mais diversos sabores da 

nossa coleção,  compartilhando com o mundo as nossas várias 
experiências gastronômicas. Hoje eu Marcela e Dudu somos 
uma equipe!

COMO E QUANDO SURGIU A IDEIA E O NOME?
O meu hobby favorito sempre foi cozinhar, compartilhan-

do sempre com família e amigos bons momentos na co-
zinha e ao redor da mesa. Um pouco desses momentos 
colocava compartilhava no meu perfil pessoal, geran-
do sempre muito sucesso. Incentivado por amigos, em 
2017, foi criado o perfil dedicado para este fim. O nome 
veio a partir de um dos objetivos iniciais: registrar, em 
fotos, alguns preparos (alguns sabores), como se fosse 
um álbum de figurinhas, que eu tanto colecionava du-
rante a infância. 

QUAL A MELHOR PARTE DE COZINHAR?
Certamente o melhor é a integração e a so-

cialização. A comida aproxima as pessoas e 
agrega à nossa vida momentos únicos. 
Isso é muito bom!

A QUE ATRIBUI O SUCESSO?
Não temos grandes pretensões 

nem obrigações. É um lazer que 
nos proporciona muito prazer. 
Procuro compartilhar tudo, de 
uma forma leve, genuína e na-
tural. Assim, espero incenti-
var todos a fazerem o mes-
mo: Ir para cozinha e curtir 
bons momentos!

O QUE É COMER BEM EM 
NATAL?

Comer um bom cama-
rão, carne de sol, paçoca, 

feijão verde com manteiga da terra, queijo de manteiga, queijo 
de coalho, ginga com tapioca, arroz da terra, macaxeira, jeri-
mum, nata… tudo com muita fartura!

DÁ PRA FAZER UM PRATO BACANA SEM UMA COZINHA 
SUPER EQUIPADA?

Sim, com certeza. Os equipamentos, as tecnologias, faci-
litam bastante, encurtam o caminho, mas não são essenciais 
para a maioria dos preparos. Acredito que um bom preparo vai 
muito além do que colocamos concretamente lá. A forma co-
mo é colocado, a organização de cores e texturas, isso tudo in-
fluencia muito no resultado final. O clima, a atmosfera, a com-
panhia… todo esse conjunto vai construir o “prato bacana”.

QUEM OU O QUE INSPIRA VOCÊ?
Dos profissionais brasileiros, admiro bastante o chef Leo-

nardo Paixão e Jefferson Rueda. Mas a maior inspiração com 
certeza veio dos meus familiares da “ala caicoense”. As tias, 
tios, mãe, avó, todos adoram cozinhar e eu cresci vendo todos 
“à beira” do fogão o tempo todo, com muita diversão e fartura. 
No mais, assisto a muito conteúdos de gastronomia na inter-

net. Um perfil de que sou fã é o @dopaoaocaviar.

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM QUER CO-
MEÇAR A SE AVENTURAR NAS PANELAS? 

Na internet, hoje em dia, temos muito conteúdo 
legal e, na hora que quisermos consumi-lo, é uma 
forma muito interessante de começar. Escolha um 
preparo que você gosta muito, assista a uns 2 ou 3 
vídeos da receita, vá pra cozinha e deixe fluir. 

O QUE O COLECIONANDO TE TROUXE DE ME-
LHOR?

Sem dúvida alguma, os vários cole-
gas virtuais, espalhados pelo mundo 

todo. Isso é sensacional! A interação 
com as pessoas, sem fronteiras! Es-

ses dias, uma seguidora Russa, 
que mora em Londres, reprodu-
ziu um preparo e nos citou. Isso 
é demais!

O MELHOR PRATO, O QUE 
COMERIA SEMPRE E O QUE 
FALTA PREPARAR?

O melhor Bife à Parme-
giana com uma boa mas-
sa, comeria sempre Ba-

con, cama-
rão, batata e 
pizza e nun-
ca preparei 
Vieiras.

Tudo com Luís Sergio 

(A)NOTA 
Fortes e contundentes as declarações 

dadas pelo empresário Fred Queiroz ao 
Programa Tudo ao Meio-dia, da 91.9 FM, 
sobre a perspectiva de cancelamento 
de grandes eventos no RN. Segundo ele 
a classe de produtores não pode ser no-
vamente penalizada, como já ocorreu. 
Questionou porque os protocolos sani-
tários só são exigidos do segmento e co-
brou mais fiscalização por parte do po-
der público.
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Ô LOCO, MEU,
FALTA POUCO PARA ESTREAR.
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“Seja aquele que agrega, reúne e conserva as amizades”“ ”
Happy    Birthday
Marco Rey, José Fernandes, Mar-

celo Duarte, Frederico Seabra 
de Moura, Lourdes Flor, Rose de 
Sousa. Amanhã, Patrícia Vas-

concelos, Emerson Silva, Marcelo 
Gurgel, Joana Lima, Mônica So-
ares, Charles Sa, Leane Fonseca, 
Ivonildo Rego,Henrique Fontes, 
Yanna Medeiros, Fam Mattos e 

Emídio Melo

B-DAY - ZÉ FERNANDES

B-DAY - ROSY SOUSA

B-DAY - FAM MATTOS

B-DAY- LOURDES FLOR

B-DAY- CHARLES SÁ

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 O empresário George Hazbum e a arquiteta Olga Portela aproveitaram as férias para visitar 
o � lhó, que faz intercâmbio esportividade basquete em Cumberland, Noroeste da Inglaterra.
 Hoje tem movimento no Litoral Sul com a ilha Ecomax, com Lito Lins, Tarcísio do Acordeon, Marcy-
nho Sensação, Vítor Fernandes e o fenômeno Joao Gomes. Entrada mediante comprovante de vacina e 
portões abertos às 17h30.
 Dica imperdível para quem tem crianças. Dia 29 de janeiro, às 16h, tem show o� cial do 
fenômeno da internet, Bolosfofos, no Teatro Riachuelo. A produção é da Idearte e ingressos no 
Uhuu.com.
 FUNASA e Ministério das Comunicações promovem segunda que vem  uma ação estratégica para 
elaborar  planos municipais de saneamento básico para 56 cidades potiguares. 

Ele é o que se pode chamar de autodidata das panelas. Analista 
de sistemas, LUIZ SERGIO, 36, é o responsável pelo perfil @cole-
cionandosabores, uma referência para os que gostam de  gastro-
nomia. A ideia surgiu quando decidiu expor momentos na cozinha 
junto com a esposa, a arquiteta Marcela Cunha, sempre inspirado 
em exemplos da família seridoense, gente de mesa farta e capricho 
à mesa. O grande detalhe é que nunca fez um curso sequer (embo-
ra pense no assunto) ou teve teve a pretensão de ensinar algo. O de-
sejo sempre foi compartilhar a cozinha de forma leve, descontraí-
da. Virou blogueiro foodstylist, sempre com muito zelo na apresen-
tação dos pratos. E assim ele, a mulher e o filho Dudu seguem no 
Instagram colecionado amigos, sugerindo receitas e estimulando a 
fome e o cozinheiro que existe dentro de cada um. 

O QUE É O COLECIONANDO SABORES?
É um espaço, onde registramos os mais diversos sabores da 

nossa coleção,  compartilhando com o mundo as nossas várias 
experiências gastronômicas. Hoje eu Marcela e Dudu somos 
uma equipe!

COMO E QUANDO SURGIU A IDEIA E O NOME?
O meu hobby favorito sempre foi cozinhar, compartilhan-

do sempre com família e amigos bons momentos na co-
zinha e ao redor da mesa. Um pouco desses momentos 
colocava compartilhava no meu perfil pessoal, geran-
do sempre muito sucesso. Incentivado por amigos, em 
2017, foi criado o perfil dedicado para este fim. O nome 
veio a partir de um dos objetivos iniciais: registrar, em 
fotos, alguns preparos (alguns sabores), como se fosse 
um álbum de figurinhas, que eu tanto colecionava du-
rante a infância. 

QUAL A MELHOR PARTE DE COZINHAR?
Certamente o melhor é a integração e a so-

cialização. A comida aproxima as pessoas e 
agrega à nossa vida momentos únicos. 
Isso é muito bom!

A QUE ATRIBUI O SUCESSO?
Não temos grandes pretensões 

nem obrigações. É um lazer que 
nos proporciona muito prazer. 
Procuro compartilhar tudo, de 
uma forma leve, genuína e na-
tural. Assim, espero incenti-
var todos a fazerem o mes-
mo: Ir para cozinha e curtir 
bons momentos!

O QUE É COMER BEM EM 
NATAL?

Comer um bom cama-
rão, carne de sol, paçoca, 

feijão verde com manteiga da terra, queijo de manteiga, queijo 
de coalho, ginga com tapioca, arroz da terra, macaxeira, jeri-
mum, nata… tudo com muita fartura!

DÁ PRA FAZER UM PRATO BACANA SEM UMA COZINHA 
SUPER EQUIPADA?

Sim, com certeza. Os equipamentos, as tecnologias, faci-
litam bastante, encurtam o caminho, mas não são essenciais 
para a maioria dos preparos. Acredito que um bom preparo vai 
muito além do que colocamos concretamente lá. A forma co-
mo é colocado, a organização de cores e texturas, isso tudo in-
fluencia muito no resultado final. O clima, a atmosfera, a com-
panhia… todo esse conjunto vai construir o “prato bacana”.

QUEM OU O QUE INSPIRA VOCÊ?
Dos profissionais brasileiros, admiro bastante o chef Leo-

nardo Paixão e Jefferson Rueda. Mas a maior inspiração com 
certeza veio dos meus familiares da “ala caicoense”. As tias, 
tios, mãe, avó, todos adoram cozinhar e eu cresci vendo todos 
“à beira” do fogão o tempo todo, com muita diversão e fartura. 
No mais, assisto a muito conteúdos de gastronomia na inter-

net. Um perfil de que sou fã é o @dopaoaocaviar.

QUE DICAS VOCÊ DARIA PARA QUEM QUER CO-
MEÇAR A SE AVENTURAR NAS PANELAS? 

Na internet, hoje em dia, temos muito conteúdo 
legal e, na hora que quisermos consumi-lo, é uma 
forma muito interessante de começar. Escolha um 
preparo que você gosta muito, assista a uns 2 ou 3 
vídeos da receita, vá pra cozinha e deixe fluir. 

O QUE O COLECIONANDO TE TROUXE DE ME-
LHOR?

Sem dúvida alguma, os vários cole-
gas virtuais, espalhados pelo mundo 

todo. Isso é sensacional! A interação 
com as pessoas, sem fronteiras! Es-

ses dias, uma seguidora Russa, 
que mora em Londres, reprodu-
ziu um preparo e nos citou. Isso 
é demais!

O MELHOR PRATO, O QUE 
COMERIA SEMPRE E O QUE 
FALTA PREPARAR?

O melhor Bife à Parme-
giana com uma boa mas-
sa, comeria sempre Ba-

con, cama-
rão, batata e 
pizza e nun-
ca preparei 
Vieiras.

Tudo com Luís Sergio 

(A)NOTA 
Fortes e contundentes as declarações 

dadas pelo empresário Fred Queiroz ao 
Programa Tudo ao Meio-dia, da 91.9 FM, 
sobre a perspectiva de cancelamento 
de grandes eventos no RN. Segundo ele 
a classe de produtores não pode ser no-
vamente penalizada, como já ocorreu. 
Questionou porque os protocolos sani-
tários só são exigidos do segmento e co-
brou mais fiscalização por parte do po-
der público.
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CANAL 1Flávio Rico
hollandajornalista@gmail.com

Marcello Airoldi está gravan-
do a novela “Poliana Moça” no 
SBT, na paralela dos ensaios do 
espetáculo “Misery”...... A peça 
estreia dia 4 de fevereiro no Tea-
tro Porto Seguro, em São Paulo, e 
também tem no elenco Mel Lis-
boa e Alexandre Galindo.Glo-
boplay vai disponibilizar, no dia 
27, os dois primeiros episódios 

de “O Caso Celso Daniel”...... Já 
são 20 anos do sequestro e as-

sassinato do ex-prefeito de Santo 
André.Longe da TV há algum 

tempo, Anitta será uma das atra-
ções do “Domingão com Huck”.
A primeira temporada do 

“1001 Perguntas”, novo progra-
ma de Zeca Camargo na Band, 

terá três meses de duração e um 
total de 65 episódios.As mu-
danças prometidas pela Globo 

para a sua faixa das manhãs não 
preveem a volta de programas 

infantis...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Mesmo com os cuidados 
que a pandemia ainda 
exige, forçando vários 

setores produtivos a redobra-
rem as suas atenções diante do 
crescimento de casos, a drama-
turgia na TV aberta tem procu-
rado tocar seus trabalhos próxi-
mo do que foi no passado.

A Globo, do lado dela, está 

às voltas com as gravações do 
remake de “Pantanal”, suces-
so da extinta Manchete, escri-
ta por Benedito Ruy Barbosa. 
É, sem segredo nenhum, a sua 
principal aposta da temporada 
para as 21h. Mas não a única. 
Existe, igualmente, a decisão 
de investir pesado em traba-
lhos de outros horários, como 
“Mar do Sertão” – faixa das 18h, 

e “Cara & Coragem”, às 19h.
A Record, por sua vez, es-

tá acelerada nas gravações de 
“Reis”, escrita por Raphaela Cas-
tro e dirigida por Juan Pablo Reis. 
Tem formato de série e, a exem-
plo de “Gênesis”, também vem 
com a proposta de superprodu-
ção. E, já na semana que vem, 
sob os cuidados da Formata, co-
meçam as externas de “Todas 
as Garotas em Mim”, minissérie 
com direção de Rudi Lagemann.

Por fim, o SBT, depois de 
um tempo parado, voltou a in-
vestir pesado em “Poliana Mo-
ça”, que promete ser seu grande 
investimento para 2022. Como 
se constata, mesmo com difi-
culdades, as principais TVs têm 
procurado levar uma vida mui-
to próxima do normal.

Tv Tudo

PREOCUPAÇÃO. Ciente que a 
temporada na TV vai exigir mui-
to em matéria de conteúdo, em 
especial no prime time, Ratinho 
busca desde já novidades para o 
seu programa diário no SBT.

Está de olho em formatos e na 
encomenda de quadros próprios.

O PROBLEMA. Ratinho, sem 
querer, querendo, é um proble-
ma que a direção do SBT ainda 
não tem como resolver.

O contrato dele é por divisão 
de lucros e para fazer o dinheiro 
necessário, suficiente para pagar 
a conta toda, só com programa 
diário.

VAI DAÍ QUE. A ideia de lançar 

uma linha de shows nova, com 
atrações diferentes todas as noi-
tes, sempre encontra no Ratinho 
este impedimento.

Até agora, pelo menos, nin-
guém descobriu um jeito de con-
tornar.

COMÉDIA.“Procuro o Homem 
da Minha Vida, Marido Já Tive” 
tem estreia nacional em São Pau-
lo no dia 28, no Teatro J. Safra.

O elenco reúne Grace Gia-
noukas, Leona Cavalli, Totia Mei-
reles e Mauricio Machado, sob a 
direção de Eduardo Figueiredo. É 
baseada no best-seller da argen-
tina Daniela Di Segni, sobre en-
contros e desencontros amoro-
sos de mulheres.

CINEMA. Chay Suede, Alexan-
dre Nero e Mariana Lima, só eles!, 
estão no elenco do filme “A Jaula”, 
que estreia em 17 de fevereiro nos 
cinemas.

O suspense segue um rapaz 
que fica preso em uma armadilha 
ao tentar roubar um carro.

STREAMING. Agnes Nunes é 
uma das certezas do “Onda Boa 
Com Ivete”, da Ivete Sangalo, na 
HBO Max.

Um mergulho das duas no 
processo criativo de novas músi-
cas em parceria. É uma série do-
cumental, com estreia no dia 20, 
e tem ainda as participações de 
Gloria Groove, Carlinhos Brown, 
Iza e Vanessa da Mata.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

CRID
AUTENTICO

IDIOMAAEB
ECOLIDIR

PIRATAOA
REODST
ACECANIL

VELOCIDADE
LIIAMOS

PENADAOT
TAITARDE
RVVIRAR

TIETARDCI
CLARABOIA
AMARISCO

Local de
trabalho

do 
pedreiro

Agência
Espacial
Brasileira

(sigla)

O oficial
do Brasil

é o 
Português

Havido;
possuído

Hiato de
"geólogo"

Ponto
onde
nasce
o Sol

Ponto
de saque
no vôlei

Caracteriza
as corri-
das de

Fórmula 1

Grito co-
mum na 

cadeira do
dentista

Apertar o
gatilho 

Senho-
res de

escravos

Ter uma 
(?): discutir
a relação

(gíria)

Alma (?):
assom-
bração

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Até logo,
em

italiano

Igor
Cotrim,

ator

Comportar-
se como

fã de
alguém

Abertura
no teto

para en-
trar luz

Animal
marinho
como o

mexilhão

Legítimo; 
verdadeiro

Instru-
mento da
pena de

morte nos
EUA, em
desuso

Bandido 
dos mares
Acusada
de crime

Bater (dois
carros)
Tipo de
cadeira

Mudar 
de lado 

Tamanho
(abrev.)

Controle (?), acessó-
rio do televisor

(?)-fitas: reproduzia
gravações

Precede
a noite
Ramo
fino

Abrigo 
de cães

(?) Moreira,
locutor

Mal como 
a sífilis
101, em
romanos

Oxigênio
(símbolo)
Som da fa-
la do bebê

Aspira 
(o ar)

Antecede 
o "U"

Doze de
junho

Sílaba de
"cacei"

Campeão 
duas vezes

(red.)

3/ace — dst. 4/ciao. 6/tietar. 7/colidir.

Arianos, a Lua começa o rolê pela sua Casa da 
Família e tudo indica que a ligação com o pessoal fi ca-
rá fi rme e forte. Se estiver de folga, tende a se sentir 
mais à vontade no lar. Agora se trabalha em casa, as 
coisas devem ir de vento em popa. A vibe boa deve 

durar o dia todo, mas melhora ainda mais à noite! 

Para o choque de zero pessoas, seu signo de-
ve se sentir bem sociável neste sabadão. Tudo indica 
que irá conhecer muita gente e buscar um bom en-
tendimento com os colegas de serviço, caso precise 
trampar hoje. Durante a noite, os cuidados com o cor-

po devem fortalecer e proteger sua saúde.

Papo reto, papo sério: a Lua manda avisar que o 
seu signo pode fi car mais sociável, curioso e conversador. 
Há chance de ser um ombro amigo e entender as pesso-
as, mas vai querer ser ouvida também. A noite de sabadão 
promete, tourinho! Seu jeito mais simpático e vibrante deve 

fazer a sua vida social bombar, com direito a muito bate-papo com a turma.

A entrada da Lua em Câncer destaca sua intui-
ção, imaginação e lado sociável. Você tá com vontade 
de viajar, né, minha fi lha? É uma boa hora pra pesqui-
sar, planejar e se organizar; se não der, um rolê dife-
rente tem tudo pra trazer bons momentos. À noite, a 

sorte deve te fazer companhia e pode se dar bem em jogos ou esportes.

A Lua inicia o rolê na sua Casa da Fortuna 
e deixa o seu signo com muita imaginação e facili-
dade para encher o bolso, geminiano e geminiana. 
Talvez fi que um tiquinho mais apegada à grana, aí 
você pode poupar e juntar dinheiro – a sua poupan-

ça agradece!

Trago verdades e elas são pra glorifi car de pé, 
sagita. A rainha das emoções Lua embarca na sua Ca-
sa das Transformações e deixa suas reações e senti-
mentos mais marcantes. Nos negócios, a dica é ouvir 
a intuição e apostar na criatividade, qualidades que 

devem bombar agora, e ainda pode pintar uma herança para ajudar.

Tô vendo aqui que o seu dia promete 
muuuita coisa boa, canceriane. Com a entrada da 
Lua no seu signo, tudo indica que seu lado sen-
sível, intuitivo e imaginativo fi cará mais forte, e a 
proximidade com a sua família e seus queridos 

pode crescer.

Sabadou e seus relacionamentos pessoais e 
profi ssionais prometem ser um sucesso hoje, colegui-
nha de Capricórnio. Tudo graças à Lua, que deixa o 
seu signo mais sociável, simpático e receptivo com 
todo mundo. Pode até bancar a mãezona com as 

pessoas próximas ou os colegas de serviço.

Alô, alô, Leão! Sabadou com as emoções à fl or 
da pele. Culpa da Lua, que migra para o seu inferno as-
tral e deixa seu signo mais sensível e preocupado com 
o que rola à sua volta. Há risco de se magoar, fazer 
drama e reagir na base da patada. Procure ter calma 

e contar até 1 milhão pra não explodir e detonar suas relações, beleza?

Se precisa bater ponto no sabadão, sobretudo 
se trabalha com público, tudo indica que seu signo 
estará mais prestativo e irá fazer sucesso com clien-
tes, colegas e a chefi a. À noite, os astros avisam que 
pode rolar chuva de lobo-guará — prepare-se para 

encher o bolso, aquariangel!

É um dia bem delicinha que você quer, Virgem? 
Toma aí! Se está de folga, tudo indica que a sua vi-
da social vai ouvir um “Acorda, menina!” e deve fi car 
mais agitada. O desejo de ter estabilidade na vida deve 
crescer e você tende a buscar seus objetivos com cria-

tividade e cuidado. Pode até contar com a ajuda de um amigo.

Querem um dia perfeito sem defeitos? Então 
pre-pa-ra, pois os planetas derramam good vibes no 
seu sabadão! Com a Lua brilhando no seu paraíso 
astral, sua sensibilidade e intuição devem fi car pode-
rosíssimas. Ótimo dia pra fazer uma fezinha, comprar 

uma rifa, participar de um sorteio.

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)

Ainda com 
pandemia 
muito presente, 
novelas 
procuram levar 
vida normal
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Vacinas para crianças 
do RN serão distribuídas 
e imunização deve 
começar neste sábado
Estado tem 350 mil crianças, de 5 a 11 anos de idade,  e receberá, 
do Governo Federal, 20.900 doses do imunizante da Pfizer

 “Está em curso a 
capacitação das 
equipes para a 
aplicação e manejo 
das vacinas nas 
crianças”

Laiane Graziela
Coordenadora da Sesap

ASSECOM RN

Orientação é que inicie a vacinação com crianças com comorbidades e com defi ciência

A imunização das crianças 
de 5 a 11 anos de idade tem 
previsão de iniciar neste 

sábado 15. O estado tem hoje 350 
mil crianças nessa faixa etária e 
receberá do Ministério da Saú-
de 20.900 doses do imunizante 
da Pfizer, específico para a vaci-
nação dos menores. Por ser um 
quantitativo baixo, em relação ao 
público, a orientação é que inicie 
com crianças com comorbidades 
e com deficiência.

Como comorbidades enten-
de-se crianças com cardiopatia 
crônica, pneumopatia crônica, 
imunodepressivos, doença renal 
crônica, asma, doença neurológi-
ca crônica, doença hepática crô-

nica, síndrome de Down, doença 
hematológica crônica, Diabetes 
Mellitus e obesidade.

A previsão era que as doses fos-
se distribuídas para todas as regio-
nais de saúde às 15h desta sexta 
feira 14. O Ministério da Saúde si-
nalizou que serão enviados lotes a 
cada semana. “Está em curso a ca-
pacitação das equipes para a apli-
cação e manejo das vacinas nas 
crianças. Esse processo é essencial 
para que a aplicação seja segura”, 
disse Laiane Graziela coordenado-
ra de Imunização da Sesap.

Os pais ou responsáveis de-
vem estar presentes manifestan-
do sua concordância com a vaci-
nação e além disso, é importante 
que seja feito o cadastro da crian-
ça como dependente na platafor-
ma RN+ Vacina. Em caso de au-
sência de pais ou responsáveis, a 
vacinação deverá ser autorizada 
por um termo de assentimento 
por escrito.

 Ministério da Saúde sinalizou que 
serão enviados lotes a cada semana
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De Serra Caiada/RN para Natal/RN, 14 de janeiro de 2022 
EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SERRA CAIADA, COMARCA DE TANGARÁ/RN. A 
Dra. MARA MARIA DO NASCIMENTO MOTA DE OLIVEIRA, Oficiala do Ofício Único de Serra Caiada/RN, na forma da 
Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MARIA IRANETE DE 
OLIVEIRA, (Processo nº 002/2021) referente a uma área com a seguinte descrição: imóvel situado na Rua Nossa 
Senhora da Conceição, s/n, esquina com Rua Senador Georgino Avelino e Travessa Senador Georgino Avelino, Centro, 
Serra Caiada/RN, terreno de formato irregular, compreendendo três ruas locais, medindo 449,66m2 (quatrocentos e 
quarenta e nove vírgula sessenta e seis metros quadrados) de superfície, limitando-se Norte, com a Rua Nossa 
Senhora da Conceição, medindo 9,12m; ao Sul, em dois segmentos, o primeiro com Travessa Senador Georgino 
Avelino, com 14,19m, e o segundo com Herdeiros de Fausto Ribeiro de Andrade, com 5,20m; ao Leste, com dois 
segmentos, o primeiro com 14,20m, e o com 27,40m com Herdeiros de Fausto Ribeiro de Andrade; e a Oeste com Rua 
Senador Georgino Avelino, com 41,64m, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMFLIFICADA (LS) 

 
GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ 18.735.376/0001-00, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada, para a atividade fabricação de pré-moldados tais como anilhas, postes, pisos, 
tijolos e vergas, localizada na Av. Dr. Luiz Carlos, nº 760, Quinta do Farol, Assú/RN, CEP 59.650-000. 
 

José Rodrigo Lopes Galdino - Diretor 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN, representado pelo seu presidente, Flávio Teotônio, 
convoca todos os (as) trabalhadores (as) pertencentes a categoria profissional, associados ou não ao Sindicato, para 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sua Sede à Rua Gonçalves Ledo, n.º 820, Cidade Alta, CEP. 59.025-530, 
Natal/RN, no dia 26 de janeiro de 2022, às 09 horas, em primeira convocação, e às 09:30h, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de participantes presentes, a fim de apreciar a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberar 
sobre as condições salariais e outras reivindicações para os empregados que prestam serviços nas empresas com 
atividade no comércio de restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, churrascarias e pizzarias, fast-food e todas as 
empresas que integram, por atividades similares ou conexas, às categorias econômicas aqui descritas, com 
abrangência territorial em Natal/RN, para o exercício de 2022/2023 com vigência de 01/03/2022 a 28/02/2023; b) 
Autorizar a Diretoria do Sindicato a celebrar aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDICATO DE HOTEIS, 
RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e os Acordos Coletivos de 
Trabalho com as empresas do referido segmento econômico, assim como os respectivos Termos Aditivos, e, se 
necessário for, a instauração de Dissídio Coletivo; c) aprovação da data-base da categoria na área de abrangência do 
sindicato em 1º. de março; d) Fixar o percentual da taxa assistencial; e) discussão e deliberação dos associados e não 
associados, para autorizarem, expressamente, o desconto da contribuição sindical anual dos empregados, qualquer que 
seja a forma da remuneração e da Contribuição de Custeio em favor do Sindicato laboral; f) deliberação e aprovação se 
consideram a própria assembleia como fonte expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria; 
Natal/RN, 15 de Janeiro de 2022. Flávio Teotônio - Presidente  
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SINDEBARNAT/RN 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Pelo presente edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE 
NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN, convoca todos os associados, 
quites com suas obrigações estatutárias, para a assembleia geral de prestação de contas do ano de 2021 a ser 
realizada no dia 25 de JANEIRO de 2022, tendo como local a sede do SINDICATO localizado na Rua 
GONSALVES LEDO, 820– Cidade Alta, Natal/RN com a primeira convocação as 9h com quórum estatutário, e 
ás 9:30h em segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem do dia: 1) prestação e 
aprovação de contas do exercício 2021. Natal 15 de JANEIRO de 2022 - Flávio Teotônio - Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Tangará/RN, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2022, com o objetivo de contratação dos serviços de engenharia para execução das 
Obras de modernização, recuperação e reforma da Escolar Municipal Joana Fernandes 
no Município de Tangará/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 09/02/2022, às 10h00min, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 14h00min.

Tangará/RN, 13/01/2022
CPL/PMT
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Marcello Airoldi está gravan-
do a novela “Poliana Moça” no 
SBT, na paralela dos ensaios do 
espetáculo “Misery”...... A peça 
estreia dia 4 de fevereiro no Tea-
tro Porto Seguro, em São Paulo, e 
também tem no elenco Mel Lis-
boa e Alexandre Galindo.Glo-
boplay vai disponibilizar, no dia 
27, os dois primeiros episódios 

de “O Caso Celso Daniel”...... Já 
são 20 anos do sequestro e as-

sassinato do ex-prefeito de Santo 
André.Longe da TV há algum 

tempo, Anitta será uma das atra-
ções do “Domingão com Huck”.
A primeira temporada do 

“1001 Perguntas”, novo progra-
ma de Zeca Camargo na Band, 

terá três meses de duração e um 
total de 65 episódios.As mu-
danças prometidas pela Globo 

para a sua faixa das manhãs não 
preveem a volta de programas 

infantis...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Mesmo com os cuidados 
que a pandemia ainda 
exige, forçando vários 

setores produtivos a redobra-
rem as suas atenções diante do 
crescimento de casos, a drama-
turgia na TV aberta tem procu-
rado tocar seus trabalhos próxi-
mo do que foi no passado.

A Globo, do lado dela, está 

às voltas com as gravações do 
remake de “Pantanal”, suces-
so da extinta Manchete, escri-
ta por Benedito Ruy Barbosa. 
É, sem segredo nenhum, a sua 
principal aposta da temporada 
para as 21h. Mas não a única. 
Existe, igualmente, a decisão 
de investir pesado em traba-
lhos de outros horários, como 
“Mar do Sertão” – faixa das 18h, 

e “Cara & Coragem”, às 19h.
A Record, por sua vez, es-

tá acelerada nas gravações de 
“Reis”, escrita por Raphaela Cas-
tro e dirigida por Juan Pablo Reis. 
Tem formato de série e, a exem-
plo de “Gênesis”, também vem 
com a proposta de superprodu-
ção. E, já na semana que vem, 
sob os cuidados da Formata, co-
meçam as externas de “Todas 
as Garotas em Mim”, minissérie 
com direção de Rudi Lagemann.

Por fim, o SBT, depois de 
um tempo parado, voltou a in-
vestir pesado em “Poliana Mo-
ça”, que promete ser seu grande 
investimento para 2022. Como 
se constata, mesmo com difi-
culdades, as principais TVs têm 
procurado levar uma vida mui-
to próxima do normal.

Tv Tudo

PREOCUPAÇÃO. Ciente que a 
temporada na TV vai exigir mui-
to em matéria de conteúdo, em 
especial no prime time, Ratinho 
busca desde já novidades para o 
seu programa diário no SBT.

Está de olho em formatos e na 
encomenda de quadros próprios.

O PROBLEMA. Ratinho, sem 
querer, querendo, é um proble-
ma que a direção do SBT ainda 
não tem como resolver.

O contrato dele é por divisão 
de lucros e para fazer o dinheiro 
necessário, suficiente para pagar 
a conta toda, só com programa 
diário.

VAI DAÍ QUE. A ideia de lançar 

uma linha de shows nova, com 
atrações diferentes todas as noi-
tes, sempre encontra no Ratinho 
este impedimento.

Até agora, pelo menos, nin-
guém descobriu um jeito de con-
tornar.

COMÉDIA.“Procuro o Homem 
da Minha Vida, Marido Já Tive” 
tem estreia nacional em São Pau-
lo no dia 28, no Teatro J. Safra.

O elenco reúne Grace Gia-
noukas, Leona Cavalli, Totia Mei-
reles e Mauricio Machado, sob a 
direção de Eduardo Figueiredo. É 
baseada no best-seller da argen-
tina Daniela Di Segni, sobre en-
contros e desencontros amoro-
sos de mulheres.

CINEMA. Chay Suede, Alexan-
dre Nero e Mariana Lima, só eles!, 
estão no elenco do filme “A Jaula”, 
que estreia em 17 de fevereiro nos 
cinemas.

O suspense segue um rapaz 
que fica preso em uma armadilha 
ao tentar roubar um carro.

STREAMING. Agnes Nunes é 
uma das certezas do “Onda Boa 
Com Ivete”, da Ivete Sangalo, na 
HBO Max.

Um mergulho das duas no 
processo criativo de novas músi-
cas em parceria. É uma série do-
cumental, com estreia no dia 20, 
e tem ainda as participações de 
Gloria Groove, Carlinhos Brown, 
Iza e Vanessa da Mata.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CRID
AUTENTICO

IDIOMAAEB
ECOLIDIR

PIRATAOA
REODST
ACECANIL

VELOCIDADE
LIIAMOS

PENADAOT
TAITARDE
RVVIRAR

TIETARDCI
CLARABOIA
AMARISCO

Local de
trabalho

do 
pedreiro

Agência
Espacial
Brasileira

(sigla)

O oficial
do Brasil

é o 
Português

Havido;
possuído

Hiato de
"geólogo"

Ponto
onde
nasce
o Sol

Ponto
de saque
no vôlei

Caracteriza
as corri-
das de

Fórmula 1

Grito co-
mum na 

cadeira do
dentista

Apertar o
gatilho 

Senho-
res de

escravos

Ter uma 
(?): discutir
a relação

(gíria)

Alma (?):
assom-
bração

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Até logo,
em

italiano

Igor
Cotrim,

ator

Comportar-
se como

fã de
alguém
Abertura
no teto

para en-
trar luz

Animal
marinho
como o

mexilhão

Legítimo; 
verdadeiro

Instru-
mento da
pena de

morte nos
EUA, em
desuso

Bandido 
dos mares
Acusada
de crime

Bater (dois
carros)
Tipo de
cadeira

Mudar 
de lado 

Tamanho
(abrev.)

Controle (?), acessó-
rio do televisor

(?)-fitas: reproduzia
gravações

Precede
a noite
Ramo
fino

Abrigo 
de cães

(?) Moreira,
locutor

Mal como 
a sífilis
101, em
romanos

Oxigênio
(símbolo)
Som da fa-
la do bebê

Aspira 
(o ar)

Antecede 
o "U"

Doze de
junho

Sílaba de
"cacei"

Campeão 
duas vezes

(red.)

3/ace — dst. 4/ciao. 6/tietar. 7/colidir.

Arianos, a Lua começa o rolê pela sua Casa da 
Família e tudo indica que a ligação com o pessoal fi ca-
rá fi rme e forte. Se estiver de folga, tende a se sentir 
mais à vontade no lar. Agora se trabalha em casa, as 
coisas devem ir de vento em popa. A vibe boa deve 

durar o dia todo, mas melhora ainda mais à noite! 

Para o choque de zero pessoas, seu signo de-
ve se sentir bem sociável neste sabadão. Tudo indica 
que irá conhecer muita gente e buscar um bom en-
tendimento com os colegas de serviço, caso precise 
trampar hoje. Durante a noite, os cuidados com o cor-

po devem fortalecer e proteger sua saúde.

Papo reto, papo sério: a Lua manda avisar que o 
seu signo pode fi car mais sociável, curioso e conversador. 
Há chance de ser um ombro amigo e entender as pesso-
as, mas vai querer ser ouvida também. A noite de sabadão 
promete, tourinho! Seu jeito mais simpático e vibrante deve 

fazer a sua vida social bombar, com direito a muito bate-papo com a turma.

A entrada da Lua em Câncer destaca sua intui-
ção, imaginação e lado sociável. Você tá com vontade 
de viajar, né, minha fi lha? É uma boa hora pra pesqui-
sar, planejar e se organizar; se não der, um rolê dife-
rente tem tudo pra trazer bons momentos. À noite, a 

sorte deve te fazer companhia e pode se dar bem em jogos ou esportes.

A Lua inicia o rolê na sua Casa da Fortuna 
e deixa o seu signo com muita imaginação e facili-
dade para encher o bolso, geminiano e geminiana. 
Talvez fi que um tiquinho mais apegada à grana, aí 
você pode poupar e juntar dinheiro – a sua poupan-

ça agradece!

Trago verdades e elas são pra glorifi car de pé, 
sagita. A rainha das emoções Lua embarca na sua Ca-
sa das Transformações e deixa suas reações e senti-
mentos mais marcantes. Nos negócios, a dica é ouvir 
a intuição e apostar na criatividade, qualidades que 

devem bombar agora, e ainda pode pintar uma herança para ajudar.

Tô vendo aqui que o seu dia promete 
muuuita coisa boa, canceriane. Com a entrada da 
Lua no seu signo, tudo indica que seu lado sen-
sível, intuitivo e imaginativo fi cará mais forte, e a 
proximidade com a sua família e seus queridos 

pode crescer.

Sabadou e seus relacionamentos pessoais e 
profi ssionais prometem ser um sucesso hoje, colegui-
nha de Capricórnio. Tudo graças à Lua, que deixa o 
seu signo mais sociável, simpático e receptivo com 
todo mundo. Pode até bancar a mãezona com as 

pessoas próximas ou os colegas de serviço.

Alô, alô, Leão! Sabadou com as emoções à fl or 
da pele. Culpa da Lua, que migra para o seu inferno as-
tral e deixa seu signo mais sensível e preocupado com 
o que rola à sua volta. Há risco de se magoar, fazer 
drama e reagir na base da patada. Procure ter calma 

e contar até 1 milhão pra não explodir e detonar suas relações, beleza?

Se precisa bater ponto no sabadão, sobretudo 
se trabalha com público, tudo indica que seu signo 
estará mais prestativo e irá fazer sucesso com clien-
tes, colegas e a chefi a. À noite, os astros avisam que 
pode rolar chuva de lobo-guará — prepare-se para 

encher o bolso, aquariangel!

É um dia bem delicinha que você quer, Virgem? 
Toma aí! Se está de folga, tudo indica que a sua vi-
da social vai ouvir um “Acorda, menina!” e deve fi car 
mais agitada. O desejo de ter estabilidade na vida deve 
crescer e você tende a buscar seus objetivos com cria-

tividade e cuidado. Pode até contar com a ajuda de um amigo.

Querem um dia perfeito sem defeitos? Então 
pre-pa-ra, pois os planetas derramam good vibes no 
seu sabadão! Com a Lua brilhando no seu paraíso 
astral, sua sensibilidade e intuição devem fi car pode-
rosíssimas. Ótimo dia pra fazer uma fezinha, comprar 

uma rifa, participar de um sorteio.

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)

Ainda com 
pandemia 
muito presente, 
novelas 
procuram levar 
vida normal
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Vacinas para crianças 
do RN serão distribuídas 
e imunização deve 
começar neste sábado
Estado tem 350 mil crianças, de 5 a 11 anos de idade,  e receberá, 
do Governo Federal, 20.900 doses do imunizante da Pfizer

 “Está em curso a 
capacitação das 
equipes para a 
aplicação e manejo 
das vacinas nas 
crianças”

Laiane Graziela
Coordenadora da Sesap

ASSECOM RN

Orientação é que inicie a vacinação com crianças com comorbidades e com defi ciência

A imunização das crianças 
de 5 a 11 anos de idade tem 
previsão de iniciar neste 

sábado 15. O estado tem hoje 350 
mil crianças nessa faixa etária e 
receberá do Ministério da Saú-
de 20.900 doses do imunizante 
da Pfizer, específico para a vaci-
nação dos menores. Por ser um 
quantitativo baixo, em relação ao 
público, a orientação é que inicie 
com crianças com comorbidades 
e com deficiência.

Como comorbidades enten-
de-se crianças com cardiopatia 
crônica, pneumopatia crônica, 
imunodepressivos, doença renal 
crônica, asma, doença neurológi-
ca crônica, doença hepática crô-

nica, síndrome de Down, doença 
hematológica crônica, Diabetes 
Mellitus e obesidade.

A previsão era que as doses fos-
se distribuídas para todas as regio-
nais de saúde às 15h desta sexta 
feira 14. O Ministério da Saúde si-
nalizou que serão enviados lotes a 
cada semana. “Está em curso a ca-
pacitação das equipes para a apli-
cação e manejo das vacinas nas 
crianças. Esse processo é essencial 
para que a aplicação seja segura”, 
disse Laiane Graziela coordenado-
ra de Imunização da Sesap.

Os pais ou responsáveis de-
vem estar presentes manifestan-
do sua concordância com a vaci-
nação e além disso, é importante 
que seja feito o cadastro da crian-
ça como dependente na platafor-
ma RN+ Vacina. Em caso de au-
sência de pais ou responsáveis, a 
vacinação deverá ser autorizada 
por um termo de assentimento 
por escrito.

 Ministério da Saúde sinalizou que 
serão enviados lotes a cada semana
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caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMFLIFICADA (LS) 

 
GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ 18.735.376/0001-00, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada, para a atividade fabricação de pré-moldados tais como anilhas, postes, pisos, 
tijolos e vergas, localizada na Av. Dr. Luiz Carlos, nº 760, Quinta do Farol, Assú/RN, CEP 59.650-000. 
 

José Rodrigo Lopes Galdino - Diretor 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN, representado pelo seu presidente, Flávio Teotônio, 
convoca todos os (as) trabalhadores (as) pertencentes a categoria profissional, associados ou não ao Sindicato, para 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sua Sede à Rua Gonçalves Ledo, n.º 820, Cidade Alta, CEP. 59.025-530, 
Natal/RN, no dia 26 de janeiro de 2022, às 09 horas, em primeira convocação, e às 09:30h, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de participantes presentes, a fim de apreciar a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberar 
sobre as condições salariais e outras reivindicações para os empregados que prestam serviços nas empresas com 
atividade no comércio de restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, churrascarias e pizzarias, fast-food e todas as 
empresas que integram, por atividades similares ou conexas, às categorias econômicas aqui descritas, com 
abrangência territorial em Natal/RN, para o exercício de 2022/2023 com vigência de 01/03/2022 a 28/02/2023; b) 
Autorizar a Diretoria do Sindicato a celebrar aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDICATO DE HOTEIS, 
RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e os Acordos Coletivos de 
Trabalho com as empresas do referido segmento econômico, assim como os respectivos Termos Aditivos, e, se 
necessário for, a instauração de Dissídio Coletivo; c) aprovação da data-base da categoria na área de abrangência do 
sindicato em 1º. de março; d) Fixar o percentual da taxa assistencial; e) discussão e deliberação dos associados e não 
associados, para autorizarem, expressamente, o desconto da contribuição sindical anual dos empregados, qualquer que 
seja a forma da remuneração e da Contribuição de Custeio em favor do Sindicato laboral; f) deliberação e aprovação se 
consideram a própria assembleia como fonte expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria; 
Natal/RN, 15 de Janeiro de 2022. Flávio Teotônio - Presidente  
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SINDEBARNAT/RN 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Pelo presente edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE 
NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN, convoca todos os associados, 
quites com suas obrigações estatutárias, para a assembleia geral de prestação de contas do ano de 2021 a ser 
realizada no dia 25 de JANEIRO de 2022, tendo como local a sede do SINDICATO localizado na Rua 
GONSALVES LEDO, 820– Cidade Alta, Natal/RN com a primeira convocação as 9h com quórum estatutário, e 
ás 9:30h em segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem do dia: 1) prestação e 
aprovação de contas do exercício 2021. Natal 15 de JANEIRO de 2022 - Flávio Teotônio - Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Tangará/RN, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2022, com o objetivo de contratação dos serviços de engenharia para execução das 
Obras de modernização, recuperação e reforma da Escolar Municipal Joana Fernandes 
no Município de Tangará/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 09/02/2022, às 10h00min, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 14h00min.

Tangará/RN, 13/01/2022
CPL/PMT



• Sábado e domingo, 15 e 16 de janeiro de 202216 Esportes

O Flamengo deve economi-
zar quase R$ 30 milhões 
apenas com a saída de 

jogadores do clube para a atual 
temporada.

Segundo levantamento do si-
te Globo Esporte, o Rubro-negro 
carioca não precisará mais gas-
tar R$ 28.602.819,70 com a dis-
pensa de nove atletas. O valor 
inclui gastos como salários, di-
reitos de imagem, luvas e outros 
encargos.

Os jogadores Hugo Moura, 
Bruno Viana, Kenedy, Gabriel 
Batista, Piris da Motta, João Lu-
cas, César, Bill e Victor Gabriel já 
deixaram ou ainda vão deixar o 
clube.

O Flamengo, informou Me-
trópoles, ainda não anunciou re-
forços para a temporada e deve 
manter a base dos dois últimos 
anos. A maior contratação segue 
sendo a de Paulo Sousa como 
novo treinador do clube.

A primeira partida do Fun-
vic Natal no Palácio dos 
Esportes Djalma Mara-

nhão foi adiada em razão dos 
casos de covid-19 no elenco e na 
Comissão Técnica. O time poti-
guar enfrentaria o Brasília Vôlei 
no próximo domingo, 16 de ja-
neiro, às 21h. 

Foi o segundo confronto se-
guido de Natal na Superliga de 
Vôlei adiado por causa da co-
vid-19. O jogo contra o Goiás 
Vôlei, marcado para o último 
sábado pela primeira rodada do 

returno, também não foi realiza-
do. As novas datas e horários se-
rão definidas pela CBV nos pró-
ximos dias.

O Palácio dos Esportes, em 
Petrópolis, será a casa do Fun-
vic Natal nos jogos do returno da 
fase classificatória da Superliga 
de Vôlei Masculino, que aconte-
cerão no primeiro trimestre de 
2022. 

Além do confronto contra o 
Brasília Vôlei, no returno da fa-
se classificatória da Superliga de 
Vôlei, o Funvic Natal terá mais 

três jogos na capital potiguar: 
Natal X Uberlândia (12/02), Na-
tal x Guarulhos (23/02) e Natal x 
Vôlei Renata (12/03).

Primeira partida no Palácio dos Esportes fica para fevereiro

Estreia do Funvic Natal é 
adiada por causa da covid

SEL

Palácio dos Esportes será a casa 
do Funvic Natal no returno da fase 
classifi catória da Superliga

Foi segundo 
confronto seguido 
de Natal na Superliga 
adiado por precaução

Pandemia

TEMPORADA

Saída de jogadores fará 
Flamengo economizar 
quase R$ 30 milhões

Kenedy é um dos atletas que não jogarão durante esta tempotada no Flamengo

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

RODRIGO FERREIRAEsporte
rodrigoedu18@gmail.com@rodrigoferreirarn

Apenas duas rodadas 
foram mais do que 
suficientes para trazer 

fortes emoções a disputa do 
Campeonato Potiguar 2022. 
Embora cedo, já deu pra per-
ceber quais equipes de fato 
reúnem potencial para bri-
gar por coisas maiores den-
tro do certame. Além disso, 
o formato adotado para este 
ano, promovendo a classifi-
cação de 4 clubes para uma 
semifinal de turno, aumenta 
bastante a competitividade 
entre os adversários. ABC e 
Potiguar de Mossoró deram mostras, nas duas primeiras rodadas, 
que brigarão pelas duas primeiras vagas. América, Globo, Força e 
Luz, Santa Cruz e Potyguar-CN também devem disputar vagas na 
fase seguinte. Apenas o ASSU decepcionou nas rodadas iniciais, e 
nem só pelo fato de ter perdido as duas (o Santa também perdeu), 
mas pelo baixo nível técnico apresentado pela equipe. 

Estadual vai tomando forma após duas 
rodadas e promete fortes emoções

RENNE CARVALHO

REPRODUÇÃOTEM QUE MELHORAR. Acom-
panhei o jogo do América dian-
te do Santa Cruz na última 
quarta-feira e vi um time ain-
da muito distante do que pode 
render. Até por conhecer a ca-
pacidade do técnico Renatinho 
Potiguar em extrair o melhor de 
seus atletas, sei que o grupo está 
longe demais do nível ideal. Pri-
meiro tempo foi bem sonolento, 
e o segundo terminou salvo por 
uma jogada individual do bom 
Wallace Pernambucano.

CRIAÇÃO . Um dos setores 
mais carentes do América neste 
início de ano tem sido o meio-
-campo, sobretudo na parte 
criativa. Sem ainda poder con-
tar com Márcio Mossoró, Re-
natinho está “refém” de Elvinho 
para construir jogadas. E, como 
era de esperar, o resultado não é 
bom. Elvinho é esforçado, veloz, 
mas erra muito passe e acaba 
atrapalhando mais do que aju-
dando a equipe. 

PONTO FRACO. Se por um la-
do o Felipinho vem dando conta 
do recado, no outro Luís Gustavo 
tem demonstrado deficiências. 
Ele não foi bem nas partidas ini-
ciais da equipe no Estadual e o 
torcedor já têm contestado sua ti-
tularidade. De fato, deixou muito 
a desejar e precisa mostrar mais 
qualidade nos jogos seguintes. É 
fundamental pra qualquer time 
ter bons laterais. 

SEM PÚBLICO. O jogo deste 
domingo entre Força e Luz x ABC 
em Goianinha não poderá con-
tar com a presença de público no 
estádio Nazarenão. Pela ausência 
de laudos exigidos no Estatuto do 
Torcedor, a FNF determinou por-
tões fechados no duelo. A solução 
é o torcedor acompanhar a parti-
da na CBN Natal 91.1 FM comigo, 
Humberto de Souza e Nilton Cé-
sar. Entraremos no ar às 14h. 

MELHOROU. Pelo lado do 
ABC, importante destacar a me-
lhora individual do lateral Felipi-
nho. Mal nos jogos de 2021 pela 
Série D, ele teve sua renovação 
muito contestada pela torcida e 
imprensa, mas conseguiu apre-
sentar futebol melhor nestas du-
as primeiras rodadas se compa-
rarmos com o que vimos no ano 
passado. Ainda tem espaço pra 
evoluir, sobretudo defensiva-
mente. 


