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Fiocruz: relaxamento de medidas 
contra covid-19 é prematuro
Potencial de transmissibilidade da variante Ômicron  tem capacidade muito maior de escapar dos anticorpos 

Alerta

P esquisadores da Funda-
ção Oswaldo Cruz, no Rio 
de Janeiro, afirmam que 

as próximas semanas serão 
fundamentais para entender 

a dinâmica de transmissão da 
doença e que ainda não é pos-
sível avaliar o efeito das festas 
e viagens no período do carna-
val. “Flexibilizar medidas como 

o distanciamento físico (con-
trolado pelo uso do passaporte 
vacinal) ou o abandono do uso 
de máscaras de forma irrestrita 
colabora para um possível au-

mento, e não nos protege de 
uma nova onda. Atualmente, 
o ideal é voltarmos ao padrão 
do início da pandemia, quando 
recomendávamos fortemente o 

uso de máscaras, higienização 
de mãos e evitar as aglomera-
ções”, destaca o boletim da Fio-
cruz, divulgado nesta sexta-fei-
ra 11.

Equipe multidisciplinar atende as pessoas que estão em situação de rua; são cerca de 300 e muitas delas não permanecem todo o tempo em Mossoró 

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

Últimas da Política

Antônio Jácome 
quer controlar PSD 
e  fundo partidário 

O ex-deputado e médico 
Antônio Jácome está jogan-
do alto para salvar o man-
dato de filho Jacó Jácome.

__PÁG.10

Mossoró

Todas as noites, é feito  acom-
panhamento familiar das pesso-
as que estão em situação de rua, 
ofertando uma complementa-
ção alimentar e também garan-
tindo diversos direitos como do-
cumentação civil e encaminha-
mentos para a rede de saúde, de 
educação e para justiça.

Ação integrada 
leva benefícios 
à população em 
situação de rua

__PÁG.12

Guerra

Vasily Nebenzya, embaixa-
dor da Rússia, disse que há 30 
laboratórios biológicos experi-
mentais perigosos na Ucrânia, 
financiados pelos EUA.

Estados Unidos 
são acusados de 
financiar armas 
biológicas

__PÁG.11 Cenário

 O governador de São Pau-
lo, João Doria, figura com 3%. 
Simone Tebet registrou 1%, 
mesmo percentual de Eduar-
do Leite e André Janones. 

Pesquisa mostra 
Lula com 43%; 
Bolsonaro, 28%; 
Ciro e Moro: 8%

__PÁG.2Parnamirim

Vereadores mantiveram o 
mandato do colega Diogo Ro-
drigues (PSD), preso durante 
Operação Fura Fila, do Minis-
tério Público Estadual.

Sessão secreta 
livra vereador 
da cassação por 
quebra de decoro

__PÁG.8 Economia

Governadora Fátima Be-
zerra destaca importância do 
Proedi, enquanto propulsor 
dessa da atividade ceramista 
no Rio Grande do Norte.

Incentivo do 
governo permite 
reabertura 
da Itagres no RN

__PÁG.9 Superliga

Em partida válida pela 21ª 
rodada da Superliga Masculi-
na de Vôlei, Natal recebe o Vô-
lei Renata Campinas neste sá-
bado 12, às 19 horas.

Natal enfrenta 
Vôlei Campinas 
no Palácio dos 
Esportes

__PÁG.15

__PÁG.3
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Diferença para Bolsonaro diminui, 
mas Lula vence todos no 2º turno 
Nova pesquisa Ipespe traz Lula tem 43% de intenções de votos e Bolsonaro, 28%; Ciro e Moro aparecem com 8%

Nova pesquisa Ipespe pa-
ra as eleições presidenciais 
de 2022 traz o ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à 
frente da disputa, com 43% das in-
tenções de voto, sendo seguido pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que busca reeleição, com 28%. Em 
seguida, aparecem Ciro Gomes 
(PDT) e Sergio Moro (Podemos), 
com 8% das menções cada e, por-
tanto, numericamente empatados, 
conforme a CNN Brasil. O estudo 
foi encomendado pela XP Investi-
mentos e divulgado nesta sexta-fei-
ra 11. No levantamento anterior, 
realizada há um mês, o petista es-
tava com os mesmos 43%, contra 
25% do atual mandatário, ou seja, 
a diferença entre Lula e Bolsonaro 
diminuiu discretamente.

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), figura com 3% 
das intenções de voto. Já Simone 
Tebet (MDB) registrou 1%, mesmo 
percentual de Eduardo Leite (PS-
DB) e André Janones (Avante). Fe-
lipe d’Avila (Novo) foi citado, mas 
não chegou a 1%, enquanto Ales-
sandro Vieira (Cidadania) foi testa-
do, mas não mencionado por ne-
nhum respondente.

Além disso, 7% dos entrevista-
dos afirmaram que votariam em 
branco/nulo, não escolheriam 
nenhum dos citados ou não vo-
tariam. Outros 2% não sabem ou 
não quiseram responder.

Esta edição da pesquisa Ipes-
pe não trouxe o nome do pre-

sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD), que desistiu de 
sua pré-candidatura, conforme 
anunciado por ele próprio na úl-
tima quarta-feira 9. O nome de 
Eduardo Leite, governador do Rio 
Grande do Sul, apareceu pela se-
gunda vez, já que ele ainda con-

versa sobre a possibilidade de sair 
do PSDB e ser o novo pré-candi-
dato do PSD.

SEGUNDO TURNO. A pesquisa 
Ipespe também fez simulações 
de cenários para o segundo tur-
no. Lula sai vencedor em todos 

os casos em que é citado. Contra 
Bolsonaro, o petista teria 53% dos 
votos contra 33% do adversário, 
uma diferença de 20 pontos per-
centuais.

Em relação à simulação divul-
gada há 15 dias, Lula oscilou um 
ponto para baixo (tinha 54%) e 
Bolsonaro oscilou um ponto para 
cima (tinha 32%). Já num eventu-
al segundo turno, Bolsonaro per-
deria para Ciro e empataria nu-
mericamente com Moro e tecni-
camente com Doria e Leite, con-
forme a sondagem.

METODOLOGIA. Esta edição da 
pesquisa Ipespe foi realizada por 
telefone com mil entrevistados 
entre 7 e 9 de março, com pesso-
as todas as regiões do país.

A margem de erro máxima es-
tipulada é de 3.2 pontos percen-
tuais para mais ou para menos, 
com um intervalo de confiança 
de 95,5%. Ou seja, se cem pesqui-
sas fossem realizadas, ao menos 
95 apresentariam os mesmos re-
sultados dentro desta margem. A 
pesquisa está registrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) sob o 
protocolo BR-03573/2022. 

Pré-candidatos à Presidência nas Eleições 2022. Na ordem: Lula (PT), Bolsonaro (PL), Moro (Podemos) e Ciro (PDT) 

MONTAGEM CNN BRASIL

PRIMEIRO TURNO SEGUNDO TURNO
Intenção de voto estimulada para presidente
Lula (PT) –  ...................................................................................... 43%
Jair Bolsonaro (PL) –  ..................................................................... 28%
Ciro Gomes (PDT) –  ........................................................................8%
Sergio Moro (Podemos) –  ...............................................................8%
João Doria (PSDB) –  ........................................................................3%
Simone Tebet (MDB) –  ....................................................................1%
Eduardo Leite (PSDB) –  ..................................................................1%
André Janones (Avante) –  ...............................................................1%
Felipe d’Avila (Novo) –  .....................................................................0%
Alessandro Vieira (Cidadania) –  ....................................................0%
Branco/nulo/não vai votar/nenhum –  ........................................7%
Indecisos/não respondeu –  ...........................................................2%

Intenção de voto espontânea para presidente*
Lula (PT) –  ...................................................................................... 36%
Jair Bolsonaro (PL) –  ..................................................................... 26%
Sergio Moro (Podemos) –  ...............................................................5%
Ciro Gomes (PDT) –  ........................................................................4%
João Doria (PSDB) –  ........................................................................1%
Guilherme Boulos (PSOL) –  ...........................................................0%
Felipe d’Avila (Novo) –  .....................................................................0%
Branco/nulo/nenhum –  .................................................................4%
Indecisos/não respondeu –  ........................................................ 24%

Cenário 1
Lula (PT) –  ....................................................... 53%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 33%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 14%

Cenário 2
Lula (PT) –  ....................................................... 51%
Sergio Moro (Podemos) –  ............................. 30%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 19%

Cenário 3
Lula (PT) –  ....................................................... 55%
Eduardo Leite (PSDB) –  ................................ 17%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 29%

Cenário 4
Lula (PT) –  ....................................................... 53%
João Doria (PSDB) –  ...................................... 18%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 29%

Cenário 5
Lula (PT) –  ....................................................... 50%
Ciro Gomes (PDT) –  ...................................... 25%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 26%

Cenário 6
Ciro Gomes (PDT) –  ...................................... 47%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 36%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 17%

Cenário 7
João Doria (PSDB) –  ...................................... 38%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 37%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 25%

Cenário 8
Sergio Moro (Podemos) –  ............................. 33%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 33%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 34%

Cenário 9
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 40%
Eduardo Leite (PSDB) –  ................................ 35%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 26%

A Ipespe apresentou nove 
cenários de segundo turno
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Para salvar o man-
dato de deputado 
estadual do filho 

Jacó Jácome, o ex-de-
putado e médico An-
tônio Jácome está jo-
gando alto. Quer o PSD 
que foi entregue pe-
lo ex-governador Ro-
binson Faria, de malas 
prontas para o PP. A le-
genda contabilizou 15 
prefeitos eleitos pelo 
partido do ex-ministro Gilberto Kassab.

O PSD tem ainda, hoje, o deputado federal Fá-
bio Faria, os três deputados estaduais Galeno Tor-
quato, Jacó Jácome e Vivaldo Costa, 15 prefeitos, 
vereadores e vice-prefeitos. Robinson e Fábio já se 
acertaram no PP do ministro Ciro Nogueira. Os de-
putados Galeno Torquato e Vivaldo Costa devem as-

sinar a ficha do PSDB, 
totalizando a maioria 
dos deputados tuca-
nos. Apenas Jacó pode 
ficar no PSD e tentar 
uma nominata. Faltan-
do 15 dias para o prazo 
acabar, é muito difícil 
conseguir 24 candida-
tos competitivos a As-
sembleia Legislativa. 

Os melhores candi-
datos hoje estão no PS-

DB, PT, Solidariedade e União Brasil. Em silêncio, o 
Avante do vereador Raniere Barbosa também con-
segue nomes bons. O empresário Jorge do Rosário, 
de Mossoró, já acertou sua entrada no Avante. No-
mes de Parnamirim, Natal, interior estão sendo co-
locados. Outras chapas estão repetidas com os mes-
mos nomes. 

Antônio Jácome quer fi car com o PSD e o seu fundo partidário 
LIBERAL. O PL do bolso-

narismo não vai mais reunir 
três deputados federais. A es-
tratégia é colocar João Maia e 
General Girão e mais sete no-
mes para juntar o cociente de 
duas vagas. A justificativa se-
ria o fundo partidário, já que 
Rogério Marinho será candi-
dato ao Senado. Mas, o depu-
tado Beto Rosado analisa mu-
dança do PP com a entrada 
dos Faria. 

LIDERANÇA. O prefeito Ál-
varo Dias recebeu ontem, no 
Palácio Felipe Camarão, o ve-
reador Aldo Clemente. Ele será 
o líder do prefeito na Câmara. 
A ação foi abençoada pelo pre-
sidente da Casa, vereador Pau-
linho Freire. Os dois últimos 
estão de saída do PDT e vão 
ingressar no PSDB e no União 
Brasil, respectivamente. 

AUMENTO. O conflito na 
Ucrânia, responsável por dis-
parar a cotação do petróleo em 
nível mundial, o que acabou 
elevando o preço dos com-
bustíveis no Brasil, chegou às 
passagens aéreas. A Gol, La-
tam e Azul preparam aumento 
no valor das passagens aéreas 
ainda neste mês de março.

APP. O WhatsApp suspen-
deu números de telefones de 
administradores de grupos 
criados pela comunicação 
do ex-presidente Lula da Sil-
va (PT), pré-candidato à elei-
ção deste ano. No começo da 
semana, a comunicação do 
ex-presidente lançou o por-
tal Lulaverso, que se estende 
a WhatsApp, Telegram, Insta-
gram, Twitter e TikTok, para 
impulsionar a figura do petista 
nas redes sociais.

“Nunca foi tratado is-
so conosco”, afirmou 
o chefe da Casa Civil, 

Raimundo Alves, ao desmentir 
as informações que circulam nos 
bastidores da política estadual 
sobre possível chapa entre a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) e 
Guilherme Saldanha, secretário 
de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do RN (Sape) e indicado pelo pre-
sidente da Assembleia Legislati-
va, deputado Ezequiel Ferreira.

Em entrevista ao AGORA RN, 
nesta sexta-feira 11, Raimundo, 
principal articulador para as-
suntos políticos do governo, fri-
sou que não houve alterações no 
que já vinha sendo tratado e que 
o nome do vice ainda não foi es-
colhido. O fato pode indicar que 
Ezequiel Ferreira não só continua 
apoiando e participando da ges-
tão Fátima Bezerra, como tam-
bém poderá ser seu vice-gover-
nador em uma eventual chapa.

O Blog Território Livre traz no-
tícia em que a ala pragmática do 
PT no Estado estaria preocupa-
da em impedir o confronto com 
Ezequiel nas urnas. E que, dian-

te disso, acabou surgindo como 
uma possível solução a aceitação 
do nome do secretário Guilher-
me, indicação de Ezequiel no pri-
meiro escalão do governo. “Des-
conheço”, disse Raimundo.

Se concretizado esse novo 
possível cenário para as eleições 

de outubro, estaria formado o xa-
drez político com expectativa da 
governadora ser reconduzida ao 
cargo por WO, já que a oposição 
não apresentou, até o momento, 
um candidato que reúna no mes-
mo projeto os seus interesses po-
líticos.

Esse fato também poderia 
prejudicar a candidatura do mi-
nistro Rogério Marinho (PL) ao 
Senado, já que ele ficaria sem ca-
beça de chapa, enfraquecendo a 
disputa por uma cadeira no Se-
nado Federal. Por outro lado, aju-
daria a eleger e fortalecer o líder 

potiguar do PDT, ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves, pos-
sível candidato ao posto de se-
nador da República e que estará 
presente no palanque ao lado de 
Fátima.

Raimundo Alves explicou que 
as articulações políticas entre as 
lideranças do PT no Estado e Car-
los Eduardo Alves seguem acon-
tecendo, mas até o momento ain-
da não foi possível chegar a um 
consenso entre os dois partidos.

Outro prejudicado pela pro-
vável chapa Fátima e Guilherme 
Saldanha, seria o atual vice-go-
vernador, Antenor Roberto (PC-
doB), que perderia espaço na ma-
joritária. Ele reivindica a cadeira 
de vice, inclusive seu partido está 
na fase de finalização das nego-
ciações para a formação de uma 
federação a nível nacional com as 
siglas PT e PV.

Essa federação será seguida 
aqui no Rio Grande do Norte e 
o objetivo é brigar pela reeleição 
de Fátima Bezerra. As legendas 
iniciaram as negociações em de-
zembro passado. À época, o PT 
anunciou a abertura das discus-
sões como um processo de cons-
trução da candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula (PT) ao 
Palácio do Planalto. 

Raimundo Alves descarta possível 
chapa Fátima e Guilherme Saldanha
Nova formação, com indicado de Ezequiel Ferreira ao Estado, seria forma de evitar confronto com tucano nas urnas

 Raimundo afi rmou que o nome do vice ainda não foi escolhido e que chapa com Saldanha nunca foi discutida

JOÃO GILBERTO/ALRN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Diferença para Bolsonaro diminui, 
mas Lula vence todos no 2º turno 
Nova pesquisa Ipespe traz Lula tem 43% de intenções de votos e Bolsonaro, 28%; Ciro e Moro aparecem com 8%

Nova pesquisa Ipespe pa-
ra as eleições presidenciais 
de 2022 traz o ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à 
frente da disputa, com 43% das in-
tenções de voto, sendo seguido pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que busca reeleição, com 28%. Em 
seguida, aparecem Ciro Gomes 
(PDT) e Sergio Moro (Podemos), 
com 8% das menções cada e, por-
tanto, numericamente empatados, 
conforme a CNN Brasil. O estudo 
foi encomendado pela XP Investi-
mentos e divulgado nesta sexta-fei-
ra 11. No levantamento anterior, 
realizada há um mês, o petista es-
tava com os mesmos 43%, contra 
25% do atual mandatário, ou seja, 
a diferença entre Lula e Bolsonaro 
diminuiu discretamente.

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), figura com 3% 
das intenções de voto. Já Simone 
Tebet (MDB) registrou 1%, mesmo 
percentual de Eduardo Leite (PS-
DB) e André Janones (Avante). Fe-
lipe d’Avila (Novo) foi citado, mas 
não chegou a 1%, enquanto Ales-
sandro Vieira (Cidadania) foi testa-
do, mas não mencionado por ne-
nhum respondente.

Além disso, 7% dos entrevista-
dos afirmaram que votariam em 
branco/nulo, não escolheriam 
nenhum dos citados ou não vo-
tariam. Outros 2% não sabem ou 
não quiseram responder.

Esta edição da pesquisa Ipes-
pe não trouxe o nome do pre-

sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD), que desistiu de 
sua pré-candidatura, conforme 
anunciado por ele próprio na úl-
tima quarta-feira 9. O nome de 
Eduardo Leite, governador do Rio 
Grande do Sul, apareceu pela se-
gunda vez, já que ele ainda con-

versa sobre a possibilidade de sair 
do PSDB e ser o novo pré-candi-
dato do PSD.

SEGUNDO TURNO. A pesquisa 
Ipespe também fez simulações 
de cenários para o segundo tur-
no. Lula sai vencedor em todos 

os casos em que é citado. Contra 
Bolsonaro, o petista teria 53% dos 
votos contra 33% do adversário, 
uma diferença de 20 pontos per-
centuais.

Em relação à simulação divul-
gada há 15 dias, Lula oscilou um 
ponto para baixo (tinha 54%) e 
Bolsonaro oscilou um ponto para 
cima (tinha 32%). Já num eventu-
al segundo turno, Bolsonaro per-
deria para Ciro e empataria nu-
mericamente com Moro e tecni-
camente com Doria e Leite, con-
forme a sondagem.

METODOLOGIA. Esta edição da 
pesquisa Ipespe foi realizada por 
telefone com mil entrevistados 
entre 7 e 9 de março, com pesso-
as todas as regiões do país.

A margem de erro máxima es-
tipulada é de 3.2 pontos percen-
tuais para mais ou para menos, 
com um intervalo de confiança 
de 95,5%. Ou seja, se cem pesqui-
sas fossem realizadas, ao menos 
95 apresentariam os mesmos re-
sultados dentro desta margem. A 
pesquisa está registrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) sob o 
protocolo BR-03573/2022. 

Pré-candidatos à Presidência nas Eleições 2022. Na ordem: Lula (PT), Bolsonaro (PL), Moro (Podemos) e Ciro (PDT) 

MONTAGEM CNN BRASIL

PRIMEIRO TURNO SEGUNDO TURNO
Intenção de voto estimulada para presidente
Lula (PT) –  ...................................................................................... 43%
Jair Bolsonaro (PL) –  ..................................................................... 28%
Ciro Gomes (PDT) –  ........................................................................8%
Sergio Moro (Podemos) –  ...............................................................8%
João Doria (PSDB) –  ........................................................................3%
Simone Tebet (MDB) –  ....................................................................1%
Eduardo Leite (PSDB) –  ..................................................................1%
André Janones (Avante) –  ...............................................................1%
Felipe d’Avila (Novo) –  .....................................................................0%
Alessandro Vieira (Cidadania) –  ....................................................0%
Branco/nulo/não vai votar/nenhum –  ........................................7%
Indecisos/não respondeu –  ...........................................................2%

Intenção de voto espontânea para presidente*
Lula (PT) –  ...................................................................................... 36%
Jair Bolsonaro (PL) –  ..................................................................... 26%
Sergio Moro (Podemos) –  ...............................................................5%
Ciro Gomes (PDT) –  ........................................................................4%
João Doria (PSDB) –  ........................................................................1%
Guilherme Boulos (PSOL) –  ...........................................................0%
Felipe d’Avila (Novo) –  .....................................................................0%
Branco/nulo/nenhum –  .................................................................4%
Indecisos/não respondeu –  ........................................................ 24%

Cenário 1
Lula (PT) –  ....................................................... 53%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 33%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 14%

Cenário 2
Lula (PT) –  ....................................................... 51%
Sergio Moro (Podemos) –  ............................. 30%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 19%

Cenário 3
Lula (PT) –  ....................................................... 55%
Eduardo Leite (PSDB) –  ................................ 17%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 29%

Cenário 4
Lula (PT) –  ....................................................... 53%
João Doria (PSDB) –  ...................................... 18%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 29%

Cenário 5
Lula (PT) –  ....................................................... 50%
Ciro Gomes (PDT) –  ...................................... 25%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 26%

Cenário 6
Ciro Gomes (PDT) –  ...................................... 47%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 36%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 17%

Cenário 7
João Doria (PSDB) –  ...................................... 38%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 37%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 25%

Cenário 8
Sergio Moro (Podemos) –  ............................. 33%
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 33%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 34%

Cenário 9
Jair Bolsonaro (PL) –  ...................................... 40%
Eduardo Leite (PSDB) –  ................................ 35%
Branco/nulo/não vai votar/indecisos –  ..... 26%

A Ipespe apresentou nove 
cenários de segundo turno
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Para salvar o man-
dato de deputado 
estadual do filho 

Jacó Jácome, o ex-de-
putado e médico An-
tônio Jácome está jo-
gando alto. Quer o PSD 
que foi entregue pe-
lo ex-governador Ro-
binson Faria, de malas 
prontas para o PP. A le-
genda contabilizou 15 
prefeitos eleitos pelo 
partido do ex-ministro Gilberto Kassab.

O PSD tem ainda, hoje, o deputado federal Fá-
bio Faria, os três deputados estaduais Galeno Tor-
quato, Jacó Jácome e Vivaldo Costa, 15 prefeitos, 
vereadores e vice-prefeitos. Robinson e Fábio já se 
acertaram no PP do ministro Ciro Nogueira. Os de-
putados Galeno Torquato e Vivaldo Costa devem as-

sinar a ficha do PSDB, 
totalizando a maioria 
dos deputados tuca-
nos. Apenas Jacó pode 
ficar no PSD e tentar 
uma nominata. Faltan-
do 15 dias para o prazo 
acabar, é muito difícil 
conseguir 24 candida-
tos competitivos a As-
sembleia Legislativa. 

Os melhores candi-
datos hoje estão no PS-

DB, PT, Solidariedade e União Brasil. Em silêncio, o 
Avante do vereador Raniere Barbosa também con-
segue nomes bons. O empresário Jorge do Rosário, 
de Mossoró, já acertou sua entrada no Avante. No-
mes de Parnamirim, Natal, interior estão sendo co-
locados. Outras chapas estão repetidas com os mes-
mos nomes. 

Antônio Jácome quer fi car com o PSD e o seu fundo partidário 
LIBERAL. O PL do bolso-

narismo não vai mais reunir 
três deputados federais. A es-
tratégia é colocar João Maia e 
General Girão e mais sete no-
mes para juntar o cociente de 
duas vagas. A justificativa se-
ria o fundo partidário, já que 
Rogério Marinho será candi-
dato ao Senado. Mas, o depu-
tado Beto Rosado analisa mu-
dança do PP com a entrada 
dos Faria. 

LIDERANÇA. O prefeito Ál-
varo Dias recebeu ontem, no 
Palácio Felipe Camarão, o ve-
reador Aldo Clemente. Ele será 
o líder do prefeito na Câmara. 
A ação foi abençoada pelo pre-
sidente da Casa, vereador Pau-
linho Freire. Os dois últimos 
estão de saída do PDT e vão 
ingressar no PSDB e no União 
Brasil, respectivamente. 

AUMENTO. O conflito na 
Ucrânia, responsável por dis-
parar a cotação do petróleo em 
nível mundial, o que acabou 
elevando o preço dos com-
bustíveis no Brasil, chegou às 
passagens aéreas. A Gol, La-
tam e Azul preparam aumento 
no valor das passagens aéreas 
ainda neste mês de março.

APP. O WhatsApp suspen-
deu números de telefones de 
administradores de grupos 
criados pela comunicação 
do ex-presidente Lula da Sil-
va (PT), pré-candidato à elei-
ção deste ano. No começo da 
semana, a comunicação do 
ex-presidente lançou o por-
tal Lulaverso, que se estende 
a WhatsApp, Telegram, Insta-
gram, Twitter e TikTok, para 
impulsionar a figura do petista 
nas redes sociais.

“Nunca foi tratado is-
so conosco”, afirmou 
o chefe da Casa Civil, 

Raimundo Alves, ao desmentir 
as informações que circulam nos 
bastidores da política estadual 
sobre possível chapa entre a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) e 
Guilherme Saldanha, secretário 
de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do RN (Sape) e indicado pelo pre-
sidente da Assembleia Legislati-
va, deputado Ezequiel Ferreira.

Em entrevista ao AGORA RN, 
nesta sexta-feira 11, Raimundo, 
principal articulador para as-
suntos políticos do governo, fri-
sou que não houve alterações no 
que já vinha sendo tratado e que 
o nome do vice ainda não foi es-
colhido. O fato pode indicar que 
Ezequiel Ferreira não só continua 
apoiando e participando da ges-
tão Fátima Bezerra, como tam-
bém poderá ser seu vice-gover-
nador em uma eventual chapa.

O Blog Território Livre traz no-
tícia em que a ala pragmática do 
PT no Estado estaria preocupa-
da em impedir o confronto com 
Ezequiel nas urnas. E que, dian-

te disso, acabou surgindo como 
uma possível solução a aceitação 
do nome do secretário Guilher-
me, indicação de Ezequiel no pri-
meiro escalão do governo. “Des-
conheço”, disse Raimundo.

Se concretizado esse novo 
possível cenário para as eleições 

de outubro, estaria formado o xa-
drez político com expectativa da 
governadora ser reconduzida ao 
cargo por WO, já que a oposição 
não apresentou, até o momento, 
um candidato que reúna no mes-
mo projeto os seus interesses po-
líticos.

Esse fato também poderia 
prejudicar a candidatura do mi-
nistro Rogério Marinho (PL) ao 
Senado, já que ele ficaria sem ca-
beça de chapa, enfraquecendo a 
disputa por uma cadeira no Se-
nado Federal. Por outro lado, aju-
daria a eleger e fortalecer o líder 

potiguar do PDT, ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves, pos-
sível candidato ao posto de se-
nador da República e que estará 
presente no palanque ao lado de 
Fátima.

Raimundo Alves explicou que 
as articulações políticas entre as 
lideranças do PT no Estado e Car-
los Eduardo Alves seguem acon-
tecendo, mas até o momento ain-
da não foi possível chegar a um 
consenso entre os dois partidos.

Outro prejudicado pela pro-
vável chapa Fátima e Guilherme 
Saldanha, seria o atual vice-go-
vernador, Antenor Roberto (PC-
doB), que perderia espaço na ma-
joritária. Ele reivindica a cadeira 
de vice, inclusive seu partido está 
na fase de finalização das nego-
ciações para a formação de uma 
federação a nível nacional com as 
siglas PT e PV.

Essa federação será seguida 
aqui no Rio Grande do Norte e 
o objetivo é brigar pela reeleição 
de Fátima Bezerra. As legendas 
iniciaram as negociações em de-
zembro passado. À época, o PT 
anunciou a abertura das discus-
sões como um processo de cons-
trução da candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula (PT) ao 
Palácio do Planalto. 

Raimundo Alves descarta possível 
chapa Fátima e Guilherme Saldanha
Nova formação, com indicado de Ezequiel Ferreira ao Estado, seria forma de evitar confronto com tucano nas urnas

 Raimundo afi rmou que o nome do vice ainda não foi escolhido e que chapa com Saldanha nunca foi discutida

JOÃO GILBERTO/ALRN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) atin-
giu a marca de 5.800 proce-

dimentos cirúrgicos eletivos rea-
lizados no Rio Grande do Norte 
em menos de um ano graças ao 
programa Mais Cirurgias, Mais 
Saúde, do Governo do Estado. 

Os números foram alcança-
dos em oito meses, desde julho 
de 2021, com a participação de 
dezenove hospitais . As cirurgias 
eletivas – realizadas de forma 
agendada – estão acontecendo 
nos municípios de Natal, San-
to Antônio, Caraúbas, Mossoró, 
Apodi, João Câmara, Currais No-
vos, São Paulo do Potengi, Pau 
dos Ferros, Parnamirim, Assu, Pa-
relhas e Santa Cruz. 

Em Assu, pela primeira vez na 
história do Hospital Regional Dr. 
Nelson Inácio dos Santos, foram 
realizados procedimentos eleti-
vos ortopédicos, com mais de 260 
cirurgias realizadas desde o início 
do programa. A unidade realizou 
ainda cirurgias ginecológicas, co-
mo histerectomia, vesícula e hér-
nia. 

“Em Apodi nunca foram fei-
tas tantas cirurgias em tão pou-
co tempo. Com o programa Mais 
Cirurgias, Mais Saúde, o Governo 
do Estado tem contemplado as 
cidades vizinhas e até mais lon-
gínquas. A região ganhou muito 
na saúde, as equipes estão orga-
nizadas para realizar cirurgias até 

nos finais de semana. Acomo-
damos também as mães que es-
tão parindo. Nunca tivemos um 
avanço dessa grandeza em toda a 
história. Estamos disponíveis pa-
ra que avance mais. Fomos con-
templados com 100 cirurgias ao 
mês, mas a meta é ultrapassar 
essa marca”, disse a diretora do 
Hospital Regional de Apodi, Gir-
lene Ferreira. 

O Mais Cirurgias, Mais Saúde 
tem como objetivo expandir os 
procedimentos para regiões on-

de a oferta não existia. Para isso, 
a Sesap intensificou as ações nos 
serviços próprios, estruturan-
do os hospitais com mais equi-
pamentos, insumos e equipes. A 
estimativa é de que o programa 
chegue a investir R$ 23 milhões 
na realização de procedimentos. 

O Hospital Regional Lindolfo 
Gomes Vidal, em Santo Antônio, 
alcançou a marca de 587 proce-
dimentos eletivos realizados em 
oito meses.  “Nós fomos por um 
bom tempo uma unidade de re-

ferência da covid-19. Quando ti-
vemos condições de retomar, fo-
mos revisar os processos, mon-
tar um novo formato de trabalho 
para alcançar o maior número 
de cirurgias em um curto espaço 
de tempo. Encontramos aqui um 
centro cirúrgico fechado, que só 
foi reaberto com um esforço co-
letivo, em parceria com os muni-
cípios também. E nesse período 
ainda conquistamos a abertura 
da segunda sala de cirurgia. As-
sim, alcançamos essa marca iné-

Governo do RN realiza mais de 
5 mil cirurgias em oito meses
Procedimentos foram viabilizados pelo programa Mais Cirurgias, Mais Saúde

ELISA ELSIE/ASSECOM RN
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Mais Cirurgias, Mais Saúde tem como objetivo expandir os procedimentos para regiões onde a oferta não existia

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

 “Em Apodi nunca 
foram feitas tantas 
cirurgias em tão 
pouco tempo. A 
região ganhou 
muito na saúde”

Girlene Ferreira 
Dir. do Hosp. Reg. de Apodi

dita para o Agreste Potiguar”, co-
memorou Geraldo Bezerra Neto, 
diretor do hospital. 

TRANSPARÊNCIA. Para dar 
mais transparência e segurança 
aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Sesap está em fa-
se de implementação do sistema 
Regula Cirurgias – desenvolvido 
por meio da Unidade de Gestão e 
Tecnologia da Informação (UGT-
SIC). Tanto o usuário conseguirá 
acompanhar a fila, como os mu-
nicípios terão o entendimento 
dos níveis de prioridade dos usu-
ários. 

O processo de capacitação 
dos reguladores municipais já 
foi iniciado, divididos em turmas 
por regiões de saúde. A previsão 
de implantação é até o final do 
primeiro trimestre de 2022 e o sis-
tema é totalmente auditável. 

O programa de cirurgias foi 
lançado pelo Governo e pela Se-
sap no fim de 2020, mas teve que 
ser pausado por conta do recru-
descimento da pandemia no 
RN e foi retomado em julho de 
2021.

Sesap está implementndo sistema Regula 
Cirurgias, desenvolvido por meio da Unidade 
de Gestão e Tecnologia da Informação

O AGORA RN está fazendo 
uma série de entrevistas 
com representantes do se-

tor produtivo do Rio Grande do 
Norte sobre o novo Plano Diretor 
de Natal (PDN), sancionado re-
centemente pelo prefeito Álvaro 
Dias (PSDB). A edição da quinta-
-feira trouxe a opinião do presi-
dente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (Fe-
comércio-RN), Marcelo Queiroz. 
Agora, a entrevista é com o presi-
dente do Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares do Rio 
Grande do Norte (SHRBS), Habib 
Chalita, que evidenciou que Natal 
precisava com urgência de mo-
dernização no seu PDN.

Para o presidente do SHRBS, 
os poderes Executivo e Legisla-
tivo trabalharam muito e conse-
guiram implantar uma nova re-
alidade para a capital potiguar. 
“Não é de agora que Natal preci-
sava de uma modernização em 
seu Plano Diretor. É um instru-
mento muito importante, princi-
palmente para o desenvolvimen-
to da cidade. Tanto o prefeito Ál-
varo Dias como os vereadores da 
Câmara Municipal estão de para-
béns por terem conseguido este 
importante avanço para Natal”, 
declarou.

Habib Chalita afirmou que o 
setor hoteleiro e de restaurantes 
e similares participou ativamente 
de reuniões que envolviam o se-
tor. “Nós, do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares 
do RN participamos de algumas 
reuniões que discutiram pontos 
a respeito do Plano Diretor. Ago-
ra, a expectativa é que as coisas 
comecem a acontecer na capital 
com modernização e desenvol-
vimento que são tão importantes 

para todos que moram e traba-
lham na cidade”, declarou.

Sobre o que pode ocorrer com  
Natal a partir da efetivação do 
novo PDN, Chalita acredita que 
a cidade vai recuperar espaço e 
terá mais facilidade para aprovar 
novos projetos. “Eu acredito que 
Natal vai começar a recuperar o 
espaço que perdeu para outras 
cidades no que se refere a moder-
nização e desenvolvimento. Com 
o Plano Diretor, poderão ser exe-

cutados projetos que antes esta-
vam “amarrados” por questões 
burocráticas”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo 
presidente do SHRBS é que, com 
o novo PDN, Natal passe a atrair 
investimentos, com o capital gi-
rando, vai-se aquecer a economia 
local. Além disso, a cidade vai se 
desenvolver. “Torço que os inves-
tidores voltem a olhar para Na-
tal e trazer para cá investimentos 
que façam movimentar e aquecer 

a nossa economia”, enfatizou.
Em relação às expectativas 

com o novo modelo de Plano Di-
retor, Habib Chalita frisou que 
os projetos de desenvolvimento 
vão começar a acontecer. “São as 
melhores possíveis. O novo Pla-
no Diretor foi bastante debatido, 
analisado, aprovado na Câmara e 
sancionado pelo prefeito de Na-
tal. Agora, como disse, é hora de 
focar nos investimentos, de mo-
dernizar a capital”, finalizou.
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Investidores voltarão a olhar para 
Natal, diz Habib Chalita, sobre PDN
Setor hoteleiro, de restaurantes, bares e similares participou de reuniões que debateram melhorias para o segmento

Adja Brito
Repórter de Política

“Torço que os 
investidores voltem 
a olhar para Natal 
e trazer para cá 
investimentos que 
façam movimentar 
e aquecer a nossa 
economia”

Habib Chalita
Presidente do SHRBS

 Chalita: “A expectativa é que as coisas comecem a acontecer na capital com modernização e desenvolvimento”

Paulinho Freire:“Iniciativa entrará para história”
O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Natal, vereador Pauli-
nho Freire (PDT), participou da 
solenidade que marcou a sanção 
do prefeito Álvaro Dias ao Proje-
to de Lei do Plano Diretor de Na-
tal. Para ele, o momento é histó-
rico. “Considero uma iniciativa 
que entrará para a história, pois 
mudará para melhor o processo 
de desenvolvimento da nossa ci-

dade. Aproveito para ressaltar a 
contribuição decisiva do Legisla-
tivo natalense no aprimoramen-
to do texto por meio de um deba-
te que contou com a participação 
de toda sociedade”, disse.

A vereadora Nina Souza 
(PDT), líder do governo na CM-
NAT, também falou sobre a im-
portância do novo Plano Diretor 
de Natal. “A ausência desse docu-

mento normativo estava travan-
do o avanço de uma capital com 
grande vocação turística. Foram 
anos de discussões no plenário 
da Câmara, reuniões nos bairros e 
encontros com todos os segmen-
tos sociais. Dito isso, a expectati-
va é de um futuro promissor para 
o povo de Natal”, pontuou.

Vereadores comentaram da 
longa espera para que a cidade ti-

vesse um novo modelo de desen-
volvimento. “Esse momento é im-
portante porque marca o excelen-
te trabalho que a Câmara realizou 
de forma democrática. Esperamos 
que Natal avance e se desenvolva 
com o resultado desse trabalho”, 
disse o presidente da Comissão Es-
pecial de Estudos do Plano Diretor, 
vereador Aldo Clemente (PDT).

Já o vereador Kleber Fernandes 

(PSDB), presidente da Comissão 
de Justiça da Câmara, comentou: 
“Isso nos traz nova perspectiva de 
desenvolvimento social, turístico 
e financeiro com novo olhar para 
empreendimentos, valorização de 
imóveis, qualidade de vida, gera-
ção de emprego e movimentação 
econômica que deve levar a cida-
de a passar a outro patamar de de-
senvolvimento”. 

ROGÉRIO VITAL/ARQUIVO DEGUSTE

“Eu acredito que 
Natal vai começar a 
recuperar o espaço 
que perdeu para 
outras cidades no 
que se referente a 
modernização e 
desenvolvimento”

Habib Chalita
Presidente do SHRBS
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A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) atin-
giu a marca de 5.800 proce-

dimentos cirúrgicos eletivos rea-
lizados no Rio Grande do Norte 
em menos de um ano graças ao 
programa Mais Cirurgias, Mais 
Saúde, do Governo do Estado. 

Os números foram alcança-
dos em oito meses, desde julho 
de 2021, com a participação de 
dezenove hospitais . As cirurgias 
eletivas – realizadas de forma 
agendada – estão acontecendo 
nos municípios de Natal, San-
to Antônio, Caraúbas, Mossoró, 
Apodi, João Câmara, Currais No-
vos, São Paulo do Potengi, Pau 
dos Ferros, Parnamirim, Assu, Pa-
relhas e Santa Cruz. 

Em Assu, pela primeira vez na 
história do Hospital Regional Dr. 
Nelson Inácio dos Santos, foram 
realizados procedimentos eleti-
vos ortopédicos, com mais de 260 
cirurgias realizadas desde o início 
do programa. A unidade realizou 
ainda cirurgias ginecológicas, co-
mo histerectomia, vesícula e hér-
nia. 

“Em Apodi nunca foram fei-
tas tantas cirurgias em tão pou-
co tempo. Com o programa Mais 
Cirurgias, Mais Saúde, o Governo 
do Estado tem contemplado as 
cidades vizinhas e até mais lon-
gínquas. A região ganhou muito 
na saúde, as equipes estão orga-
nizadas para realizar cirurgias até 

nos finais de semana. Acomo-
damos também as mães que es-
tão parindo. Nunca tivemos um 
avanço dessa grandeza em toda a 
história. Estamos disponíveis pa-
ra que avance mais. Fomos con-
templados com 100 cirurgias ao 
mês, mas a meta é ultrapassar 
essa marca”, disse a diretora do 
Hospital Regional de Apodi, Gir-
lene Ferreira. 

O Mais Cirurgias, Mais Saúde 
tem como objetivo expandir os 
procedimentos para regiões on-

de a oferta não existia. Para isso, 
a Sesap intensificou as ações nos 
serviços próprios, estruturan-
do os hospitais com mais equi-
pamentos, insumos e equipes. A 
estimativa é de que o programa 
chegue a investir R$ 23 milhões 
na realização de procedimentos. 

O Hospital Regional Lindolfo 
Gomes Vidal, em Santo Antônio, 
alcançou a marca de 587 proce-
dimentos eletivos realizados em 
oito meses.  “Nós fomos por um 
bom tempo uma unidade de re-

ferência da covid-19. Quando ti-
vemos condições de retomar, fo-
mos revisar os processos, mon-
tar um novo formato de trabalho 
para alcançar o maior número 
de cirurgias em um curto espaço 
de tempo. Encontramos aqui um 
centro cirúrgico fechado, que só 
foi reaberto com um esforço co-
letivo, em parceria com os muni-
cípios também. E nesse período 
ainda conquistamos a abertura 
da segunda sala de cirurgia. As-
sim, alcançamos essa marca iné-

Governo do RN realiza mais de 
5 mil cirurgias em oito meses
Procedimentos foram viabilizados pelo programa Mais Cirurgias, Mais Saúde
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Mais Cirurgias, Mais Saúde tem como objetivo expandir os procedimentos para regiões onde a oferta não existia

ELISA ELSIE/ASSECOM RN

 “Em Apodi nunca 
foram feitas tantas 
cirurgias em tão 
pouco tempo. A 
região ganhou 
muito na saúde”

Girlene Ferreira 
Dir. do Hosp. Reg. de Apodi

dita para o Agreste Potiguar”, co-
memorou Geraldo Bezerra Neto, 
diretor do hospital. 

TRANSPARÊNCIA. Para dar 
mais transparência e segurança 
aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Sesap está em fa-
se de implementação do sistema 
Regula Cirurgias – desenvolvido 
por meio da Unidade de Gestão e 
Tecnologia da Informação (UGT-
SIC). Tanto o usuário conseguirá 
acompanhar a fila, como os mu-
nicípios terão o entendimento 
dos níveis de prioridade dos usu-
ários. 

O processo de capacitação 
dos reguladores municipais já 
foi iniciado, divididos em turmas 
por regiões de saúde. A previsão 
de implantação é até o final do 
primeiro trimestre de 2022 e o sis-
tema é totalmente auditável. 

O programa de cirurgias foi 
lançado pelo Governo e pela Se-
sap no fim de 2020, mas teve que 
ser pausado por conta do recru-
descimento da pandemia no 
RN e foi retomado em julho de 
2021.

Sesap está implementndo sistema Regula 
Cirurgias, desenvolvido por meio da Unidade 
de Gestão e Tecnologia da Informação

O AGORA RN está fazendo 
uma série de entrevistas 
com representantes do se-

tor produtivo do Rio Grande do 
Norte sobre o novo Plano Diretor 
de Natal (PDN), sancionado re-
centemente pelo prefeito Álvaro 
Dias (PSDB). A edição da quinta-
-feira trouxe a opinião do presi-
dente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (Fe-
comércio-RN), Marcelo Queiroz. 
Agora, a entrevista é com o presi-
dente do Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares do Rio 
Grande do Norte (SHRBS), Habib 
Chalita, que evidenciou que Natal 
precisava com urgência de mo-
dernização no seu PDN.

Para o presidente do SHRBS, 
os poderes Executivo e Legisla-
tivo trabalharam muito e conse-
guiram implantar uma nova re-
alidade para a capital potiguar. 
“Não é de agora que Natal preci-
sava de uma modernização em 
seu Plano Diretor. É um instru-
mento muito importante, princi-
palmente para o desenvolvimen-
to da cidade. Tanto o prefeito Ál-
varo Dias como os vereadores da 
Câmara Municipal estão de para-
béns por terem conseguido este 
importante avanço para Natal”, 
declarou.

Habib Chalita afirmou que o 
setor hoteleiro e de restaurantes 
e similares participou ativamente 
de reuniões que envolviam o se-
tor. “Nós, do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares 
do RN participamos de algumas 
reuniões que discutiram pontos 
a respeito do Plano Diretor. Ago-
ra, a expectativa é que as coisas 
comecem a acontecer na capital 
com modernização e desenvol-
vimento que são tão importantes 

para todos que moram e traba-
lham na cidade”, declarou.

Sobre o que pode ocorrer com  
Natal a partir da efetivação do 
novo PDN, Chalita acredita que 
a cidade vai recuperar espaço e 
terá mais facilidade para aprovar 
novos projetos. “Eu acredito que 
Natal vai começar a recuperar o 
espaço que perdeu para outras 
cidades no que se refere a moder-
nização e desenvolvimento. Com 
o Plano Diretor, poderão ser exe-

cutados projetos que antes esta-
vam “amarrados” por questões 
burocráticas”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo 
presidente do SHRBS é que, com 
o novo PDN, Natal passe a atrair 
investimentos, com o capital gi-
rando, vai-se aquecer a economia 
local. Além disso, a cidade vai se 
desenvolver. “Torço que os inves-
tidores voltem a olhar para Na-
tal e trazer para cá investimentos 
que façam movimentar e aquecer 

a nossa economia”, enfatizou.
Em relação às expectativas 

com o novo modelo de Plano Di-
retor, Habib Chalita frisou que 
os projetos de desenvolvimento 
vão começar a acontecer. “São as 
melhores possíveis. O novo Pla-
no Diretor foi bastante debatido, 
analisado, aprovado na Câmara e 
sancionado pelo prefeito de Na-
tal. Agora, como disse, é hora de 
focar nos investimentos, de mo-
dernizar a capital”, finalizou.
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Investidores voltarão a olhar para 
Natal, diz Habib Chalita, sobre PDN
Setor hoteleiro, de restaurantes, bares e similares participou de reuniões que debateram melhorias para o segmento

Adja Brito
Repórter de Política

“Torço que os 
investidores voltem 
a olhar para Natal 
e trazer para cá 
investimentos que 
façam movimentar 
e aquecer a nossa 
economia”

Habib Chalita
Presidente do SHRBS

 Chalita: “A expectativa é que as coisas comecem a acontecer na capital com modernização e desenvolvimento”

Paulinho Freire:“Iniciativa entrará para história”
O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Natal, vereador Pauli-
nho Freire (PDT), participou da 
solenidade que marcou a sanção 
do prefeito Álvaro Dias ao Proje-
to de Lei do Plano Diretor de Na-
tal. Para ele, o momento é histó-
rico. “Considero uma iniciativa 
que entrará para a história, pois 
mudará para melhor o processo 
de desenvolvimento da nossa ci-

dade. Aproveito para ressaltar a 
contribuição decisiva do Legisla-
tivo natalense no aprimoramen-
to do texto por meio de um deba-
te que contou com a participação 
de toda sociedade”, disse.

A vereadora Nina Souza 
(PDT), líder do governo na CM-
NAT, também falou sobre a im-
portância do novo Plano Diretor 
de Natal. “A ausência desse docu-

mento normativo estava travan-
do o avanço de uma capital com 
grande vocação turística. Foram 
anos de discussões no plenário 
da Câmara, reuniões nos bairros e 
encontros com todos os segmen-
tos sociais. Dito isso, a expectati-
va é de um futuro promissor para 
o povo de Natal”, pontuou.

Vereadores comentaram da 
longa espera para que a cidade ti-

vesse um novo modelo de desen-
volvimento. “Esse momento é im-
portante porque marca o excelen-
te trabalho que a Câmara realizou 
de forma democrática. Esperamos 
que Natal avance e se desenvolva 
com o resultado desse trabalho”, 
disse o presidente da Comissão Es-
pecial de Estudos do Plano Diretor, 
vereador Aldo Clemente (PDT).

Já o vereador Kleber Fernandes 

(PSDB), presidente da Comissão 
de Justiça da Câmara, comentou: 
“Isso nos traz nova perspectiva de 
desenvolvimento social, turístico 
e financeiro com novo olhar para 
empreendimentos, valorização de 
imóveis, qualidade de vida, gera-
ção de emprego e movimentação 
econômica que deve levar a cida-
de a passar a outro patamar de de-
senvolvimento”. 

ROGÉRIO VITAL/ARQUIVO DEGUSTE

“Eu acredito que 
Natal vai começar a 
recuperar o espaço 
que perdeu para 
outras cidades no 
que se referente a 
modernização e 
desenvolvimento”

Habib Chalita
Presidente do SHRBS



• Sábado e domingo, 12 e 13 de março de 20226 Política

NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

Sancionado o novo Plano Di-
retor de Natal, depois de 
quatro anos de intensos 

debates públicos e privados. O 
grande mérito é do prefeito Ál-

varo Dias, por ter liderado sem 
meias palavras a luta em favor de 
uma lei moderna, que garanta a 
ocupação e ordenamento urba-
no da cidade.

Uma vitória de Álvaro Dias

AVANÇOS I. O plano permitirá a ligação entre as áreas privadas dos 
empreendimentos com os logradouros públicos e as construções com 
fachadas de vidros, cercas verdes e outros elementos, que não sejam 
os muros tradicionais que isolam os espaços.

AVANÇOS II. Serão estimuladas vias para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida; política do conselho e do fundo municipal 
para áreas de risco; a política municipal de combate às mudanças cli-
máticas; e a criação do sistema especial de áreas verdes, para englobar 
as Áreas de Proteção Permanentes e Unidades de Conservação, ZPAs.

AVANÇOS III. Foi mantido um terço da cidade como Zonas de Pro-
teção Ambiental. Será misto o uso da orla marítima, sendo permitidas 
edificações que obedeçam aos respectivos gabaritos. Na via costeira es-
tão viabilizados empreendimentos menores e de uso misto (residen-
cial/comercial/serviços), garantindo obrigatoriamente o acesso à praia.

PRAIA DO MEIO E REDINHA. A 
verticalização está liberada com 
aumento gradativo do gabari-
to, começando em 21 metros na 
primeira quadra, 27 na segunda 
e 60 metros a partir da terceira. A 
Redinha poderá verticalizar, com 
prédios de até 30 metros, em toda 
a área.

VEREADORES. Registro espe-
cial para os vereadores, que com 
espírito público tornaram reali-
dade o que a cidade de Natal es-
perava há mais de 15 anos. Junta-
mente com o prefeito Álvaro Dias 
foi escrito capítulo novo para Na-
tal, através de um PD moderno e 
atual.

NEY JR. Na próxima terça-fei-
ra, 15, por iniciativa da vereado-
ra Camila Araújo, às 19 horas, no 
plenário da Câmara Municipal 
de Natal será lançada a Comen-
da em homenagem ao consu-
midor, denominada Ney Lopes 
de Souza Jr, ex-vereador faleci-
do. Na sua atividade parlamen-
tar, Ney Jr sempre defendeu o 
consumidor, através de várias 
leis em vigência de sua autoria, 
além de ter dirigido o PROCON 
estadual e integrado diretoria do 
PROCON municipal.

LULA. Em 9 de abril, Lula pre-
tende lançar-se candidato à pre-
sidência da República, em SP, 
após o fim da janela partidária.

Contradições – Os Estados 
Unidos perderam autoridade 
para criticar Bolsonaro pela po-
sição de neutralidade na guerra 
Rússia e Ucrânia. Após decretar 
embargo à importação de petró-
leo russo, Biden procurou o ini-
migo tradicional – a 

Venezuela – para comprar 
combustíveis. A conversa foi cor-
dial e o negócio fechado. Confir-
ma-se, que países não têm ami-
gos, mas sim interesses.

VETO. O general Mourão fez 
declarações de peso político: 
não há “nenhum problema” pa-

ra os militares aceitarem a elei-
ção de Lula: Bolsonaro não lhe 
disse que veta o seu nome para 
continuar vice. Ele acha, entre-
tanto, que o nome do Presidente 
para vice é o general Braga Neto.

FUNERAL. O governador 
Eduardo Leite afirma que se for 
candidato a presidente pelo PSD 
leva metade dos tucanos junto 
com ele. Seria o funeral do PSDB.

Alternativa – Caso Eduardo 
Leite não aceite a candidatura, a 
opção de Kassab no PSD será o 
ex-governador do Espírito Santo 
Paulo Hartung. Aliás, excelente 
quadro da política nacional.

VOO. Infelizmente, a “tercei-
ra via” transformou-se em “voo 
de galinha”. Rodrigo Pacheco 
renunciou à candidatura; Mo-
ro ameaça deixar a disputa: Ci-
ro enfrenta crise interna no PDT, 
que tende a apoiar Lula. A cor-
rupção não é a prioridade dos 
eleitores, mas sim o desemprego 
e saúde.

CHILE. Gabriel Boric assumiu 
a presidência do Chile. De es-
querda, tem-se afirmado como 
neo-ortodoxo em termos da eco-
nomia. Ele sabe que a economia 
de mercado é a melhor forma de 
responder à economia social.

Olho aberto

Câmara de Natal aprova 
o Dia Municipal de 
Combate à LGBTfobia
Projeto apresentado pela vereadora Brisa Bracchi adequa o título do 
dia 17 de maio, antes chamado de Dia de Combate à Homofobia

O Dia de Combate à Homo-
fobia, celebrado em 17 de 
maio, passa a ser Dia de 

Combate à LGBTfobia em Na-
tal. A adequação acontece a par-
tir de projeto da vereadora Brisa 
Bracchi aprovado pela Câmara 
Municipal de Natal (CMNAT). 
O projeto segue para sanção da 
Prefeitura. De acordo com Brisa 
Bracchi, a Lei busca um alinha-
mento com as questões debati-
das pelo movimento LGBTQIA+. 

“A atualização da nomencla-
tura é muito importante, porque 
simboliza mais do que letras, re-
presenta sujeitos, vivências afe-
tivas e identidades. Traz à tona 
pessoas em sua singularidade”, 
afirmou.

A vereadora petista disse que 
o Dia de Combate à LGBTfobia é 
bissexual e, desde o início de seu 
mandato em 2021, busca colo-
car a população LGBTI nas dis-
cussões da Câmara Municipal. 
Foi assim que teve conquistas 
como a sanção da Lei 7.208/21 
que institui a Política Municipal 
de Saúde Integral LGBTI, a exe-
cução de emenda que promo-
veu cursos de formação no Cen-
tro de Cidadania LGBT de Natal 
e a aprovação da Frente Parla-
mentar de Promoção e Defesa 
da Cidadania LGBTI na CMNAT.

“Acreditamos e apostamos 

na diversidade. A nossa popula-
ção é diversa e pautar esse deba-
te significa não jogar para dentro 
do armário discussões que são 
latentes. O Brasil é um dos pa-
íses onde LGBTs mais morrem 
somente por serem quem são e 
nós precisamos falar sobre isso, 
precisamos combater essa reali-
dade”, finalizou.

Ainda na linha das matérias 
voltadas para as políticas afir-
mativas, o plenário aprovou um 
projeto de autoria da vereadora 
Divaneide Basílio (PT) que ins-
titui o Programa TransCidadania 
Karla Monique, destinado à pro-
moção da cidadania de travestis 
e transexuais em situação de vul-
nerabilidade social. “Trata-se de 
uma iniciativa que visa corrigir 
desigualdades e promover justi-
ça social”, defendeu Divaneide.

Logo depois, recebeu parecer 
favorável em primeira discus-
são uma proposição do vereador 
Preto Aquino (PSD) que dispõe 
sobre a padronização do mate-
rial utilizado na fabricação das 
placas indicativas de nomes de 
ruas e logradouros públicos do 
município. Já o texto do verea-
dor Nivaldo Bacurau (PSB), que 
altera o nome da Praça da Juven-
tude no bairro da Candelária pa-
ra “Praça São José” foi aprovado 
em regime de urgência. 

“O Brasil é um dos 
países onde LGBTs 
mais morrem 
somente por 
serem quem são 
e nós precisamos 
falar sobre isso, 
precisamos 
combater essa 
realidade”

Brisa Bracchi
Vereadora Natal

Parlamentar defende que pautar tema signifi ca não jogar para dentro do armário discussões importantes

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT
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ICMS dos combustíveis 
ficará congelado, diz Freire
Reajustes nas bombas do RN ocorreu no mesmo dia do anúncio do 
reajuste nas distribuidoras; Senado aprovou dois projetos sobre tema

“O ICMS no Rio Grande 
do Norte está e con-
tinuará sendo cobra-

do sobre o valor de R$ 6,65”, dis-
se o secretário do Planejamento 
e das Finanças do RN, Aldemir 
Freire, reafirmando que o novo 
reajuste nos preços dos combus-
tíveis não possui nenhuma rela-
ção com o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no Estado, congelado no 
valor da bomba pela governa-
dora Fátima Bezerra (PT), desde 
outubro passado.

Para Aldemir, mesmo a Pe-
trobras tendo feito o anúncio 
sobre o novo reajuste nas dis-
tribuidoras, no Rio Grande do 
Norte, a governadora manterá o 
congelamento do ICMS da gaso-
lina, reforçando a comprovação 
cabal de que a política de preços 
adotada pelo governo federal é 
“equivocada”.

“Aqui em Natal, os postos já 
aumentaram o preço da gasolina 

desde quinta-feira 10. Desconfio 
que aumentarão novamente em 

cima do preço aumentado hoje. 
O preço final do litro provavel-
mente ficará acima de R$ 8”, afir-
mou.

NOVO REAJUSTE. A Petrobras 
anunciou nesta quinta-feira 10, 
as alterações nos preços da gaso-
lina, diesel e GLP, o gás de cozi-
nha. O aumento vale para as dis-
tribuidoras e entrou em vigor a 
partir desta sexta-feira. O repas-
se para o consumidor final, afe-
tando diretamente os preços das 
bombas e do botijão de gás, ain-
da não está definido se e quando 
irá ocorrer, porque depende de 
cada revendedor.

Nas distribuidoras, o pre-
ço médio da gasolina passará 
de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, 
um aumento de 18,77%. Para 
o diesel, o valor irá de R$ 3,61 
a R$ 4,51, alta de 24,9. O último 
reajuste no preço dos combus-
tíveis foi há quase dois meses, 
em 11 de janeiro.

 “Desconfio que 
aumentarão 
novamente em 
cima do preço 
aumentado hoje.  
O preço final do 
litro provavelmente 
ficará acima de 
R$ 8”

Aldemir Freire
Secretário do Planejamento

JOÃO GILBERTO/ALRN

Secretário de Planejamento afi rmou que a política de preços adotada pelo governo federal é “equivocada”

Senado aprova PLs para reduzir preços 
e criar nova regra de cálculo do ICMS

O Senado Federal aprovou 
dois importantes projetos de lei 
sobre os combustíveis no país, 
nesta quinta-feira 10. O primei-
ro foi para estabilizar os preços 
dos combustíveis no Brasil. O 
PL 1472/21 cria um sistema de 
bandas de preços, que limitará 
a variação, e uma conta federal 
para financiar essa ferramenta. 
O segundo é o que altera a regra 
de incidência do ICMS sobre 
combustíveis.

O PL 1472/21 prevê tam-
bém que sejam usados recur-

sos dos dividendos excedentes 
à previsão orçamentária pagos 
pela Petrobras à União, parti-
cipações governamentais no 
setor de petróleo e gás resul-
tantes das concessões e da co-
mercialização do excedente em 
óleo no regime de partilha de 
produção, além do superávit fi-
nanceiro de fontes de livre apli-
cação disponíveis no Balanço 
da União.

Diante da escalada de pre-
ços dos combustíveis nos últi-
mos meses, acentuada pela in-

vasão da Ucrânia pela Rússia, os 
congressistas concordaram em 
votar o projeto.

O impacto da crise mundial 
nas bombas de combustível 
tem influência direta no nível 
geral de preços do país.

O diesel, por exemplo, é o 
combustível utilizado pelos ca-
minhoneiros, que, entre outros 
itens, transportam os alimentos 
consumidos pela população. A 
alta do diesel provoca, portanto, 
provoca reflexos negativos nos 
orçamentos familiares. 
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Sancionado o novo Plano Di-
retor de Natal, depois de 
quatro anos de intensos 

debates públicos e privados. O 
grande mérito é do prefeito Ál-

varo Dias, por ter liderado sem 
meias palavras a luta em favor de 
uma lei moderna, que garanta a 
ocupação e ordenamento urba-
no da cidade.

Uma vitória de Álvaro Dias

AVANÇOS I. O plano permitirá a ligação entre as áreas privadas dos 
empreendimentos com os logradouros públicos e as construções com 
fachadas de vidros, cercas verdes e outros elementos, que não sejam 
os muros tradicionais que isolam os espaços.

AVANÇOS II. Serão estimuladas vias para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida; política do conselho e do fundo municipal 
para áreas de risco; a política municipal de combate às mudanças cli-
máticas; e a criação do sistema especial de áreas verdes, para englobar 
as Áreas de Proteção Permanentes e Unidades de Conservação, ZPAs.

AVANÇOS III. Foi mantido um terço da cidade como Zonas de Pro-
teção Ambiental. Será misto o uso da orla marítima, sendo permitidas 
edificações que obedeçam aos respectivos gabaritos. Na via costeira es-
tão viabilizados empreendimentos menores e de uso misto (residen-
cial/comercial/serviços), garantindo obrigatoriamente o acesso à praia.

PRAIA DO MEIO E REDINHA. A 
verticalização está liberada com 
aumento gradativo do gabari-
to, começando em 21 metros na 
primeira quadra, 27 na segunda 
e 60 metros a partir da terceira. A 
Redinha poderá verticalizar, com 
prédios de até 30 metros, em toda 
a área.

VEREADORES. Registro espe-
cial para os vereadores, que com 
espírito público tornaram reali-
dade o que a cidade de Natal es-
perava há mais de 15 anos. Junta-
mente com o prefeito Álvaro Dias 
foi escrito capítulo novo para Na-
tal, através de um PD moderno e 
atual.

NEY JR. Na próxima terça-fei-
ra, 15, por iniciativa da vereado-
ra Camila Araújo, às 19 horas, no 
plenário da Câmara Municipal 
de Natal será lançada a Comen-
da em homenagem ao consu-
midor, denominada Ney Lopes 
de Souza Jr, ex-vereador faleci-
do. Na sua atividade parlamen-
tar, Ney Jr sempre defendeu o 
consumidor, através de várias 
leis em vigência de sua autoria, 
além de ter dirigido o PROCON 
estadual e integrado diretoria do 
PROCON municipal.

LULA. Em 9 de abril, Lula pre-
tende lançar-se candidato à pre-
sidência da República, em SP, 
após o fim da janela partidária.

Contradições – Os Estados 
Unidos perderam autoridade 
para criticar Bolsonaro pela po-
sição de neutralidade na guerra 
Rússia e Ucrânia. Após decretar 
embargo à importação de petró-
leo russo, Biden procurou o ini-
migo tradicional – a 

Venezuela – para comprar 
combustíveis. A conversa foi cor-
dial e o negócio fechado. Confir-
ma-se, que países não têm ami-
gos, mas sim interesses.

VETO. O general Mourão fez 
declarações de peso político: 
não há “nenhum problema” pa-

ra os militares aceitarem a elei-
ção de Lula: Bolsonaro não lhe 
disse que veta o seu nome para 
continuar vice. Ele acha, entre-
tanto, que o nome do Presidente 
para vice é o general Braga Neto.

FUNERAL. O governador 
Eduardo Leite afirma que se for 
candidato a presidente pelo PSD 
leva metade dos tucanos junto 
com ele. Seria o funeral do PSDB.

Alternativa – Caso Eduardo 
Leite não aceite a candidatura, a 
opção de Kassab no PSD será o 
ex-governador do Espírito Santo 
Paulo Hartung. Aliás, excelente 
quadro da política nacional.

VOO. Infelizmente, a “tercei-
ra via” transformou-se em “voo 
de galinha”. Rodrigo Pacheco 
renunciou à candidatura; Mo-
ro ameaça deixar a disputa: Ci-
ro enfrenta crise interna no PDT, 
que tende a apoiar Lula. A cor-
rupção não é a prioridade dos 
eleitores, mas sim o desemprego 
e saúde.

CHILE. Gabriel Boric assumiu 
a presidência do Chile. De es-
querda, tem-se afirmado como 
neo-ortodoxo em termos da eco-
nomia. Ele sabe que a economia 
de mercado é a melhor forma de 
responder à economia social.

Olho aberto

Câmara de Natal aprova 
o Dia Municipal de 
Combate à LGBTfobia
Projeto apresentado pela vereadora Brisa Bracchi adequa o título do 
dia 17 de maio, antes chamado de Dia de Combate à Homofobia

O Dia de Combate à Homo-
fobia, celebrado em 17 de 
maio, passa a ser Dia de 

Combate à LGBTfobia em Na-
tal. A adequação acontece a par-
tir de projeto da vereadora Brisa 
Bracchi aprovado pela Câmara 
Municipal de Natal (CMNAT). 
O projeto segue para sanção da 
Prefeitura. De acordo com Brisa 
Bracchi, a Lei busca um alinha-
mento com as questões debati-
das pelo movimento LGBTQIA+. 

“A atualização da nomencla-
tura é muito importante, porque 
simboliza mais do que letras, re-
presenta sujeitos, vivências afe-
tivas e identidades. Traz à tona 
pessoas em sua singularidade”, 
afirmou.

A vereadora petista disse que 
o Dia de Combate à LGBTfobia é 
bissexual e, desde o início de seu 
mandato em 2021, busca colo-
car a população LGBTI nas dis-
cussões da Câmara Municipal. 
Foi assim que teve conquistas 
como a sanção da Lei 7.208/21 
que institui a Política Municipal 
de Saúde Integral LGBTI, a exe-
cução de emenda que promo-
veu cursos de formação no Cen-
tro de Cidadania LGBT de Natal 
e a aprovação da Frente Parla-
mentar de Promoção e Defesa 
da Cidadania LGBTI na CMNAT.

“Acreditamos e apostamos 

na diversidade. A nossa popula-
ção é diversa e pautar esse deba-
te significa não jogar para dentro 
do armário discussões que são 
latentes. O Brasil é um dos pa-
íses onde LGBTs mais morrem 
somente por serem quem são e 
nós precisamos falar sobre isso, 
precisamos combater essa reali-
dade”, finalizou.

Ainda na linha das matérias 
voltadas para as políticas afir-
mativas, o plenário aprovou um 
projeto de autoria da vereadora 
Divaneide Basílio (PT) que ins-
titui o Programa TransCidadania 
Karla Monique, destinado à pro-
moção da cidadania de travestis 
e transexuais em situação de vul-
nerabilidade social. “Trata-se de 
uma iniciativa que visa corrigir 
desigualdades e promover justi-
ça social”, defendeu Divaneide.

Logo depois, recebeu parecer 
favorável em primeira discus-
são uma proposição do vereador 
Preto Aquino (PSD) que dispõe 
sobre a padronização do mate-
rial utilizado na fabricação das 
placas indicativas de nomes de 
ruas e logradouros públicos do 
município. Já o texto do verea-
dor Nivaldo Bacurau (PSB), que 
altera o nome da Praça da Juven-
tude no bairro da Candelária pa-
ra “Praça São José” foi aprovado 
em regime de urgência. 

“O Brasil é um dos 
países onde LGBTs 
mais morrem 
somente por 
serem quem são 
e nós precisamos 
falar sobre isso, 
precisamos 
combater essa 
realidade”

Brisa Bracchi
Vereadora Natal

Parlamentar defende que pautar tema signifi ca não jogar para dentro do armário discussões importantes

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT
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ICMS dos combustíveis 
ficará congelado, diz Freire
Reajustes nas bombas do RN ocorreu no mesmo dia do anúncio do 
reajuste nas distribuidoras; Senado aprovou dois projetos sobre tema

“O ICMS no Rio Grande 
do Norte está e con-
tinuará sendo cobra-

do sobre o valor de R$ 6,65”, dis-
se o secretário do Planejamento 
e das Finanças do RN, Aldemir 
Freire, reafirmando que o novo 
reajuste nos preços dos combus-
tíveis não possui nenhuma rela-
ção com o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no Estado, congelado no 
valor da bomba pela governa-
dora Fátima Bezerra (PT), desde 
outubro passado.

Para Aldemir, mesmo a Pe-
trobras tendo feito o anúncio 
sobre o novo reajuste nas dis-
tribuidoras, no Rio Grande do 
Norte, a governadora manterá o 
congelamento do ICMS da gaso-
lina, reforçando a comprovação 
cabal de que a política de preços 
adotada pelo governo federal é 
“equivocada”.

“Aqui em Natal, os postos já 
aumentaram o preço da gasolina 

desde quinta-feira 10. Desconfio 
que aumentarão novamente em 

cima do preço aumentado hoje. 
O preço final do litro provavel-
mente ficará acima de R$ 8”, afir-
mou.

NOVO REAJUSTE. A Petrobras 
anunciou nesta quinta-feira 10, 
as alterações nos preços da gaso-
lina, diesel e GLP, o gás de cozi-
nha. O aumento vale para as dis-
tribuidoras e entrou em vigor a 
partir desta sexta-feira. O repas-
se para o consumidor final, afe-
tando diretamente os preços das 
bombas e do botijão de gás, ain-
da não está definido se e quando 
irá ocorrer, porque depende de 
cada revendedor.

Nas distribuidoras, o pre-
ço médio da gasolina passará 
de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, 
um aumento de 18,77%. Para 
o diesel, o valor irá de R$ 3,61 
a R$ 4,51, alta de 24,9. O último 
reajuste no preço dos combus-
tíveis foi há quase dois meses, 
em 11 de janeiro.

 “Desconfio que 
aumentarão 
novamente em 
cima do preço 
aumentado hoje.  
O preço final do 
litro provavelmente 
ficará acima de 
R$ 8”

Aldemir Freire
Secretário do Planejamento

JOÃO GILBERTO/ALRN

Secretário de Planejamento afi rmou que a política de preços adotada pelo governo federal é “equivocada”

Senado aprova PLs para reduzir preços 
e criar nova regra de cálculo do ICMS

O Senado Federal aprovou 
dois importantes projetos de lei 
sobre os combustíveis no país, 
nesta quinta-feira 10. O primei-
ro foi para estabilizar os preços 
dos combustíveis no Brasil. O 
PL 1472/21 cria um sistema de 
bandas de preços, que limitará 
a variação, e uma conta federal 
para financiar essa ferramenta. 
O segundo é o que altera a regra 
de incidência do ICMS sobre 
combustíveis.

O PL 1472/21 prevê tam-
bém que sejam usados recur-

sos dos dividendos excedentes 
à previsão orçamentária pagos 
pela Petrobras à União, parti-
cipações governamentais no 
setor de petróleo e gás resul-
tantes das concessões e da co-
mercialização do excedente em 
óleo no regime de partilha de 
produção, além do superávit fi-
nanceiro de fontes de livre apli-
cação disponíveis no Balanço 
da União.

Diante da escalada de pre-
ços dos combustíveis nos últi-
mos meses, acentuada pela in-

vasão da Ucrânia pela Rússia, os 
congressistas concordaram em 
votar o projeto.

O impacto da crise mundial 
nas bombas de combustível 
tem influência direta no nível 
geral de preços do país.

O diesel, por exemplo, é o 
combustível utilizado pelos ca-
minhoneiros, que, entre outros 
itens, transportam os alimentos 
consumidos pela população. A 
alta do diesel provoca, portanto, 
provoca reflexos negativos nos 
orçamentos familiares. 
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Ontem, Sexta-feira, um dos maiores profissionais da 
96FM, nosso colega Kleber, completou 53 anos de vida, 
houve parabéns para você, junto com a equipe do Jor-

nal 96, Klebinho é um dos funcionários mais querido e dos mais 
competente da emissora, Parabéns em meu nome e que fazem 
o Povo no Radio/96FM.

REPRODUÇÃO

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

SHOWS. Retornamos os shows 
de bairros a cada 15 dias, come-
çando dia 04 no Pajuçara I, dia 
18 estaremos no Bar do Café na 
Avenida 10/Alecrim com Banda 
Adrenalina e o Rei do Brega Luiz 
Almir, são dois shows por mês em 
cada bairro de Natal e grande Na-
tal, com exceção para o dia 26 que 
estaremos na AABB, fazendo um 
grande show na companhia do 
renomado cantor José Orlando.

GOVERNO DO ESTADO. Na úl-
tima conversa que tive com a Go-
vernadora Fátima Bezerra, a mes-
ma havia agendado a inaugura-
ção da UERN e da Central do Ci-
dadão/Zona Norte, para o dia 02 

de Fevereiro, em função da CO-
VID, a Governadora manda me 
comunicar que foi adiado para 
março, estamos no dia 12 de Mar-
ço e até agora não consigo mais 
falar com a Governadora e nem 
seus assessores nos dão nenhu-
ma explicação, a Zona Norte con-
tinua esperando.

MORO VS LULA. O Ex-Ministro 
Sérgio Moro, em resposta a lula, 
diz que o lava jato impediu o PT 
de seguir, saqueando a Petrobras, 
essa briga vai longe!

IMPRUDÊNCIA. Um motoris-
ta revoltado por ser multado pe-
la STTU, no Alecrim, agrediu o 

agente e após perseguição da PM 
foi detido.

ICMS. Governo Federal, pre-
tende reduzir e fixar o valor do 
ICMS sobre combustíveis, os go-
vernadores recorrem ao STF con-
tra tal projetos.

CENTRO DESPORTIVO. Hoje, 
a partir das 15:30, o Presidente 
do Centro Desportivo da Cidade 
da Esperança, Sargento Castilho, 
convida a comunidade para rei-
nauguração do gramado e inau-
guração dos painéis de lâmpadas 
led no estádio José Paschoal de Li-
ma, obrigado pelo convite, suces-
so!!!

GUERRA MALDITA. Esta guerra que vem se prolongando, hoje já considerada uma ação criminal por 
parte da Rússia contra a Ucrânia, começa a atingir todo o mundo, exemplo: aumento de combustível, 
gás de cozinha, todo os produtos da cesta básica, verdura, legumes, até o pãozinho terá 20% de aumen-
to, é preciso que o resto do mundo se una para acabar definitivamente com esta guerra assassina. 

Em sessão secreta na Câma-
ra Municipal de Parnami-
rim, os vereadores decidi-

ram manter o mandato do verea-
dor Diogo Rodrigues (PSD), preso 
durante a Operação Fura Fila, do 
Ministério Público Estadual (MP/
RN). Por 8 votos favoráveis à cas-
sação, 8 abstenções e nenhum 
voto contrário, o vereador foi re-
conduzido ao seu mandato. Pa-
ra que o parlamentar perdesse o 
cargo, eram necessários pelo me-
nos 12 votos, mas o quórum qua-
lificado não foi atingido. Ao final 
da sessão, o processo que inves-
tigava a quebra de decoro parla-
mentar foi arquivado.

Embora o mandato de Dio-
go Rodrigues tenha sido mantido 
pelos vereadores, ele continuará 
afastado da Câmara por deter-
minação da Justiça pelo período 
de seis meses a contar de feverei-
ro deste ano. O suplente, César 
Maia (PSD), permanece no cargo 
até nova decisão judicial.

O vereador Diego Américo 
(PSL), que votou pela cassação, 
afirmou que as provas apresen-

tadas pelo MP/RN, reveladas du-
rante a leitura e votação do relató-
rio final, são enfáticas, sobretudo 
no caso dos desvios de exames, 
mostrando que Diogo trocava a 
realização de exames por cargos 
comissionados, recebia valores, 
manipulava a Central de Regula-
ção e a máquina pública a seu fa-
vor. E disse acreditar que possam 
ter ocorrido interferências que 
impactaram no resultado final da 
votação.

“Muitas pessoas falaram que 
iam votar de uma forma e, duran-
te a sessão, votaram de outra. Era 
para termos de 11 a 12 votos, mas 
fomos surpreendidos com esse 
placar de 8 a 8. Então, não tenho 
dúvidas. Se observar, todos favo-
ráveis ao relatório, são vereadores 
novatos, já os que se abstiveram, 
são antigos. E quando iam justi-
ficar o motivo da abstenção, ti-
nham argumentos frágeis e sem 
sentido”, frisou.

Diego afirmou que a reunião 
foi sigilosa devido a proteção 
dos dados do processo criminal 
e eleitoral contra Diogo Rodri-
gues, em segredo de justiça, mas 
teve os votos nominais. “É uma 
tristeza grande recebê-lo de volta. 
Uma derrota a mais para a Câma-

ra, que vem sofrendo decepções 
desde o ano passado”, lamentou.

Votaram a favor da cassação 
os vereadores: Afrânio Bezer-
ra (Avante), Carol Pires (DEM), 
Professor Diego Américo (PSL), 
Eder Queiroz (PSC), Gabriel Cé-
sar (PSL), Léo lima (PSC), Michel 

Borges (Avante) e Thiago Fernan-
des (Solidariedade).

Já os vereadores que preferiram 
se abster do voto foram: Fativan 
Alves Moura de Paiva (PV), Gusta-
vo Negócio de Freitas (Republica-
nos), Binho de Ambrósio (Solida-
riedade), Irani Guedes (Republica-

nos), Vavá Azevedo (PP), Rhalessa 
Cledylane Freire dos Santos (PTB), 
Marquinhos da Climep (Avante) e 
Wolney França (PSC).

DIVERGÊNCIAS. A vereado-
ra Fativan Alves (PV) preferiu se 
abster e afirmou que haviam in-
consistências nos dados do rela-
tório final. Que, por este motivo, 
não se sentiu segura para votar 
contra ou a favor da cassação por 
quebra de decoro parlamentar. 
“Tivemos inúmeros problemas. 
Não tivemos acesso ao proces-
so e nem aos trabalhos. Durante 
a leitura, percebemos informa-
ções como datas e números de 
processos errados, não ouviram 
testemunhas, porque o presiden-
te da Comissão disse que não ne-
cessitava fazer isso”, ressaltou.

“Tem muitas acusações con-
tra a secretária de Assistência So-
cial, Alda Lêda Taveira, primei-
ra-dama, e o filho dela, onde o 
relator solicitou ouvir os depoi-
mentos, mas o presidente da Co-
missão disse que não era neces-
sário. Como é que não era ne-
cessário se está acusando? Já que 
haviam conversas do Diogo que 
falavam sobre os dois”, denun-
ciou. 

Manutenção de mandato de Diogo 
divide vereadores de Parnamirim
Eram necessários pelo menos 12 votos para que vereador tivesse cargo cassado, mas quórum qualificado não foi atingido

Diogo continuará afastado do cargo por determinação judicial, por seis meses

SECOM PARNAMIRIM

Adenilson Costa
Repórter de Política
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A potência instalada em par-
ques eólicos onshore, em 
terra, na região Nordeste 

do Brasil, em 2021, supera a soma 
de sete países europeus e confir-
ma a região – e o Rio Grande do 
Norte – como “oásis de vento pa-
ra o mundo”, aponta análise di-
vulgada nesta sexta-feira 11 pelo 
Instituto SENAI de Inovação em 
Energias Renováveis (ISI-ER).

As conclusões tomam por ba-
se uma comparação entre dados 

da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e relatório divul-
gado no final de fevereiro pela 
associação europeia de energia 
eólica WindEurope, com estatís-
ticas e projeções para o setor.

De acordo com os dados, 3,7 
Gigawatts (GW) foram libera-
dos para operação comercial em 
parques eólicos no Brasil, no ano 
passado – distribuídos entre Rio 
Grande do Norte, Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Paraíba e Piauí – 

enquanto que na soma de Rei-
no Unido, Dinamarca, Espanha, 
Noruega, Finlândia, Polônia e 
Ucrânia, a potência instalada fi-
cou em 3,6 GW.

O Rio Grande do Norte te-
ve 1,5 GW liberados no período, 
40,54% do total nacional e maior 
fatia entre os estados com sinal 
verde para operação das usinas. 
O número supera os registrados 
isoladamente por 12 países, in-
cluindo Reino Unido, com 328 
Megawatts (MW), Turquia (1,4 
GW), Holanda (952 MW), Fran-
ça (1,2 GW), Rússia (1,13 GW), 
Dinamarca (149 MW), Espanha 
(750 MW), Noruega (672 MW), 
Finlândia (671 MW), Polônia 
(660 MW), Ucrânia (359 MW) e 
Grécia (338 MW). A potência po-
tiguar, aponta a análise do ISI-
-ER, é ultrapassada apenas por 
Suécia (2,1 GW) e Alemanha (1,9 
GW).

“O Rio Grande do Norte vem 
sobressaindo a nível nacional, e 
inclusive mundial, na produção 
de energias limpas e traz na sua 
matriz energética, entre solar e 
eólica, grandes possibilidades de 
ser o maior produtor do mundo 
de energias. Isso nos coloca nu-
ma posição totalmente diferen-
ciada, inclusive neste momento 
em que os olhos se voltam para o 
potencial de produção do hidro-
gênio verde”, analisa o presidente 
do Sistema FIERN, que engloba 
além da Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Norte, o 
SESI, o IEL e o SENAI no estado, 
Amaro Sales de Araújo.

A expectativa, diz ele, é de 
que “essa grande quantidade de 
energia possa contribuir cada 
vez mais para o desenvolvimen-
to do estado e do Brasil, e de que 
essa produção implique para o 
povo deixar de pagar bandeiras 

amarela e vermelha que encare-
cem a conta de luz, assim como 
de que sirva de incentivo à par-
ticipação de outras empresas no 
setor, para captar essas energias”.

No total, foram instalados 
17,4 GW em parques eólicos na 
Europa em 2021, dos quais 14 
GW, ou 81%, estavam em terra, 
e 3,4 GW no offshore, no mar – 
uma frente de investimentos em 
que os primeiros projetos estão à 
espera de licenciamento no Bra-
sil e em que o Rio Grande do Nor-
te é apontado como uma das zo-
nas mais promissoras para inves-
timentos.

“Pesquisas desenvolvidas pe-
lo nosso Instituto SENAI de Ino-
vação em Energias Renováveis e 
confirmadas por instituições re-
conhecidas no mundo aumen-
tam ainda mais a credibilidade 
sobre a atratividade do nosso es-
tado”, acrescenta Sales.

A governadora Fátima Bezer-
ra participou, nessa quin-
ta-feira 10, em São Paulo,  

da 20ª Edição da Expo Revestir, 
a maior feira de revestimentos e 
acabamentos da América Latina. 
Três empresas desse setor, ins-
taladas no Rio Grande do Norte, 
participam da exposição. A go-
vernadora destacou a importân-
cia do Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (Pro-
edi) enquanto propulsor dessa 
atividade no Estado, como parte 
de uma política pública de atra-
ção de investimentos com efeito 
na geração de emprego e renda. 
Ela destacou também a retomada 
das atividades da Itagres Revesti-
mentos Cerâmicos, em Mossoró, 
após oito anos de interrupção. A 
empresa é uma das maiores no 
ramo ceramista do Brasil, e desde 
fevereiro deste ano, passou a ge-
rar 150 empregos diretos.

A governadora destacou a im-
portância dos esforços através de 
políticas públicas, sem ações iso-
ladas, como um dos principais 
caminhos à competitividade do 
Estado e geração de emprego e 
renda. Além da Itagres, as fábricas 
Elizabeth, em Goianinha, e Thor 
Granitos (em Parelhas), que tam-
bém aderiram ao Proedi, marca-
ram presença na Feira.

“Que bom ver aqui na Ex-
po Revestir, que é um dos maio-
res eventos nacionais do setor, 
as empresas que atuam no Rio 
Grande do Norte participando de 
um evento tão expressivo como 

esse. O cenário promissor que os 
investidores estão encarando no 
RN considera o diferencial que 
temos, que é a matéria-prima e o 
gás, o mais barato do Brasil”, de-
clarou Fátima Bezerra.

O preço praticado pela Potigás 
(Companhia Potiguar de Gás) é 
um dos mais baixos do país por-
que o principal contrato de supri-
mento é com uma empresa local, 
que não sofre as variações de pre-
ço do petróleo no mercado inter-
nacional.

O gás canalizado é um dos 
insumos básicos da maioria das 
indústrias. O valor de venda do 
gás natural veicular pela Potigás 
acumula, em 2022, redução de 
12,85% ou de R$ 0,47 no metro 

cúbico.

DESENVOLVIMENTO. O dire-
tor de relações institucionais da 
Aspacer (Associação Paulista das 
Cerâmicas de Revestimento), Luis 
Fernando Quilici, anunciou em 
suas redes sociais o projeto poti-
guar da implantação de um Cen-
tro de Certificação de Cerâmica 
no estado.

“No estande da Cerâmica Eli-
zabeth acabo de me reunir com 
a governadora do Rio Grande do 
Norte. Na próxima semana, técni-
cos do governo estadual e da uni-
versidade estarão visitando a ex-
periência bem sucedida do Cen-
tro Cerâmico do Brasil (CCB), em 
Santa Gertrudes [São Paulo]”, dis-

se Quilici.
A fábrica Elizabeth está no Rio 

Grande do Norte desde 2017, gera 
no estado mais de 400 empregos 
diretos e estuda a expansão no 
território.

Sediada no município de Pa-
relhas (RN), a Thor Granitos está 
entre as maiores indústrias das 
Américas no segmento de rochas 
ornamentais, e grande parte da 
matéria prima é originária da re-
gião do Seridó.  Com o apoio do 
Proedi, a empresa está expandin-
do suas operações e vai dobrar a 
produção até o fim do primeiro 
semestre.

O presidente da fábrica Ar-
mil Mineração, João Leão Eulálio, 
também localizada em Parelhas, 

esteve no evento e acompanhou 
a governadora potiguar. Apesar 
de não expor na feira, muitos dos 
expositores são clientes da Armil, 
que tem produtos variados, como 
revestimentos, tintas e abrasivos 
e é considerada a maior empresa 
brasileira em capacidade instala-
da no ramo de beneficiamento de 
feldspato (grupo de minerais), ge-
rando aproximadamente 90 em-
pregos diretos com o incentivo do 
Proedi.

O incentivo fiscal do Proedi 
para a indústria da cerâmica pode 
chegar a 95% de crédito presumi-
do sobre o ICMS, de acordo com 
critérios como geração de empre-
go, entre outros.

O RN possui grande poten-
cial mineral, caracterizado prin-
cipalmente pela sua diversidade, 
envolvendo minerais metálicos, 
não metálicos e energéticos. Des-
tacam-se o petróleo, gás natural, 
sal marinho, calcário, diatomita, 
scheelita, mármore, rochas orna-
mentais, ouro, feldspato, caulim, 
gemas, tantalita-columbita, mi-
ca, água mineral, além de areia, 
calcário e granito para agregado, 
usado na construção civil.

Além dos incentivos fiscais, o 
Governo do Estado realiza outras 
ações em prol da mineração no 
RN, como a instalação da Câmara 
Setorial de Mineração; a elabora-
ção do Plano Decenal de Geologia 
e Mineração (2020-2030); o Fórum 
Estadual Mineral e o lançamento 
dos novos Mapas de Geologia e de 
Recursos Naturais do RN.

Incentivo do Governo permite reabertura 
da Itagres e fortalece indústria do estado
Governadora Fátima Bezerra destaca importância do Proedi no fortalecimento da indústria no Rio Grande do Norte

DIVULGAÇÃO

Em São Paulo, Fátima Bezerra reforçou sobre a importância dos esforços para gerar emprego e renda

Força dos ventos

Capacidade eólica no 
Nordeste e RN supera 
países europeus
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Ontem, Sexta-feira, um dos maiores profissionais da 
96FM, nosso colega Kleber, completou 53 anos de vida, 
houve parabéns para você, junto com a equipe do Jor-
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o Povo no Radio/96FM.
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SHOWS. Retornamos os shows 
de bairros a cada 15 dias, come-
çando dia 04 no Pajuçara I, dia 
18 estaremos no Bar do Café na 
Avenida 10/Alecrim com Banda 
Adrenalina e o Rei do Brega Luiz 
Almir, são dois shows por mês em 
cada bairro de Natal e grande Na-
tal, com exceção para o dia 26 que 
estaremos na AABB, fazendo um 
grande show na companhia do 
renomado cantor José Orlando.

GOVERNO DO ESTADO. Na úl-
tima conversa que tive com a Go-
vernadora Fátima Bezerra, a mes-
ma havia agendado a inaugura-
ção da UERN e da Central do Ci-
dadão/Zona Norte, para o dia 02 

de Fevereiro, em função da CO-
VID, a Governadora manda me 
comunicar que foi adiado para 
março, estamos no dia 12 de Mar-
ço e até agora não consigo mais 
falar com a Governadora e nem 
seus assessores nos dão nenhu-
ma explicação, a Zona Norte con-
tinua esperando.

MORO VS LULA. O Ex-Ministro 
Sérgio Moro, em resposta a lula, 
diz que o lava jato impediu o PT 
de seguir, saqueando a Petrobras, 
essa briga vai longe!

IMPRUDÊNCIA. Um motoris-
ta revoltado por ser multado pe-
la STTU, no Alecrim, agrediu o 

agente e após perseguição da PM 
foi detido.

ICMS. Governo Federal, pre-
tende reduzir e fixar o valor do 
ICMS sobre combustíveis, os go-
vernadores recorrem ao STF con-
tra tal projetos.

CENTRO DESPORTIVO. Hoje, 
a partir das 15:30, o Presidente 
do Centro Desportivo da Cidade 
da Esperança, Sargento Castilho, 
convida a comunidade para rei-
nauguração do gramado e inau-
guração dos painéis de lâmpadas 
led no estádio José Paschoal de Li-
ma, obrigado pelo convite, suces-
so!!!

GUERRA MALDITA. Esta guerra que vem se prolongando, hoje já considerada uma ação criminal por 
parte da Rússia contra a Ucrânia, começa a atingir todo o mundo, exemplo: aumento de combustível, 
gás de cozinha, todo os produtos da cesta básica, verdura, legumes, até o pãozinho terá 20% de aumen-
to, é preciso que o resto do mundo se una para acabar definitivamente com esta guerra assassina. 

Em sessão secreta na Câma-
ra Municipal de Parnami-
rim, os vereadores decidi-

ram manter o mandato do verea-
dor Diogo Rodrigues (PSD), preso 
durante a Operação Fura Fila, do 
Ministério Público Estadual (MP/
RN). Por 8 votos favoráveis à cas-
sação, 8 abstenções e nenhum 
voto contrário, o vereador foi re-
conduzido ao seu mandato. Pa-
ra que o parlamentar perdesse o 
cargo, eram necessários pelo me-
nos 12 votos, mas o quórum qua-
lificado não foi atingido. Ao final 
da sessão, o processo que inves-
tigava a quebra de decoro parla-
mentar foi arquivado.

Embora o mandato de Dio-
go Rodrigues tenha sido mantido 
pelos vereadores, ele continuará 
afastado da Câmara por deter-
minação da Justiça pelo período 
de seis meses a contar de feverei-
ro deste ano. O suplente, César 
Maia (PSD), permanece no cargo 
até nova decisão judicial.

O vereador Diego Américo 
(PSL), que votou pela cassação, 
afirmou que as provas apresen-

tadas pelo MP/RN, reveladas du-
rante a leitura e votação do relató-
rio final, são enfáticas, sobretudo 
no caso dos desvios de exames, 
mostrando que Diogo trocava a 
realização de exames por cargos 
comissionados, recebia valores, 
manipulava a Central de Regula-
ção e a máquina pública a seu fa-
vor. E disse acreditar que possam 
ter ocorrido interferências que 
impactaram no resultado final da 
votação.

“Muitas pessoas falaram que 
iam votar de uma forma e, duran-
te a sessão, votaram de outra. Era 
para termos de 11 a 12 votos, mas 
fomos surpreendidos com esse 
placar de 8 a 8. Então, não tenho 
dúvidas. Se observar, todos favo-
ráveis ao relatório, são vereadores 
novatos, já os que se abstiveram, 
são antigos. E quando iam justi-
ficar o motivo da abstenção, ti-
nham argumentos frágeis e sem 
sentido”, frisou.

Diego afirmou que a reunião 
foi sigilosa devido a proteção 
dos dados do processo criminal 
e eleitoral contra Diogo Rodri-
gues, em segredo de justiça, mas 
teve os votos nominais. “É uma 
tristeza grande recebê-lo de volta. 
Uma derrota a mais para a Câma-

ra, que vem sofrendo decepções 
desde o ano passado”, lamentou.

Votaram a favor da cassação 
os vereadores: Afrânio Bezer-
ra (Avante), Carol Pires (DEM), 
Professor Diego Américo (PSL), 
Eder Queiroz (PSC), Gabriel Cé-
sar (PSL), Léo lima (PSC), Michel 

Borges (Avante) e Thiago Fernan-
des (Solidariedade).

Já os vereadores que preferiram 
se abster do voto foram: Fativan 
Alves Moura de Paiva (PV), Gusta-
vo Negócio de Freitas (Republica-
nos), Binho de Ambrósio (Solida-
riedade), Irani Guedes (Republica-

nos), Vavá Azevedo (PP), Rhalessa 
Cledylane Freire dos Santos (PTB), 
Marquinhos da Climep (Avante) e 
Wolney França (PSC).

DIVERGÊNCIAS. A vereado-
ra Fativan Alves (PV) preferiu se 
abster e afirmou que haviam in-
consistências nos dados do rela-
tório final. Que, por este motivo, 
não se sentiu segura para votar 
contra ou a favor da cassação por 
quebra de decoro parlamentar. 
“Tivemos inúmeros problemas. 
Não tivemos acesso ao proces-
so e nem aos trabalhos. Durante 
a leitura, percebemos informa-
ções como datas e números de 
processos errados, não ouviram 
testemunhas, porque o presiden-
te da Comissão disse que não ne-
cessitava fazer isso”, ressaltou.

“Tem muitas acusações con-
tra a secretária de Assistência So-
cial, Alda Lêda Taveira, primei-
ra-dama, e o filho dela, onde o 
relator solicitou ouvir os depoi-
mentos, mas o presidente da Co-
missão disse que não era neces-
sário. Como é que não era ne-
cessário se está acusando? Já que 
haviam conversas do Diogo que 
falavam sobre os dois”, denun-
ciou. 

Manutenção de mandato de Diogo 
divide vereadores de Parnamirim
Eram necessários pelo menos 12 votos para que vereador tivesse cargo cassado, mas quórum qualificado não foi atingido

Diogo continuará afastado do cargo por determinação judicial, por seis meses

SECOM PARNAMIRIM

Adenilson Costa
Repórter de Política
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A potência instalada em par-
ques eólicos onshore, em 
terra, na região Nordeste 

do Brasil, em 2021, supera a soma 
de sete países europeus e confir-
ma a região – e o Rio Grande do 
Norte – como “oásis de vento pa-
ra o mundo”, aponta análise di-
vulgada nesta sexta-feira 11 pelo 
Instituto SENAI de Inovação em 
Energias Renováveis (ISI-ER).

As conclusões tomam por ba-
se uma comparação entre dados 

da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e relatório divul-
gado no final de fevereiro pela 
associação europeia de energia 
eólica WindEurope, com estatís-
ticas e projeções para o setor.

De acordo com os dados, 3,7 
Gigawatts (GW) foram libera-
dos para operação comercial em 
parques eólicos no Brasil, no ano 
passado – distribuídos entre Rio 
Grande do Norte, Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Paraíba e Piauí – 

enquanto que na soma de Rei-
no Unido, Dinamarca, Espanha, 
Noruega, Finlândia, Polônia e 
Ucrânia, a potência instalada fi-
cou em 3,6 GW.

O Rio Grande do Norte te-
ve 1,5 GW liberados no período, 
40,54% do total nacional e maior 
fatia entre os estados com sinal 
verde para operação das usinas. 
O número supera os registrados 
isoladamente por 12 países, in-
cluindo Reino Unido, com 328 
Megawatts (MW), Turquia (1,4 
GW), Holanda (952 MW), Fran-
ça (1,2 GW), Rússia (1,13 GW), 
Dinamarca (149 MW), Espanha 
(750 MW), Noruega (672 MW), 
Finlândia (671 MW), Polônia 
(660 MW), Ucrânia (359 MW) e 
Grécia (338 MW). A potência po-
tiguar, aponta a análise do ISI-
-ER, é ultrapassada apenas por 
Suécia (2,1 GW) e Alemanha (1,9 
GW).

“O Rio Grande do Norte vem 
sobressaindo a nível nacional, e 
inclusive mundial, na produção 
de energias limpas e traz na sua 
matriz energética, entre solar e 
eólica, grandes possibilidades de 
ser o maior produtor do mundo 
de energias. Isso nos coloca nu-
ma posição totalmente diferen-
ciada, inclusive neste momento 
em que os olhos se voltam para o 
potencial de produção do hidro-
gênio verde”, analisa o presidente 
do Sistema FIERN, que engloba 
além da Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Norte, o 
SESI, o IEL e o SENAI no estado, 
Amaro Sales de Araújo.

A expectativa, diz ele, é de 
que “essa grande quantidade de 
energia possa contribuir cada 
vez mais para o desenvolvimen-
to do estado e do Brasil, e de que 
essa produção implique para o 
povo deixar de pagar bandeiras 

amarela e vermelha que encare-
cem a conta de luz, assim como 
de que sirva de incentivo à par-
ticipação de outras empresas no 
setor, para captar essas energias”.

No total, foram instalados 
17,4 GW em parques eólicos na 
Europa em 2021, dos quais 14 
GW, ou 81%, estavam em terra, 
e 3,4 GW no offshore, no mar – 
uma frente de investimentos em 
que os primeiros projetos estão à 
espera de licenciamento no Bra-
sil e em que o Rio Grande do Nor-
te é apontado como uma das zo-
nas mais promissoras para inves-
timentos.

“Pesquisas desenvolvidas pe-
lo nosso Instituto SENAI de Ino-
vação em Energias Renováveis e 
confirmadas por instituições re-
conhecidas no mundo aumen-
tam ainda mais a credibilidade 
sobre a atratividade do nosso es-
tado”, acrescenta Sales.

A governadora Fátima Bezer-
ra participou, nessa quin-
ta-feira 10, em São Paulo,  

da 20ª Edição da Expo Revestir, 
a maior feira de revestimentos e 
acabamentos da América Latina. 
Três empresas desse setor, ins-
taladas no Rio Grande do Norte, 
participam da exposição. A go-
vernadora destacou a importân-
cia do Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (Pro-
edi) enquanto propulsor dessa 
atividade no Estado, como parte 
de uma política pública de atra-
ção de investimentos com efeito 
na geração de emprego e renda. 
Ela destacou também a retomada 
das atividades da Itagres Revesti-
mentos Cerâmicos, em Mossoró, 
após oito anos de interrupção. A 
empresa é uma das maiores no 
ramo ceramista do Brasil, e desde 
fevereiro deste ano, passou a ge-
rar 150 empregos diretos.

A governadora destacou a im-
portância dos esforços através de 
políticas públicas, sem ações iso-
ladas, como um dos principais 
caminhos à competitividade do 
Estado e geração de emprego e 
renda. Além da Itagres, as fábricas 
Elizabeth, em Goianinha, e Thor 
Granitos (em Parelhas), que tam-
bém aderiram ao Proedi, marca-
ram presença na Feira.

“Que bom ver aqui na Ex-
po Revestir, que é um dos maio-
res eventos nacionais do setor, 
as empresas que atuam no Rio 
Grande do Norte participando de 
um evento tão expressivo como 

esse. O cenário promissor que os 
investidores estão encarando no 
RN considera o diferencial que 
temos, que é a matéria-prima e o 
gás, o mais barato do Brasil”, de-
clarou Fátima Bezerra.

O preço praticado pela Potigás 
(Companhia Potiguar de Gás) é 
um dos mais baixos do país por-
que o principal contrato de supri-
mento é com uma empresa local, 
que não sofre as variações de pre-
ço do petróleo no mercado inter-
nacional.

O gás canalizado é um dos 
insumos básicos da maioria das 
indústrias. O valor de venda do 
gás natural veicular pela Potigás 
acumula, em 2022, redução de 
12,85% ou de R$ 0,47 no metro 

cúbico.

DESENVOLVIMENTO. O dire-
tor de relações institucionais da 
Aspacer (Associação Paulista das 
Cerâmicas de Revestimento), Luis 
Fernando Quilici, anunciou em 
suas redes sociais o projeto poti-
guar da implantação de um Cen-
tro de Certificação de Cerâmica 
no estado.

“No estande da Cerâmica Eli-
zabeth acabo de me reunir com 
a governadora do Rio Grande do 
Norte. Na próxima semana, técni-
cos do governo estadual e da uni-
versidade estarão visitando a ex-
periência bem sucedida do Cen-
tro Cerâmico do Brasil (CCB), em 
Santa Gertrudes [São Paulo]”, dis-

se Quilici.
A fábrica Elizabeth está no Rio 

Grande do Norte desde 2017, gera 
no estado mais de 400 empregos 
diretos e estuda a expansão no 
território.

Sediada no município de Pa-
relhas (RN), a Thor Granitos está 
entre as maiores indústrias das 
Américas no segmento de rochas 
ornamentais, e grande parte da 
matéria prima é originária da re-
gião do Seridó.  Com o apoio do 
Proedi, a empresa está expandin-
do suas operações e vai dobrar a 
produção até o fim do primeiro 
semestre.

O presidente da fábrica Ar-
mil Mineração, João Leão Eulálio, 
também localizada em Parelhas, 

esteve no evento e acompanhou 
a governadora potiguar. Apesar 
de não expor na feira, muitos dos 
expositores são clientes da Armil, 
que tem produtos variados, como 
revestimentos, tintas e abrasivos 
e é considerada a maior empresa 
brasileira em capacidade instala-
da no ramo de beneficiamento de 
feldspato (grupo de minerais), ge-
rando aproximadamente 90 em-
pregos diretos com o incentivo do 
Proedi.

O incentivo fiscal do Proedi 
para a indústria da cerâmica pode 
chegar a 95% de crédito presumi-
do sobre o ICMS, de acordo com 
critérios como geração de empre-
go, entre outros.

O RN possui grande poten-
cial mineral, caracterizado prin-
cipalmente pela sua diversidade, 
envolvendo minerais metálicos, 
não metálicos e energéticos. Des-
tacam-se o petróleo, gás natural, 
sal marinho, calcário, diatomita, 
scheelita, mármore, rochas orna-
mentais, ouro, feldspato, caulim, 
gemas, tantalita-columbita, mi-
ca, água mineral, além de areia, 
calcário e granito para agregado, 
usado na construção civil.

Além dos incentivos fiscais, o 
Governo do Estado realiza outras 
ações em prol da mineração no 
RN, como a instalação da Câmara 
Setorial de Mineração; a elabora-
ção do Plano Decenal de Geologia 
e Mineração (2020-2030); o Fórum 
Estadual Mineral e o lançamento 
dos novos Mapas de Geologia e de 
Recursos Naturais do RN.

Incentivo do Governo permite reabertura 
da Itagres e fortalece indústria do estado
Governadora Fátima Bezerra destaca importância do Proedi no fortalecimento da indústria no Rio Grande do Norte

DIVULGAÇÃO

Em São Paulo, Fátima Bezerra reforçou sobre a importância dos esforços para gerar emprego e renda

Força dos ventos

Capacidade eólica no 
Nordeste e RN supera 
países europeus
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM 76105601468, CNPJ: 34.967.545/0001-93, torna público que recebeu 
do IDEMA a LRO, com prazo de validade até 08/03/2024, para Casa de festas e eventos, com capacidade para 
250 espectadores. Localizado à Rua Luiz Francisco de Oliveira, nº 27, Centro, Município de Lagoa Salgada/RN. 

  
SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM 76105601468 

CNPJ: 34.967.545/0001-93 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - 
LS, para a UFV SERRA DO MEL II-2, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO. 
 

A Prefeitura Municipal de Parelhas/RN, CNPJ sob nº 08.087.561/0001-81, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de 
Regularização de Operação – LRO, SISLIA processo nº 14949 para Reforma de Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde, Hospital Municipal Dr. José A. Dantas no Município de Parelhas/RN, localizado no 
Bairro Centro, Zona Urbana da nossa municipalidade. 
 

Tiago de Medeiros Almeida 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Parelhas/RN. 

 
 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANTÔNIO JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 357.924.264-49, torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLICADA, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município 
de Macaíba - RN. 

Antônio Jailson Vieira dos Santos 
Proprietário 

 
 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154832/TEC/RLO-1019 com validade 08/03/2025 de 01 (um) poço 

petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-BAL-0062A-RN: 
9.405.445,60 mN; 652.408,20 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A 
(9.405.916,79 mN; 651.797,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-158464/TEC/RLS-0019 com validade 07/03/2025 de 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-LV-0034-RN: 9.378.777,90 mN; 661.715,69 mE. INÍCIO: 9.378.981,94 mN; 
662.145,96 mE; TÉRMINO: 9.378.802,61 mN; 661.752,08 mE, com 525,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
Livramento Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia Nº 2021-171425/TEC/LP-0249 com validade 07/03/2024 de 01 (uma) linha de surgência do poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: LV DW 05: 
9.380.119,30 mN; 662.598,30 mE, com 1.302,28 metros, e produção a ser escoada para a Estação Coletora e 
Compressora (ECC-CENTRAL) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção Livramento 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2021-171428/TEC/LPpe-0043 com validade 07/03/2024 de Perfuração de 01 
(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV DW 05: 
9.380.119,30 mN; 662.598,30 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-
CENTRAL) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de 
Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2021-174168/TEC/LPpe-0046 com validade 07/03/2024 de Perfuração de 03 
(três) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SAB-
DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE; e, SAB-DW-11: 
9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE, com as produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB 
(9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN.  

 Licença Simplificada Nº 2021-174178/TEC/LS-0581 com validade 07/03/2024 de 03 (três) acessos aos poços 
petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término 
e extensão, respectivamente: SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE. INÍCIO (9.393,415,58 mN; 707,106.00 
mE); TÉRMINO (9.393.299,11 mN; 707.154,88 mE), com 126,14 metros; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 
mE. INÍCIO (9.393.247,98 mN; 706.645,64 mE); TÉRMINO (9.393.168,09 mN; 706.789,62 mE), com 165,51 metros; 
e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE. INÍCIO (9.393.253,68 mN; 706.637,19 mE); TÉRMINO 
(9.393.339,58 mN; 706.391,91 mE), com 259,89 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município 
de Assú/RN. 

 Licença Prévia Nº 2021-174257/TEC/LP-0302 com validade 07/03/2024 de 03 (três) linhas de surgência dos 
poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensões: 
SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE, com 378,51 metros; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE, 
com 907,15 metros; e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE, com 1.002,93 metros, e produções a serem 
escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB (9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Acauã (EC-AC), localizada nas 

coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.417.130,00 mN / 681.661,00 mE; Datum SIRGAS 2000, contemplando: 
01 (um) tanque de teste de 40 m³; 01 (um) tanque de produção de 40 m³; 01 (um) manifold com 04 (quatro) 
entradas., Ativo de Produção de Mossoró (ATP-MO), Campo de Produção de Acauã (AC), Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de operação para 01 (um) gasoduto LV/LOR com 10” x 11,42 km.. Polo RFQ, Campo de Produção 

de Livramento e Lorena, Município de Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174185/TEC/RLS-0453 com validade 10/06/2025 01 (um) 

acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 8-SBO-0020-RN: 9.394.040,00 mN; 709.010,00 mE. 
INÍCIO: 9.393.953,47 mN; 708.839,40 mE; TÉRMINO: 9.394.007,12 mN; 708.986,70 mE, com 156,76 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165290/TEC/RLO-0767 com validade 10/03/2025 para 22 (vinte e 

dois) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 1-SMI-
0002-RN: 9.417.684,63 mN; 665.118,68 mE; 3-SMI-0006-RN: 9.417.570,03 mN; 666.228,09 mE; 7-SMI-0007-RN: 
9.417.939,73 mN; 665.443,08 mE; 7-SMI-0011-RN: 9.417.605,73 mN; 665.686,59 mE; 7-SMI-0013-RN: 9.417.323,53 
mN; 665.940,59 mE; 7-SMI-0019-RN: 9.417.367,71 mN; 665.676,52 mE; 7-SMI-0020-RN: 9.417.699,53 mN; 
665.414,57 mE; 7-SMI-0025-RN: 9.417.605,83 mN; 665.941,68 mE; 7-SMI-0026-RN: 9.417.418,53 mN; 665.079,57 
mE; 7-SMI-0027-RN: 9.417.428,93 mN; 664.808,17 mE; 7-SMI-0028-RN: 9.417.120,03 mN; 665.060,57 mE; 7-SMI-
0029-RN: 9.417.903,13 mN; 665.712,18 mE; e, 7-SMI-0030-RN: 9.417.873,93 mN; 665.993,28 mE. Com as 
produções escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SMI (9.417.978,19 mN; 665.464,61 mE). 7-SMI-0016-
RN: 9.421.123,85 mN; 668.405,80 mE; 7-SMI-0017-RN: 9.421.513,69 mN; 668.250,18 mE; 7-SMI-0018-RN: 
9.420.997,78 mN; 668.021,16 mE; 7-SMI-0021-RN: 9.421.402,52 mN; 668.494,57 mE; 7-SMI-0022-RN: 9.421.252,11 
mN; 668.122,65 mE; 7-SMI-0023-RN: 9.420.878,74 mN; 668.267,42 mE; 7-SMI-0024-RN: 9.420.618,61 mN; 
668.162,73 mE; 7-SMI-0031-RN: 9.420.738,77 mN; 667.896,48 mE; e, 7-SMI-0032-RN: 9.420.515,45 mN; 
668.420,80 mE. Com as produções escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) PJ-19 (9.421.787,96 mN; 
668.970,07 mE). Polo RFQ, Campos de Produção de São Miguel (SMI) e Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-168779/TEC/RLO-1098 com validade 10/03/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-PJ-0043-RN: 
9.420.939,00 mN; 669.538,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PJ-19 
(9.421.742,74 mN; 668.957,82 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174293/TEC/RLS-0461 com validade 27/06/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-BE-0018-RN: 9.393.748,00 mN; 650.009,00 mE. INÍCIO: 9.393.780,47 mN; 
650.192,03 mE; TÉRMINO: 9.393.734,00 mN; 650.043,00 mE, com 172,35 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO RAISSA LTDA - CNPJ: 14.428.827/0001-05, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Operação Nº 2022-175624/TEC/LO-0029, com prazo de validade até 09/03/2028, para atividade de 
Transporte de cargas perigosas, empreendimento localizado na Rua João Ataíde de Melo, 509 – Centro - 
Tangará/RN. 

Romualdo Torres Bezerra Junior – Diretor  

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/02/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0002-RN, medindo 260m, localizado no Campo Petrolífero Galo de Campina, 
zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/02/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0012-RN, medindo 310m, localizado no Campo Petrolífero Galo de Campina, 
zona rural dos municípios de Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado – RN 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 01/02/2025, em favor do empreendimento 
linha de surgência do poço petrolífero 7-GC-0004-RN, medindo 350m, com produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite Galo de Campina localizada em campo de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN; 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 02/03/2025, em favor do empreendimento 
Unidade de Compressão de Gás, com vazão de 500 Nm³/d situada na locação do poço 1-UTC-003-RN no 
Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 
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O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Parnamirim-SINTSERP informa que diante do retorno 
do PCCV para a PROGE, os profissionais não docentes da rede municipal de ensino de Parnamirim/RN irão realizar na 
próxima quarta-feira 16/03/2022 às 15 horas na sede do SINTSERP. A referida Assembleia terá como pauta: Indicativo 
de greve. Para instalação da Assembleia conforme disposto no Art.º 13 do estatuto do sindicato é necessário o quórum 
de 50% (cinquenta por cento) da categoria em primeira convocação e em segunda convocação, qualquer número, 
reservado meia hora.  

Certos de vossa atenção, agradecemos antecipadamente.  
 

MARIA VILMA LEÃO  
COORDENADORA DO SINTSERP 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN 

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: 21varacivel@tjrn.jus.br 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
 

A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0827876-67.2018.8.20.5001, proposta por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO SISAL contra CARLOS NAZARENO PEREIRA DA COSTA, sendo determinada a 
CITAÇÃO de CARLOS NAZARENO PEREIRA DA COSTA, CPF nº 057.283.474-87, para que: 1) no prazo de 3 (três) 
dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ R$ 15.689,64, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados 
em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser 
elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado 
do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
Eu, TAISE TEIXEIRA TAVARES, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Natal, 16 de fevereiro de 2022. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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O relaxamento de me-
didas protetivas con-
tra a covid-19, como o 

uso de máscaras em locais fe-
chados de forma irrestrita, é 
prematuro, revela boletim do 
Observatório Covid-19, divul-
gado nesta sexta-feira 11, no 
Rio de Janeiro, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os 
pesquisadores afirmam que 
as próximas semanas serão 
fundamentais para entender 
a dinâmica de transmissão 
da doença e que ainda não é 
possível avaliar o efeito das 
festas e viagens no período 
do carnaval.

“Flexibilizar medidas co-
mo o distanciamento físico 
(controlado pelo uso do pas-
saporte vacinal) ou o abando-
no do uso de máscaras de for-
ma irrestrita colabora para um 
possível aumento, e não nos 
protege de uma nova onda”, 
afirma o boletim. “Atualmen-
te, o ideal é voltarmos ao pa-
drão do início da pandemia, 
quando recomendávamos 
fortemente o uso de máscaras, 
higienização de mãos e evitar 
as aglomerações”, destaca.

O texto afirma, ainda, que 
as medidas de mitigação to-
madas até então para contro-
lar a pandemia ocorreram de 
forma tardia, quando as ondas 
de contágio já haviam se insta-
lado, e não de forma proativa, 
para impedir que se formas-
sem.

“Isto significa dizer que 
o custo humano para che-
garmos ao patamar atual foi 
a perda de 650 mil pessoas, 
desnecessariamente. Dito is-
so, reforçamos que o relaxa-
mento prematuro das medi-
das protetivas, assim como 
não investir na motivação da 
população sobre a vacinação, 
significa abandonar a história 
de tantas vidas perdidas”, des-
tacam os pesquisadores. “Por-
tanto, é importante garantir 
que as medidas de relaxamen-
to sejam adotadas em tempo 
oportuno, sob risco de retro-
cesso nos ganhos obtidos no 
arrefecimento da pandemia”.

O potencial de transmissi-
bilidade da variante Ômicron,  
de acordo com a Agência Bra-
sil, que tem uma capacidade 
muito maior de escapar dos 
anticorpos produzidos por 
infecções ou duas doses das 
vacinas, ressaltou a impor-
tância da dose de reforço pa-
ra todos os adultos, enfatiza a 
Fiocruz.  

Fiocruz considera
que retirada 
de máscaras 
é prematura

Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN. CNPJ: 08.079.915/0001-46. 
CONTRATADO/VALOR: Girassol Construções e Serviços Eireli - ME. CNPJ - 08.570.061/0001-04. 
R$ 579.209,45 (quinhentos e setenta e nove mil duzentos e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução de Pavimentação 
em Paralelepípedo sobre Colchão de Areia espessura 20 cm (vinte centímetros), rejuntado 
com argamassa de Cimento e Areia e calçadas com Acessibilidade em via que interliga o 
Bairro dos Fiéis a comunidade de Pedra Branca no Município de São Pedro/RN. BASE LEGAL: 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA: 449051 - Obras e Instalações. VIGENCIA: 
210 (duzentos e dez) contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

São Pedro/RN, em 23 de novembro de 2021
Miguel Cabral Nasser

Prefeito
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O Conselho de Segurança da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) se reuniu 

nesta sexta-feira 11, em uma ses-
são extraordinária, após pedido 
da Rússia, para discutir supostas 
atividades militares dos Estados 
Unidos (EUA) com armas quími-
cas e biológicas na Ucrânia. Paí-
ses negam as acusações.

Vasily Nebenzya, embaixador 
da Rússia na ONU, afirmou no 
início da tarde no conselho que 
há 30 laboratórios biológicos ex-
perimentais perigosos na Ucrâ-
nia para criar patógenos como 
a cólera e a leptospirose, finan-
ciados pelo Ministério da Defesa 
dos Estados Unidos, com apoio 
do Ministério da Saúde america-
no.

Segundo Nebenzya, a Rússia 
tem documentos que mostram 
exemplos chocantes de estudos 
para criar bactérias a partir de 
aves com letalidade de até 50% 
em humanos. Disse haver pes-
quisas também com parasitas e 
pulgas e que os Estados Unidos 
não impedem nem controlam o 
desenvolvimento dessas doen-
ças.

O embaixador russo afirmou 
também que a Ucrânia é um pa-
ís central e que há risco de pro-
liferação de muitas doenças, in-

clusive para a Europa e a Rússia, 
e do uso de material com objeti-
vos terroristas. “Armas biológicas 
não têm fronteiras e nenhum pa-
ís deve se sentir seguro”, afirmou.

Ele acusa o Ocidente de cinis-
mo por saber da existência des-
ses laboratórios de armas quími-
cas e biológicas e mesmo assim 
dizer que está em defesa do povo 
ucraniano.

Já a embaixadora dos Estados 
Unidos na ONU, Linda Thomas-
-Greenfield, acusou a Rússia de 
ter, há muito tempo, um progra-
ma de armas biológicas, em vio-
lação ao direito internacional. “É 
a Rússia que tem uma história 
bem documentada de usar ar-
mas químicas e que é uma agres-
são”.

Ela disse ainda que os Esta-
dos Unidos estão preocupados 
que o pedido da reunião extraor-
dinária do Conselho seja “um es-
forço de bandeira falsa para que 
eles ajam. A Rússia tem um histó-
rico de acusar falsamente outros 
países de violação daquilo que 
ela própria faz”. Ela demonstrou 
preocupação, portanto, de que a 
Rússia esteja se preparando para 
usar agentes químicos ou bioló-
gicos contra o povo ucraniano.

Em uma breve declaração, o 
presidente americano, Joe Biden, 

disse que a Rússia pagaria um 
preço muito alto se usasse armas 
químicas.

Há, portanto, uma guerra de 
versões. Enquanto a Rússia acu-
sa Estados Unidos e Ucrânia de 
estarem realizando exercícios 
com armas biológicas, os dois 
países dizem que, na verdade, 
quem pretende fazer uso dessas 
armas é a própria Rússia.

O Conselho de Segurança da 
ONU é composto por 15 mem-
bros, sendo 5 permanentes e 10 
não permanentes, que são elei-
tos para mandatos de dois anos. 
Os membros permanentes, que 
têm poder de veto, são: Estados 
Unidos, Rússia, França, Reino 
Unido e China.

FALSA. A troca de acusações 
trouxe à tona a lembrança da 
guerra do Iraque quando, em 
2003, uma coalizão militar mul-
tinacional liderada pelos Esta-
dos Unidos invadiu o país. Uma 
das principais justificativas seria 
justamente o uso de armas quí-
micas e de destruição em massa 
por parte de Saddam Hussein. 
Meses depois, os Estados Unidos 
reconheceram que o Iraque não 
tinha tais armas. O conflito du-
rou oito anos e não trouxe esta-
bilidade para o país.

Embaixador da Rússia acusa EUA de 
� nanciar armas biológicas na Ucrânia
Vasily Nebenzya, embaixador russo, afirmou também que a Ucrânia é um país central e que há risco de 
proliferação de muitas doenças, inclusive para a Europa e a Rússia  e do uso de material com objetivos terroristas 

Joe Biden anuncia novas sanções
Em pronunciamento no iní-

cio da tarde desta sexta-feira 11, 
o presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunciou mais 
sanções econômicas à Rússia.

“Vamos tomar medidas para 
negar o status de “nação mais fa-
vorecida”, que significa que dois 
países concordam em fazer ne-
gócios entre eles nos melhores 
termos possíveis, com menos 
barreiras e com mais comércio, 
maior volume de importações. 
Quando a Rússia perder esse tipo 
de status, ficará mais difícil fazer 
negócio com os Estados Unidos 
e também com outros países que 
representam a metade da econo-
mia global”, afirmou Biden.

Segundo o presidente norte-
-americano, os países do G7 vão 
aumentar as sanções à Rússia. O 
G7 é o grupo dos países mais in-
dustrializados do mundo, com-
posto por Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Reino Unido.

Uma das medidas que pode-
rão ser adotadas pelos Estados 
Unidos é o banimento das im-
portações de diamantes, vodca 
e pescados. “E vamos impedir 
também que a Rússia lidere ins-
tituições multilaterais como o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e outras. Putin é o agressor 
e precisa ser responsabilizado”, 
disse.

“O G7 também está aumen-
tando a pressão sobre os bilioná-
rios corruptos da Rússia, adicio-
nando novos nomes à lista dos 
oligarcas russos e suas famílias. 
Estamos aumentando também 
a coordenação entre países do 
G7 para pegar os bens dessa gan-
gue. Eles apoiam Putin e roubam 
o povo russo e tentam esconder 
seu dinheiro nos nossos países. 
Essa cleptocracia que existe em 
Moscou também precisa sentir 
a dor dessas sanções”, afirmou o 
presidente dos Estados Unidos.

Biden disse ainda que a bol-

sa de valores russa está fechada 
há duas semanas, pois os russos 
sabem que, quando abrir, ela vai 
colapsar. Afirmou também que 
o rublo [moeda oficial russa] já 
perdeu metade do valor.

“Não vamos lutar uma guerra 
contra a Rússia na Ucrânia. Isso 
significaria um confronto entre 
a Otan [Organização do Tratado 
do Atlântico Norte] e a Rússia, 
que seria a terceira guerra mun-
dial”, disse Biden.

O presidente da Ucrânia, Vo-
lodymyr Zelensky, reiterada-
mente pede aos países do Oci-
dente que criem espaços de ex-
clusão aérea para que aeronaves 
de outros países possam entrar 
no espaço aéreo ucraniano e 
abater aviões russos. Os líderes 
da Otan são firmes em negar o 
pedido de Zelensky por acredita-
rem que uma participação ativa 
na guerra causaria um confron-
to muito mais duradouro e san-
grento.

Nebenzya: Rússia tem documentos que mostram estudos para criar bactérias

Biden: “G7 está aumentando a pressão sobre bilionários corruptos da Rússia”
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

  
SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM 76105601468, CNPJ: 34.967.545/0001-93, torna público que recebeu 
do IDEMA a LRO, com prazo de validade até 08/03/2024, para Casa de festas e eventos, com capacidade para 
250 espectadores. Localizado à Rua Luiz Francisco de Oliveira, nº 27, Centro, Município de Lagoa Salgada/RN. 

  
SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM 76105601468 

CNPJ: 34.967.545/0001-93 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A., CNPJ 35.835.571/0001-20, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - 
LS, para a UFV SERRA DO MEL II-2, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona 
Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO. 
 

A Prefeitura Municipal de Parelhas/RN, CNPJ sob nº 08.087.561/0001-81, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de 
Regularização de Operação – LRO, SISLIA processo nº 14949 para Reforma de Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde, Hospital Municipal Dr. José A. Dantas no Município de Parelhas/RN, localizado no 
Bairro Centro, Zona Urbana da nossa municipalidade. 
 

Tiago de Medeiros Almeida 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Parelhas/RN. 

 
 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANTÔNIO JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 357.924.264-49, torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLICADA, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município 
de Macaíba - RN. 

Antônio Jailson Vieira dos Santos 
Proprietário 

 
 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154832/TEC/RLO-1019 com validade 08/03/2025 de 01 (um) poço 

petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-BAL-0062A-RN: 
9.405.445,60 mN; 652.408,20 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A 
(9.405.916,79 mN; 651.797,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-158464/TEC/RLS-0019 com validade 07/03/2025 de 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-LV-0034-RN: 9.378.777,90 mN; 661.715,69 mE. INÍCIO: 9.378.981,94 mN; 
662.145,96 mE; TÉRMINO: 9.378.802,61 mN; 661.752,08 mE, com 525,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
Livramento Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia Nº 2021-171425/TEC/LP-0249 com validade 07/03/2024 de 01 (uma) linha de surgência do poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: LV DW 05: 
9.380.119,30 mN; 662.598,30 mE, com 1.302,28 metros, e produção a ser escoada para a Estação Coletora e 
Compressora (ECC-CENTRAL) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção Livramento 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2021-171428/TEC/LPpe-0043 com validade 07/03/2024 de Perfuração de 01 
(um) poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV DW 05: 
9.380.119,30 mN; 662.598,30 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-
CENTRAL) LV (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de 
Caraúbas/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2021-174168/TEC/LPpe-0046 com validade 07/03/2024 de Perfuração de 03 
(três) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SAB-
DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE; e, SAB-DW-11: 
9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE, com as produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB 
(9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN.  

 Licença Simplificada Nº 2021-174178/TEC/LS-0581 com validade 07/03/2024 de 03 (três) acessos aos poços 
petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término 
e extensão, respectivamente: SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE. INÍCIO (9.393,415,58 mN; 707,106.00 
mE); TÉRMINO (9.393.299,11 mN; 707.154,88 mE), com 126,14 metros; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 
mE. INÍCIO (9.393.247,98 mN; 706.645,64 mE); TÉRMINO (9.393.168,09 mN; 706.789,62 mE), com 165,51 metros; 
e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE. INÍCIO (9.393.253,68 mN; 706.637,19 mE); TÉRMINO 
(9.393.339,58 mN; 706.391,91 mE), com 259,89 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município 
de Assú/RN. 

 Licença Prévia Nº 2021-174257/TEC/LP-0302 com validade 07/03/2024 de 03 (três) linhas de surgência dos 
poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensões: 
SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 707.137,19 mE, com 378,51 metros; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE, 
com 907,15 metros; e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE, com 1.002,93 metros, e produções a serem 
escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB (9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Acauã (EC-AC), localizada nas 

coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.417.130,00 mN / 681.661,00 mE; Datum SIRGAS 2000, contemplando: 
01 (um) tanque de teste de 40 m³; 01 (um) tanque de produção de 40 m³; 01 (um) manifold com 04 (quatro) 
entradas., Ativo de Produção de Mossoró (ATP-MO), Campo de Produção de Acauã (AC), Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de operação para 01 (um) gasoduto LV/LOR com 10” x 11,42 km.. Polo RFQ, Campo de Produção 

de Livramento e Lorena, Município de Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174185/TEC/RLS-0453 com validade 10/06/2025 01 (um) 

acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, com início, término e extensão, respectivamente: 8-SBO-0020-RN: 9.394.040,00 mN; 709.010,00 mE. 
INÍCIO: 9.393.953,47 mN; 708.839,40 mE; TÉRMINO: 9.394.007,12 mN; 708.986,70 mE, com 156,76 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165290/TEC/RLO-0767 com validade 10/03/2025 para 22 (vinte e 

dois) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 1-SMI-
0002-RN: 9.417.684,63 mN; 665.118,68 mE; 3-SMI-0006-RN: 9.417.570,03 mN; 666.228,09 mE; 7-SMI-0007-RN: 
9.417.939,73 mN; 665.443,08 mE; 7-SMI-0011-RN: 9.417.605,73 mN; 665.686,59 mE; 7-SMI-0013-RN: 9.417.323,53 
mN; 665.940,59 mE; 7-SMI-0019-RN: 9.417.367,71 mN; 665.676,52 mE; 7-SMI-0020-RN: 9.417.699,53 mN; 
665.414,57 mE; 7-SMI-0025-RN: 9.417.605,83 mN; 665.941,68 mE; 7-SMI-0026-RN: 9.417.418,53 mN; 665.079,57 
mE; 7-SMI-0027-RN: 9.417.428,93 mN; 664.808,17 mE; 7-SMI-0028-RN: 9.417.120,03 mN; 665.060,57 mE; 7-SMI-
0029-RN: 9.417.903,13 mN; 665.712,18 mE; e, 7-SMI-0030-RN: 9.417.873,93 mN; 665.993,28 mE. Com as 
produções escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SMI (9.417.978,19 mN; 665.464,61 mE). 7-SMI-0016-
RN: 9.421.123,85 mN; 668.405,80 mE; 7-SMI-0017-RN: 9.421.513,69 mN; 668.250,18 mE; 7-SMI-0018-RN: 
9.420.997,78 mN; 668.021,16 mE; 7-SMI-0021-RN: 9.421.402,52 mN; 668.494,57 mE; 7-SMI-0022-RN: 9.421.252,11 
mN; 668.122,65 mE; 7-SMI-0023-RN: 9.420.878,74 mN; 668.267,42 mE; 7-SMI-0024-RN: 9.420.618,61 mN; 
668.162,73 mE; 7-SMI-0031-RN: 9.420.738,77 mN; 667.896,48 mE; e, 7-SMI-0032-RN: 9.420.515,45 mN; 
668.420,80 mE. Com as produções escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) PJ-19 (9.421.787,96 mN; 
668.970,07 mE). Polo RFQ, Campos de Produção de São Miguel (SMI) e Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-168779/TEC/RLO-1098 com validade 10/03/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-PJ-0043-RN: 
9.420.939,00 mN; 669.538,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) PJ-19 
(9.421.742,74 mN; 668.957,82 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174293/TEC/RLS-0461 com validade 27/06/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-BE-0018-RN: 9.393.748,00 mN; 650.009,00 mE. INÍCIO: 9.393.780,47 mN; 
650.192,03 mE; TÉRMINO: 9.393.734,00 mN; 650.043,00 mE, com 172,35 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO RAISSA LTDA - CNPJ: 14.428.827/0001-05, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Operação Nº 2022-175624/TEC/LO-0029, com prazo de validade até 09/03/2028, para atividade de 
Transporte de cargas perigosas, empreendimento localizado na Rua João Ataíde de Melo, 509 – Centro - 
Tangará/RN. 

Romualdo Torres Bezerra Junior – Diretor  

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/02/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0002-RN, medindo 260m, localizado no Campo Petrolífero Galo de Campina, 
zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/02/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 7-GC-0012-RN, medindo 310m, localizado no Campo Petrolífero Galo de Campina, 
zona rural dos municípios de Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado – RN 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 01/02/2025, em favor do empreendimento 
linha de surgência do poço petrolífero 7-GC-0004-RN, medindo 350m, com produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite Galo de Campina localizada em campo de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN; 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 02/03/2025, em favor do empreendimento 
Unidade de Compressão de Gás, com vazão de 500 Nm³/d situada na locação do poço 1-UTC-003-RN no 
Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 
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O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Parnamirim-SINTSERP informa que diante do retorno 
do PCCV para a PROGE, os profissionais não docentes da rede municipal de ensino de Parnamirim/RN irão realizar na 
próxima quarta-feira 16/03/2022 às 15 horas na sede do SINTSERP. A referida Assembleia terá como pauta: Indicativo 
de greve. Para instalação da Assembleia conforme disposto no Art.º 13 do estatuto do sindicato é necessário o quórum 
de 50% (cinquenta por cento) da categoria em primeira convocação e em segunda convocação, qualquer número, 
reservado meia hora.  

Certos de vossa atenção, agradecemos antecipadamente.  
 

MARIA VILMA LEÃO  
COORDENADORA DO SINTSERP 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN 

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: 21varacivel@tjrn.jus.br 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
 

A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0827876-67.2018.8.20.5001, proposta por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO SISAL contra CARLOS NAZARENO PEREIRA DA COSTA, sendo determinada a 
CITAÇÃO de CARLOS NAZARENO PEREIRA DA COSTA, CPF nº 057.283.474-87, para que: 1) no prazo de 3 (três) 
dias, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ R$ 15.689,64, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados 
em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser 
elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado 
do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
Eu, TAISE TEIXEIRA TAVARES, Chefe de Secretaria, o digitei. 
 

Natal, 16 de fevereiro de 2022. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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O relaxamento de me-
didas protetivas con-
tra a covid-19, como o 

uso de máscaras em locais fe-
chados de forma irrestrita, é 
prematuro, revela boletim do 
Observatório Covid-19, divul-
gado nesta sexta-feira 11, no 
Rio de Janeiro, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os 
pesquisadores afirmam que 
as próximas semanas serão 
fundamentais para entender 
a dinâmica de transmissão 
da doença e que ainda não é 
possível avaliar o efeito das 
festas e viagens no período 
do carnaval.

“Flexibilizar medidas co-
mo o distanciamento físico 
(controlado pelo uso do pas-
saporte vacinal) ou o abando-
no do uso de máscaras de for-
ma irrestrita colabora para um 
possível aumento, e não nos 
protege de uma nova onda”, 
afirma o boletim. “Atualmen-
te, o ideal é voltarmos ao pa-
drão do início da pandemia, 
quando recomendávamos 
fortemente o uso de máscaras, 
higienização de mãos e evitar 
as aglomerações”, destaca.

O texto afirma, ainda, que 
as medidas de mitigação to-
madas até então para contro-
lar a pandemia ocorreram de 
forma tardia, quando as ondas 
de contágio já haviam se insta-
lado, e não de forma proativa, 
para impedir que se formas-
sem.

“Isto significa dizer que 
o custo humano para che-
garmos ao patamar atual foi 
a perda de 650 mil pessoas, 
desnecessariamente. Dito is-
so, reforçamos que o relaxa-
mento prematuro das medi-
das protetivas, assim como 
não investir na motivação da 
população sobre a vacinação, 
significa abandonar a história 
de tantas vidas perdidas”, des-
tacam os pesquisadores. “Por-
tanto, é importante garantir 
que as medidas de relaxamen-
to sejam adotadas em tempo 
oportuno, sob risco de retro-
cesso nos ganhos obtidos no 
arrefecimento da pandemia”.

O potencial de transmissi-
bilidade da variante Ômicron,  
de acordo com a Agência Bra-
sil, que tem uma capacidade 
muito maior de escapar dos 
anticorpos produzidos por 
infecções ou duas doses das 
vacinas, ressaltou a impor-
tância da dose de reforço pa-
ra todos os adultos, enfatiza a 
Fiocruz.  

Fiocruz considera
que retirada 
de máscaras 
é prematura

Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro/RN. CNPJ: 08.079.915/0001-46. 
CONTRATADO/VALOR: Girassol Construções e Serviços Eireli - ME. CNPJ - 08.570.061/0001-04. 
R$ 579.209,45 (quinhentos e setenta e nove mil duzentos e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução de Pavimentação 
em Paralelepípedo sobre Colchão de Areia espessura 20 cm (vinte centímetros), rejuntado 
com argamassa de Cimento e Areia e calçadas com Acessibilidade em via que interliga o 
Bairro dos Fiéis a comunidade de Pedra Branca no Município de São Pedro/RN. BASE LEGAL: 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA: 449051 - Obras e Instalações. VIGENCIA: 
210 (duzentos e dez) contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

São Pedro/RN, em 23 de novembro de 2021
Miguel Cabral Nasser

Prefeito

Sábado e domingo, 12 e 13 de março de 2022 • 11Geral

O Conselho de Segurança da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) se reuniu 

nesta sexta-feira 11, em uma ses-
são extraordinária, após pedido 
da Rússia, para discutir supostas 
atividades militares dos Estados 
Unidos (EUA) com armas quími-
cas e biológicas na Ucrânia. Paí-
ses negam as acusações.

Vasily Nebenzya, embaixador 
da Rússia na ONU, afirmou no 
início da tarde no conselho que 
há 30 laboratórios biológicos ex-
perimentais perigosos na Ucrâ-
nia para criar patógenos como 
a cólera e a leptospirose, finan-
ciados pelo Ministério da Defesa 
dos Estados Unidos, com apoio 
do Ministério da Saúde america-
no.

Segundo Nebenzya, a Rússia 
tem documentos que mostram 
exemplos chocantes de estudos 
para criar bactérias a partir de 
aves com letalidade de até 50% 
em humanos. Disse haver pes-
quisas também com parasitas e 
pulgas e que os Estados Unidos 
não impedem nem controlam o 
desenvolvimento dessas doen-
ças.

O embaixador russo afirmou 
também que a Ucrânia é um pa-
ís central e que há risco de pro-
liferação de muitas doenças, in-

clusive para a Europa e a Rússia, 
e do uso de material com objeti-
vos terroristas. “Armas biológicas 
não têm fronteiras e nenhum pa-
ís deve se sentir seguro”, afirmou.

Ele acusa o Ocidente de cinis-
mo por saber da existência des-
ses laboratórios de armas quími-
cas e biológicas e mesmo assim 
dizer que está em defesa do povo 
ucraniano.

Já a embaixadora dos Estados 
Unidos na ONU, Linda Thomas-
-Greenfield, acusou a Rússia de 
ter, há muito tempo, um progra-
ma de armas biológicas, em vio-
lação ao direito internacional. “É 
a Rússia que tem uma história 
bem documentada de usar ar-
mas químicas e que é uma agres-
são”.

Ela disse ainda que os Esta-
dos Unidos estão preocupados 
que o pedido da reunião extraor-
dinária do Conselho seja “um es-
forço de bandeira falsa para que 
eles ajam. A Rússia tem um histó-
rico de acusar falsamente outros 
países de violação daquilo que 
ela própria faz”. Ela demonstrou 
preocupação, portanto, de que a 
Rússia esteja se preparando para 
usar agentes químicos ou bioló-
gicos contra o povo ucraniano.

Em uma breve declaração, o 
presidente americano, Joe Biden, 

disse que a Rússia pagaria um 
preço muito alto se usasse armas 
químicas.

Há, portanto, uma guerra de 
versões. Enquanto a Rússia acu-
sa Estados Unidos e Ucrânia de 
estarem realizando exercícios 
com armas biológicas, os dois 
países dizem que, na verdade, 
quem pretende fazer uso dessas 
armas é a própria Rússia.

O Conselho de Segurança da 
ONU é composto por 15 mem-
bros, sendo 5 permanentes e 10 
não permanentes, que são elei-
tos para mandatos de dois anos. 
Os membros permanentes, que 
têm poder de veto, são: Estados 
Unidos, Rússia, França, Reino 
Unido e China.

FALSA. A troca de acusações 
trouxe à tona a lembrança da 
guerra do Iraque quando, em 
2003, uma coalizão militar mul-
tinacional liderada pelos Esta-
dos Unidos invadiu o país. Uma 
das principais justificativas seria 
justamente o uso de armas quí-
micas e de destruição em massa 
por parte de Saddam Hussein. 
Meses depois, os Estados Unidos 
reconheceram que o Iraque não 
tinha tais armas. O conflito du-
rou oito anos e não trouxe esta-
bilidade para o país.

Embaixador da Rússia acusa EUA de 
� nanciar armas biológicas na Ucrânia
Vasily Nebenzya, embaixador russo, afirmou também que a Ucrânia é um país central e que há risco de 
proliferação de muitas doenças, inclusive para a Europa e a Rússia  e do uso de material com objetivos terroristas 

Joe Biden anuncia novas sanções
Em pronunciamento no iní-

cio da tarde desta sexta-feira 11, 
o presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunciou mais 
sanções econômicas à Rússia.

“Vamos tomar medidas para 
negar o status de “nação mais fa-
vorecida”, que significa que dois 
países concordam em fazer ne-
gócios entre eles nos melhores 
termos possíveis, com menos 
barreiras e com mais comércio, 
maior volume de importações. 
Quando a Rússia perder esse tipo 
de status, ficará mais difícil fazer 
negócio com os Estados Unidos 
e também com outros países que 
representam a metade da econo-
mia global”, afirmou Biden.

Segundo o presidente norte-
-americano, os países do G7 vão 
aumentar as sanções à Rússia. O 
G7 é o grupo dos países mais in-
dustrializados do mundo, com-
posto por Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Reino Unido.

Uma das medidas que pode-
rão ser adotadas pelos Estados 
Unidos é o banimento das im-
portações de diamantes, vodca 
e pescados. “E vamos impedir 
também que a Rússia lidere ins-
tituições multilaterais como o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e outras. Putin é o agressor 
e precisa ser responsabilizado”, 
disse.

“O G7 também está aumen-
tando a pressão sobre os bilioná-
rios corruptos da Rússia, adicio-
nando novos nomes à lista dos 
oligarcas russos e suas famílias. 
Estamos aumentando também 
a coordenação entre países do 
G7 para pegar os bens dessa gan-
gue. Eles apoiam Putin e roubam 
o povo russo e tentam esconder 
seu dinheiro nos nossos países. 
Essa cleptocracia que existe em 
Moscou também precisa sentir 
a dor dessas sanções”, afirmou o 
presidente dos Estados Unidos.

Biden disse ainda que a bol-

sa de valores russa está fechada 
há duas semanas, pois os russos 
sabem que, quando abrir, ela vai 
colapsar. Afirmou também que 
o rublo [moeda oficial russa] já 
perdeu metade do valor.

“Não vamos lutar uma guerra 
contra a Rússia na Ucrânia. Isso 
significaria um confronto entre 
a Otan [Organização do Tratado 
do Atlântico Norte] e a Rússia, 
que seria a terceira guerra mun-
dial”, disse Biden.

O presidente da Ucrânia, Vo-
lodymyr Zelensky, reiterada-
mente pede aos países do Oci-
dente que criem espaços de ex-
clusão aérea para que aeronaves 
de outros países possam entrar 
no espaço aéreo ucraniano e 
abater aviões russos. Os líderes 
da Otan são firmes em negar o 
pedido de Zelensky por acredita-
rem que uma participação ativa 
na guerra causaria um confron-
to muito mais duradouro e san-
grento.

Nebenzya: Rússia tem documentos que mostram estudos para criar bactérias

Biden: “G7 está aumentando a pressão sobre bilionários corruptos da Rússia”

REPRODUÇÃO
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Por meio da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abas-
tecimento, a Prefeitura de 

Ceará-Mirim participou da Reu-
nião Territorial de Trabalho do 
Banco do Nordeste no Território 
Mato Grande, com as presenças 
do vice-prefeito, Marcílio Dantas 
e do titular da pasta, secretário 
Randinho.

O encontro foi realizado nes-
ta terça-feira 8, na Câmara Mu-
nicipal, dentro da programação 
do Desenvolvimento Territorial – 
Prodeter, com a presença do Su-
perintendente do Ministério da 
Agricultura no Estado, Roberto 
Papa, reunindo também repre-
sentantes da Emater, Sebrae, Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
e Senar, que formam o Comitê 
Gestor Mato Grande 2.

Foram apresentadas propos-
tas a serem trabalhadas na área 
rural da região de modo a poten-
cializar os investimentos da ativi-
dade no campo, observando-se 

a revisão do plano de trabalho 
Brasil/EUA, identificar oportuni-
dades de melhora, a criação de 
uma agenda positiva de gestão e 
o apoio do agronordeste e seus 
parceiros, além da exposição dos 
resultados obtidos no Rio Grande 
do Norte.

A reunião ainda tratou sobre 
a criação do plano de ação para a 

emissão do Cadastro Nacional da 
Agricultura Familiar no RN – CAF, 
estratégias e dinâmica de traba-
lho nos municípios do RN.

De acordo com os eventos 
programados, no dia 25 de mar-
ço, deve ser realizado o Dia de 
Campo em Ceará-Mirim, com o 
uso do hidrogel na fruticultura do 
vale.

DIVULGAÇÃO

Ceará-Mirim: reunião trata sobre 
desenvolvimento territorial

Mato Grande

Mossoró: ação integrada disponibiliza
benefícios à população em situação de rua

Uma ação integrada do Ca-
dastro Único e do Servi-
ço Especializado de Abor-

dagem Social (SEAS), órgãos li-
gados à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania 
(SEMASC), foi realizada na Pra-
ça Vigário Antônio Joaquim, mais 
conhecida como a praça da Cate-
dral. O trabalho teve como objeti-
vo levar os serviços do CadÚnico 
às pessoas em situação de rua em 
Mossoró.

Foram realizados cadastros 
novos, atualizações e dadas in-

formações e orientações gerais 
sobre benefícios, principalmente 
sobre o Auxílio Brasil. Nesta ação 
foram realizados em torno de 50 
atendimentos, sendo 20 de ca-
dastros novos e/ou atualizações.

“Essa é uma ação de grande 

importância porque estamos le-
vando oportunidade para pesso-
as em situação de rua de conhe-
cer seus direitos e serem conse-
quentemente beneficiadas com 
programas do governo federal 
que os possibilite acesso a uma 

fonte de renda, como é o caso 
do Auxílio Brasil”, explicou Joa-
na Amélia, gerente de Benefícios 
Assistenciais e Transferência de 
Renda da SEMASC.

Há em Mossoró uma popula-
ção aproximada de 306 pessoas. 

No entanto, essas pessoas são flu-
tuantes. Elas não ficam somente 
no município. Muitos ficam em 
deslocamento para outras cida-
des próximas a Mossoró.

O Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS) está in-
serido no Centro de Referência 
Especializado de Abordagem So-
cial (CREAS) e é voltado à popula-
ção que está em situação de rua. 
O trabalho realizado pela equipe 
é de segunda a segunda. A equipe 
do serviço é composta por assis-
tente social, psicólogo e técnicos 
de nível superior. Eles realizam 
todas as noites abordagem social 
com essa população.

Todas as noites o SEAS faz 
acompanhamento familiar des-
sas pessoas que estão em situa-
ção de rua, ofertando uma com-
plementação alimentar e tam-
bém garantindo diversos direitos 
como documentação civil e en-
caminhamentos para a rede de 
saúde, de educação e para justiça 
em casos que sejam necessários, 
além de cadastramento no Ca-
dastro Único para programas de 
transferência de renda.

Foram realizados cadastros novos, atualizações e dadas informações e orientações gerais sobre benefícios

Equipe do serviço é composta por assistente social, psicólogo e técnicos de nível superior, que realizam abordagens

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

Serviço Especializado 
de Abordagem Social 
está inserido no 
Centro de Referência 
Especializado de 
Abordagem, voltado 
à população de rua

Ação

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910037.000242/2021-54

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, contratação de empresa 
especializada destinada à prestação de Serviços de Mão de Obra, de forma contínua e, 
em regime de dedicação exclusiva, para Conservação/Movimentação e Manutenção a 
serem prestados nas instalações das Unidades Administrativas (U.A) do Departamento 
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte – DETRAN/RN, da Capital e do Interior, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A 
sessão pública será realizada no dia 24 de março de 2022, às 10:00 horas (horário de 
Brasília) através da website: https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador 
do Banco do Brasil nº 921571). O Edital poderá ser adquirido através do site 
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação poderá ser obtida através 
do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 09 de março de 2022
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001 2022

Chamada Pública N.º 001/2022 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 
Data da Sessão - 04/04/2022 as 09:00 horas. Informações: e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, 11/03/2022
Marciana Lopes de Oliveira

Presidente da CPL

Encontro foi na Câmara, durante programação do Desenvolvimento Territorial
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Seja você de forma consciente“ ”
Happy    Birthday

Danilo Sá, Fernando Jales, Suzien-
ne Medeiros,Amanhã, Sabrina Li-
ma,Rafaela Rosaso, Thiago Cortez, 
Rafael Araujo, Carlos Maia, Fran-
cisco Nunes, Gina Monte, Nathy 

Faria, Cassiano Arruda

B-DAY - FERNANDO JALES

B-DAY- THIAGO CORTEZ

B-DAY - CASSIANO ARRUDA

B-DAY - RAFAELA ROSADO

B-DAY - GINA MONTE 

B- DAY - NATHY FARIA

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Hoje em Natal, a ação intitulada “Meu Pai Tem Nome” é promovida pela Defensoria 
Pública visa o reconhecimento voluntário de paternidade. Ocorre até as 14h, no Centro 
Educacional Dom Bosco, no Gramoré.
 Março amarelo alerta para a endometriose, uma das principais causadoras de dores crônicas e da 
infertilidade feminina. O acompanhamento ginecológico é importante, então procure sua médica. 
 A primeira edição do projeto “Dentistas Home Vida Saudável”, ocorre amanhã, às 
16h, com treino funcional gratuito e aberto ao público na praia de Miami, na zona leste da 
capital. Ideia da odontóloga Natália Pinheiro.
 O projeto Bosque Encena apresenta o espetáculo “A Alegria Chegou” com a dupla Bisteca & 
Bochechinha, amanha às 10h, no Parque das Dunas. As 16h30, o projeto Som da Mata apresenta a 
banda Fuxico de Feira.

Foi o fato de sempre inspirar as pessoas ao seu redor, desde looks 
a opiniões, que motivou GILMARA GOSSON, 26, a se expor nas 
redes sociais. Determinada, cheia de sonhos e com aquele perfil 

particular de quem gostar das coisas bem feitas, ela pertence a uma 
das famílias tradicionais da cidade e hoje figura como influenciadora 
das mais elegantes e com uma produção de conteúdo pertinente e 
qualificado. Uma mulher de fé, bela, cheia de sonhos e firme nos pro-
pósitos de realizá-los. Um dos últimos, o grandioso casamento com 
Jihard Gosson, que movimentou a sociedade potiguar e que já gerou 
um fruto: ela está grávida e muito empolgada. E assim segue dividin-
do sua rotina de trabalho entre as empresas familiares e as postagens 
constantes e quase ininterruptas no Instagram.  “Sempre fui mui-
to comunicativa e de forma natural tive vontade de comoartilhar 
dicas de moda, lifestyle, minhas viagens e principalmente, ajudar 
pessoas no que eu puder”. Conheçam melhor @gilmaragosson.l.

Porque criar conteúdo digital, se expor nas redes, porque co-
meçou?

Sou apaixonada pelo universo digital, pela forma que pode-
mos nos conectar com o mundo, influenciar pessoas e ajudar 
marcas parceiras. Comecei a perceber que podia influenciar 
pessoas quando ainda sem participar do mundo digital, as 
pessoas se inspiravam nos meus looks, nas minhas opini-
ões…

O que significa ser influenciadora, é trabalho, vaidade ou 
lazer?

Começou como hobby, agora é um trabalho. Na minha 
equipe já conto com 5 pessoas fixas, que me ajudam a edi-
tar vídeo, montar meu cronograma, fazer toda parte 
de relações publicas, para trazer ainda mais qualida-
de em meu trabalho. Para mim significa ter a respon-
sabilidade de passar todos os dias um conteúdo re-
al, e que faça a diferença na vida dos meus queridos 
seguidores. Além de ajudar a empresas a atingir no-
vos públicos e novas pessoas.

O que as redes te trazem de melhor e qual lado ruim?
As redes sociais me conectam com pessoas do 

mundo inteiro sem precisar sair de casa! 
O lado ruim é ter que dar a cara a tapa na teli-

nha em dias que não estou 100% e completamen-
te bem, por uma razão ou outra. Ah, e não ter fol-
ga, o digital é de domingo a domingo, feriado e 
dia santo! Não para nunca!

Como define seu atual momento e seus pila-
res de vida?

A fé e a minha família são os meus pila-
res. Estou vivendo uma fase muito bela e 
mágica. Recém casada, prestes a me mu-
dar para minha casa, e ainda recebi a feliz 
notícia de que estou grávida! 

Qual conteúdo mais gosta de produzirem qual futuro prevê para 
as influenciadoras?

Amo produzir conteúdos de moda, viagem, culinária e princi-
palmente lifestyle. Amo viajar. 

Acredito que as mídias sociais vão se fortalecer ainda mais, 
acredito muito no poder e potencial que elas exercem nas nos-
s a s vidas, de forma positiva. Acredito que é a revolu-

ção na comunicação.

Quem considera influenciadora em 
Natal? Cite uma mulher elegante e que 
você admira.

Admiro muito minha falecida 
bisavó, Elita Gosson. Uma mulher 
que exalava força e elegância. Amo, 
Marcela Fernandes, Natalia Bars, 
Paulinha Gaspar, Iza da Schutz e 
Ruth Diniz. 

Você tem marcas preferidas? 
Quais? 

Em relação a marcas pas-
seio entre vários públicos, 

mas amo marcas locais Bia 
souza brand, Juraci Lira… 

Fast fashion como Ria-
chuello, Zara; e  gran-

des marcas, como 
Chanel e Dior.

TUDO COM GILMARA GOSSON

(A)NOTA 
Bons ventos por aqui. A potência instala-

da em parques eólicos onshore, em terra, na 
região Nordeste do Brasil, em 2021, supera a 
soma de sete países europeus e confirma a 
região – e o Rio Grande do Norte – como “oá-
sis de vento para o mundo”. É o que aponta 
uma análise divulgada ontem pelo Instituto 
SENAI de Inovação em Energias Renováveis 
(ISI-ER). Nós respondemos por 40,54%, (1,5 
GW) número que supera 12 países, dentre ele 
Reino Unido, França, Espanha e Noruega.



• Sábado e domingo, 12 e 13 de março de 202212 Geral

Por meio da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abas-
tecimento, a Prefeitura de 

Ceará-Mirim participou da Reu-
nião Territorial de Trabalho do 
Banco do Nordeste no Território 
Mato Grande, com as presenças 
do vice-prefeito, Marcílio Dantas 
e do titular da pasta, secretário 
Randinho.

O encontro foi realizado nes-
ta terça-feira 8, na Câmara Mu-
nicipal, dentro da programação 
do Desenvolvimento Territorial – 
Prodeter, com a presença do Su-
perintendente do Ministério da 
Agricultura no Estado, Roberto 
Papa, reunindo também repre-
sentantes da Emater, Sebrae, Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
e Senar, que formam o Comitê 
Gestor Mato Grande 2.

Foram apresentadas propos-
tas a serem trabalhadas na área 
rural da região de modo a poten-
cializar os investimentos da ativi-
dade no campo, observando-se 

a revisão do plano de trabalho 
Brasil/EUA, identificar oportuni-
dades de melhora, a criação de 
uma agenda positiva de gestão e 
o apoio do agronordeste e seus 
parceiros, além da exposição dos 
resultados obtidos no Rio Grande 
do Norte.

A reunião ainda tratou sobre 
a criação do plano de ação para a 

emissão do Cadastro Nacional da 
Agricultura Familiar no RN – CAF, 
estratégias e dinâmica de traba-
lho nos municípios do RN.

De acordo com os eventos 
programados, no dia 25 de mar-
ço, deve ser realizado o Dia de 
Campo em Ceará-Mirim, com o 
uso do hidrogel na fruticultura do 
vale.

DIVULGAÇÃO

Ceará-Mirim: reunião trata sobre 
desenvolvimento territorial

Mato Grande

Mossoró: ação integrada disponibiliza
benefícios à população em situação de rua

Uma ação integrada do Ca-
dastro Único e do Servi-
ço Especializado de Abor-

dagem Social (SEAS), órgãos li-
gados à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania 
(SEMASC), foi realizada na Pra-
ça Vigário Antônio Joaquim, mais 
conhecida como a praça da Cate-
dral. O trabalho teve como objeti-
vo levar os serviços do CadÚnico 
às pessoas em situação de rua em 
Mossoró.

Foram realizados cadastros 
novos, atualizações e dadas in-

formações e orientações gerais 
sobre benefícios, principalmente 
sobre o Auxílio Brasil. Nesta ação 
foram realizados em torno de 50 
atendimentos, sendo 20 de ca-
dastros novos e/ou atualizações.

“Essa é uma ação de grande 

importância porque estamos le-
vando oportunidade para pesso-
as em situação de rua de conhe-
cer seus direitos e serem conse-
quentemente beneficiadas com 
programas do governo federal 
que os possibilite acesso a uma 

fonte de renda, como é o caso 
do Auxílio Brasil”, explicou Joa-
na Amélia, gerente de Benefícios 
Assistenciais e Transferência de 
Renda da SEMASC.

Há em Mossoró uma popula-
ção aproximada de 306 pessoas. 

No entanto, essas pessoas são flu-
tuantes. Elas não ficam somente 
no município. Muitos ficam em 
deslocamento para outras cida-
des próximas a Mossoró.

O Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS) está in-
serido no Centro de Referência 
Especializado de Abordagem So-
cial (CREAS) e é voltado à popula-
ção que está em situação de rua. 
O trabalho realizado pela equipe 
é de segunda a segunda. A equipe 
do serviço é composta por assis-
tente social, psicólogo e técnicos 
de nível superior. Eles realizam 
todas as noites abordagem social 
com essa população.

Todas as noites o SEAS faz 
acompanhamento familiar des-
sas pessoas que estão em situa-
ção de rua, ofertando uma com-
plementação alimentar e tam-
bém garantindo diversos direitos 
como documentação civil e en-
caminhamentos para a rede de 
saúde, de educação e para justiça 
em casos que sejam necessários, 
além de cadastramento no Ca-
dastro Único para programas de 
transferência de renda.

Foram realizados cadastros novos, atualizações e dadas informações e orientações gerais sobre benefícios

Equipe do serviço é composta por assistente social, psicólogo e técnicos de nível superior, que realizam abordagens

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

Serviço Especializado 
de Abordagem Social 
está inserido no 
Centro de Referência 
Especializado de 
Abordagem, voltado 
à população de rua
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910037.000242/2021-54

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, contratação de empresa 
especializada destinada à prestação de Serviços de Mão de Obra, de forma contínua e, 
em regime de dedicação exclusiva, para Conservação/Movimentação e Manutenção a 
serem prestados nas instalações das Unidades Administrativas (U.A) do Departamento 
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte – DETRAN/RN, da Capital e do Interior, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A 
sessão pública será realizada no dia 24 de março de 2022, às 10:00 horas (horário de 
Brasília) através da website: https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador 
do Banco do Brasil nº 921571). O Edital poderá ser adquirido através do site 
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação poderá ser obtida através 
do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 09 de março de 2022
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001 2022

Chamada Pública N.º 001/2022 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 
Data da Sessão - 04/04/2022 as 09:00 horas. Informações: e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, 11/03/2022
Marciana Lopes de Oliveira

Presidente da CPL

Encontro foi na Câmara, durante programação do Desenvolvimento Territorial
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Danilo Sá, Fernando Jales, Suzien-
ne Medeiros,Amanhã, Sabrina Li-
ma,Rafaela Rosaso, Thiago Cortez, 
Rafael Araujo, Carlos Maia, Fran-
cisco Nunes, Gina Monte, Nathy 

Faria, Cassiano Arruda

B-DAY - FERNANDO JALES

B-DAY- THIAGO CORTEZ

B-DAY - CASSIANO ARRUDA

B-DAY - RAFAELA ROSADO

B-DAY - GINA MONTE 

B- DAY - NATHY FARIA

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Hoje em Natal, a ação intitulada “Meu Pai Tem Nome” é promovida pela Defensoria 
Pública visa o reconhecimento voluntário de paternidade. Ocorre até as 14h, no Centro 
Educacional Dom Bosco, no Gramoré.
 Março amarelo alerta para a endometriose, uma das principais causadoras de dores crônicas e da 
infertilidade feminina. O acompanhamento ginecológico é importante, então procure sua médica. 
 A primeira edição do projeto “Dentistas Home Vida Saudável”, ocorre amanhã, às 
16h, com treino funcional gratuito e aberto ao público na praia de Miami, na zona leste da 
capital. Ideia da odontóloga Natália Pinheiro.
 O projeto Bosque Encena apresenta o espetáculo “A Alegria Chegou” com a dupla Bisteca & 
Bochechinha, amanha às 10h, no Parque das Dunas. As 16h30, o projeto Som da Mata apresenta a 
banda Fuxico de Feira.

Foi o fato de sempre inspirar as pessoas ao seu redor, desde looks 
a opiniões, que motivou GILMARA GOSSON, 26, a se expor nas 
redes sociais. Determinada, cheia de sonhos e com aquele perfil 

particular de quem gostar das coisas bem feitas, ela pertence a uma 
das famílias tradicionais da cidade e hoje figura como influenciadora 
das mais elegantes e com uma produção de conteúdo pertinente e 
qualificado. Uma mulher de fé, bela, cheia de sonhos e firme nos pro-
pósitos de realizá-los. Um dos últimos, o grandioso casamento com 
Jihard Gosson, que movimentou a sociedade potiguar e que já gerou 
um fruto: ela está grávida e muito empolgada. E assim segue dividin-
do sua rotina de trabalho entre as empresas familiares e as postagens 
constantes e quase ininterruptas no Instagram.  “Sempre fui mui-
to comunicativa e de forma natural tive vontade de comoartilhar 
dicas de moda, lifestyle, minhas viagens e principalmente, ajudar 
pessoas no que eu puder”. Conheçam melhor @gilmaragosson.l.

Porque criar conteúdo digital, se expor nas redes, porque co-
meçou?

Sou apaixonada pelo universo digital, pela forma que pode-
mos nos conectar com o mundo, influenciar pessoas e ajudar 
marcas parceiras. Comecei a perceber que podia influenciar 
pessoas quando ainda sem participar do mundo digital, as 
pessoas se inspiravam nos meus looks, nas minhas opini-
ões…

O que significa ser influenciadora, é trabalho, vaidade ou 
lazer?

Começou como hobby, agora é um trabalho. Na minha 
equipe já conto com 5 pessoas fixas, que me ajudam a edi-
tar vídeo, montar meu cronograma, fazer toda parte 
de relações publicas, para trazer ainda mais qualida-
de em meu trabalho. Para mim significa ter a respon-
sabilidade de passar todos os dias um conteúdo re-
al, e que faça a diferença na vida dos meus queridos 
seguidores. Além de ajudar a empresas a atingir no-
vos públicos e novas pessoas.

O que as redes te trazem de melhor e qual lado ruim?
As redes sociais me conectam com pessoas do 

mundo inteiro sem precisar sair de casa! 
O lado ruim é ter que dar a cara a tapa na teli-

nha em dias que não estou 100% e completamen-
te bem, por uma razão ou outra. Ah, e não ter fol-
ga, o digital é de domingo a domingo, feriado e 
dia santo! Não para nunca!

Como define seu atual momento e seus pila-
res de vida?

A fé e a minha família são os meus pila-
res. Estou vivendo uma fase muito bela e 
mágica. Recém casada, prestes a me mu-
dar para minha casa, e ainda recebi a feliz 
notícia de que estou grávida! 

Qual conteúdo mais gosta de produzirem qual futuro prevê para 
as influenciadoras?

Amo produzir conteúdos de moda, viagem, culinária e princi-
palmente lifestyle. Amo viajar. 

Acredito que as mídias sociais vão se fortalecer ainda mais, 
acredito muito no poder e potencial que elas exercem nas nos-
s a s vidas, de forma positiva. Acredito que é a revolu-

ção na comunicação.

Quem considera influenciadora em 
Natal? Cite uma mulher elegante e que 
você admira.

Admiro muito minha falecida 
bisavó, Elita Gosson. Uma mulher 
que exalava força e elegância. Amo, 
Marcela Fernandes, Natalia Bars, 
Paulinha Gaspar, Iza da Schutz e 
Ruth Diniz. 

Você tem marcas preferidas? 
Quais? 

Em relação a marcas pas-
seio entre vários públicos, 

mas amo marcas locais Bia 
souza brand, Juraci Lira… 

Fast fashion como Ria-
chuello, Zara; e  gran-

des marcas, como 
Chanel e Dior.

TUDO COM GILMARA GOSSON

(A)NOTA 
Bons ventos por aqui. A potência instala-

da em parques eólicos onshore, em terra, na 
região Nordeste do Brasil, em 2021, supera a 
soma de sete países europeus e confirma a 
região – e o Rio Grande do Norte – como “oá-
sis de vento para o mundo”. É o que aponta 
uma análise divulgada ontem pelo Instituto 
SENAI de Inovação em Energias Renováveis 
(ISI-ER). Nós respondemos por 40,54%, (1,5 
GW) número que supera 12 países, dentre ele 
Reino Unido, França, Espanha e Noruega.



Entre as principais redes, 
o modelo de grade é pra-
ticamente o mesmo na 

faixa da manhã, com entreteni-
mento e informações que po-
dem ser bastante úteis para o 
público do horário. E, no vento 
batendo a favor, também não 
tem erro na questão da audiên-
cia e parte comercial.

Só o SBT, porque o dono 
Silvio Santos quer assim, nada 
contra a maré e ainda mantém 
os desenhos animados. O “Vem 
pra Cá”, já de saudosa memó-
ria, não passou de uma frus-
trante tentativa, principalmen-

te porque o que foi colocado no 
papel, na prática, virou outra 
coisa.  

E a Band, na esteira do que 
Record, com o “Hoje em Dia”, 
e Globo, “Mais Você” e “En-
contro”, já fazem, passou a en-
tender que este é um bom ca-
minho, e talvez único, a seguir. 
Vem daí o desejo de lançar, ain-
da neste primeiro semestre e 
também para o começo de dia, 
a sua revista eletrônica, com 
apresentação da ex-Globo, Cis-
sa Guimarães, e Edu Guedes, 
que já é da casa.

Uma ideia que entusiasma 
e que agora só está na depen-
dência do lado comercial. Pro-
blema. É por aí que as coisas na 
Band têm se complicado nos 
últimos tempos.  
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

 Os serviços de streaming es-
tão virando anunciantes da televi-
são...
 ... Além da necessidade que 

existe, também é um indicativo de 
pacífica convivência...
 ... Que poderá se estreitar 

mais nos próximos tempos com 
prováveis ou iminentes parce-
rias...
 ... Quem, no passado, che-

gou a imaginar Globo e Televisiva 
de braços dados...
 ... Televisa, aliás, que lançou 

a sua plataforma, mas ainda não 
anunciou planos para o Brasil.
 Assim como várias críticas 

partiram daqui a respeito, vale 
destacar a direção de fotografia da 
novela “Além da Ilusão”, da Glo-
bo...
 ... Em cada capítulo percebe-

-se que, atrás de tudo, existe uma 
equipe competente trabalhando e 
cuidando de todos os detalhes.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

UM POUCO DEMAIS. O SBT, com 
o fim do jornal na hora do almoço, 
está com quatro horas de desenhos 
entre o final da manhã e começo de 
tarde.

Um excesso que só demonstra a 
sua escassez de produtos. Tem gra-
de de mais, para programas de me-
nos. Amargar todo dia um Ibope 
ruim é só uma das consequências.

E MAIS. O SBT com desenhos 
das 10h30 às 14h30, escancara um 
problema que já é de muito tempo, 
a falta de conteúdo, do que colocar 
no ar. 

Outra: nem o título “Bom Dia & 
Cia.”, rigorosamente, está batendo 
mais. De manhã, tudo bem, é bom 
dia mesmo, Mas depois do meio-

-dia, já seria “boa tarde”.

TEATRO. Mel Lisboa e Marcello 
Airoldi seguem com a peça “Mi-
sery”, no Teatro Porto Seguro, em SP, 
até o próximo dia 27.

Próxima escala, Rio de Janeiro, 
no Teatro Firjan SESI Centro.

PROBLEMA DE TODOS. Nas re-
dações, em todo e qualquer fecha-
mento, a expressão “colocar o ele-
fante na caixa de fósforos” serve pa-
ra definir excesso de material para 
pouco espaço ou horário disponí-
vel.

Nossos telejornais, com guer-
ra, pandemia e eleições chegando 
estão lidando com isso. Está difícil 
acomodar tudo.

SERÁ QUE RENDE?. Globoplay 
está iniciando trabalhos para a pro-
dução de uma série sobre a ex-de-
putada Flordelys, acusada de matar 
o marido.

Acha que vale? Será que o públi-
co tem interesse de ver?

CHEQUE EM BRANCO. Os filmes 
policiais sempre funcionaram mui-
to bem no cinema nacional brasi-
leiro. Todos reconhecidos nacional 
e internacionalmente.

Por exemplo: “Tropa de Elite 1 
e 2”. “Cidade de Deus”, “Alemão” 
agora... e que mais? São muito 
poucos. Mesmo com retorno as-
segurado, o investimento deixa 
bem a desejar. Ah, você ainda usa 
cheque?

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PLOLU

SACERDOTE
RAGARRA
QUALTOA
ULPASSE

REATARSS
IEGLOS
NATALINA
FLORIDO

CAISTOGA
NOPENRL
TELEGRAFO

FIBRASPIE
LAALGAS

Local pró-
prio para a
recreação 

de crianças

Exame que
permite sa-
ber o sexo
do bebê 

Religioso
como

Reginaldo
Manzotti

Pronome
demons-
trativo

feminino

Continuar
aquilo que
se tinha in-
terrompido 

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

(?)
Hermanos,

banda
brasileira

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Regula-
doras da
função

intestinal

Planta
marinha

comestível
(pl.)

Fiel;
honesto

Letra com
cedilha

Que 
coisa?
Sílaba 

de "ultra"

Segura
com força
Lição de
disciplina

Antecede 
o "O"

Antigo apa-
relho que
transmitia

mensa-
gens a

distância

Aberto, em
inglês

Interjeição
de alegria

Veste de
juízes

Coloca na
balança

À (?): 
a esmo
Troca de
bola (fut.)

Dígrafo de
"tosse"

Consumido
(o livro)

Consoantes
de "ralo"
Jogo de

simulação

Grande
açude do

Ceará

Organização (abrev.)
Colocar
dia, mês

e ano 

Quitar 
Janela

superior
de carros 

Parte de
um porto

Como fica 
o jardim, na
primavera

Relativa
a 25 de

dezembro

Amável;
cortês

"American
(?)", filme

3/pie — rpg. 4/open. 5/aloés. 6/fibras.

Bom astral para encontrar segurança e aconche-
go na companhia da família neste fi nal de semana, arian-
jo! Aproveite para botar a casa em ordem, terminar tudo 
o que fi cou pendente e até cuidar de alguns serviços, se 
está em home offi ce. Há sinal de ótimas energias para 

fazer consertos em seu cantinho ou comprar algo para o lar.

Apesar do fi m de semana, as estrelas garantem 
pique de sobra pra se jogar no trabalho e causar uma 
ótima impressão por onde passar! Os astros aumentam 
a sua ambição e popularidade, e é um bom momento 
para dar um up na carreira, estabelecer contatos inte-

ressantes, deixar em dia as tarefas que vinha empurrando com a barriga.

Logo cedo, você terá facilidade para cumprir su-
as obrigações. Mas tanto no trabalho quanto na vida 
pessoal, as estrelas mandam um recado: procure agir 
de maneira discreta e esconder seus planos se quiser 
ter sucesso — confi e em sua intuição, fi que na sua e 

não corra riscos desnecessários.

Você começa o fi m de semana com o espírito livre, 
leve e solto, além de muito pique para correr atrás dos seus 
interesses. Se tem planos para uma viagem, vá em frente, 
só não deixe os cuidados de lado e planeje direitinho cada 
passo, belê? Se não der pra botar os pés na estrada, que 

tal visitar lugares diferentes e conhecer novos países através de uma sessão.

O fi m de semana chegou e o desejo de dar um 
rolê, viajar ou visitar os amigos será enorme! Se tiver 
condições, vá em frente sem pensar duas vezes, meu 
docinho de maracujá, mas se não for possível ou pre-
cisar encarar o trabalho primeiro, o jeito é abusar das 

redes sociais para descontrair.

O sabadão começa agitado e o céu avisa que 
vai sobrar disposição para as tarefas domésticas 
e para dar uma geral de cima abaixo na casa toda. 
Também é um ótimo momento para procurar uma 
casa nova, mudar de endereço e conquistar sua in-

dependência, bebê.

Sabadou, Câncer, e o céu garante um astral mais 
descontraído para fazer contatos e lidar com pessoas de 
fora. Se pintar a oportunidade de viajar, mesmo que seja 
rapidinho, vá em frente (sem deixar os cuidados com a pan-
demia de lado!). Mas, se tiver que fi car em casa, tire um tem-

pinho para refl etir, aprender coisas novas e defi nir seus objetivos a longo prazo.

Sabadou, bebê, e os astros destacam o seu la-
do mais sociável, protegendo o convívio com as pes-
soas queridas. Vai ser divertido entrar em contato com 
colegas, amigos e familiares, botar o papo em dia, co-
nhecer gente nova... Vale tudo para manter a solidão 

bem longe! E você tá com tudo para brilhar nas redes sociais.

A Lua segue infernizando o seu astral, e o dese-
jo de descansar, fi car no seu canto ou só se isolar por 
alguns momentos tem tudo para crescer. Se puder se 
recolher e fi car em casa, ótimo, mas se não tem esse 
luxo, a dica é usar sua intuição e capacidade de impro-

viso para virar o jogo e se sair melhor do que todo mundo esperava.

Você começa o sabadão com muita disposição 
para cuidar das pendências e perrengues do dia a dia, 
seja em casa ou no trabalho. Aproveite o bom astral 
para fi nalizar algumas tarefas logo cedo e deixe seu 
cantinho brilhando! O astral também é favorável pra se 

cuidar melhor e praticar exercícios físicos.

Seu signo é conhecido por ser sério e centrado, mas 
vai ser fácil dar asas ao seu lado receptivo hoje. As estrelas 
conspiram para deixar seu jeitinho mais solidário e sociável, 
por isso, aproveite para reunir os amigos e reatar o conta-
to com quem anda sumido, Virgem! Aproveite para relaxar, 

deixar os problemas de lado e estender a mão a alguém que está precisando.

Neste fi nal de semana, com a Lua iluminando seu 
paraíso astral, a diversão está garantida. A sorte vai sorrir 
para você e pode se dar bem em sorteio, rifa ou aposta. In-
clusive, vai fazer um baita sucesso nas redes sociais! Apro-
veite para se encontrar com os amigos, visitar gente querida, 

conhecer um lugar novo, enfi m, sair da rotina e curtir ao máximo o dia de folga.

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)

JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Band vai na 
cola de Record 
e Globo com 
programa 
nas manhãs
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
 

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Sócios(as) do  
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE  
Nos termos do Estatuto Social e do Código Civil (“CC” ou “Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”), ficam os 
senhores associados convocados a participarem de Assembleia Extraordinária que se realizará no dia 14 de 
março de 2022, na sala de reuniões da Associação Médica do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Hermes 
da Fonseca, 1396, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-650, às 19h00, em primeira convocação, ou às 19h30 em 
segunda e última convocação, com a presença de no mínimo o quorum qualificado, para apreciação, discussão 
e deliberação acerca do seguinte assunto: 

 Operação Financeira perante a instituição financeira Sistema de Crédito Cooperativo (“Sicredi”); 
 Alteração do Estatuto Social; 

Caso não possam comparecer, V. Sas. poderão fazer-se representar por outro associado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento estar devidamente datado e assinado 
pelo outorgante, com firma reconhecida em cartório, e ser apresentada ao Presidente da Assembleia antes de 
iniciadas a reunião. 
O Sócio poderá participar e votar a distância em reunião, nos termos do Art. 1.080-A, do CC. 
Natal/RN, 11 de março de 2022. 
Atenciosamente, 

 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ/MF: 08.344.129/0001-29 

 CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

CABRAL & CABRAL LTDA, localizada a Rua Nossa Senhora da Candelária, 3514, Candelária, Natal/RN, 
CEP: 59.065-490, inscrita no CNPJ n° 03.157.086/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA PRÉVIA, 
referente ao projeto de viabilidade ambiental para implantação de posto de revenda de combustíveis líquidos 
(Gasolina Comum e Diesel Comum, Gasolina Aditivada, Etanol e Diesel S-10), a localizar-se no Distrito de 
Cana brava, Macaíba/RN. 

Francisco Canindé Cabral 
Sócio Diretor 

 COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E SERVIÇOS INTEGRADOS
Avenida Prudente de Moraes, 3857 – Shopping Natal Sul – Sala 45 – Lagoa Nova 

CNPJ 03.777.480/0001-90 - Registro OCB/RN – 210/2000
REGISTRO NA JUCERN SOB NIRE Nº 244.0000319.8, EM 17/04/2000.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – A.G.O. 2022

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Habitação, Trabalho e Serviços Integrados -
COOPERCASA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os COOPERADOS para 
participarem da AGO -ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada, no dia 31 de março de 2022, de forma 
presencial e/ou semipresencial, na sede social desta Cooperativa, situada na Avenida Prudente de Moraes, 3857, 
Shopping Natal Sul, Sala 45, Lagoa Nova, CEP: 59.056-200, Natal/RN, nos seguintes horários: Às 18h em primeira 
convocação; às 19h em segunda convocação e às 20h em terceira convocação. Obedecendo ao quórum regulamentar 
de: a) 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em primeira convocação; b) Metade mais um dos cooperados, em 
segunda convocação e c) Mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.
Assuntos de deliberação do dia: 1 - Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, Exercício 2021, acompanhado 
do Parecer do Conselho Fiscal; 1 - 1 - Apresentação do Relatório de Gestão 2021; 1 - 2 - Balanço Patrimonial; 1 - 3 -
Demonstrativo das Sobras ou Perdas do Exercício; 1 - 4 - Plano de Atividades da Cooperativa para o Exercício 2022. 2 -
Rateio das Sobras ou Perdas; 3 - Eleição de Membros do Conselho Fiscal, para o Anuênio 2021/2022; 4 – Deliberação 
e Ratificação do Aumento ou Redução do Capital Social. Obs.: Informamos que todas as medidas sanitárias 
recomendadas pelas autoridades públicas para enfrentamento da COVID-19 serão adotadas, tais como: distanciamento 
mínimo entre os participantes, disponibilização de álcool gel 70%, dentre outros.

Natal/RN, 11 de março de 2022.

Marco Célio Lima Nogueira
Presidente do Conselho de Administração

2x6,5
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação – LO 
com validade até 24/02/2025 da Estação Coletora Satélite (ECS) do Poço 1-PTX-19-RN. Localizado no Campo 
CARDEAL, zona rural, município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Sócio-Diretor 

 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES CPF: 036.720.044-99 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS, 
para extração de AREIA com volume de 2.500 m³/mês em uma área de 8,21 (há), localizado no Sitio Matão de 
Açudinho, na Zona Rural de João Camara-RN. 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES 
REQUERENTE/PROPRIETÁRIO 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

 
Processo: 0859680-82.2020.8.20.5001  
AÇÃO: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)  
AUTOR: WANYA RODRIGUES DA COSTA  
REU: D CELESTE M S DA SILVA FABRICACAO DE ALIMENTOS – ME 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da 

Comarca de Natal, na forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como 
litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94), processo sob nº 0859680-82.2020.8.20.5001, proposta por 
WANYA RODRIGUES DA COSTA contra D CELESTE M S DA SILVA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS - ME, que, pela 
publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): D CELESTE M S DA SILVA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS - ME, 
CNPJ: 23.294.279/0001-69 com último endereço à Avenida Praia de Ponta Negra, 9116, - de 9018/9019 ao fim, Ponta 
Negra, NATAL - RN - CEP: 59092-100, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze 
(15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, 
como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de 
revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o 
MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado na forma do 
artigo 257 do NCPC. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, uti lizando-se os 
códigos a seguir: 
http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO: 20101511595452200000059079447 
PETIÇÃO INICIAL: 20101416521525100000059050407 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-
se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf". Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ 
DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. 
 

NATAL/RN, 21 de julho de 2021 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA  

Juiz(a) de Direito  
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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A torcida do América está prometendo invadir Ceará Mirim 
amanhã na partida contra o Globo. É não é para menos, afi-
nal a equipe rubra é a atual líder do 2° turno, e quer manter a 

liderança. Para isso precisará vencer o tricolor para não depender 
de resultados dos outros. Se vencer seguirá líder isolada, indepen-
dentemente do resultado de Potiguar-M x ABC.

Promete ir em peso

BOLA NOVA. A CBF firmou par-
ceria com uma empresa alemã e a 
série D terá a mesma bola que os 
clubes da 1° divisão disputam o 
campeonato Francês. O modelo da 
bola será uniisport 2.0 e será usada 
durante toda a competição deste 
ano de 2022.

DOIS ENTRE OS TRÊS. O Brasil 
tem dois clubes entre os três consi-
derados os “melhores” do mundo. 
O Chelsea é considerado o melhor 
clube do mundo, após conquistar 
o Mundial de Clubes. O Palmeiras 
é o segundo. E o Atlético-MG é o 
terceiro. É amigos, apesar do Bra-
sil não ser na Europa nosso futebol 
ainda é respeitado por lá.

DE FORA. O lateral esquerdo, 
Felipinho, é ausência certa na par-
tida de amanhã contra o Potiguar-
-M. Jogador está suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. Técnico, 
Moacyr Júnior, ainda não divulgou 

quem o substituirá, se Eduardo ou 
Talyson. Lembrando que Eduar-
do é zagueiro e se jogar por ali será 
improvisado. Felipinho vinha bem, 
do meio para frente, na marcação 
ainda tem deixado a desejar.

MORTE. A guerra entre Rússia 
x Ucrânia faz mais uma morte no 
futebol. O ex-jogador do Shakh-
tar Donetsk, Wladimir Rogovskiy, 
morreu ontem ao ser atingido pe-
los bombardeios russo. O ex-joga-
dor tinha 68 anos. É triste se ter no-
tícias assim.

INVICTO. O Fluminense-RJ vi-
ve um grande momento, para ale-
gria da sua torcida. Como se não 
bastasse ter conquistado a Taça 
Rio antecipadamente, e vir de uma 
grande vitória pela Pré-Libertado-
res da América por 3x1, a equipe 
comandada por, Abel Braga, está 
invicta a doze jogos. É muita ale-
gria junta. Parabéns aos tricolores.

EMPOLGADOS. A torcida do 
Potiguar-M está muito empolga 
para a partida de amanhã con-
tra o ABC. É que com a vitória 
sobre o Globo a equipe rubra 
mossoroense chegou aos sete 
pontos e pode ser, na pior das 
hipóteses, vice-líder, caso ven-
ça o alvinegro. Empolgação não 
faltará aos torcedores amanhã.

SUPERLIGA. Hoje tem Natal 
x Campinas pela Superliga de 
Vôlei. A equipe potiguar rece-
berá a equipe de Campinas às 
19h00, no Palácio dos Esportes, 
querendo mais uma vitória pa-
ra chegar mais forte nos playo-
ffs. Sucesso ao nosso represen-
tante.

QUE FASE. A diretoria do 
Vasco da Gama foi surpreendi-
da no dia de ontem com a notí-
cia de que uma associação que 
representa os funcionários de 
clubes de futebol do Brasil, en-
trou na justiça pedindo o blo-
queio de R$ 20 milhões de reais, 
dos R$ 70 milhões que o clube 
recebeu como adiantamen-
to da empresa americana 777, 
para quitação de débitos traba-
lhistas acordados com ex-fun-
cionários do clube. É amigos, 
pouca farinha, meu pirão pri-
meiro. Que situação a do Vasco.

Em partida válida pela 21ª 
rodada da Superliga Mas-
culina de Vôlei  e décima 

rodada do returno, Natal recebe 
o Vôlei Renata Campinas neste 
sábado 12, às 19h, no Palácio dos 

Esportes Djalma Maranhão, em 
Petrópolis. Com a vaga garan-
tida na segunda fase, a equipe 
natalense atualmente é a sétima 
colocada, com 28 pontos, e joga 
contra um adversário direto na 

busca de uma posição melhor 
na tabela: o Campinas, que está 
na sexta posição, com 31 pontos.

Os ingressos para a partida 
custam R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 
a meia meia entrada, e podem ser 
adquiridos online clicando Aqui  
ou presencialmente no Aeroclu-
be (sexta, dia 11, até às 20h).

Na rodada passada, o Natal 
venceu o Farma Conde Vôlei - 
São José por 3 sets a 0 e o Cam-
pinas venceu o Montes Claros 
América Vôlei por 3 sets a 2 em 
partida bastante disputada. O 
Funvic Natal é a única repre-
sentante do Norte-Nordeste na 
principal competição do Vôlei 
Nacional e os jogos são transmi-
tidos pelo SporTV e Canal Vôlei 
Brasil.

Superliga: Natal enfrenta 
Vôlei Campinas no 
Palácio dos Esportes
Ingressos custam R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 
a meia, podendo ser adquiridos online

Na rodada passada, o Natal (foto) venceu o Farma Conde Vôlei - São José por 3 sets a 0

DIVULGAÇÃO/SEL

PEDRO NETOEsporte
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto



Entre as principais redes, 
o modelo de grade é pra-
ticamente o mesmo na 

faixa da manhã, com entreteni-
mento e informações que po-
dem ser bastante úteis para o 
público do horário. E, no vento 
batendo a favor, também não 
tem erro na questão da audiên-
cia e parte comercial.

Só o SBT, porque o dono 
Silvio Santos quer assim, nada 
contra a maré e ainda mantém 
os desenhos animados. O “Vem 
pra Cá”, já de saudosa memó-
ria, não passou de uma frus-
trante tentativa, principalmen-

te porque o que foi colocado no 
papel, na prática, virou outra 
coisa.  

E a Band, na esteira do que 
Record, com o “Hoje em Dia”, 
e Globo, “Mais Você” e “En-
contro”, já fazem, passou a en-
tender que este é um bom ca-
minho, e talvez único, a seguir. 
Vem daí o desejo de lançar, ain-
da neste primeiro semestre e 
também para o começo de dia, 
a sua revista eletrônica, com 
apresentação da ex-Globo, Cis-
sa Guimarães, e Edu Guedes, 
que já é da casa.

Uma ideia que entusiasma 
e que agora só está na depen-
dência do lado comercial. Pro-
blema. É por aí que as coisas na 
Band têm se complicado nos 
últimos tempos.  
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 Os serviços de streaming es-
tão virando anunciantes da televi-
são...
 ... Além da necessidade que 

existe, também é um indicativo de 
pacífica convivência...
 ... Que poderá se estreitar 

mais nos próximos tempos com 
prováveis ou iminentes parce-
rias...
 ... Quem, no passado, che-

gou a imaginar Globo e Televisiva 
de braços dados...
 ... Televisa, aliás, que lançou 

a sua plataforma, mas ainda não 
anunciou planos para o Brasil.
 Assim como várias críticas 

partiram daqui a respeito, vale 
destacar a direção de fotografia da 
novela “Além da Ilusão”, da Glo-
bo...
 ... Em cada capítulo percebe-

-se que, atrás de tudo, existe uma 
equipe competente trabalhando e 
cuidando de todos os detalhes.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

UM POUCO DEMAIS. O SBT, com 
o fim do jornal na hora do almoço, 
está com quatro horas de desenhos 
entre o final da manhã e começo de 
tarde.

Um excesso que só demonstra a 
sua escassez de produtos. Tem gra-
de de mais, para programas de me-
nos. Amargar todo dia um Ibope 
ruim é só uma das consequências.

E MAIS. O SBT com desenhos 
das 10h30 às 14h30, escancara um 
problema que já é de muito tempo, 
a falta de conteúdo, do que colocar 
no ar. 

Outra: nem o título “Bom Dia & 
Cia.”, rigorosamente, está batendo 
mais. De manhã, tudo bem, é bom 
dia mesmo, Mas depois do meio-

-dia, já seria “boa tarde”.

TEATRO. Mel Lisboa e Marcello 
Airoldi seguem com a peça “Mi-
sery”, no Teatro Porto Seguro, em SP, 
até o próximo dia 27.

Próxima escala, Rio de Janeiro, 
no Teatro Firjan SESI Centro.

PROBLEMA DE TODOS. Nas re-
dações, em todo e qualquer fecha-
mento, a expressão “colocar o ele-
fante na caixa de fósforos” serve pa-
ra definir excesso de material para 
pouco espaço ou horário disponí-
vel.

Nossos telejornais, com guer-
ra, pandemia e eleições chegando 
estão lidando com isso. Está difícil 
acomodar tudo.

SERÁ QUE RENDE?. Globoplay 
está iniciando trabalhos para a pro-
dução de uma série sobre a ex-de-
putada Flordelys, acusada de matar 
o marido.

Acha que vale? Será que o públi-
co tem interesse de ver?

CHEQUE EM BRANCO. Os filmes 
policiais sempre funcionaram mui-
to bem no cinema nacional brasi-
leiro. Todos reconhecidos nacional 
e internacionalmente.

Por exemplo: “Tropa de Elite 1 
e 2”. “Cidade de Deus”, “Alemão” 
agora... e que mais? São muito 
poucos. Mesmo com retorno as-
segurado, o investimento deixa 
bem a desejar. Ah, você ainda usa 
cheque?

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PLOLU

SACERDOTE
RAGARRA
QUALTOA
ULPASSE

REATARSS
IEGLOS
NATALINA
FLORIDO

CAISTOGA
NOPENRL
TELEGRAFO

FIBRASPIE
LAALGAS

Local pró-
prio para a
recreação 

de crianças

Exame que
permite sa-
ber o sexo
do bebê 

Religioso
como

Reginaldo
Manzotti

Pronome
demons-
trativo

feminino

Continuar
aquilo que
se tinha in-
terrompido 

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

(?)
Hermanos,

banda
brasileira

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Regula-
doras da
função

intestinal

Planta
marinha

comestível
(pl.)

Fiel;
honesto

Letra com
cedilha

Que 
coisa?
Sílaba 

de "ultra"

Segura
com força
Lição de
disciplina

Antecede 
o "O"

Antigo apa-
relho que
transmitia

mensa-
gens a

distância

Aberto, em
inglês

Interjeição
de alegria

Veste de
juízes

Coloca na
balança

À (?): 
a esmo
Troca de
bola (fut.)

Dígrafo de
"tosse"

Consumido
(o livro)

Consoantes
de "ralo"
Jogo de

simulação

Grande
açude do

Ceará

Organização (abrev.)
Colocar
dia, mês

e ano 

Quitar 
Janela

superior
de carros 

Parte de
um porto

Como fica 
o jardim, na
primavera

Relativa
a 25 de

dezembro

Amável;
cortês

"American
(?)", filme

3/pie — rpg. 4/open. 5/aloés. 6/fibras.

Bom astral para encontrar segurança e aconche-
go na companhia da família neste fi nal de semana, arian-
jo! Aproveite para botar a casa em ordem, terminar tudo 
o que fi cou pendente e até cuidar de alguns serviços, se 
está em home offi ce. Há sinal de ótimas energias para 

fazer consertos em seu cantinho ou comprar algo para o lar.

Apesar do fi m de semana, as estrelas garantem 
pique de sobra pra se jogar no trabalho e causar uma 
ótima impressão por onde passar! Os astros aumentam 
a sua ambição e popularidade, e é um bom momento 
para dar um up na carreira, estabelecer contatos inte-

ressantes, deixar em dia as tarefas que vinha empurrando com a barriga.

Logo cedo, você terá facilidade para cumprir su-
as obrigações. Mas tanto no trabalho quanto na vida 
pessoal, as estrelas mandam um recado: procure agir 
de maneira discreta e esconder seus planos se quiser 
ter sucesso — confi e em sua intuição, fi que na sua e 

não corra riscos desnecessários.

Você começa o fi m de semana com o espírito livre, 
leve e solto, além de muito pique para correr atrás dos seus 
interesses. Se tem planos para uma viagem, vá em frente, 
só não deixe os cuidados de lado e planeje direitinho cada 
passo, belê? Se não der pra botar os pés na estrada, que 

tal visitar lugares diferentes e conhecer novos países através de uma sessão.

O fi m de semana chegou e o desejo de dar um 
rolê, viajar ou visitar os amigos será enorme! Se tiver 
condições, vá em frente sem pensar duas vezes, meu 
docinho de maracujá, mas se não for possível ou pre-
cisar encarar o trabalho primeiro, o jeito é abusar das 

redes sociais para descontrair.

O sabadão começa agitado e o céu avisa que 
vai sobrar disposição para as tarefas domésticas 
e para dar uma geral de cima abaixo na casa toda. 
Também é um ótimo momento para procurar uma 
casa nova, mudar de endereço e conquistar sua in-

dependência, bebê.

Sabadou, Câncer, e o céu garante um astral mais 
descontraído para fazer contatos e lidar com pessoas de 
fora. Se pintar a oportunidade de viajar, mesmo que seja 
rapidinho, vá em frente (sem deixar os cuidados com a pan-
demia de lado!). Mas, se tiver que fi car em casa, tire um tem-

pinho para refl etir, aprender coisas novas e defi nir seus objetivos a longo prazo.

Sabadou, bebê, e os astros destacam o seu la-
do mais sociável, protegendo o convívio com as pes-
soas queridas. Vai ser divertido entrar em contato com 
colegas, amigos e familiares, botar o papo em dia, co-
nhecer gente nova... Vale tudo para manter a solidão 

bem longe! E você tá com tudo para brilhar nas redes sociais.

A Lua segue infernizando o seu astral, e o dese-
jo de descansar, fi car no seu canto ou só se isolar por 
alguns momentos tem tudo para crescer. Se puder se 
recolher e fi car em casa, ótimo, mas se não tem esse 
luxo, a dica é usar sua intuição e capacidade de impro-

viso para virar o jogo e se sair melhor do que todo mundo esperava.

Você começa o sabadão com muita disposição 
para cuidar das pendências e perrengues do dia a dia, 
seja em casa ou no trabalho. Aproveite o bom astral 
para fi nalizar algumas tarefas logo cedo e deixe seu 
cantinho brilhando! O astral também é favorável pra se 

cuidar melhor e praticar exercícios físicos.

Seu signo é conhecido por ser sério e centrado, mas 
vai ser fácil dar asas ao seu lado receptivo hoje. As estrelas 
conspiram para deixar seu jeitinho mais solidário e sociável, 
por isso, aproveite para reunir os amigos e reatar o conta-
to com quem anda sumido, Virgem! Aproveite para relaxar, 

deixar os problemas de lado e estender a mão a alguém que está precisando.

Neste fi nal de semana, com a Lua iluminando seu 
paraíso astral, a diversão está garantida. A sorte vai sorrir 
para você e pode se dar bem em sorteio, rifa ou aposta. In-
clusive, vai fazer um baita sucesso nas redes sociais! Apro-
veite para se encontrar com os amigos, visitar gente querida, 

conhecer um lugar novo, enfi m, sair da rotina e curtir ao máximo o dia de folga.

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)

JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Band vai na 
cola de Record 
e Globo com 
programa 
nas manhãs

Sábado e domingo, 12 e 13 de março de 2022 • 15Esportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
 

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Sócios(as) do  
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE  
Nos termos do Estatuto Social e do Código Civil (“CC” ou “Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”), ficam os 
senhores associados convocados a participarem de Assembleia Extraordinária que se realizará no dia 14 de 
março de 2022, na sala de reuniões da Associação Médica do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Hermes 
da Fonseca, 1396, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-650, às 19h00, em primeira convocação, ou às 19h30 em 
segunda e última convocação, com a presença de no mínimo o quorum qualificado, para apreciação, discussão 
e deliberação acerca do seguinte assunto: 

 Operação Financeira perante a instituição financeira Sistema de Crédito Cooperativo (“Sicredi”); 
 Alteração do Estatuto Social; 

Caso não possam comparecer, V. Sas. poderão fazer-se representar por outro associado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento estar devidamente datado e assinado 
pelo outorgante, com firma reconhecida em cartório, e ser apresentada ao Presidente da Assembleia antes de 
iniciadas a reunião. 
O Sócio poderá participar e votar a distância em reunião, nos termos do Art. 1.080-A, do CC. 
Natal/RN, 11 de março de 2022. 
Atenciosamente, 

 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ/MF: 08.344.129/0001-29 

 CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

CABRAL & CABRAL LTDA, localizada a Rua Nossa Senhora da Candelária, 3514, Candelária, Natal/RN, 
CEP: 59.065-490, inscrita no CNPJ n° 03.157.086/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA PRÉVIA, 
referente ao projeto de viabilidade ambiental para implantação de posto de revenda de combustíveis líquidos 
(Gasolina Comum e Diesel Comum, Gasolina Aditivada, Etanol e Diesel S-10), a localizar-se no Distrito de 
Cana brava, Macaíba/RN. 

Francisco Canindé Cabral 
Sócio Diretor 

 COOPERATIVA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E SERVIÇOS INTEGRADOS
Avenida Prudente de Moraes, 3857 – Shopping Natal Sul – Sala 45 – Lagoa Nova 

CNPJ 03.777.480/0001-90 - Registro OCB/RN – 210/2000
REGISTRO NA JUCERN SOB NIRE Nº 244.0000319.8, EM 17/04/2000.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – A.G.O. 2022

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Habitação, Trabalho e Serviços Integrados -
COOPERCASA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os COOPERADOS para 
participarem da AGO -ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada, no dia 31 de março de 2022, de forma 
presencial e/ou semipresencial, na sede social desta Cooperativa, situada na Avenida Prudente de Moraes, 3857, 
Shopping Natal Sul, Sala 45, Lagoa Nova, CEP: 59.056-200, Natal/RN, nos seguintes horários: Às 18h em primeira 
convocação; às 19h em segunda convocação e às 20h em terceira convocação. Obedecendo ao quórum regulamentar 
de: a) 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em primeira convocação; b) Metade mais um dos cooperados, em 
segunda convocação e c) Mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.
Assuntos de deliberação do dia: 1 - Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, Exercício 2021, acompanhado 
do Parecer do Conselho Fiscal; 1 - 1 - Apresentação do Relatório de Gestão 2021; 1 - 2 - Balanço Patrimonial; 1 - 3 -
Demonstrativo das Sobras ou Perdas do Exercício; 1 - 4 - Plano de Atividades da Cooperativa para o Exercício 2022. 2 -
Rateio das Sobras ou Perdas; 3 - Eleição de Membros do Conselho Fiscal, para o Anuênio 2021/2022; 4 – Deliberação 
e Ratificação do Aumento ou Redução do Capital Social. Obs.: Informamos que todas as medidas sanitárias 
recomendadas pelas autoridades públicas para enfrentamento da COVID-19 serão adotadas, tais como: distanciamento 
mínimo entre os participantes, disponibilização de álcool gel 70%, dentre outros.

Natal/RN, 11 de março de 2022.

Marco Célio Lima Nogueira
Presidente do Conselho de Administração
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação – LO 
com validade até 24/02/2025 da Estação Coletora Satélite (ECS) do Poço 1-PTX-19-RN. Localizado no Campo 
CARDEAL, zona rural, município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Sócio-Diretor 

 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES CPF: 036.720.044-99 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS, 
para extração de AREIA com volume de 2.500 m³/mês em uma área de 8,21 (há), localizado no Sitio Matão de 
Açudinho, na Zona Rural de João Camara-RN. 

 
RODRIGO BANDEIRA MARQUES 
REQUERENTE/PROPRIETÁRIO 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

 
Processo: 0859680-82.2020.8.20.5001  
AÇÃO: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)  
AUTOR: WANYA RODRIGUES DA COSTA  
REU: D CELESTE M S DA SILVA FABRICACAO DE ALIMENTOS – ME 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da 

Comarca de Natal, na forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como 
litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94), processo sob nº 0859680-82.2020.8.20.5001, proposta por 
WANYA RODRIGUES DA COSTA contra D CELESTE M S DA SILVA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS - ME, que, pela 
publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): D CELESTE M S DA SILVA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS - ME, 
CNPJ: 23.294.279/0001-69 com último endereço à Avenida Praia de Ponta Negra, 9116, - de 9018/9019 ao fim, Ponta 
Negra, NATAL - RN - CEP: 59092-100, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze 
(15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, 
como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de 
revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o 
MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado na forma do 
artigo 257 do NCPC. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, uti lizando-se os 
códigos a seguir: 
http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO: 20101511595452200000059079447 
PETIÇÃO INICIAL: 20101416521525100000059050407 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-
se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf". Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ 
DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. 
 

NATAL/RN, 21 de julho de 2021 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA  

Juiz(a) de Direito  
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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A torcida do América está prometendo invadir Ceará Mirim 
amanhã na partida contra o Globo. É não é para menos, afi-
nal a equipe rubra é a atual líder do 2° turno, e quer manter a 

liderança. Para isso precisará vencer o tricolor para não depender 
de resultados dos outros. Se vencer seguirá líder isolada, indepen-
dentemente do resultado de Potiguar-M x ABC.

Promete ir em peso

BOLA NOVA. A CBF firmou par-
ceria com uma empresa alemã e a 
série D terá a mesma bola que os 
clubes da 1° divisão disputam o 
campeonato Francês. O modelo da 
bola será uniisport 2.0 e será usada 
durante toda a competição deste 
ano de 2022.

DOIS ENTRE OS TRÊS. O Brasil 
tem dois clubes entre os três consi-
derados os “melhores” do mundo. 
O Chelsea é considerado o melhor 
clube do mundo, após conquistar 
o Mundial de Clubes. O Palmeiras 
é o segundo. E o Atlético-MG é o 
terceiro. É amigos, apesar do Bra-
sil não ser na Europa nosso futebol 
ainda é respeitado por lá.

DE FORA. O lateral esquerdo, 
Felipinho, é ausência certa na par-
tida de amanhã contra o Potiguar-
-M. Jogador está suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. Técnico, 
Moacyr Júnior, ainda não divulgou 

quem o substituirá, se Eduardo ou 
Talyson. Lembrando que Eduar-
do é zagueiro e se jogar por ali será 
improvisado. Felipinho vinha bem, 
do meio para frente, na marcação 
ainda tem deixado a desejar.

MORTE. A guerra entre Rússia 
x Ucrânia faz mais uma morte no 
futebol. O ex-jogador do Shakh-
tar Donetsk, Wladimir Rogovskiy, 
morreu ontem ao ser atingido pe-
los bombardeios russo. O ex-joga-
dor tinha 68 anos. É triste se ter no-
tícias assim.

INVICTO. O Fluminense-RJ vi-
ve um grande momento, para ale-
gria da sua torcida. Como se não 
bastasse ter conquistado a Taça 
Rio antecipadamente, e vir de uma 
grande vitória pela Pré-Libertado-
res da América por 3x1, a equipe 
comandada por, Abel Braga, está 
invicta a doze jogos. É muita ale-
gria junta. Parabéns aos tricolores.

EMPOLGADOS. A torcida do 
Potiguar-M está muito empolga 
para a partida de amanhã con-
tra o ABC. É que com a vitória 
sobre o Globo a equipe rubra 
mossoroense chegou aos sete 
pontos e pode ser, na pior das 
hipóteses, vice-líder, caso ven-
ça o alvinegro. Empolgação não 
faltará aos torcedores amanhã.

SUPERLIGA. Hoje tem Natal 
x Campinas pela Superliga de 
Vôlei. A equipe potiguar rece-
berá a equipe de Campinas às 
19h00, no Palácio dos Esportes, 
querendo mais uma vitória pa-
ra chegar mais forte nos playo-
ffs. Sucesso ao nosso represen-
tante.

QUE FASE. A diretoria do 
Vasco da Gama foi surpreendi-
da no dia de ontem com a notí-
cia de que uma associação que 
representa os funcionários de 
clubes de futebol do Brasil, en-
trou na justiça pedindo o blo-
queio de R$ 20 milhões de reais, 
dos R$ 70 milhões que o clube 
recebeu como adiantamen-
to da empresa americana 777, 
para quitação de débitos traba-
lhistas acordados com ex-fun-
cionários do clube. É amigos, 
pouca farinha, meu pirão pri-
meiro. Que situação a do Vasco.

Em partida válida pela 21ª 
rodada da Superliga Mas-
culina de Vôlei  e décima 

rodada do returno, Natal recebe 
o Vôlei Renata Campinas neste 
sábado 12, às 19h, no Palácio dos 

Esportes Djalma Maranhão, em 
Petrópolis. Com a vaga garan-
tida na segunda fase, a equipe 
natalense atualmente é a sétima 
colocada, com 28 pontos, e joga 
contra um adversário direto na 

busca de uma posição melhor 
na tabela: o Campinas, que está 
na sexta posição, com 31 pontos.

Os ingressos para a partida 
custam R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 
a meia meia entrada, e podem ser 
adquiridos online clicando Aqui  
ou presencialmente no Aeroclu-
be (sexta, dia 11, até às 20h).

Na rodada passada, o Natal 
venceu o Farma Conde Vôlei - 
São José por 3 sets a 0 e o Cam-
pinas venceu o Montes Claros 
América Vôlei por 3 sets a 2 em 
partida bastante disputada. O 
Funvic Natal é a única repre-
sentante do Norte-Nordeste na 
principal competição do Vôlei 
Nacional e os jogos são transmi-
tidos pelo SporTV e Canal Vôlei 
Brasil.

Superliga: Natal enfrenta 
Vôlei Campinas no 
Palácio dos Esportes
Ingressos custam R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 
a meia, podendo ser adquiridos online

Na rodada passada, o Natal (foto) venceu o Farma Conde Vôlei - São José por 3 sets a 0

DIVULGAÇÃO/SEL

PEDRO NETOEsporte
pedroneto1704@gmail.com@pedroneto



• Sábado e domingo, 12 e 13 de março de 202216 Esportes


