
Copa RN

Fátima atende pedido de Lula, 
e Walter será candidato a vice

“É uma vergonha o legado que Carlos 
Eduardo deixou para os natalenses”

Anúncio oficial da chapa liderada pela governadora , que tentará a reeleição, deve ser feito ainda nesta semana

Companheiros

Rogério Marinho:

Prego batido, ponta virada, 
com as bênção do ex-presi-
dente Lula da Silva:  o presi-

dente estadual do MDB, deputa-

do federal Walter Alves, será o vi-
ce na chapa da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), para as elei-
ções de outubro. O anúncio ofi-

cial deverá ser feito pela petis-
ta ainda nesta semana. Assim, 
completa-se a chapa majoritária 
encabeçada pela gestora. A de-

finição de Fátima atende a um 
pedido feito por Lula, que dese-
ja o MDB apoiando sua candida-
tura à Presidência da República.

Enquanto isso, o presidente da 
Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB), deverá disputar 
a reeleição.

Petista Fátima Bezerra e o emedebista Walter Alves conversam há meses e estão perto de ofi cializar a chapa que disputará o Governo do Estado
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MDB nordestino 
articulou nome de 
Walter vice de Fátima
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Ney Lopes

Fabrícia Mesquita

Luiz Almir

Senadora Simone Tebet nunca 
teve o apoio do seu partido, o MDB

Sal rosa do Himalaia não é 
melhor que o sal tradicional

Novo presidente do Republicanos  
monta nominata forte para 2022

Um dos principais articu-
ladores no processo foi Re-
nan Calheiros, interessado 
no apoio do MDB a Lula.
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Indústria

Grupo já não conta mais 
com candidatura a governador 
do presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira (PSDB).

Oposição corre 
atrás de nome 
para o Governo

__PÁG.9

VAR entrará em campo 
pela primeira vez no RN

 O presidente da Comissão de 
Arbitragem de Futebol do RN, Ri-
cardo Albuquerque, informou 
que a decisão da final da Copa 

RN, entre América e ABC, terá o 
uso do VAR. Será a primeira vez 
que a elite do futebol norte-rio-
-grandense usará o recurso. 
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EX
EM

PL
AR

 D
O 

AS
SI

NA
NT

E 



• Terça-feira, 5 de abril de 20222 Política

FILIADO A 

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não tra-
duzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa 
tão-somente a promover o debate e a refl exão sobre proble-
mas dos mais variados segmentos da sociedade.

www.agorarn.com.br
Alex Viana 

Diretor-Presidente
Edilson Viana

Dir.Administrativo
Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br

       84 98117-1718

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
RUA DOS CAICÓS, N° 2305-D 

NOSSA SRA. DE NAZARÉ, NATAL/RN - CEP: 59060-700

Sem legislação defi nida, fake 
news têm punições desiguais
Tema é uma das preocupações das eleições de outubro; cortes ainda não têm uma jurisprudência consolidada

BRASÍLIA, 04 (AG) - No centro 
da disputa eleitoral de ou-
tubro e foco de esforços do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e da Câmara dos Deputados, que 
tenta aprovar projeto de lei sobre 
o tema, as fake news têm um des-
fecho variado na Justiça, segundo 
levantamento feito pelo Globo. O 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
por exemplo, condenou um depu-
tado federal pela prática em 2020. 
Em São Paulo, um vereador teve 
que pagar indenização ao ago-
ra ex-governador João Doria. Em 
outros casos, porém, os ofendi-
dos não conseguiram comprovar 
a prática de fake news, ou então o 
juiz entendeu que as declarações 
e notícias apontadas como falsas 
não podiam ser classificadas co-
mo inverídicas.

Na Justiça Eleitoral, já houve 
decisão em que o juiz argumentou 
que as pessoas não tinham como 
ter conhecimento de que o con-
teúdo poderia ser “sabidamente 
inverídico” e que o seu comparti-
lhamento em grupos WhatsApp se 

dava num espaço restrito que não 
tinha capacidade de impactar o re-
sultado nas eleições.

O Globo localizou três casos de 
fake news analisados no STF e re-
cebeu da Procuradoria-Geral Elei-
toral (PGE) um levantamento com 
15 ações que tramitaram ou trami-
tam na Justiça Eleitoral, das quais 
14 da eleição de 2020 e um da pré-
-campanha de 2022. A PGE des-
tacou que pode haver mais casos 
além desses.

Na avaliação do advogado Luiz 
Eduardo Peccinin, especialista em 
Direito Eleitoral, a Justiça ainda es-
tá aprendendo sobre o fenômeno 
das fake news, embora tenha evo-
luído e traçado alguns limites que 
considera importantes:

“O Judiciário, por exemplo, 
compreendeu que nem toda fake 
news é um fato inverídico, mas 
também pode ser uma narrativa 
manipulada ou descontextuali-
zada. Também, importante lem-
brar que a tecnologia e as técnicas 
discursivas sempre irão evoluir e, 
com isso, o direito também deve-

rá. O equilíbrio é saber deixar essa 
abertura sem prejudicar a segu-
rança jurídica da sociedade, o que 
não é fácil em um tema que toca a 
todos diariamente”, avaliou Pecci-
nin.

Em agosto de 2020, por unani-
midade, a Primeira Turma conde-
nou o deputado Éder Mauro (PL-
-PA) pelo crime de difamação, por 
adulterar e divulgar no Facebook 
um discurso do ex-deputado Je-
an Wyllys (PSOL-RJ) para parecer 
que ele tinha preconceito contra 
negros e pobres. A pena foi baixa: 
um ano de detenção, convertida 
no pagamento de 30 salários mí-
nimos e multa de 36 salários mí-
nimos. Na época do julgamento, a 
defesa negou as acusações. Segun-
do os advogados, não há provas de 
que o réu tinha conhecimento da 
montagem.

Em agosto de 2018, o então mi-
nistro Marco Aurélio Mello negou 
uma liminar para revogar a prisão 
preventiva de um homem preso 
no Pará — havia a suspeita de cri-
mes de associação criminosa, ca-

lúnia, difamação e injúria. Foram 
apreendidos na casa dele 17 em-
balagens de chips usados e 49 la-
crados, aparelhos celulares e do-
cumentos com referência, escrita 
à mão, às fake news. Acredita-se 
que um grupo criminoso divulga-
va ofensas e falsas notícias na in-
ternet. Posteriormente, a defesa 
desistiu da ação no STF e ela foi ar-
quivada.

Em junho de 2021 , o minis-
tro Nunes Marques negou um 
pedido feito por um vereador 
para suspender a decisão que o 
condenou a pagar R$ 90 mil a 
João Doria quando ele era pré-
-candidato ao governo paulis-
ta. O vereador foi condenado 
na Justiça de São Paulo, que viu 
fake news na “massiva difusão e 
compartilhamento na mídia ele-
trônica (Facebook e Instagram), 
bem como por meio de aplicati-
vo de mensagens instantâneas 
do WhatsApp, de textos e notí-
cias de cunho ofensivo e calu-
nioso”. Num post foi divulgado 
que Doria responderia processo 

criminal, podendo ser preso.

CONSTITUIÇÃO. No STF, a de-
fesa citou trecho da Constituição 
que garante a “inviolabilidade dos 
vereadores por suas opiniões, pa-
lavras e votos no exercício do man-
dato e na circunscrição do muni-
cípio”. Em sua decisão mantendo 
a condenação, Nunes Marques 
destacou que, segundo o TJ-SP, “as 
palavras proferidas pelo réu não se 
continham nos limites do exercí-
cio do mandato do Prefeito (Do-
ria)”. A defesa apresentou um re-
curso, que foi negado.

Neste ano, há um caso de re-
presentação contra uma pessoa, 
da qual se conhece só o nome que 
ela usa no WhatsApp, que fez um 
vídeo com montagem em que um 
pré-candidato ao governo do Piauí 
convidaria pessoas para evento 
com o presidente Jair Bolsonaro.

Em alguns casos, os juízes até 
entendem que há termos ofensi-
vos e determinam a retirada, mas 
não reconhecem divulgação de 
notícia “falsa”. 

DIVULGAÇÃO
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A imprensa liga-
da ao bolsona-
rismo já anteci-

pava, no fim de sema-
na, que a candidatura 
do presidente da As-
sembleia, deputado 
Ezequiel Ferreira (PS-
DB), tinha subido no 
telhado. Numa articu-
lação do senador Re-
nan Calheiros (MDB), 
interessado no apoio 
do MDB do Nordeste 
ao nome de Lula da 
Silva (PT), Lula convenceu a governadora Fátima Bezerra da 
importância de ter o MDB em seu palanque e apresentou o 
nome de Walter Alves para vice. 

Segundo informações que vazaram na tarde de ontem, o 

chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves, te-
ria confirmado o no-
me de Walter Alves 
como vice na chapa 
da reeleição de Fáti-
ma Bezerra. O nome 
do deputado federal 
do MDB como vice 
deverá ser anuncia-
do nesta terça-feira 
ou, no mais tardar, 
na quarta.

Na verdade, o 
MDB volta aos bra-

ços de Fátima Bezerra como antes.Reuniões ocorreram, 
desde a última sexta-feira, com a certeza que  Ezequiel Fer-
reira não seria mais opção, como sempre demonstrou isso. 
Ele nunca fez agenda ou se colocou no tabuleiro. 

MDB do Nordeste articulou nome de 
Walter Alves vice de Fátima e Lula aprovou

SEM TRABALHO. Do ex-ministro Rogério Mari-
nho, sobre o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. “Só 
o vejo nas redes sociais, na praia, tomando água de 
coco... Então esse cidadão não trabalha. Deve ser 
muito rico. Deve ter muitas rendas para viver sem 
trabalhar”, afirmou na 96 FM.

PL. A primeira-dama de São Gonçalo do Ama-
rante, Terezinha Maia, continuou no PL, mesmo 
sendo uma legenda bolsonrista. Deputados que in-
tegram a federação PV, PCdoB e PT não aceitaram a 
esposa do prefeito Paulinho Emídio (Pros).

CALADINHO. O ex-secretário Jaime Calado apa-
gou a luz e saiu bem caladinho do Pros. Deixou ain-
da a senadora Zenaide Maia. Toda nominata foi pa-
ra o Republicanos. A luta de Jaime, Vitor Hugo, Már-
cia Maia e outros seis nomes é garantir 170 mil vo-
tos para eleger um federal. Não será fácil. 

PROGRESSISTAS. O deputado Beto Rosado anda 
muito esforçado para juntar a nominata do PP e ga-
rantir pelo menos sua reeleição. O problema é que, 
mesmo com a foto de sete nomes, o partido começa 
a campanha sem garantir até 170 mil votos.

Walter Alves será o vice de Fátima; 
anúncio deve ser feito esta semana
Enquanto isso, oposição bolsonarista continua patinando em busca de um nome que possa ameaçar possível reeleição

Já está praticamente certo que o 
presidente estadual do MDB, o 
deputado federal Walter Alves, 

será o vice na chapa da governado-
ra Fátima Bezerra (PT), para as elei-
ções de outubro. O anúncio oficial 
deverá ser feito pela petista ainda 
esta semana. Assim, completa-se a 
chapa majoritária encabeçada pe-
la gestora. A definição de Fátima 
atende a um pedido feito pelo ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT), que deseja o MDB em seu 
palanque apoiando sua candidatu-
ra à Presidência da República.

Conforme informações co-
lhidas pelo AGORA RN, Lula teria 
mostrado à Fátima a importância 
do apoio político eleitoral do MDB 
para que as eleições de outubro 
deste ano sejam vitoriosas para os 
petistas no Rio Grande do Norte e 
a participação de Walter na chapa 
majoritária seria essencial para o 
sucesso. Coube ao chefe do Gabi-
nete Civil do Estado e articulador 
político da governadora, Raimun-
do Alves, informar a Walter que ele 
será o vice-governador do RN.

Enquanto isso, a oposição bol-

sonarista potiguar continua pati-
nando em busca de um nome de 
peso político que possa rivalizar e 
principalmente, ameaçar a possí-
vel reeleição da gestora petista. Pe-
lo que os potiguares têm acompa-
nhado com as últimas pesquisas 
eleitorais de intenção de votos no 
Estado, caso não ocorra uma revi-
ravolta nos próximos meses, a pro-
babilidade de Fátima ganhar a elei-
ção sem muito esforço é grande.

Em entrevista recente ao AGO-
RA RN, Raimundo Alves admitiu 
que os diálogos entre Fátima Be-
zerra e Walter Alves, sempre com 
a presença experiente e sorridente 
de seu pai, o ex-senador Garibaldi 
Alves Filho, não haviam se encerra-
do e continuavam firmes.

“Até o momento, não fomos co-
municados pelos deputados Eze-
quiel Ferreira e Walter Alves, ambos 
presidentes dos seus respectivos 

partidos no Rio Grande do Norte, 
que eles formariam uma chapa da 
oposição à Fátima. Portanto, não 
fomos informados sobre a inter-
rupção dos diálogos que estamos 
mantendo”, afirmou, na época.

E ressaltou que a governadora 
continua aberta aos diálogos e às 
negociações com os partidos alia-
dos. “Estamos aguardando uma 
decisão por parte de Ezequiel e 
Walter. Eles precisam dizer se estão 

encerradas as nossas conversas. 
Até porque o respeito, sinceridade 
e franqueza são essenciais entre os 
interlocutores para que haja credi-
bilidade no diálogo”, afirmou.

EZEQUIEL DESMENTE “DESIS-
TÊNCIA”. Não se pode desistir do 
que nunca se cogitou ser ou ter.

Com esse entendimento, o pre-
sidente estadual do PSDB, deputa-
do estadual Ezequiel Ferreira infor-
mou que não procede a informa-
ção que circulou em blogs e basti-
dores da política do Estado nesta 
segunda-feira 4, que ele teria desis-
tido de ser vice-governador de Fáti-
ma, porque o tucano nunca anun-
ciou publicamente que seria can-
didato ao cargo. Muito menos, que 
iria disputar  o cargo de governador 
contra Fátima Bezerra. 

Um possível rompimento com 
a gestora petista, que foi muito alar-
deado nas últimas semanas, dando 
conta de que Ezequiel Ferreira teria 
se debandado para o lado da opo-
sição e já estaria próximo de anun-
ciar o feito, também foi descartado 
pelo tucano, que deve mesmo se 
dedicar aos trabalhos em busca de 
sua reeleição como deputado esta-
dual e presidente da  Assembleia 
Legislativa. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Aliança politico-eleitoral entre PT e MDB foi defi nida para atender um pedido especial do ex-presidente Lula

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Sem legislação defi nida, fake 
news têm punições desiguais
Tema é uma das preocupações das eleições de outubro; cortes ainda não têm uma jurisprudência consolidada

BRASÍLIA, 04 (AG) - No centro 
da disputa eleitoral de ou-
tubro e foco de esforços do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e da Câmara dos Deputados, que 
tenta aprovar projeto de lei sobre 
o tema, as fake news têm um des-
fecho variado na Justiça, segundo 
levantamento feito pelo Globo. O 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
por exemplo, condenou um depu-
tado federal pela prática em 2020. 
Em São Paulo, um vereador teve 
que pagar indenização ao ago-
ra ex-governador João Doria. Em 
outros casos, porém, os ofendi-
dos não conseguiram comprovar 
a prática de fake news, ou então o 
juiz entendeu que as declarações 
e notícias apontadas como falsas 
não podiam ser classificadas co-
mo inverídicas.

Na Justiça Eleitoral, já houve 
decisão em que o juiz argumentou 
que as pessoas não tinham como 
ter conhecimento de que o con-
teúdo poderia ser “sabidamente 
inverídico” e que o seu comparti-
lhamento em grupos WhatsApp se 

dava num espaço restrito que não 
tinha capacidade de impactar o re-
sultado nas eleições.

O Globo localizou três casos de 
fake news analisados no STF e re-
cebeu da Procuradoria-Geral Elei-
toral (PGE) um levantamento com 
15 ações que tramitaram ou trami-
tam na Justiça Eleitoral, das quais 
14 da eleição de 2020 e um da pré-
-campanha de 2022. A PGE des-
tacou que pode haver mais casos 
além desses.

Na avaliação do advogado Luiz 
Eduardo Peccinin, especialista em 
Direito Eleitoral, a Justiça ainda es-
tá aprendendo sobre o fenômeno 
das fake news, embora tenha evo-
luído e traçado alguns limites que 
considera importantes:

“O Judiciário, por exemplo, 
compreendeu que nem toda fake 
news é um fato inverídico, mas 
também pode ser uma narrativa 
manipulada ou descontextuali-
zada. Também, importante lem-
brar que a tecnologia e as técnicas 
discursivas sempre irão evoluir e, 
com isso, o direito também deve-

rá. O equilíbrio é saber deixar essa 
abertura sem prejudicar a segu-
rança jurídica da sociedade, o que 
não é fácil em um tema que toca a 
todos diariamente”, avaliou Pecci-
nin.

Em agosto de 2020, por unani-
midade, a Primeira Turma conde-
nou o deputado Éder Mauro (PL-
-PA) pelo crime de difamação, por 
adulterar e divulgar no Facebook 
um discurso do ex-deputado Je-
an Wyllys (PSOL-RJ) para parecer 
que ele tinha preconceito contra 
negros e pobres. A pena foi baixa: 
um ano de detenção, convertida 
no pagamento de 30 salários mí-
nimos e multa de 36 salários mí-
nimos. Na época do julgamento, a 
defesa negou as acusações. Segun-
do os advogados, não há provas de 
que o réu tinha conhecimento da 
montagem.

Em agosto de 2018, o então mi-
nistro Marco Aurélio Mello negou 
uma liminar para revogar a prisão 
preventiva de um homem preso 
no Pará — havia a suspeita de cri-
mes de associação criminosa, ca-

lúnia, difamação e injúria. Foram 
apreendidos na casa dele 17 em-
balagens de chips usados e 49 la-
crados, aparelhos celulares e do-
cumentos com referência, escrita 
à mão, às fake news. Acredita-se 
que um grupo criminoso divulga-
va ofensas e falsas notícias na in-
ternet. Posteriormente, a defesa 
desistiu da ação no STF e ela foi ar-
quivada.

Em junho de 2021 , o minis-
tro Nunes Marques negou um 
pedido feito por um vereador 
para suspender a decisão que o 
condenou a pagar R$ 90 mil a 
João Doria quando ele era pré-
-candidato ao governo paulis-
ta. O vereador foi condenado 
na Justiça de São Paulo, que viu 
fake news na “massiva difusão e 
compartilhamento na mídia ele-
trônica (Facebook e Instagram), 
bem como por meio de aplicati-
vo de mensagens instantâneas 
do WhatsApp, de textos e notí-
cias de cunho ofensivo e calu-
nioso”. Num post foi divulgado 
que Doria responderia processo 

criminal, podendo ser preso.

CONSTITUIÇÃO. No STF, a de-
fesa citou trecho da Constituição 
que garante a “inviolabilidade dos 
vereadores por suas opiniões, pa-
lavras e votos no exercício do man-
dato e na circunscrição do muni-
cípio”. Em sua decisão mantendo 
a condenação, Nunes Marques 
destacou que, segundo o TJ-SP, “as 
palavras proferidas pelo réu não se 
continham nos limites do exercí-
cio do mandato do Prefeito (Do-
ria)”. A defesa apresentou um re-
curso, que foi negado.

Neste ano, há um caso de re-
presentação contra uma pessoa, 
da qual se conhece só o nome que 
ela usa no WhatsApp, que fez um 
vídeo com montagem em que um 
pré-candidato ao governo do Piauí 
convidaria pessoas para evento 
com o presidente Jair Bolsonaro.

Em alguns casos, os juízes até 
entendem que há termos ofensi-
vos e determinam a retirada, mas 
não reconhecem divulgação de 
notícia “falsa”. 

DIVULGAÇÃO
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A imprensa liga-
da ao bolsona-
rismo já anteci-

pava, no fim de sema-
na, que a candidatura 
do presidente da As-
sembleia, deputado 
Ezequiel Ferreira (PS-
DB), tinha subido no 
telhado. Numa articu-
lação do senador Re-
nan Calheiros (MDB), 
interessado no apoio 
do MDB do Nordeste 
ao nome de Lula da 
Silva (PT), Lula convenceu a governadora Fátima Bezerra da 
importância de ter o MDB em seu palanque e apresentou o 
nome de Walter Alves para vice. 

Segundo informações que vazaram na tarde de ontem, o 

chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves, te-
ria confirmado o no-
me de Walter Alves 
como vice na chapa 
da reeleição de Fáti-
ma Bezerra. O nome 
do deputado federal 
do MDB como vice 
deverá ser anuncia-
do nesta terça-feira 
ou, no mais tardar, 
na quarta.

Na verdade, o 
MDB volta aos bra-

ços de Fátima Bezerra como antes.Reuniões ocorreram, 
desde a última sexta-feira, com a certeza que  Ezequiel Fer-
reira não seria mais opção, como sempre demonstrou isso. 
Ele nunca fez agenda ou se colocou no tabuleiro. 

MDB do Nordeste articulou nome de 
Walter Alves vice de Fátima e Lula aprovou

SEM TRABALHO. Do ex-ministro Rogério Mari-
nho, sobre o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. “Só 
o vejo nas redes sociais, na praia, tomando água de 
coco... Então esse cidadão não trabalha. Deve ser 
muito rico. Deve ter muitas rendas para viver sem 
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Enquanto isso, oposição bolsonarista continua patinando em busca de um nome que possa ameaçar possível reeleição
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partidos no Rio Grande do Norte, 
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encerradas as nossas conversas. 
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EZEQUIEL DESMENTE “DESIS-
TÊNCIA”. Não se pode desistir do 
que nunca se cogitou ser ou ter.

Com esse entendimento, o pre-
sidente estadual do PSDB, deputa-
do estadual Ezequiel Ferreira infor-
mou que não procede a informa-
ção que circulou em blogs e basti-
dores da política do Estado nesta 
segunda-feira 4, que ele teria desis-
tido de ser vice-governador de Fáti-
ma, porque o tucano nunca anun-
ciou publicamente que seria can-
didato ao cargo. Muito menos, que 
iria disputar  o cargo de governador 
contra Fátima Bezerra. 

Um possível rompimento com 
a gestora petista, que foi muito alar-
deado nas últimas semanas, dando 
conta de que Ezequiel Ferreira teria 
se debandado para o lado da opo-
sição e já estaria próximo de anun-
ciar o feito, também foi descartado 
pelo tucano, que deve mesmo se 
dedicar aos trabalhos em busca de 
sua reeleição como deputado esta-
dual e presidente da  Assembleia 
Legislativa. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Aliança politico-eleitoral entre PT e MDB foi defi nida para atender um pedido especial do ex-presidente Lula
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“Temos um excelente 
número de mulheres 
filiadas. Inclusive, dis-

putando de maneira igualitária. 
Temos mulheres que nunca par-
ticiparam da política. Temos voz 
e vez. Não somos apenas cotas. 
Somos parte integrante do Parti-
do Patriota”, afirmou a presiden-
te estadual do Patriota Mulher, 
Dalila Gurgel Neta, reforçando 
que a participação das mulheres 
no cenário político eleitoral po-
tiguares tem sido uma das ban-
deiras levantadas pelo Patriota 
no Rio Grande do Norte.

Ela disse que o partido tem 
incentivado candidaturas femi-
ninas e conta com “um excelen-
te número de mulheres filiadas, 
que irão disputar de maneira 
igualitária o pleito de outubro, 
promovendo uma política séria 
e comprometida”. Em entrevis-
ta ao AGORA RN, nesta segun-
da-feira 4, Dalila ressaltou que a 
legenda tem buscado a valoriza-
ção das mulheres, iniciando pelo 
próprio Patriota.

“Todas são acolhidas de ma-
neira que se sintam parte inte-
grante do processo. Todas parti-
cipam da maneira que seja mais 
interessante para cada uma. Tra-
zendo ideias e discutindo os ru-
mos da nossa cidade, Estado e 
país. Não somos cotas, mas sim 
pessoas aptas para participar do 
desenvolvimento não apenas do 
partido, mas também do RN. Es-
tamos desenvolvendo projetos 
que priorizem os diversos con-

textos para o crescimento do Es-
tado”, afirmou.

Para Dalila, é fundamental 
ter a presença feminina inseri-
da na política, pois a mulher de-
ve fazer parte desta e garantiu 
que vai se dedicar em especial 
às mulheres do Estado. “Temos 
uma linda história dentro da po-

lítica. Começando com a profes-
sora Celina Guimarães, a primei-
ra eleitora com registro oficial, 
em Mossoró. Temos Alzira So-
riano, primeira prefeita eleita na 
América Latina, em Lajes. Temos 
tradição de mulheres desbrava-
doras. As mulheres, biologica-
mente, são capazes de realizar 

diversas tarefas em conjunto. E 
a política é mais uma que temos 
que nos apropriar” explicou.

A dirigente do Patriota Mu-
lher fez uma avaliação sobre a 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT), em relação aos di-
reitos e proteção da mulher no 
Estado. “Na realidade, o gover-

no Fátima está perdido, não tem 
qualquer valorização de nenhu-
ma esfera, muito menos em de-
fesa da proteção e dos direitos 
da mulher. Não temos progra-
mas de incentivo à educação, à 
segurança e ao trabalho. A úni-
ca forma é trocando de gestão”, 
pontuou.

Dalila Gurgel: “As mulheres, biologicamente, são capazes de realizar diversas tarefas em conjunto. E a política é mais uma que temos que nos apropriar”

CEDIDA

“Temos voz e vez, não somos cotas”, 
diz presidente do Patriota Mulher

Dalila Gurgel falou que partido incentiva candidatura de mulheres por vê-las fundamentais ao desenvolvimento do RN

Partido está construindo nominatas para as chapas proporcionais

Haroldo Azevedo é pré-candidato a governador do RN pelo Patriota

Dalila Gurgel Neta acompa-
nhou o processo de articulação 
para a formação da chapa propor-
cional no Patriota e afirmou que 
estão sendo escolhidas pessoas 
simples e de potencial, que que-

rem fazer uma política séria, ínte-
gra e honesta.

“Os possíveis candidatos são 
pessoas que têm liderança e le-
vantam vários tipos de bandei-
ras, como o motociclismo, o au-

tismo, o animal, o líder comuni-
tário entre outras causas. Mas, 
no momento oportuno, divul-
garemos os nomes dos pré-can-
didatos”.

Para a Câmara Federal, ela es-

clareceu que já estão com a nomi-
nata formada, porém só divulga-
rá também em momento propí-
cio. “Estamos em reestruturação 
do partido. Assim, ainda estamos 
trabalhando para o projeto futuro. 

Iremos buscar pelo menos uma 
cadeira na Assembleia Legislativa 
do RN”, disse, completando que a 
legenda segue em processo de di-
álogo sobre o nome que irá apoiar 
para o Senado Federal.

A presidente do Patriota Mu-
lher enfatizou que o partido é 
a única legenda que tem pré-
-candidato ao governo do Esta-
do declarado: o empresário Ha-
roldo Azevedo, que irá disputar 

com a governadora Fátima Be-
zerra a predileção do eleitorado 
potiguar. Ela disse que Haroldo 
representa a oposição bolsona-
rista no Rio Grande do Norte.

“Haroldo é um empresá-

rio bem-sucedido. Tem uma 
família muito bem estrutura-
da. É um homem conservador, 
gentil e muitíssimo educado. 
Foi um dos primeiros a apoiar 
o pré-candidato à Presidência 

da República em 2018, inclu-
sive, recebendo Jair Bolsonaro 
na rádio 94 FM, quando mui-
tos desacreditavam do poten-
cial candidatura e vitória deste. 
Haroldo é um homem de visão 

ampla e trabalhador, que vai 
ajudar no desenvolvimento e 
crescimento do Rio Grande do 
Norte, tendo em vista que, esta-
mos parados a mais de 20 anos”, 
finalizou. 

Adenilson Costa
Repórter de Política
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

A hipótese da terceira via 
na disputa presidencial a 
cada dia se esfacela. Mo-

ro, Doria e Eduardo Leite dese-
jam ser candidato, mas dizem o 

contrário, à espera do milagre de 
apoios espontâneos. Com eles 
caminham para o precipício PS-
DB, União Brasil e por tabela o 
MDB.

Triste fi nal da “terceira via”

MDB. A senadora Simone Tebet nunca teve o apoio do seu partido. 
A qualquer momento poderá ser afastada pelos caciques do partido. O 
pré-candidato ao Governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, já fe-
chou acordo com o MDB, à revelia de Tebet. A única forma dela reagir 
foi defender a legitimidade do nome de João Dória no PSDB.

MORO. O ex-juiz tem feito tudo errado, até agora. Entrou na disputa 
como o “salvador”. Hoje é apontado como “pecador”, por não cumprir 
compromissos, além de “ir e vir” nas suas posições vacilantes.

MEROVEU. O falecimento 
do advogado Meroveu Pacheco 
Dantas deixa um vazio na advo-
cacia potiguar. Um profissional 
respeitado. Homenagens póstu-
mas.

CARLOS. Igualmente lamen-
tável o falecimento do enge-
nheiro Carlos Nazareno. Um 
grande empreendedor no setor 
da construção civil.

SENADO. Filiei-me ao Parti-
do da Mulher Brasileira (PMB) 
e serei candidato a senador, na 
eleição de outubro pelo RN. O 
único objetivo é ser o advogado 
em defesa do RN, no Congresso 
Nacional.

UCRÂNIA. Volodymyr Ze-
lensky, Presidente da Ucrânia, 
foi um dos protagonistas da ce-
rimônia dos “Grammys”, que 
é premiação dos profissionais 
da música nos Estados Unidos. 
Declarou por vídeo, que “em vez 
de smokings, os músicos ucra-
nianos usam coletes antibalas. 
Cantam para os feridos, nos 
hospitais”.

ASSÚ. Hoje ao meio dia esta-
rei na FM 107 da cidade do Açu, 
no programa político mais ouvi-
do da região – Repórter Cidadão 
– dos jornalistas Gean Carlos e 
Van Fernandes.

FRASE. Ao deixar o governo 
gaúcho, Eduardo Leite disse: “eu 
não saio, eu me apresento”. Ou 
seja, é candidato. Luciano Hu-
ck declarou, que o apoia à pre-
sidência.

TROCA TROCA. A contabi-
lidade final o “troca troca” de 
partidos no Congresso deu o se-
guinte resultado: PL saltou de 
43 para 75 deputados; o PP, de 
42 para 59; e o Republicanos, li-
gado ao bispo Edir Macedo, sal-
tou de 31 para 46 deputados

PERDAS. Em relação a per-
das de filiados, o PSDB caiu de 
31 deputados para 25; Cidada-
nia, de 8 para 6; o MDB de 34 
para 33; Podemos de 11 para 9; 
União Brasil que teve a maior 
margem de perdas: dos 81 de-
putados da fusão entre PSL e 
DEM, restaram 45.

NOME. Bom nome o de Sílvio 
Torquato para ocupar a Secreta-
ria de Desenvolvimento do es-
tado. Tem experiência na área.

SAGA. A nova dirigente da 
Universidade Estadual da Re-
gião Tocantina do Maranhão, 
Luciléa Gonçalves, 58, é filha de 
pescador e quer revolucionar 
a educação universitária, am-
pliando o acesso de estudantes, 
com a criação de novos cursos. 

Olho aberto

PSDB. Dória ameaçou desistir 
e desistiu de desistir. Tudo no es-
tilo tucano. Bruno Araújo, presi-
dente do partido, deu uma carta à 
Dória, assegurando sua candida-
tura. Mas, de outro lado, estimula 
Eduardo Leite prosseguir em su-
as articulações.

ATÉ QUANDO? Dória é o can-
didato do PSDB, na esperança de 
crescer até julho/agosto, data das 
convenções partidárias. Caso não 
consiga terá dificultado a articu-

lação de alianças que viabilizem 
nova candidatura.

FATO NOVO. ACM Neto, acos-
sado na Bahia, onde disputará o 
governo, já prega o voto “Lulane-
to” e chegou a ameaçar a filiação 
de Moro no União Brasil. Pelo an-
dar da carruagem, o ex-juiz está 
diante da opção:  ou um cargo le-
gislativo por São Paulo, ou nada.

FINAL. Tudo isso confirma o 
possível triste final da terceira via.

“Legado do ex-prefeito é 
uma vergonha”, diz Rogério, 
sobre Carlos Eduardo Alves
Concorrente do pedetista à vaga no Senado, o ex-ministro afirma 
que a cidade de Natal parou de crescer por causa do ex-prefeito

O ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Ro-
gério Marinho, pré-can-

didato a senador pelo PL, afir-
mou que Natal parou de crescer 
e empurrou o desenvolvimento 
para as cidades vizinhas por cul-
pa do ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves, também pré-candida-
to a senador pelo PDT. As alfine-
tadas foram ditas durante entre-
vista de Marinho à 96 FM, nesta 
segunda-feira 4.

Na avaliação de Rogério Ma-
rinho, a capital potiguar teve o 
desenvolvimento afetado pe-
la defasagem do Plano Dire-
tor, cuja última versão vigorou 
durante os seis anos da última 
gestão de Carlos Eduardo, entre 
os anos de 2013 e 2018. O novo 
Plano Diretor só foi sancionado 

no início deste ano, pelo prefei-
to Álvaro Dias (PSDB), sucessor 
de Carlos.

“Tivemos o crescimento de 
cidades vizinhas – Parnami-
rim, São Gonçalo, Extremoz… 
– porque ele não modernizou a 
legislação do Plano Diretor. As 
cidades vizinhas cresceram, se 
desenvolveram. Não tivemos 
intervenções na mobilidade 
da cidade, obras estruturantes 
que permitissem que a cidade 
desse um salto de qualidade”, 
disse o concorrente de Carlos 
Eduardo.

Rogério Marinho também 
criticou a gestão da orla maríti-
ma de Natal e comparou a Ca-
pital potiguar com as capitais 
da Paraíba, Ceará e Alagoas, res-
pectivamente, João Pessoa, For-

taleza e Maceió. “Veja a orla da 
região urbana mais importante 
de Natal. Há quantos anos esta-
mos esperando uma melhoria 
daquela orla? É uma vergonha 
o legado que ex-prefeito Carlos 
Eduardo deixou para os nata-
lenses. Acho que ele vai ter mui-
ta dificuldade para dizer o que 
fez”, afirmou.

Rogério também disse que 
vai mostrar os investimentos 
realizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional en-
quanto ele era o titular da pasta, 
a qual saiu na última semana, 
para poder disputar as eleições 
de outubro. “Vamos ter a condi-
ção de mostrar que, só na área 
hídrica, foram investidos mais 
de R$ 2 bilhões. Não existe para-
lelo na história”, falou.

Na semana passada, Carlos 
Eduardo criticou Rogério Mari-
nho, durante o programa Con-
versa de Botequim. 

“É preciso que se diga que 
Rogério Marinho foi o carras-
co da classe trabalhadora, ten-
do sido relator de uma reforma 
trabalhista que tirou direitos e 
precarizou a situação do traba-
lhador. O eleitor deu a resposta 
a Rogério em 2018, não o reele-

gendo e agora vamos novamen-
te derrotar Rogério e também 
Bolsonaro, que vem fazendo um 
governo desastroso”, falou.

Carlos Eduardo afirmou que 
sua disputa com Rogério pela 
única vaga ao Senado será um 
enfrentamento de propostas. 
“Quando prefeito de Natal, eu 
investi na qualidade de vida das 
pessoas. As ações de Rogério são 
justamente contrárias a que a 

população tenha qualidade de 
vida”, disse.

O ex-prefeito voltou a se di-
zer arrependido do voto em Bol-
sonaro em 2018 e lembrou que 
nas eleições presidenciais ante-
riores votou em Lula e em Dilma 
Rousseff. Sobre o acordo com 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT), Carlos também repetiu o 
que vem dizendo em outras en-
trevistas. 

“Rogério Marinho foi o carrasco da classe 
trabalhadora”, disse Carlos Eduardo
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“Fizemos muitas filiações 
e o PSB recebeu gran-
des quadros. Fortale-

ceu muito o partido no RN. Ago-
ra, vamos dialogar internamente 
e com as ruas para avaliar quais 
pré-candidaturas serão confir-
madas na nossa convenção. A 
representatividade dessas pes-
soas, com relação à geografia do 
Estado e aos segmentos sociais, é 
motivo de orgulho para os socia-
listas”, comemorou o presidente 
potiguar do PSB, deputado fede-
ral Rafael Motta.

O parlamentar disse que, em 
relação à formação das nomina-
tas proporcionais no Estado, so-
bretudo, para deputado federal, 
tem mais nomes que as vagas 
disponíveis. “São apenas nove lu-
gares. Uma pena, pois gostaría-
mos de ir para a campanha com 
todos. Há pessoas que se filiaram 
na intenção de se lançar estadual, 
mas que já reavaliaram e se colo-
caram à disposição da chapa de 
federal. Os próximos meses se-
rão de muitos debates, para que 
o partido tome as melhores deci-
sões”.

Rafael destacou que a meta da 
legenda é promover a ampliação 
da representação tanto na Câma-
ra Federal, como na Assembleia 
Legislativa do Estado. A orienta-
ção do presidente nacional do 
partido, Carlos Siqueira, é que o 
diretório estadual do PSB ajude 
na reeleição da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT). Porém, na ava-
liação de Rafael, falta um diálo-
go mais amplo entre a cúpula do 
PSB e do PT no Estado, mas, ain-
da assim, tudo vai se ajustando.

“Fátima é companheira de 
primeira hora e vamos apoiá-la, 
não apenas seguindo a recomen-
dação do partido em âmbito na-
cional, como reconhecendo o 
trabalho que ela vem desenvol-

vendo no Estado. Aliás, um traba-
lho que conta com nosso apoio 
e colaboração. Sentimos falta de 
um diálogo mais amplo sobre de-
terminadas questões, mas tudo 
vai se alinhamento. Não fazemos 
política sozinhos, então acredito 
que a definição vai se consolidar 
em grupo. Ainda tem tempo para 
isso”, frisou.

Questionado se existe a possi-
bilidade do PSB indicar um nome 
para ser o senador de Fátima ou 
se o partido irá apoiar o ex-prefei-
to de Natal, Carlos Eduardo Alves 
(PDT), a cargo, o deputado dis-
se: “estamos vivendo hoje as pré-
-candidaturas. Todos precisam se 
viabilizar. E todas as decisões do 
PSB serão precedidas por amplos 
debates internos”. 
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Em alguns momentos da cor-
rida eleitoral potiguar, chegou-se 
a cogitar a possibilidade de Ra-
fael Motta ser o vice-governador 
ou senador na chapa majoritária 
de Fátima Bezerra. Sobre isso, ele 
disse: “as candidaturas em si ain-
da estão no campo das possibili-
dades. Natural que nomes sejam 

ventilados, sem qualquer defini-
ção. Essa é uma construção a lon-
go prazo que só deve ser finaliza-
da nas convenções, em agosto”, 
revelou.

Para o parlamentar, a filiação 
do ex-ministro e ex-emedebista 
Henrique Eduardo Alves na si-
gla implica no fortalecimento 

do PSB no Rio Grande do Nor-
te. “O partido o recebeu de bra-
ços abertos. É um político com 
muito conhecimento e muita 
experiência. Foi procurado por 
outros partidos, mas optou por 
aceitar nosso convite. Henrique 
é um grande quadro e o parti-
do lhe dará total apoio na bus-

ca pelo restabelecimento do seu 
espaço como deputado federal”, 
destacou.

As lideranças partidárias do 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
e do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) têm a intenção de formali-
zar a indicação de Geraldo Alck-
min (PSB) como vice na chapa do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). Rafael Motta avaliou: 
“somos de partido. O PSB forma-
rá chapa com o presidente Lula e 
não resta dúvidas sobre em qual 
lado firmaremos posição. A fren-
te criada para tirar Bolsonaro da 
Presidência da República é muito 
necessária”. 

“As candidaturas em si ainda estão no campo das possibilidades”

 “Fátima é 
companheira de 
primeira hora e 
vamos apoiá-la, não 
apenas seguindo a 
recomendação do 
partido em âmbito 
nacional, como 
reconhecendo o 
trabalho que ela 
vem desenvolvendo 
no Estado”

Rafael Motta
Deputado federal

Rafael: “Fizemos muitas fi liações. Agora, vamos avaliar quais pré-candidaturas serão confi rmadas na nossa convenção”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



• Terça-feira, 5 de abril de 20226 Política

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

A hipótese da terceira via 
na disputa presidencial a 
cada dia se esfacela. Mo-

ro, Doria e Eduardo Leite dese-
jam ser candidato, mas dizem o 

contrário, à espera do milagre de 
apoios espontâneos. Com eles 
caminham para o precipício PS-
DB, União Brasil e por tabela o 
MDB.

Triste fi nal da “terceira via”

MDB. A senadora Simone Tebet nunca teve o apoio do seu partido. 
A qualquer momento poderá ser afastada pelos caciques do partido. O 
pré-candidato ao Governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, já fe-
chou acordo com o MDB, à revelia de Tebet. A única forma dela reagir 
foi defender a legitimidade do nome de João Dória no PSDB.

MORO. O ex-juiz tem feito tudo errado, até agora. Entrou na disputa 
como o “salvador”. Hoje é apontado como “pecador”, por não cumprir 
compromissos, além de “ir e vir” nas suas posições vacilantes.

MEROVEU. O falecimento 
do advogado Meroveu Pacheco 
Dantas deixa um vazio na advo-
cacia potiguar. Um profissional 
respeitado. Homenagens póstu-
mas.

CARLOS. Igualmente lamen-
tável o falecimento do enge-
nheiro Carlos Nazareno. Um 
grande empreendedor no setor 
da construção civil.

SENADO. Filiei-me ao Parti-
do da Mulher Brasileira (PMB) 
e serei candidato a senador, na 
eleição de outubro pelo RN. O 
único objetivo é ser o advogado 
em defesa do RN, no Congresso 
Nacional.

UCRÂNIA. Volodymyr Ze-
lensky, Presidente da Ucrânia, 
foi um dos protagonistas da ce-
rimônia dos “Grammys”, que 
é premiação dos profissionais 
da música nos Estados Unidos. 
Declarou por vídeo, que “em vez 
de smokings, os músicos ucra-
nianos usam coletes antibalas. 
Cantam para os feridos, nos 
hospitais”.

ASSÚ. Hoje ao meio dia esta-
rei na FM 107 da cidade do Açu, 
no programa político mais ouvi-
do da região – Repórter Cidadão 
– dos jornalistas Gean Carlos e 
Van Fernandes.

FRASE. Ao deixar o governo 
gaúcho, Eduardo Leite disse: “eu 
não saio, eu me apresento”. Ou 
seja, é candidato. Luciano Hu-
ck declarou, que o apoia à pre-
sidência.

TROCA TROCA. A contabi-
lidade final o “troca troca” de 
partidos no Congresso deu o se-
guinte resultado: PL saltou de 
43 para 75 deputados; o PP, de 
42 para 59; e o Republicanos, li-
gado ao bispo Edir Macedo, sal-
tou de 31 para 46 deputados

PERDAS. Em relação a per-
das de filiados, o PSDB caiu de 
31 deputados para 25; Cidada-
nia, de 8 para 6; o MDB de 34 
para 33; Podemos de 11 para 9; 
União Brasil que teve a maior 
margem de perdas: dos 81 de-
putados da fusão entre PSL e 
DEM, restaram 45.

NOME. Bom nome o de Sílvio 
Torquato para ocupar a Secreta-
ria de Desenvolvimento do es-
tado. Tem experiência na área.

SAGA. A nova dirigente da 
Universidade Estadual da Re-
gião Tocantina do Maranhão, 
Luciléa Gonçalves, 58, é filha de 
pescador e quer revolucionar 
a educação universitária, am-
pliando o acesso de estudantes, 
com a criação de novos cursos. 

Olho aberto

PSDB. Dória ameaçou desistir 
e desistiu de desistir. Tudo no es-
tilo tucano. Bruno Araújo, presi-
dente do partido, deu uma carta à 
Dória, assegurando sua candida-
tura. Mas, de outro lado, estimula 
Eduardo Leite prosseguir em su-
as articulações.

ATÉ QUANDO? Dória é o can-
didato do PSDB, na esperança de 
crescer até julho/agosto, data das 
convenções partidárias. Caso não 
consiga terá dificultado a articu-

lação de alianças que viabilizem 
nova candidatura.

FATO NOVO. ACM Neto, acos-
sado na Bahia, onde disputará o 
governo, já prega o voto “Lulane-
to” e chegou a ameaçar a filiação 
de Moro no União Brasil. Pelo an-
dar da carruagem, o ex-juiz está 
diante da opção:  ou um cargo le-
gislativo por São Paulo, ou nada.

FINAL. Tudo isso confirma o 
possível triste final da terceira via.

“Legado do ex-prefeito é 
uma vergonha”, diz Rogério, 
sobre Carlos Eduardo Alves
Concorrente do pedetista à vaga no Senado, o ex-ministro afirma 
que a cidade de Natal parou de crescer por causa do ex-prefeito

O ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Ro-
gério Marinho, pré-can-

didato a senador pelo PL, afir-
mou que Natal parou de crescer 
e empurrou o desenvolvimento 
para as cidades vizinhas por cul-
pa do ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves, também pré-candida-
to a senador pelo PDT. As alfine-
tadas foram ditas durante entre-
vista de Marinho à 96 FM, nesta 
segunda-feira 4.

Na avaliação de Rogério Ma-
rinho, a capital potiguar teve o 
desenvolvimento afetado pe-
la defasagem do Plano Dire-
tor, cuja última versão vigorou 
durante os seis anos da última 
gestão de Carlos Eduardo, entre 
os anos de 2013 e 2018. O novo 
Plano Diretor só foi sancionado 

no início deste ano, pelo prefei-
to Álvaro Dias (PSDB), sucessor 
de Carlos.

“Tivemos o crescimento de 
cidades vizinhas – Parnami-
rim, São Gonçalo, Extremoz… 
– porque ele não modernizou a 
legislação do Plano Diretor. As 
cidades vizinhas cresceram, se 
desenvolveram. Não tivemos 
intervenções na mobilidade 
da cidade, obras estruturantes 
que permitissem que a cidade 
desse um salto de qualidade”, 
disse o concorrente de Carlos 
Eduardo.

Rogério Marinho também 
criticou a gestão da orla maríti-
ma de Natal e comparou a Ca-
pital potiguar com as capitais 
da Paraíba, Ceará e Alagoas, res-
pectivamente, João Pessoa, For-

taleza e Maceió. “Veja a orla da 
região urbana mais importante 
de Natal. Há quantos anos esta-
mos esperando uma melhoria 
daquela orla? É uma vergonha 
o legado que ex-prefeito Carlos 
Eduardo deixou para os nata-
lenses. Acho que ele vai ter mui-
ta dificuldade para dizer o que 
fez”, afirmou.

Rogério também disse que 
vai mostrar os investimentos 
realizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional en-
quanto ele era o titular da pasta, 
a qual saiu na última semana, 
para poder disputar as eleições 
de outubro. “Vamos ter a condi-
ção de mostrar que, só na área 
hídrica, foram investidos mais 
de R$ 2 bilhões. Não existe para-
lelo na história”, falou.

Na semana passada, Carlos 
Eduardo criticou Rogério Mari-
nho, durante o programa Con-
versa de Botequim. 

“É preciso que se diga que 
Rogério Marinho foi o carras-
co da classe trabalhadora, ten-
do sido relator de uma reforma 
trabalhista que tirou direitos e 
precarizou a situação do traba-
lhador. O eleitor deu a resposta 
a Rogério em 2018, não o reele-

gendo e agora vamos novamen-
te derrotar Rogério e também 
Bolsonaro, que vem fazendo um 
governo desastroso”, falou.

Carlos Eduardo afirmou que 
sua disputa com Rogério pela 
única vaga ao Senado será um 
enfrentamento de propostas. 
“Quando prefeito de Natal, eu 
investi na qualidade de vida das 
pessoas. As ações de Rogério são 
justamente contrárias a que a 

população tenha qualidade de 
vida”, disse.

O ex-prefeito voltou a se di-
zer arrependido do voto em Bol-
sonaro em 2018 e lembrou que 
nas eleições presidenciais ante-
riores votou em Lula e em Dilma 
Rousseff. Sobre o acordo com 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT), Carlos também repetiu o 
que vem dizendo em outras en-
trevistas. 

“Rogério Marinho foi o carrasco da classe 
trabalhadora”, disse Carlos Eduardo
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“Fizemos muitas filiações 
e o PSB recebeu gran-
des quadros. Fortale-

ceu muito o partido no RN. Ago-
ra, vamos dialogar internamente 
e com as ruas para avaliar quais 
pré-candidaturas serão confir-
madas na nossa convenção. A 
representatividade dessas pes-
soas, com relação à geografia do 
Estado e aos segmentos sociais, é 
motivo de orgulho para os socia-
listas”, comemorou o presidente 
potiguar do PSB, deputado fede-
ral Rafael Motta.

O parlamentar disse que, em 
relação à formação das nomina-
tas proporcionais no Estado, so-
bretudo, para deputado federal, 
tem mais nomes que as vagas 
disponíveis. “São apenas nove lu-
gares. Uma pena, pois gostaría-
mos de ir para a campanha com 
todos. Há pessoas que se filiaram 
na intenção de se lançar estadual, 
mas que já reavaliaram e se colo-
caram à disposição da chapa de 
federal. Os próximos meses se-
rão de muitos debates, para que 
o partido tome as melhores deci-
sões”.

Rafael destacou que a meta da 
legenda é promover a ampliação 
da representação tanto na Câma-
ra Federal, como na Assembleia 
Legislativa do Estado. A orienta-
ção do presidente nacional do 
partido, Carlos Siqueira, é que o 
diretório estadual do PSB ajude 
na reeleição da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT). Porém, na ava-
liação de Rafael, falta um diálo-
go mais amplo entre a cúpula do 
PSB e do PT no Estado, mas, ain-
da assim, tudo vai se ajustando.

“Fátima é companheira de 
primeira hora e vamos apoiá-la, 
não apenas seguindo a recomen-
dação do partido em âmbito na-
cional, como reconhecendo o 
trabalho que ela vem desenvol-

vendo no Estado. Aliás, um traba-
lho que conta com nosso apoio 
e colaboração. Sentimos falta de 
um diálogo mais amplo sobre de-
terminadas questões, mas tudo 
vai se alinhamento. Não fazemos 
política sozinhos, então acredito 
que a definição vai se consolidar 
em grupo. Ainda tem tempo para 
isso”, frisou.

Questionado se existe a possi-
bilidade do PSB indicar um nome 
para ser o senador de Fátima ou 
se o partido irá apoiar o ex-prefei-
to de Natal, Carlos Eduardo Alves 
(PDT), a cargo, o deputado dis-
se: “estamos vivendo hoje as pré-
-candidaturas. Todos precisam se 
viabilizar. E todas as decisões do 
PSB serão precedidas por amplos 
debates internos”. 
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PSB celebra saldo de fi liações e se 
prepara para defi nir candidaturas
Presidente do partido disse que meta da sigla é ampliar a representação na Câmara Federal e Assembleia Legislativa 

Em alguns momentos da cor-
rida eleitoral potiguar, chegou-se 
a cogitar a possibilidade de Ra-
fael Motta ser o vice-governador 
ou senador na chapa majoritária 
de Fátima Bezerra. Sobre isso, ele 
disse: “as candidaturas em si ain-
da estão no campo das possibili-
dades. Natural que nomes sejam 

ventilados, sem qualquer defini-
ção. Essa é uma construção a lon-
go prazo que só deve ser finaliza-
da nas convenções, em agosto”, 
revelou.

Para o parlamentar, a filiação 
do ex-ministro e ex-emedebista 
Henrique Eduardo Alves na si-
gla implica no fortalecimento 

do PSB no Rio Grande do Nor-
te. “O partido o recebeu de bra-
ços abertos. É um político com 
muito conhecimento e muita 
experiência. Foi procurado por 
outros partidos, mas optou por 
aceitar nosso convite. Henrique 
é um grande quadro e o parti-
do lhe dará total apoio na bus-

ca pelo restabelecimento do seu 
espaço como deputado federal”, 
destacou.

As lideranças partidárias do 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
e do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) têm a intenção de formali-
zar a indicação de Geraldo Alck-
min (PSB) como vice na chapa do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). Rafael Motta avaliou: 
“somos de partido. O PSB forma-
rá chapa com o presidente Lula e 
não resta dúvidas sobre em qual 
lado firmaremos posição. A fren-
te criada para tirar Bolsonaro da 
Presidência da República é muito 
necessária”. 

“As candidaturas em si ainda estão no campo das possibilidades”

 “Fátima é 
companheira de 
primeira hora e 
vamos apoiá-la, não 
apenas seguindo a 
recomendação do 
partido em âmbito 
nacional, como 
reconhecendo o 
trabalho que ela 
vem desenvolvendo 
no Estado”

Rafael Motta
Deputado federal

Rafael: “Fizemos muitas fi liações. Agora, vamos avaliar quais pré-candidaturas serão confi rmadas na nossa convenção”
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REPRODUÇÃO

Ontem, recebemos a visita do novo presidente estadual 
do partido Republicanos, Victor Hugo, jovem que subs-
tituiu Benes Leocádio na presidência do partido há 8 

dias. Nesse curto período, montou uma forte nominata para 
deputado federal e deputado estadual. Victor Hugo, inclusive, 
é pré-candidato a uma vaga em Brasília. Parabéns.

FUTEBOL. Depois da vitória do 
América sobre o Globo por 4x1, a 
expectativa é grande para a final 
contra o ABC, na qual o América 
leva vantagem do empate.

ASSALTO. É preocupante o nú-
mero de assalto a bares, restau-
rantes, lanchonetes, salões de be-
leza, mercadinhos e pessoas nas 
ruas. Em 30 dias, vimos 10 assal-
tos a motéis. Isto é ruim porque 
gera desemprego e a população 
passa a ter medo de frequentar os 
motéis. É preciso uma maior se-
gurança para esse segmento.

DADOS CNC. Conforme pesqui-
sa da CNC, mais de 90% das fa-

mílias no RN estão em endivida-
das. No Estado, Natal dispara com 
maior número.

CATEDRAL. Em pleno período 
de páscoa, Dom Jaime prepara re-
nuncia e transição para o novo ar-
cebispo. É lamentável, pois Dom 
Jaime goza de um grande prestígio 
entre os católicos.

TSE 2022. O TSE espera rece-
ber em media 100 mil denúncias 
de fake news durante as eleições 
deste ano.

BURACOS. A chuva é bem-vin-
da no interior do Estado, pois aju-
da o agricultor. Já na capital, por 

menor que seja o período de chu-
va, as ruas estão totalmente alaga-
das e esburacadas. A mais recente 
foi parte do desabamento do cal-
çadão da Praia do Meio, sábado 
passado. Até agora não se tem co-
nhecimento de nenhuma provi-
dência.

TRANSPORTE PÚBLICO. Com 
mais 13% de aumento no diesel 
agora em março, intensifica a crise 
no transporte publico, o que exi-
ge que a Prefeitura decida se vai 
dá subsidio ou reajuste das passa-
gens. Caso contrário, vamos con-
tinuar com 40% da frota circulan-
do, prejudicando os usuários do 
transporte público.

EXPECTATIVA. União Brasil, PSDB, MDB... Todos os partidos montaram suas nominatas, respeitando o pra-
zo da janela partidária, que foi até sábado passado. Porém, a expectativa do povo potiguar é saber qual é a cha-
pa que vai enfrentar a governadora Fátima Bezerra (pré-candidata à reeleição). Está marcado para quarta-fei-
ra um novo encontro entre MDB, PSDB e União Brasil. Muito falado o nome de Ezequiel Ferreira com Walter 
Alves de vice e Rogério Marinho ao Senado. Mas até ontem o presidente da Assembleia não se pronunciou.

Oposição já busca ‘plano B’ para 
encarar Fátima Bezerra em 2022
Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, deve deixar claro nesta terça (50 que não será candidato ao Governo

A oposição não acredita mais 
na pré-candidatura ao Go-
verno do Estado do presi-

dente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PS-
DB), e já começa a procurar al-
ternativas para a disputa. A opo-
sição cansou de tentar convencer 
o tucano a romper com a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) e dis-
putar o governo contra ela, após 
inúmeras tentativas sem sucesso. 
A informação foi divulgada em 
primeira mão pela 98 FM e con-
firmada pelo Agora RN.

Neste fim de semana, Eze-
quiel conversou com o ex-minis-
tro do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho (PL), pré-can-
didato da oposição ao Senado. 
No contato, avisou que não vai 
adiante com a pré-candidatura, 
antes mesmo de oficializar a pre-
tensão. Nas próximas horas, há 
uma expectativa de que o presi-
dente da Assembleia deixe claro, 
através de nota oficial, que será 
candidato à reeleição em 2022.

O presidente da Assembleia 
Legislativa teve uma diverticuli-
te neste fim de semana, chegan-
do até a ser hospitalizado. Con-
tudo, após ser liberado, não dei-
xou de conversar com lideranças 
por telefone, deixando claro que 
não será candidato a governador, 

apesar dos inúmeros apelos.
O próximo passo deverá ser 

comunicar a Fátima Bezerra que 
segue aliado do governo, faltando 
definir a ocupação dos espaços 
na próxima gestão, caso ela seja 
reeleita.

Um deputado ouvido pela re-
portagem afirmou que já espera-
va esse desfecho. O parlamentar 
argumenta que Ezequiel já tinha 
dado sinais de que não iria para a 
disputa, pois não vinha adotando 

postura de candidato a governa-
dor nem manifestando o desejo 
claro de concorrer contra Fátima 
Bezerra.

Na ótica desse deputado, Eze-
quiel candidato a governador era 
muito mais um desejo da oposi-
ção do que exatamente uma von-
tade do deputado. É bem verda-
de que o deputado também não 
tinha descartado claramente a 
possibilidade de ser candidato.

Com o recuo de Ezequiel Fer-

reira, a oposição começa a venti-
lar outros nomes que possam ser 
candidatos contra Fátima Bezer-
ra. Nesta segunda, Rogério Ma-
rinho, que vinha insistindo para 
Ezequiel ser candidato, teve um 
encontro com Brenno Queiroga 
(Solidariedade), que é pré-candi-
dato a governador até agora em 
“carreira solo” com o seu partido.

Outro nome que chegou a ser 
especulado nas últimas horas é o 
do deputado federal General Gi-

rão (PL), que tem manifestado o 
desejo de disputar o governo. A 
possibilidade, porém, é conside-
rada mais remota porque Gene-
ral Girão é altamente associado 
ao presidente Jair Bolsonaro, que 
tem rejeição na casa dos 45%, se-
gundo pesquisa do Instituto Seta 
divulgada na sexta-feira (1º) pela 
98 FM.

Um nome que também foi es-
peculado foi o do ex-governador 
José Agripino Maia (União Brasil), 
mas ele disse à reportagem que a 
possibilidade “não tem o menor 
fundamento”.

Em entrevista à 96 FM nesta 
segunda, Rogério Marinho dis-
se que a oposição deve se reunir 
até o fim desta semana para ten-
tar chegar a um projeto único. Ele 
disse que “deseja” que o grupo te-
nha um candidato a governador 
e descartou ir para a disputa “so-
zinho”. Ele falou que vai se reunir 
com líderes dos seguintes parti-
dos: PL, PSC, PP, PSDB, PTB, PSC, 
Solidariedade e União Brasil.

“Estamos construindo um 
grupo de partidos de oposição 
ao Governo do Estado que deve 
se reunir até o fim desta semana. 
Não acredito que nós tenhamos 
um projeto sem cabeça de chapa. 
Nós teremos candidato a gover-
nador”, finalizou. 

Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB), era o nome preferido da oposição para ser candidato
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De todos os índices ana-
lisados pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 

(CNI) para a composição dos In-
dicadores Industriais de feverei-
ro, apenas o relativo a horas tra-
balhadas na produção apresen-
tou crescimento, na comparação 
com janeiro. Segundo a entidade, 
os índices relativos a faturamento 
e emprego recuaram, interrom-
pendo a sequência de três altas 
consecutivas. Para a CNI, o resul-
tado mostra “desaceleração do 
setor”.

Os demais índices analisa-
dos pela confederação não apre-
sentaram grandes variações, o 
que, segundo a equipe técnica da 
CNI, representa uma “imobilida-
de preocupante para a atividade 
econômica”.

O faturamento real da indús-
tria de transformação recuou 
0,2% em fevereiro de 2022, na 
comparação com janeiro (série 
livre de efeitos sazonais). “O re-
cuo ocorre após três altas con-
secutivas, período no qual o fa-
turamento havia crescido 5,7%. 
Na comparação com fevereiro de 
2021, o faturamento registra que-
da de 5%”, diz o levantamento.

O emprego industrial man-
teve-se “praticamente estável”, 
segundo a CNI, apresentando 
recuo de “apenas 0,1%” na com-
paração com janeiro. No soma-
tório dos três meses anteriores 
esse índice havia crescido 0,8%. 
Na comparação com fevereiro de 

2021, o emprego aumentou 2,9%.
Já as horas trabalhadas na 

produção registraram crescimen-
to de 1,4%, na comparação entre 
fevereiro e janeiro. “O índice volta 
a crescer após o pequeno recuo 
do mês anterior (-0,2%) e passa 
a registrar três altas nos últimos 
quatro meses, totalizando cresci-
mento de 3,8% no período”, infor-
ma a CNI.

A entidade acrescenta que 
o total de horas trabalhadas na 

produção em fevereiro de 2022 é 
2,1% acima do registrado em fe-
vereiro de 2021.

QUEDA. O rendimento mé-
dio real dos trabalhadores da in-
dústria caiu 0,1% entre janeiro 
e fevereiro de 2022. Na compa-
ração com fevereiro de 2021, o 
rendimento do trabalhador teve, 
na média, uma pequena alta, de 
0,7%, enquanto a inflação medi-
da no período (12 meses), segun-
do o IBGE, ficou em 10,54%.

A massa salarial da indús-
tria de transformação, segundo 
a Agência Brasil, apresentou es-
tabilidade no período janeiro-fe-
vereiro de 2022. Na comparação 
com fevereiro de 2021, este índice 
registrou alta de 3,5%.

IMOBILIDADE. A Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) ficou 
estável registrando 81%. Na com-
paração com fevereiro de 2021, 
entretanto, registrou alta de 0,4 
ponto percentual.

Na avaliação do gerente de 
Análise Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, a “imobilidade” 
desses indicadores é algo “preo-
cupante para a atividade econô-
mica”. Segundo ele, o desempe-
nho do setor industrial precisa 
melhorar para recuperar as que-
das de 2021 e 2020. Os resultados, 
no entanto, não mostram que es-
sa trajetória de recuperação era 
sustentável, complementou o 
economista.

Indicadores industriais apresentam 
“imobilidade preocupante”, diz CNI
Faturamento e emprego recuam; horas trabalhadas aumentam

 “O índice volta a 
crescer após recuo 
do mês anterior e 
passa a registrar três 
altas nos últimos 
quatro meses”

CNI
Sobre horas trabalhadas

JOSÉ ALDENR/AGORA RN

Rendimento médio real dos 
trabalhadores da indústria caiu 0,1% 
entre janeiro e fevereiro de 2022.



• Terça-feira, 5 de abril de 20228 Política

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

REPRODUÇÃO

Ontem, recebemos a visita do novo presidente estadual 
do partido Republicanos, Victor Hugo, jovem que subs-
tituiu Benes Leocádio na presidência do partido há 8 

dias. Nesse curto período, montou uma forte nominata para 
deputado federal e deputado estadual. Victor Hugo, inclusive, 
é pré-candidato a uma vaga em Brasília. Parabéns.

FUTEBOL. Depois da vitória do 
América sobre o Globo por 4x1, a 
expectativa é grande para a final 
contra o ABC, na qual o América 
leva vantagem do empate.

ASSALTO. É preocupante o nú-
mero de assalto a bares, restau-
rantes, lanchonetes, salões de be-
leza, mercadinhos e pessoas nas 
ruas. Em 30 dias, vimos 10 assal-
tos a motéis. Isto é ruim porque 
gera desemprego e a população 
passa a ter medo de frequentar os 
motéis. É preciso uma maior se-
gurança para esse segmento.

DADOS CNC. Conforme pesqui-
sa da CNC, mais de 90% das fa-

mílias no RN estão em endivida-
das. No Estado, Natal dispara com 
maior número.

CATEDRAL. Em pleno período 
de páscoa, Dom Jaime prepara re-
nuncia e transição para o novo ar-
cebispo. É lamentável, pois Dom 
Jaime goza de um grande prestígio 
entre os católicos.

TSE 2022. O TSE espera rece-
ber em media 100 mil denúncias 
de fake news durante as eleições 
deste ano.

BURACOS. A chuva é bem-vin-
da no interior do Estado, pois aju-
da o agricultor. Já na capital, por 

menor que seja o período de chu-
va, as ruas estão totalmente alaga-
das e esburacadas. A mais recente 
foi parte do desabamento do cal-
çadão da Praia do Meio, sábado 
passado. Até agora não se tem co-
nhecimento de nenhuma provi-
dência.

TRANSPORTE PÚBLICO. Com 
mais 13% de aumento no diesel 
agora em março, intensifica a crise 
no transporte publico, o que exi-
ge que a Prefeitura decida se vai 
dá subsidio ou reajuste das passa-
gens. Caso contrário, vamos con-
tinuar com 40% da frota circulan-
do, prejudicando os usuários do 
transporte público.

EXPECTATIVA. União Brasil, PSDB, MDB... Todos os partidos montaram suas nominatas, respeitando o pra-
zo da janela partidária, que foi até sábado passado. Porém, a expectativa do povo potiguar é saber qual é a cha-
pa que vai enfrentar a governadora Fátima Bezerra (pré-candidata à reeleição). Está marcado para quarta-fei-
ra um novo encontro entre MDB, PSDB e União Brasil. Muito falado o nome de Ezequiel Ferreira com Walter 
Alves de vice e Rogério Marinho ao Senado. Mas até ontem o presidente da Assembleia não se pronunciou.

Oposição já busca ‘plano B’ para 
encarar Fátima Bezerra em 2022
Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, deve deixar claro nesta terça (50 que não será candidato ao Governo

A oposição não acredita mais 
na pré-candidatura ao Go-
verno do Estado do presi-

dente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PS-
DB), e já começa a procurar al-
ternativas para a disputa. A opo-
sição cansou de tentar convencer 
o tucano a romper com a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) e dis-
putar o governo contra ela, após 
inúmeras tentativas sem sucesso. 
A informação foi divulgada em 
primeira mão pela 98 FM e con-
firmada pelo Agora RN.

Neste fim de semana, Eze-
quiel conversou com o ex-minis-
tro do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho (PL), pré-can-
didato da oposição ao Senado. 
No contato, avisou que não vai 
adiante com a pré-candidatura, 
antes mesmo de oficializar a pre-
tensão. Nas próximas horas, há 
uma expectativa de que o presi-
dente da Assembleia deixe claro, 
através de nota oficial, que será 
candidato à reeleição em 2022.

O presidente da Assembleia 
Legislativa teve uma diverticuli-
te neste fim de semana, chegan-
do até a ser hospitalizado. Con-
tudo, após ser liberado, não dei-
xou de conversar com lideranças 
por telefone, deixando claro que 
não será candidato a governador, 

apesar dos inúmeros apelos.
O próximo passo deverá ser 

comunicar a Fátima Bezerra que 
segue aliado do governo, faltando 
definir a ocupação dos espaços 
na próxima gestão, caso ela seja 
reeleita.

Um deputado ouvido pela re-
portagem afirmou que já espera-
va esse desfecho. O parlamentar 
argumenta que Ezequiel já tinha 
dado sinais de que não iria para a 
disputa, pois não vinha adotando 

postura de candidato a governa-
dor nem manifestando o desejo 
claro de concorrer contra Fátima 
Bezerra.

Na ótica desse deputado, Eze-
quiel candidato a governador era 
muito mais um desejo da oposi-
ção do que exatamente uma von-
tade do deputado. É bem verda-
de que o deputado também não 
tinha descartado claramente a 
possibilidade de ser candidato.

Com o recuo de Ezequiel Fer-

reira, a oposição começa a venti-
lar outros nomes que possam ser 
candidatos contra Fátima Bezer-
ra. Nesta segunda, Rogério Ma-
rinho, que vinha insistindo para 
Ezequiel ser candidato, teve um 
encontro com Brenno Queiroga 
(Solidariedade), que é pré-candi-
dato a governador até agora em 
“carreira solo” com o seu partido.

Outro nome que chegou a ser 
especulado nas últimas horas é o 
do deputado federal General Gi-

rão (PL), que tem manifestado o 
desejo de disputar o governo. A 
possibilidade, porém, é conside-
rada mais remota porque Gene-
ral Girão é altamente associado 
ao presidente Jair Bolsonaro, que 
tem rejeição na casa dos 45%, se-
gundo pesquisa do Instituto Seta 
divulgada na sexta-feira (1º) pela 
98 FM.

Um nome que também foi es-
peculado foi o do ex-governador 
José Agripino Maia (União Brasil), 
mas ele disse à reportagem que a 
possibilidade “não tem o menor 
fundamento”.

Em entrevista à 96 FM nesta 
segunda, Rogério Marinho dis-
se que a oposição deve se reunir 
até o fim desta semana para ten-
tar chegar a um projeto único. Ele 
disse que “deseja” que o grupo te-
nha um candidato a governador 
e descartou ir para a disputa “so-
zinho”. Ele falou que vai se reunir 
com líderes dos seguintes parti-
dos: PL, PSC, PP, PSDB, PTB, PSC, 
Solidariedade e União Brasil.

“Estamos construindo um 
grupo de partidos de oposição 
ao Governo do Estado que deve 
se reunir até o fim desta semana. 
Não acredito que nós tenhamos 
um projeto sem cabeça de chapa. 
Nós teremos candidato a gover-
nador”, finalizou. 

Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB), era o nome preferido da oposição para ser candidato
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De todos os índices ana-
lisados pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 

(CNI) para a composição dos In-
dicadores Industriais de feverei-
ro, apenas o relativo a horas tra-
balhadas na produção apresen-
tou crescimento, na comparação 
com janeiro. Segundo a entidade, 
os índices relativos a faturamento 
e emprego recuaram, interrom-
pendo a sequência de três altas 
consecutivas. Para a CNI, o resul-
tado mostra “desaceleração do 
setor”.

Os demais índices analisa-
dos pela confederação não apre-
sentaram grandes variações, o 
que, segundo a equipe técnica da 
CNI, representa uma “imobilida-
de preocupante para a atividade 
econômica”.

O faturamento real da indús-
tria de transformação recuou 
0,2% em fevereiro de 2022, na 
comparação com janeiro (série 
livre de efeitos sazonais). “O re-
cuo ocorre após três altas con-
secutivas, período no qual o fa-
turamento havia crescido 5,7%. 
Na comparação com fevereiro de 
2021, o faturamento registra que-
da de 5%”, diz o levantamento.

O emprego industrial man-
teve-se “praticamente estável”, 
segundo a CNI, apresentando 
recuo de “apenas 0,1%” na com-
paração com janeiro. No soma-
tório dos três meses anteriores 
esse índice havia crescido 0,8%. 
Na comparação com fevereiro de 

2021, o emprego aumentou 2,9%.
Já as horas trabalhadas na 

produção registraram crescimen-
to de 1,4%, na comparação entre 
fevereiro e janeiro. “O índice volta 
a crescer após o pequeno recuo 
do mês anterior (-0,2%) e passa 
a registrar três altas nos últimos 
quatro meses, totalizando cresci-
mento de 3,8% no período”, infor-
ma a CNI.

A entidade acrescenta que 
o total de horas trabalhadas na 

produção em fevereiro de 2022 é 
2,1% acima do registrado em fe-
vereiro de 2021.

QUEDA. O rendimento mé-
dio real dos trabalhadores da in-
dústria caiu 0,1% entre janeiro 
e fevereiro de 2022. Na compa-
ração com fevereiro de 2021, o 
rendimento do trabalhador teve, 
na média, uma pequena alta, de 
0,7%, enquanto a inflação medi-
da no período (12 meses), segun-
do o IBGE, ficou em 10,54%.

A massa salarial da indús-
tria de transformação, segundo 
a Agência Brasil, apresentou es-
tabilidade no período janeiro-fe-
vereiro de 2022. Na comparação 
com fevereiro de 2021, este índice 
registrou alta de 3,5%.

IMOBILIDADE. A Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) ficou 
estável registrando 81%. Na com-
paração com fevereiro de 2021, 
entretanto, registrou alta de 0,4 
ponto percentual.

Na avaliação do gerente de 
Análise Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, a “imobilidade” 
desses indicadores é algo “preo-
cupante para a atividade econô-
mica”. Segundo ele, o desempe-
nho do setor industrial precisa 
melhorar para recuperar as que-
das de 2021 e 2020. Os resultados, 
no entanto, não mostram que es-
sa trajetória de recuperação era 
sustentável, complementou o 
economista.

Indicadores industriais apresentam 
“imobilidade preocupante”, diz CNI
Faturamento e emprego recuam; horas trabalhadas aumentam

 “O índice volta a 
crescer após recuo 
do mês anterior e 
passa a registrar três 
altas nos últimos 
quatro meses”

CNI
Sobre horas trabalhadas

JOSÉ ALDENR/AGORA RN

Rendimento médio real dos 
trabalhadores da indústria caiu 0,1% 
entre janeiro e fevereiro de 2022.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público que está requerendo ao 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 2016-101017/TEC/LS-0208, para extração de areia, numa área de 6,33ha, 
1.500 m3 /mês, inserida na poligonal do Processo DNPM 848062/17, localizada em Sítio Pedra Preta – 
Alagadiço Grande, Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 
 

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME  
Requerente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Carlos Clayton Lopes Da Silva, CNPJ 21.623.410/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para uma Unidade de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia RN 015, 244 KM 01, Dix-Sept Rosado – Mossoró/RN. 
 

Carlos Clayton Lopes Da Silva  
Proprietário 

 

 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação, com prazo de validade até 27/04/2028, para extração mineral de Granito em uma área de 1,06 
hectares e volume de 600 m³/mês, na localidade Sítio Caeira, zona rural, divisa dos Municípios de Parelhas/RN 
e Santana do Seridó/RN. A área do empreendimento está inserida no processo ANM: 848.056/2004. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
MAKRO TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 17.416.722/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a L.O para a atividade de 
transporte de cargas perigosas, produtos perigosos ou inflamáveis, óleo diesel combustível, localizada em 
Rodovia BR 116, Km 14, n° 4921, complemento A, Fortaleza - CE.  

 
Rodrigo Rodrigues 

Diretor Administrativo/ Suprimentos 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.670.093/0001-39, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 31/03/2028, para um Condomínio, localizado na Zona de Expansão 
Urbana, Entre as Lagoas da Redonda e do Bonfim, Município de Nísia Floresta/RN. 
 

MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA LRO 

 
A firma MARIA LUCIANA FELISBERTO DE BRITO - PASSARINHO GAS E ÁGUA, CNPJ 36.124.827/0001-
54, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e Operação para o Posto de Revenda de Gás GLP, 
localizado na Rua Vereador Manoel Felix 217, bela vista, Passa e Fica - RN. 
 

Maria Luciana Felisberto de Brito 
Dir. Presidente 

 10ª Vara Cível da Comarca de Natal Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte) dias Processo: 0826796-34.2019.8.20.5001 Ação: Busca E 
Apreensão Em Alienação Fiduciária (81) Autor:  Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda. Réu: Antonio Fortunato De Lima 
Citando: Antônio Fortunato De Lima, brasilleiro CPF/MF 761.870.714-68, em Lugar Incerto E Não Sabido, por todos os atos e termos da ação 
a seguir identificada. Finalidade: Citar Antônio Fortunato De Lima, brasilleiro CPF/MF 761.870.714-68, para no prazo de três (3) dias, efetuar 
o pagamento do débito no valor de R$ 94.553,00, acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento), podendo oferecer 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias. No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. 
Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, que 
se encontra na Secretaria desta 10ª Vara Cível à disposição dos interessados. Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV, do CPC. Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor.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, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/ Processo/ConsultaDocumento/listView. seam, utilizando o código 20081217394908300000056263298 
(decisão proferida), 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".  Natal/RN, 15 de fevereiro de 2022. K-02e05/04

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
LUANDERSON FERNANDO DE SALES ANDRADE, CPF: 431.754.388-57, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no 
Sítio Santa Cruz, n° 110, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000. 
 

LUANDERSON FERNANDO DE SALES ANDRADE 
EMPRESÁRIO 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe 
Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 26 de Abril de 2022, às 
08h30, Fará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, que tem como objeto a 
contratação de empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL, em diversas Ruas do Município de Felipe Guerra/RN, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento 
no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 
– Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 04 de Abril de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da Comissão.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

GRASTAL - GRANJA SANTA TEREZINHA LTDA, CNPJ 03.568.925/0001-21, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 03/08/2022, para agricultura irrigada em uma área de 
18,69 ha, com área total de 52,61 ha, sendo 10,58 ha referente à área de Reserva Legal, localizada nas 
coordenadas em UTM (Zona 25M): 241.895,00 mE; 9.332.138,00 mN, Datum SIRGAS 2000, localizado na 
Rodovia RN 315, km 04, Distrito do Arenã, Retiro, Zona Rural, Município de São José de Mipibu/RN. 
 

JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA 
Sócio-administrador 

 
 

 

 

Indicado por Bolsonaro, 
Adriano Pires desiste de 
assumir Petrobras
Ministério Público viu possível “conflito de interesse” no caso

Indicado para a Presidência 
da Petrobras, Adriano Pires, 
desistiu oficialmente de assu-

mir o comando da empresa de-
pois de o governo Bolsonaro re-
ceber informações de que o no-
me dele não passaria no “teste” 
de governança da empresa.

Ele enviou nesta segunda-
-feira (4) uma carta ao ministro 
de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, em que oficializa a de-
sistência em assumir a presidên-
cia da petroleira.

No documento, Pires agra-
dece a indicação e reafirma o 
“compromisso de continuar 
nessa luta” pelo desenvolvimen-
to do mercado de óleo e gás. Diz 

que não poderia conciliar o car-
go com as atividades de consul-
toria que já desempenha, atual-
mente, para empresas do setor. 
“Ficou claro para mim que ão 
poderia conciliar meu trabalho 
de consultor com o exercício da 
presidência da Petrobras”, disse.

A desistência vem depois de 
o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) pedir que Pires fosse im-
pedido de assumir o cargo en-
quanto não houvesse uma in-
vestigação do governo (Contro-
ladoria-Geral da União e Co-
missão de Ética) e da Petrobras 
sobre a atuação dele no setor 
privado.

Ele foi indicadopelo governo 
como o terceiro presidente da 
Petrobras. Antes do general Sil-
va e Luna (que ainda está no car-
go), o comando era de Roberto 
Castello Branco.

Como sócio fundador do 
Centro Brasileiro de Infraestru-
tura (CBIE), Pires tem contratos 
de longo prazo com petroleiras 
e empresas de gás, como a Co-
san. Ele teria que abrir mão dos 
negócios. Segundo fontes, Pires 
achou que daria simplesmente 
para passar para o filho, o que 
não é permitido pelas regras de 
governança da estatal. Com o 
impedimento, ele decidiu abrir 
mão do comando da Petrobras.

A 2ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal determi-
nou nesta segunda-feira 4 que as 
linhas de ônibus tiradas de cir-
culação pelo Sindicato das Em-
presas de Transportes Urbanos 
(SETURN) voltem a trafegar na 
capital potiguar. A Justiça aten-
deu a um pedido da deputada 
federal Natália Bonavides (PT).

Para Natália, é um desres-
peito a forma como o Seturn e 
a Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) to-
mam decisões sem levar em 

consideração a população. 
“Mesmo com o arrefecimento 
da pandemia, a frota não está 
circulando 100%, ocasionando 
superlotação e espera para os 
usuários. Não há diálogo com 
a população, muita gente fica 
sabendo que alguma linha foi 
extinta quando chega no pon-
to de ônibus para trabalhar”, 
destaca a parlamentar.

Ao acatar a ação da parla-
mentar, o juiz Artur Cortez Bo-
nifácio pontuou que as empre-
sas devem retomar as linhas ex-

tintas ou tiradas de circulação 
com base na Lei Municipal nº 
622/2010, que dispõe sobre iti-
nerário, modificação de linhas e 
horários de circulação de ônibus 
integrantes da frota de Conces-
sionárias de Serviço Público de 
Transporte da cidade.

Essa não é a primeira decisão 
favorável às ações da parlamen-
tar em relação ao transporte pú-
blico natalense. Em 2021, a Justi-
ça atendeu a um pedido de Na-
tália e derrubou a tarifa do circu-
lar da UFRN. 

Justiça manda voltar linhas suspensas pelo Seturn

Cotado para a Petrobras, Pires tem contratos de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a Cosan
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Em parceria com o IFRN – 
Campus São Gonçalo, a Prefei-
tura Municipal iniciou, na última 
quarta-feira 30, a segunda fase do 
projeto “Na trilha da economia 
4.0: robótica descomplicada”, di-
recionado aos estudantes do 9º 
ano da rede municipal de ensi-
no. Na primeira fase, realizada de 
forma remota, os estudantes tive-
ram uma noção teórica sobre o 
tema. Agora, eles iniciam a práti-
ca com o estudo da robótica.

“Essa parceria é mais uma 
ação formativa, pedagógica e de 

fortalecimento com a sociedade 
e os estudantes são-gonçalen-
ses. Este é um projeto piloto, cuja 
ideia é promover e ampliar o 
acesso a uma educação inclusiva 
e tecnológica. Precisamos man-
ter o nosso planejamento de pro-
porcionar uma educação plural, 
igualitária e inclusiva como versa 
a nossa temática anual”, afirmou 
Othon Militão, Secretário Muni-
cipal de Educação.

O Robótica Descomplicada 
tem como objetivo fornecer no-
ções de robótica aos estudan-

tes da rede municipal de ensino, 
possibilitando o desenvolvimen-
to de habilidades em montagem 
e programação de robôs. E, de 
maneira específica, espera-se 
que sejam amenizadas carências 
do ensino de robótica; além de 
motivar o desempenho escolar 

no que se refere ao rendimento 
acadêmico dos alunos e imergi-
-los no campo da área tecnológi-
ca. Por fim, busca-se desenvolver 
nos alunos o pensamento inves-
tigativo interligado com a solu-
ção de problemas relacionados à 
mobilidade e percepção do robô 

com espaço físico ao seu redor. 
O curso é ofertado por meio de 
oficinas ministradas por alunos 
(monitores e instrutores) e pro-
fessores do IFRN em São Gonçalo 
do Amarante.

Mossoró garante que projeto do reajuste 
não retira nenhum direito dos professores
Consultor-geral de Mossoró, Humberto Fernandes, assegura que os direitos dos professores estão garantido

A Prefeitura de Mossoró 
provou, com dados e nú-
meros, que o projeto de lei 

aprovado na Câmara Municipal 
que trata do reajuste salarial de 
33,67% para os professores não 
retira nenhum direito da catego-
ria.

O consultor-geral do municí-
pio, Humberto Fernandes, expli-
cou que os direitos dos professo-
res estão garantidos: “O fecha-
mento da garantia dos direitos 
da categoria resta demonstra-
do no novo § 3º do art. 6º, da LC 
174/22, ao assegurar a progres-
são automática do professor de 
nível médio, que venha a se gra-
duar, para o Nível II, Classe 10, 
ou seja, para o fim da carreira de 
professor graduado, garantindo, 
com isso, um aumento salarial 
imediato de 40% em seu venci-
mento básico”.

Humberto frisou ainda que 
“a progressão horizontal, den-
tro do mesmo Nível (5% a mais 
na classe superior em relação 
à classe anterior), foi mantida 
na LC 174/22; e que a composi-
ção de vencimentos, respeitan-
do 40% a mais na Classe 10, do 
Nível II, sobre a Classe 10 (classe 
única), do Nível I, foi mantida na 
LC 174/22. Matematicamente, 
é possível demonstrar que a LC 
174/22 não só manteve os direi-
tos já existentes, como os garan-
tiu nos reajustes futuros”.

“Reforçamos que nenhum 
direito foi retirado dos professo-

res e todos estão garantidos con-
forme a lei do magistério”, con-
cluiu Humberto Fernandes.

Secretário municipal de Ad-
ministração, Kadson Eduardo 
destacou o respeito e garantia de 
direitos dos professores da rede 
municipal de ensino. “Estão ga-
rantidos salário integral, 13º e fé-
rias pagas em dia e a concessão 
de licenças, mudanças de níveis 
e progressões funcionais, além 
do repasse previdenciário e con-
signados em dia. A Prefeitura 
trabalha arduamente para pagar 
todos os salários em dia e conce-

der todos os benefícios que são 
direitos do professor”, disse.

Secretária municipal de Edu-
cação, Hubeônia Alencar desta-
cou breve histórico de como a 
educação de Mossoró foi encon-
trada e relatou os investimentos 
feitos na área.

“Trabalhamos para reverter 
a situação encontrada. Para is-
so, implementamos reformas e 
manutenção de escolas e obras 
em atraso também foram con-
cluídas. Além disso, foi assegu-
rada manutenção da frota do 
transporte escolar. E, pela pri-

meira vez, todo o processo de 
matrículas foi desenvolvido de 
forma totalmente on-line. Sem 
falar nas inúmeras conquistas 
do ponto de vista de salários pa-
gos em dia, bem como a con-
cessão de progressões funcio-
nais”, afirmou.

Direitos garantidos pela Pre-
feitura de Mossoró: salário inte-
gral pago em dia; pagamento do 
13º de 2020; férias pagas em dia; 
13º pago no mês de aniversário; 
mais de 600 progressões pagas; 
repasse ao PREVI em dia; reajus-
te salarial de 33,67%.

DIÁLOGO. Em 2021, o Sindi-
cato dos Servidores Públicos de 
Mossoró (Sindiserpum) foi re-
cebido na Prefeitura de Mosso-
ró cinco vezes. Todas as reuni-
ões contaram com a presença do 
prefeito Allyson Bezerra. Na épo-
ca, fazia três anos e sete meses 
que o sindicato não era recebido 
no Palácio da Resistência.

Neste ano de 2022, a gestão 
municipal também recebeu o 
sindicato quatro vezes com a pre-
sença do prefeito e mais três ve-
zes pela equipe jurídica e econô-
mica da prefeitura municipal.

Secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar destacou breve histórico de como a educação foi encontrada e apontou os investimentos feitos na área

Curso é ofertado em ofi cinas ministradas por alunos e professores do IFRN

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM

DIVULGAÇÃO

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Prefeitura e IFRN iniciam 
segunda fase do projeto 
Robótica Descomplicada

 “Este é um projeto 
piloto, cuja ideia é 
promover e ampliar 
o acesso a uma 
educação inclusiva 
e tecnológica”

Othon Militão
Sec. Municipal de Educação
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público que está requerendo ao 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 2016-101017/TEC/LS-0208, para extração de areia, numa área de 6,33ha, 
1.500 m3 /mês, inserida na poligonal do Processo DNPM 848062/17, localizada em Sítio Pedra Preta – 
Alagadiço Grande, Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 
 

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME  
Requerente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Carlos Clayton Lopes Da Silva, CNPJ 21.623.410/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para uma Unidade de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia RN 015, 244 KM 01, Dix-Sept Rosado – Mossoró/RN. 
 

Carlos Clayton Lopes Da Silva  
Proprietário 

 

 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação, com prazo de validade até 27/04/2028, para extração mineral de Granito em uma área de 1,06 
hectares e volume de 600 m³/mês, na localidade Sítio Caeira, zona rural, divisa dos Municípios de Parelhas/RN 
e Santana do Seridó/RN. A área do empreendimento está inserida no processo ANM: 848.056/2004. 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
MAKRO TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 17.416.722/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a L.O para a atividade de 
transporte de cargas perigosas, produtos perigosos ou inflamáveis, óleo diesel combustível, localizada em 
Rodovia BR 116, Km 14, n° 4921, complemento A, Fortaleza - CE.  

 
Rodrigo Rodrigues 

Diretor Administrativo/ Suprimentos 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.670.093/0001-39, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 31/03/2028, para um Condomínio, localizado na Zona de Expansão 
Urbana, Entre as Lagoas da Redonda e do Bonfim, Município de Nísia Floresta/RN. 
 

MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA LRO 

 
A firma MARIA LUCIANA FELISBERTO DE BRITO - PASSARINHO GAS E ÁGUA, CNPJ 36.124.827/0001-
54, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e Operação para o Posto de Revenda de Gás GLP, 
localizado na Rua Vereador Manoel Felix 217, bela vista, Passa e Fica - RN. 
 

Maria Luciana Felisberto de Brito 
Dir. Presidente 

 10ª Vara Cível da Comarca de Natal Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte) dias Processo: 0826796-34.2019.8.20.5001 Ação: Busca E 
Apreensão Em Alienação Fiduciária (81) Autor:  Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda. Réu: Antonio Fortunato De Lima 
Citando: Antônio Fortunato De Lima, brasilleiro CPF/MF 761.870.714-68, em Lugar Incerto E Não Sabido, por todos os atos e termos da ação 
a seguir identificada. Finalidade: Citar Antônio Fortunato De Lima, brasilleiro CPF/MF 761.870.714-68, para no prazo de três (3) dias, efetuar 
o pagamento do débito no valor de R$ 94.553,00, acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento), podendo oferecer 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias. No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. 
Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, que 
se encontra na Secretaria desta 10ª Vara Cível à disposição dos interessados. Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV, do CPC. Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor.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, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/ Processo/ConsultaDocumento/listView. seam, utilizando o código 20081217394908300000056263298 
(decisão proferida), 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".  Natal/RN, 15 de fevereiro de 2022. K-02e05/04

 
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
LUANDERSON FERNANDO DE SALES ANDRADE, CPF: 431.754.388-57, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no 
Sítio Santa Cruz, n° 110, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000. 
 

LUANDERSON FERNANDO DE SALES ANDRADE 
EMPRESÁRIO 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe 
Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 26 de Abril de 2022, às 
08h30, Fará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, que tem como objeto a 
contratação de empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL, em diversas Ruas do Município de Felipe Guerra/RN, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento 
no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 
– Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 04 de Abril de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da Comissão.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

GRASTAL - GRANJA SANTA TEREZINHA LTDA, CNPJ 03.568.925/0001-21, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 03/08/2022, para agricultura irrigada em uma área de 
18,69 ha, com área total de 52,61 ha, sendo 10,58 ha referente à área de Reserva Legal, localizada nas 
coordenadas em UTM (Zona 25M): 241.895,00 mE; 9.332.138,00 mN, Datum SIRGAS 2000, localizado na 
Rodovia RN 315, km 04, Distrito do Arenã, Retiro, Zona Rural, Município de São José de Mipibu/RN. 
 

JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA 
Sócio-administrador 

 
 

 

 

Indicado por Bolsonaro, 
Adriano Pires desiste de 
assumir Petrobras
Ministério Público viu possível “conflito de interesse” no caso

Indicado para a Presidência 
da Petrobras, Adriano Pires, 
desistiu oficialmente de assu-

mir o comando da empresa de-
pois de o governo Bolsonaro re-
ceber informações de que o no-
me dele não passaria no “teste” 
de governança da empresa.

Ele enviou nesta segunda-
-feira (4) uma carta ao ministro 
de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, em que oficializa a de-
sistência em assumir a presidên-
cia da petroleira.

No documento, Pires agra-
dece a indicação e reafirma o 
“compromisso de continuar 
nessa luta” pelo desenvolvimen-
to do mercado de óleo e gás. Diz 

que não poderia conciliar o car-
go com as atividades de consul-
toria que já desempenha, atual-
mente, para empresas do setor. 
“Ficou claro para mim que ão 
poderia conciliar meu trabalho 
de consultor com o exercício da 
presidência da Petrobras”, disse.

A desistência vem depois de 
o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) pedir que Pires fosse im-
pedido de assumir o cargo en-
quanto não houvesse uma in-
vestigação do governo (Contro-
ladoria-Geral da União e Co-
missão de Ética) e da Petrobras 
sobre a atuação dele no setor 
privado.

Ele foi indicadopelo governo 
como o terceiro presidente da 
Petrobras. Antes do general Sil-
va e Luna (que ainda está no car-
go), o comando era de Roberto 
Castello Branco.

Como sócio fundador do 
Centro Brasileiro de Infraestru-
tura (CBIE), Pires tem contratos 
de longo prazo com petroleiras 
e empresas de gás, como a Co-
san. Ele teria que abrir mão dos 
negócios. Segundo fontes, Pires 
achou que daria simplesmente 
para passar para o filho, o que 
não é permitido pelas regras de 
governança da estatal. Com o 
impedimento, ele decidiu abrir 
mão do comando da Petrobras.

A 2ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal determi-
nou nesta segunda-feira 4 que as 
linhas de ônibus tiradas de cir-
culação pelo Sindicato das Em-
presas de Transportes Urbanos 
(SETURN) voltem a trafegar na 
capital potiguar. A Justiça aten-
deu a um pedido da deputada 
federal Natália Bonavides (PT).

Para Natália, é um desres-
peito a forma como o Seturn e 
a Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) to-
mam decisões sem levar em 

consideração a população. 
“Mesmo com o arrefecimento 
da pandemia, a frota não está 
circulando 100%, ocasionando 
superlotação e espera para os 
usuários. Não há diálogo com 
a população, muita gente fica 
sabendo que alguma linha foi 
extinta quando chega no pon-
to de ônibus para trabalhar”, 
destaca a parlamentar.

Ao acatar a ação da parla-
mentar, o juiz Artur Cortez Bo-
nifácio pontuou que as empre-
sas devem retomar as linhas ex-

tintas ou tiradas de circulação 
com base na Lei Municipal nº 
622/2010, que dispõe sobre iti-
nerário, modificação de linhas e 
horários de circulação de ônibus 
integrantes da frota de Conces-
sionárias de Serviço Público de 
Transporte da cidade.

Essa não é a primeira decisão 
favorável às ações da parlamen-
tar em relação ao transporte pú-
blico natalense. Em 2021, a Justi-
ça atendeu a um pedido de Na-
tália e derrubou a tarifa do circu-
lar da UFRN. 

Justiça manda voltar linhas suspensas pelo Seturn

Cotado para a Petrobras, Pires tem contratos de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a Cosan
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Em parceria com o IFRN – 
Campus São Gonçalo, a Prefei-
tura Municipal iniciou, na última 
quarta-feira 30, a segunda fase do 
projeto “Na trilha da economia 
4.0: robótica descomplicada”, di-
recionado aos estudantes do 9º 
ano da rede municipal de ensi-
no. Na primeira fase, realizada de 
forma remota, os estudantes tive-
ram uma noção teórica sobre o 
tema. Agora, eles iniciam a práti-
ca com o estudo da robótica.

“Essa parceria é mais uma 
ação formativa, pedagógica e de 

fortalecimento com a sociedade 
e os estudantes são-gonçalen-
ses. Este é um projeto piloto, cuja 
ideia é promover e ampliar o 
acesso a uma educação inclusiva 
e tecnológica. Precisamos man-
ter o nosso planejamento de pro-
porcionar uma educação plural, 
igualitária e inclusiva como versa 
a nossa temática anual”, afirmou 
Othon Militão, Secretário Muni-
cipal de Educação.

O Robótica Descomplicada 
tem como objetivo fornecer no-
ções de robótica aos estudan-

tes da rede municipal de ensino, 
possibilitando o desenvolvimen-
to de habilidades em montagem 
e programação de robôs. E, de 
maneira específica, espera-se 
que sejam amenizadas carências 
do ensino de robótica; além de 
motivar o desempenho escolar 

no que se refere ao rendimento 
acadêmico dos alunos e imergi-
-los no campo da área tecnológi-
ca. Por fim, busca-se desenvolver 
nos alunos o pensamento inves-
tigativo interligado com a solu-
ção de problemas relacionados à 
mobilidade e percepção do robô 

com espaço físico ao seu redor. 
O curso é ofertado por meio de 
oficinas ministradas por alunos 
(monitores e instrutores) e pro-
fessores do IFRN em São Gonçalo 
do Amarante.

Mossoró garante que projeto do reajuste 
não retira nenhum direito dos professores
Consultor-geral de Mossoró, Humberto Fernandes, assegura que os direitos dos professores estão garantido

A Prefeitura de Mossoró 
provou, com dados e nú-
meros, que o projeto de lei 

aprovado na Câmara Municipal 
que trata do reajuste salarial de 
33,67% para os professores não 
retira nenhum direito da catego-
ria.

O consultor-geral do municí-
pio, Humberto Fernandes, expli-
cou que os direitos dos professo-
res estão garantidos: “O fecha-
mento da garantia dos direitos 
da categoria resta demonstra-
do no novo § 3º do art. 6º, da LC 
174/22, ao assegurar a progres-
são automática do professor de 
nível médio, que venha a se gra-
duar, para o Nível II, Classe 10, 
ou seja, para o fim da carreira de 
professor graduado, garantindo, 
com isso, um aumento salarial 
imediato de 40% em seu venci-
mento básico”.

Humberto frisou ainda que 
“a progressão horizontal, den-
tro do mesmo Nível (5% a mais 
na classe superior em relação 
à classe anterior), foi mantida 
na LC 174/22; e que a composi-
ção de vencimentos, respeitan-
do 40% a mais na Classe 10, do 
Nível II, sobre a Classe 10 (classe 
única), do Nível I, foi mantida na 
LC 174/22. Matematicamente, 
é possível demonstrar que a LC 
174/22 não só manteve os direi-
tos já existentes, como os garan-
tiu nos reajustes futuros”.

“Reforçamos que nenhum 
direito foi retirado dos professo-

res e todos estão garantidos con-
forme a lei do magistério”, con-
cluiu Humberto Fernandes.

Secretário municipal de Ad-
ministração, Kadson Eduardo 
destacou o respeito e garantia de 
direitos dos professores da rede 
municipal de ensino. “Estão ga-
rantidos salário integral, 13º e fé-
rias pagas em dia e a concessão 
de licenças, mudanças de níveis 
e progressões funcionais, além 
do repasse previdenciário e con-
signados em dia. A Prefeitura 
trabalha arduamente para pagar 
todos os salários em dia e conce-

der todos os benefícios que são 
direitos do professor”, disse.

Secretária municipal de Edu-
cação, Hubeônia Alencar desta-
cou breve histórico de como a 
educação de Mossoró foi encon-
trada e relatou os investimentos 
feitos na área.

“Trabalhamos para reverter 
a situação encontrada. Para is-
so, implementamos reformas e 
manutenção de escolas e obras 
em atraso também foram con-
cluídas. Além disso, foi assegu-
rada manutenção da frota do 
transporte escolar. E, pela pri-

meira vez, todo o processo de 
matrículas foi desenvolvido de 
forma totalmente on-line. Sem 
falar nas inúmeras conquistas 
do ponto de vista de salários pa-
gos em dia, bem como a con-
cessão de progressões funcio-
nais”, afirmou.

Direitos garantidos pela Pre-
feitura de Mossoró: salário inte-
gral pago em dia; pagamento do 
13º de 2020; férias pagas em dia; 
13º pago no mês de aniversário; 
mais de 600 progressões pagas; 
repasse ao PREVI em dia; reajus-
te salarial de 33,67%.

DIÁLOGO. Em 2021, o Sindi-
cato dos Servidores Públicos de 
Mossoró (Sindiserpum) foi re-
cebido na Prefeitura de Mosso-
ró cinco vezes. Todas as reuni-
ões contaram com a presença do 
prefeito Allyson Bezerra. Na épo-
ca, fazia três anos e sete meses 
que o sindicato não era recebido 
no Palácio da Resistência.

Neste ano de 2022, a gestão 
municipal também recebeu o 
sindicato quatro vezes com a pre-
sença do prefeito e mais três ve-
zes pela equipe jurídica e econô-
mica da prefeitura municipal.

Secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar destacou breve histórico de como a educação foi encontrada e apontou os investimentos feitos na área

Curso é ofertado em ofi cinas ministradas por alunos e professores do IFRN

CÉLIO DUARTE/SECOM PMM

DIVULGAÇÃO

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Prefeitura e IFRN iniciam 
segunda fase do projeto 
Robótica Descomplicada

 “Este é um projeto 
piloto, cuja ideia é 
promover e ampliar 
o acesso a uma 
educação inclusiva 
e tecnológica”

Othon Militão
Sec. Municipal de Educação
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O ex-BBB Rodrigo Mussi continua 
a apresentar melhora após sofrer 
um acidente de carro na ma-
drugada da quinta-feira 31. De 
acordo com um boletim mé-
dito divulgado em suas redes 
sociais nesta segunda 4, ele 
“ainda está em estado grave, 
mas continua reagindo”.

Segundo a nota, Mussi es-
tá bem agitado e se mexendo 
bastante, na medida em que a 
sedação é diminuída. O informe 
também divulgou que ele apertou o 
dedo do irmão, Diogo Mussi. “A família 
continua otimista e feliz com o progresso de cada dia”, disse o co-
municado.

Nos stories do Instagram, o irmão também compartilhou infor-
mações sobre a situação do ex-BBB: “O estado do Rod ainda é grave 
e exige muitos muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória”, escre-
veu. Diogo afirmou estar otimista: “Condigo vê-lo saindo do hospi-
tal andando. Tem uma força absurda”.

O participante do Big Brother Brasil 22 está internado no Hos-
pital das Clínicas, em São Paulo, desde a quinta, 31. Ele estava em 
uma carro de aplicativo que colidiu com uma caminhão na Margi-
nal Pinheiros. Mussi sofreu traumatismo craniano e fraturas no cor-
po. Ele foi operado e segue em observação na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do hospital.

O episódio de domingo (4) do “BBB 22” exibiu 
o almoço do anjo de Jessilane, mas não mostrou o 
tradicional momento da “corrida” com um táxi da 
99, patrocinadora da ação, tampouco a premiação 
da confinada com R$ 9.999,00 em créditos para 
usar no aplicativo.

A alteração aconteceu depois que Rodrigo 
Mussi, segundo participante eliminado do progra-
ma, sofreu um acidente grave enquanto fazia uma 
viagem em um carro da empresa na última quin-
ta-feira (31). Vencedor de duas provas do anjo, ele 
estava utilizando o prêmio do programa na hora 
do acidente.

Em uma nota enviada à imprensa, a 99 falou 
sobre o auxílio dado aos parentes do ex-BBB. Se-
gundo a empresa, todas as viagens da plataforma 
já incluem um seguro contra acidentes pessoais 
previstos em todas as viagens.

Além disso, a 99 vai ampliar “seus esforços pa-
ra a conscientização da obrigatoriedade do uso do 
cinto de segurança em todas as corridas, sejam 
curtas ou longas”, incluindo “a possibilidade de o 
motorista cancelar a viagem caso o passageiro se 
recuse a usar a proteção, sem sanção ao condutor”.

Sentado no banco traseiro, Rodrigo não estava 
usando cinto de segurança na hora do acidente.

Após a eliminação de Eslovênia e a vitória de 
PA na Prova do Líder, um novo Paredão foi forma-
do com Lina, Gustavo, Arthur e Eliezer na berlin-
da, que, desta vez, dará poderes ao mais votado.

O escolhido pelo público, que será conhecido 
nesta terça (5), será uma espécie de Big Boss, po-
dendo acompanhar o que acontece na casa de um 

quarto secreto e mexer com a rotina dos partici-
pantes

Uma enquete iniciada pelo UOL já recebeu 
quase 100 mil cliques. Nela, o participante Arthur 
Aguiar tem 68,31% dos votos. Lina vem em segun-
do lugar com 17,39%, Gustavo em terceiro com 
11,94% e Eliezer em quarto, com 2,36%.

Ex-BBB Rodrigo 
apresenta melhora e 
aperta o dedo do irmão

Patrocinadora do programa,
99 “some” do Almoço do Anjo

Paredão falso: Arthur 
deve ser escolhido para 
ir ao quarto secreto

Criador de ‘Round 6’ prepara 
filme mais violento que série

Após criar a série sensação de 
2021, “Round 6”, o diretor e pro-
dutor sul-coreano Hwang Dong-
-Hyuk já possui um novo projeto: 
“Killing Old People Club”. Trata-
-se de um filme livremente inspi-
rado em obra do escritor italiano 
Umberto Eco.

Durante painel realizado no 
MipTV, evento do mercado tele-
visivo que acontece anualmente 
em Cannes, na França, o produ-
tor falou um pouco mais sobre 
seu próximo projeto.

“Será mais violento que 

‘Round 6’”, aponta Dong-Hyuk, 
que já escreveu um argumento 
de 25 páginas para a produção. 
Ao mesmo tempo, ele trabalha 
no desenvolvimento da segun-
da temporada da série, que pre-
tende lançar na Netflix até o fim 
de 2024.

O realizador não deu maiores 
detalhes sobre a produção, mas 
foi sincero ao afirmar que terá 
que “esconder o filme de pessoas 
mais velhas”. Na tradução literal, 
o título significa “o clube de as-
sassinato de pessoas velhas”.

E a Anitta, hein? Continua crescendo e cha-
mando a atenção nos rankings mundiais com o 
mega hit Envolver. Depois de ter alcançado o to-
po da parada Spotify Global, a faixa lançada em 
novembro do ano passado atingiu agora o topo 
da Billboard Global, parada que exclui os Estados 
Unidos, e o segundo lugar na Billboard Global 200.

Na semana anterior, a música ocupava o se-

gundo lugar na lista que exclui os EUA, e o quin-
to na lista global. Segundo a Billboard, a faixa 
contou com 54,4 milhões de streams, o que re-
presenta um aumento de 23%, e 1.000 unidades 
vendidas, um aumento de 63%, em territórios 
fora dos EUA na semana entre 25 e 31 de mar-
ço. Anitta é a primeira artista brasileira a atingir 
tais feitos.

Anitta chega ao topo da Billboard 
Global com ‘Envolver’
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Ana Maria usa colar de remédios 
em protesto contra reajuste de 10%
Apresentadora classificou cartelas de remédios - que agora estão mais caros - como “artigos de luxo”

Ana Maria Braga já começou 
a semana com um protes-
to bem-humorado. A apre-

sentadora escolheu compor o seu 
look do dia com um belíssimo co-
lar feito de cartelas de remédios 
penduradas ao redor do pescoço.

“Artigo de luxo”, ressaltou ela, 
no Mais você, da TV Globo, na 
manhã desta segunda-feira (4). 
Essa foi a forma que a comuni-
cadora encontrou para chamar 
a atenção para a alta do preço do 
remédio, que subiu 10,89% na úl-
tima sexta-feira (1º).

“O aumento do preço dos re-
médios é o meu colar hoje. É um 
sinal de protesto ao nosso pa-
ís. Quando você pensa que eu já 
usei tudo, agora é a vez dos remé-
dios se tornarem artigo de luxo 
para uma população tão carente”, 
explicou ela na abertura do pro-
grama matinal.

“Na última sexta-feira o Go-
verno Federal autorizou o reajus-
te nos medicamentos que ficam 

até 10,89% mais caros. Aqui no 
Brasil, uma em cada 10 pessoas 
consome cerca de cinco remé-
dios simultaneamente”, acres-
centou.

“A gente não tem saúde no 
país, então as pessoas precisam 
consertar o que não cuidaram ao 
longo da vida”, desabafou. 

“Aqui no Brasil, uma 
em cada 10 pessoas 
consome cerca de 
cinco remédios 
simultaneamente. 
A gente não tem 
saúde no país”

Ana Maria Braga
Apresentadora

Apresentadora costuma protestar contra aumentos de itens essenciais para o dia a dia, como alimentos e remédios

Fátima saiu em defesa da colega

No Encontro desta segun-
da-feira (4), Fátima Ber-
nardes repudiou o ataque 

do deputado Eduardo Bolsonaro 
(PL) contra Miriam Leitão, ocorri-
do no último domingo (3). “O no-
me da nossa colega aparece aqui 
por conta de uma postagem la-
mentável do deputado Eduardo 
Bolsonaro, do PL, que debochou 
da tortura que ela sofreu durante 
a Ditadura [Militar], quando esta-
va grávida”, explicou a apresenta-
dora.

“A declaração do deputado 
causou declarações de repúdio 
no Congresso. Miriam, eu que-
ria que você recebesse o nosso 
apoio, nossa solidariedade, o 
nosso reconhecimento pelo tra-
balho que você faz para a garan-
tia da democracia no nosso país. 
Importantíssimo”, disse Fátima.

A apresentadora repercu-
tiu o discurso de ódio do parla-
mentar, que compartilhou uma 
postagem de Miriam na qual ela 
divulgava sua coluna no jornal 
O Globo. A jornalista escreveu: 

“Qual é o erro da terceira via? 
É tratar Lula e Bolsonaro como 
iguais. Bolsonaro é inimigo con-
fesso da democracia. Coluna de 
domingo”.

Eduardo Bolsonaro comen-
tou: “Ainda com pena da cobra”. 
A afirmação foi uma referência à 
prisão da jornalista por agentes 
do governo durante a Ditadu-
ra Militar (1964-1985). Em uma 
das sessões de tortura que so-
freu, ela foi deixada nua, numa 
sala escura, com uma jibóia. 

Os debates eleitorais em 
2022 prometem muita 
emoção a partir do mês 

de agosto, quando começa ofi-
cialmente a corrida para a dispu-
ta. Enquanto diversas emissoras 
começam a se preparar para ga-
rantir datas para o embate entre 
os candidatos a presidente, o lí-
der das pesquisas não deve com-
parecer a todos os encontros. 
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 
tem dito a aliados que não com-
parecerá na Jovem Pan News e 
ameaça faltar até ao da Globo.

A Jovem Pan conseguiu via-
bilizar a realização de um de-
bate, após encontrar-se com 
legendas que pretendem ter 
candidatos, mas dificilmen-
te ela contará com o líder das 
pesquisas. Por considerar que 
o canal é bolsonarista, Lula já 
avisou o PT que não pretende 
comparecer ao encontro de 9 
de agosto no canal de Tutinha. 
A reportagem ouviu de uma 
fonte ligada ao partido que 
não haverá sequer diálogo pa-

ra convencer o ex-presidente a 
mudar de ideia.

Isso porque, na visão dos pe-
tistas, a Jovem Pan não teria na-
da a acrescentar, tanto em ter-
mos de audiência, quanto na 
questão dos embates, já que, 
por defender Bolsonaro, o ca-
nal poderia editar o material pa-
ra utilizar nas redes sociais. Por 
outro lado, o atual presidente 
garantiu presença e será tratado 
como superstar no evento. Pos-
sivelmente outros nomes, co-
mo Ciro Gomes e Felipe D’Ávilla 
também aceitarão, a fim de ten-
tar crescer nas pesquisas.

Na Globo, enquanto William 
Bonner já mandou avisar que 
não quer mediar o encontro dos 
candidatos em 2022, Lula tem 
dito a pessoas próximas que não 
sabe ainda se comparecerá ao 
evento. Ele já deu mais de uma 
declaração pública sobre não 
aceitar entrevistas para a emis-
sora e causou polêmica ao dizer 
que só aceitar ser sabatinado se 
fosse ao vivo. 

Assim como a atriz Lucélia 
Santos, o jornalista Marcos 
Uchôa decidiu se filiar ao 

PSB para disputar uma vaga na 
Câmara dos Deputados nas elei-
ções de 2022.

Uchôa deixou a TV Globo 
em 2021 após passar 34 anos na 
emissora. Ele se filiou no Rio de 
Janeiro e deve concorrer a depu-
tado federal.

O jornalista disse que consi-
dera as eleições de outubro fun-
damentais e criticou duramente 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e o Congresso atual. “As eleições 
deste ano vão ser muito impor-
tantes para a democracia como 
um todo. É preciso que as pesso-
as pensem muito em quais são os 
deputados e senadores que elas 
querem eleger. O Congresso pre-
cisa dar um salto de qualidade”, 
disse.

O jornalista, que já atuou co-
mo correspondente internacio-
nal disse que “a imagem do Bra-
sil lá fora está queimadaça, como 
nunca imaginei”. 

Crítica Eleições na TVSurpresa

Fátima Bernardes repudia 
ataque de Eduardo Bolsonaro: 
“Postagem lamentável”

Lula não pretende ir a
debate na Jovem Pan e 
ameaça  faltar o da Globo

Ex-Globo, 
Marcos Uchôa 
sai candidato a 
deputado federal

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO



• Terça-feira, 5 de abril de 202214 Entretenimento

O ex-BBB Rodrigo Mussi continua 
a apresentar melhora após sofrer 
um acidente de carro na ma-
drugada da quinta-feira 31. De 
acordo com um boletim mé-
dito divulgado em suas redes 
sociais nesta segunda 4, ele 
“ainda está em estado grave, 
mas continua reagindo”.

Segundo a nota, Mussi es-
tá bem agitado e se mexendo 
bastante, na medida em que a 
sedação é diminuída. O informe 
também divulgou que ele apertou o 
dedo do irmão, Diogo Mussi. “A família 
continua otimista e feliz com o progresso de cada dia”, disse o co-
municado.

Nos stories do Instagram, o irmão também compartilhou infor-
mações sobre a situação do ex-BBB: “O estado do Rod ainda é grave 
e exige muitos muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória”, escre-
veu. Diogo afirmou estar otimista: “Condigo vê-lo saindo do hospi-
tal andando. Tem uma força absurda”.

O participante do Big Brother Brasil 22 está internado no Hos-
pital das Clínicas, em São Paulo, desde a quinta, 31. Ele estava em 
uma carro de aplicativo que colidiu com uma caminhão na Margi-
nal Pinheiros. Mussi sofreu traumatismo craniano e fraturas no cor-
po. Ele foi operado e segue em observação na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do hospital.

O episódio de domingo (4) do “BBB 22” exibiu 
o almoço do anjo de Jessilane, mas não mostrou o 
tradicional momento da “corrida” com um táxi da 
99, patrocinadora da ação, tampouco a premiação 
da confinada com R$ 9.999,00 em créditos para 
usar no aplicativo.

A alteração aconteceu depois que Rodrigo 
Mussi, segundo participante eliminado do progra-
ma, sofreu um acidente grave enquanto fazia uma 
viagem em um carro da empresa na última quin-
ta-feira (31). Vencedor de duas provas do anjo, ele 
estava utilizando o prêmio do programa na hora 
do acidente.

Em uma nota enviada à imprensa, a 99 falou 
sobre o auxílio dado aos parentes do ex-BBB. Se-
gundo a empresa, todas as viagens da plataforma 
já incluem um seguro contra acidentes pessoais 
previstos em todas as viagens.

Além disso, a 99 vai ampliar “seus esforços pa-
ra a conscientização da obrigatoriedade do uso do 
cinto de segurança em todas as corridas, sejam 
curtas ou longas”, incluindo “a possibilidade de o 
motorista cancelar a viagem caso o passageiro se 
recuse a usar a proteção, sem sanção ao condutor”.

Sentado no banco traseiro, Rodrigo não estava 
usando cinto de segurança na hora do acidente.

Após a eliminação de Eslovênia e a vitória de 
PA na Prova do Líder, um novo Paredão foi forma-
do com Lina, Gustavo, Arthur e Eliezer na berlin-
da, que, desta vez, dará poderes ao mais votado.

O escolhido pelo público, que será conhecido 
nesta terça (5), será uma espécie de Big Boss, po-
dendo acompanhar o que acontece na casa de um 

quarto secreto e mexer com a rotina dos partici-
pantes

Uma enquete iniciada pelo UOL já recebeu 
quase 100 mil cliques. Nela, o participante Arthur 
Aguiar tem 68,31% dos votos. Lina vem em segun-
do lugar com 17,39%, Gustavo em terceiro com 
11,94% e Eliezer em quarto, com 2,36%.

Ex-BBB Rodrigo 
apresenta melhora e 
aperta o dedo do irmão

Patrocinadora do programa,
99 “some” do Almoço do Anjo

Paredão falso: Arthur 
deve ser escolhido para 
ir ao quarto secreto

Criador de ‘Round 6’ prepara 
filme mais violento que série

Após criar a série sensação de 
2021, “Round 6”, o diretor e pro-
dutor sul-coreano Hwang Dong-
-Hyuk já possui um novo projeto: 
“Killing Old People Club”. Trata-
-se de um filme livremente inspi-
rado em obra do escritor italiano 
Umberto Eco.

Durante painel realizado no 
MipTV, evento do mercado tele-
visivo que acontece anualmente 
em Cannes, na França, o produ-
tor falou um pouco mais sobre 
seu próximo projeto.

“Será mais violento que 

‘Round 6’”, aponta Dong-Hyuk, 
que já escreveu um argumento 
de 25 páginas para a produção. 
Ao mesmo tempo, ele trabalha 
no desenvolvimento da segun-
da temporada da série, que pre-
tende lançar na Netflix até o fim 
de 2024.

O realizador não deu maiores 
detalhes sobre a produção, mas 
foi sincero ao afirmar que terá 
que “esconder o filme de pessoas 
mais velhas”. Na tradução literal, 
o título significa “o clube de as-
sassinato de pessoas velhas”.

E a Anitta, hein? Continua crescendo e cha-
mando a atenção nos rankings mundiais com o 
mega hit Envolver. Depois de ter alcançado o to-
po da parada Spotify Global, a faixa lançada em 
novembro do ano passado atingiu agora o topo 
da Billboard Global, parada que exclui os Estados 
Unidos, e o segundo lugar na Billboard Global 200.

Na semana anterior, a música ocupava o se-

gundo lugar na lista que exclui os EUA, e o quin-
to na lista global. Segundo a Billboard, a faixa 
contou com 54,4 milhões de streams, o que re-
presenta um aumento de 23%, e 1.000 unidades 
vendidas, um aumento de 63%, em territórios 
fora dos EUA na semana entre 25 e 31 de mar-
ço. Anitta é a primeira artista brasileira a atingir 
tais feitos.

Anitta chega ao topo da Billboard 
Global com ‘Envolver’
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Ana Maria usa colar de remédios 
em protesto contra reajuste de 10%
Apresentadora classificou cartelas de remédios - que agora estão mais caros - como “artigos de luxo”

Ana Maria Braga já começou 
a semana com um protes-
to bem-humorado. A apre-

sentadora escolheu compor o seu 
look do dia com um belíssimo co-
lar feito de cartelas de remédios 
penduradas ao redor do pescoço.

“Artigo de luxo”, ressaltou ela, 
no Mais você, da TV Globo, na 
manhã desta segunda-feira (4). 
Essa foi a forma que a comuni-
cadora encontrou para chamar 
a atenção para a alta do preço do 
remédio, que subiu 10,89% na úl-
tima sexta-feira (1º).

“O aumento do preço dos re-
médios é o meu colar hoje. É um 
sinal de protesto ao nosso pa-
ís. Quando você pensa que eu já 
usei tudo, agora é a vez dos remé-
dios se tornarem artigo de luxo 
para uma população tão carente”, 
explicou ela na abertura do pro-
grama matinal.

“Na última sexta-feira o Go-
verno Federal autorizou o reajus-
te nos medicamentos que ficam 

até 10,89% mais caros. Aqui no 
Brasil, uma em cada 10 pessoas 
consome cerca de cinco remé-
dios simultaneamente”, acres-
centou.

“A gente não tem saúde no 
país, então as pessoas precisam 
consertar o que não cuidaram ao 
longo da vida”, desabafou. 

“Aqui no Brasil, uma 
em cada 10 pessoas 
consome cerca de 
cinco remédios 
simultaneamente. 
A gente não tem 
saúde no país”

Ana Maria Braga
Apresentadora

Apresentadora costuma protestar contra aumentos de itens essenciais para o dia a dia, como alimentos e remédios

Fátima saiu em defesa da colega

No Encontro desta segun-
da-feira (4), Fátima Ber-
nardes repudiou o ataque 

do deputado Eduardo Bolsonaro 
(PL) contra Miriam Leitão, ocorri-
do no último domingo (3). “O no-
me da nossa colega aparece aqui 
por conta de uma postagem la-
mentável do deputado Eduardo 
Bolsonaro, do PL, que debochou 
da tortura que ela sofreu durante 
a Ditadura [Militar], quando esta-
va grávida”, explicou a apresenta-
dora.

“A declaração do deputado 
causou declarações de repúdio 
no Congresso. Miriam, eu que-
ria que você recebesse o nosso 
apoio, nossa solidariedade, o 
nosso reconhecimento pelo tra-
balho que você faz para a garan-
tia da democracia no nosso país. 
Importantíssimo”, disse Fátima.

A apresentadora repercu-
tiu o discurso de ódio do parla-
mentar, que compartilhou uma 
postagem de Miriam na qual ela 
divulgava sua coluna no jornal 
O Globo. A jornalista escreveu: 

“Qual é o erro da terceira via? 
É tratar Lula e Bolsonaro como 
iguais. Bolsonaro é inimigo con-
fesso da democracia. Coluna de 
domingo”.

Eduardo Bolsonaro comen-
tou: “Ainda com pena da cobra”. 
A afirmação foi uma referência à 
prisão da jornalista por agentes 
do governo durante a Ditadu-
ra Militar (1964-1985). Em uma 
das sessões de tortura que so-
freu, ela foi deixada nua, numa 
sala escura, com uma jibóia. 

Os debates eleitorais em 
2022 prometem muita 
emoção a partir do mês 

de agosto, quando começa ofi-
cialmente a corrida para a dispu-
ta. Enquanto diversas emissoras 
começam a se preparar para ga-
rantir datas para o embate entre 
os candidatos a presidente, o lí-
der das pesquisas não deve com-
parecer a todos os encontros. 
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 
tem dito a aliados que não com-
parecerá na Jovem Pan News e 
ameaça faltar até ao da Globo.

A Jovem Pan conseguiu via-
bilizar a realização de um de-
bate, após encontrar-se com 
legendas que pretendem ter 
candidatos, mas dificilmen-
te ela contará com o líder das 
pesquisas. Por considerar que 
o canal é bolsonarista, Lula já 
avisou o PT que não pretende 
comparecer ao encontro de 9 
de agosto no canal de Tutinha. 
A reportagem ouviu de uma 
fonte ligada ao partido que 
não haverá sequer diálogo pa-

ra convencer o ex-presidente a 
mudar de ideia.

Isso porque, na visão dos pe-
tistas, a Jovem Pan não teria na-
da a acrescentar, tanto em ter-
mos de audiência, quanto na 
questão dos embates, já que, 
por defender Bolsonaro, o ca-
nal poderia editar o material pa-
ra utilizar nas redes sociais. Por 
outro lado, o atual presidente 
garantiu presença e será tratado 
como superstar no evento. Pos-
sivelmente outros nomes, co-
mo Ciro Gomes e Felipe D’Ávilla 
também aceitarão, a fim de ten-
tar crescer nas pesquisas.

Na Globo, enquanto William 
Bonner já mandou avisar que 
não quer mediar o encontro dos 
candidatos em 2022, Lula tem 
dito a pessoas próximas que não 
sabe ainda se comparecerá ao 
evento. Ele já deu mais de uma 
declaração pública sobre não 
aceitar entrevistas para a emis-
sora e causou polêmica ao dizer 
que só aceitar ser sabatinado se 
fosse ao vivo. 

Assim como a atriz Lucélia 
Santos, o jornalista Marcos 
Uchôa decidiu se filiar ao 

PSB para disputar uma vaga na 
Câmara dos Deputados nas elei-
ções de 2022.

Uchôa deixou a TV Globo 
em 2021 após passar 34 anos na 
emissora. Ele se filiou no Rio de 
Janeiro e deve concorrer a depu-
tado federal.

O jornalista disse que consi-
dera as eleições de outubro fun-
damentais e criticou duramente 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e o Congresso atual. “As eleições 
deste ano vão ser muito impor-
tantes para a democracia como 
um todo. É preciso que as pesso-
as pensem muito em quais são os 
deputados e senadores que elas 
querem eleger. O Congresso pre-
cisa dar um salto de qualidade”, 
disse.

O jornalista, que já atuou co-
mo correspondente internacio-
nal disse que “a imagem do Bra-
sil lá fora está queimadaça, como 
nunca imaginei”. 

Crítica Eleições na TVSurpresa

Fátima Bernardes repudia 
ataque de Eduardo Bolsonaro: 
“Postagem lamentável”

Lula não pretende ir a
debate na Jovem Pan e 
ameaça  faltar o da Globo

Ex-Globo, 
Marcos Uchôa 
sai candidato a 
deputado federal
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Nas recentes escavações re-
alizadas para o restauro 
do Forte dos Reis Magos, 

que se configura como uma das 
edificações europeias mais an-
tigas do Brasil (datado de 25 de 
dezembro de 1599), foram en-
contradas duas balas de canhão 
e uma faiança, tipo de louça mui-
to utilizada pelos portugueses. A 
primeira edição do “CAU Visita”, 
atividade promovida pelo Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio Grande do Norte (CAU-
-RN), ocorreu no último sábado 
(02) após um cancelamento devi-
do às chuvas, porém, mesmo que 
o histórico chuvoso tenha se re-
petido no final de semana, foi um 
sucesso. 

O público formado por cerca 
de 150 pessoas, entre profissio-
nais e estudantes de arquitetura 
e curiosos ávidos por adquirir no-
vos conhecimentos, enfrentou o 
mau tempo e se fez presente à au-
la de história e educação patrimo-
nial realizada no pátio central do 
monumento, situado entre o rio 
Potengi, que separa as zonas Leste 
e Norte de Natal, e a Praia do Forte. 
A arquiteta Cíntia Viegas iniciou a 
visita guiada e explicou acerca da 
terminologia correta aplicada à 
edificação de caráter militar. 

Ela discorreu acerca das ca-
racterísticas físicas da construção 
medieval em formato de estrela, 
construída inicialmente em tai-
pa. “Entre outras diferenciações 
devido à posição e a relação que 
a edificação tem com a cidade, 
este se classifica como forte por 

ter uma bateria de artilharia”, ex-
plicou. A fortaleza, apesar de que 
alguns historiadores classifica a 
referida edificação portuguesa 
como tal, teria de ter mais de um 
local para se realizar o combate 
com canhão. 

O segundo guia da visita, 
professor de História Henrique 
Lucena, sócio do Instituto His-
tórico e Geográfico do RN, des-
tacou, entre outras singularida-
de, a homenagem que os fun-
dadores renderam aos três Reis 
Magos. “O ato de nomear é o ato 
de dar sentido as coisas. O nome 
dado ao Forte sintetizou a narra-
tiva universal da época, que era o 
Cristianismo”. Por último, ele de-
fendeu a acessibilidade inserida 
na obra de restauração: “o patri-
mônio tem que ter utilidade pa-
ra a sociedade”. A primeira edi-
ção do Cau Visita contou com a 
parceria do IHGRN e da Funda-
ção José Augusto (FJA). 

O engenheiro Álcio Pereira 
(PS Engenharia), responsável pe-
la recuperação e restauro do mo-
numento, contou algumas curio-
sidades sobre a obra, que teve 
início em 2018 e foi entregue no 
final de 2021 pelo Governo do 
Estado. “Fizemos um laborató-
rio para definir o traço ideal, pa-
ra que nosso trabalho fosse mini-
mamente perceptível”, disse. Ele 
informou que o projeto foi con-
solidado também sob o viés da 
sustentabilidade e que a edifica-
ção ganhou uma estação de tra-
tamento de esgoto. 

“O CAU/RN tem uma comis-
são temporária que cuida exclu-
sivamente sobre patrimônio. Isso 
mostra a importância que a so-
ciedade deve ter com seu acervo, 

inclusive arquitetônico”, explicou 
o presidente do CAU/RN, Jeffer-
son Sousa, presente à visita. Tam-
bém participaram do evento a vi-
ce-presidente Ana Zélia Moreira e 
o gerente Glauco Gobbato. 

Visite o Forte dos Reis Magos
Aberto de terça a domingo, das 
8h às 16h. Entrada franca. @for-

tedosreismagosoficial.

Restauro do Forte dos Reis Magos 
foi o tema do primeiro ‘CAU Visita’
Atividade promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RN) sugere outro olhar ao patrimônio

Eliade Pimentel
Editora de Cultura 

O passeio ao Forte dos Reis Magos contou 
com o apoio do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), 

que completou 120 anos no último dia 29 de mar-
ço, ocasião em que a governadora Fátima Bezerra 
recebeu o título de Doutora Honoris Causa, maior 
honraria da Casa. A sede do instituto, situada na 
Rua da Conceição, 622, passou por uma reforma, 
porém, ainda se encontra fechada para visitação. 

O acervo passa por um processo de manuten-
ção, classificação, catalogação e reorganização. O 
arquivo da casa, incluindo a vasta biblioteca, regis-
tra mais de 400 anos da história local (período co-
lonial, imperial e republicano). Pela primeira vez, 
a instituição cultural é presidida por uma mulher, 

Joventina Simões Oliveira, que recebeu o cargo do 
historiador Ormuz Simonette. Siga @ighdorn.  

Grêmio da Rampa – Responsáveis pela execu-
ção do projeto cultural que prevê a ocupação dos 
espaços do Complexo Rampa, revitalizados pelo 
governo estadual, a Casa da Ribeira e a House Cul-
tura incentivam a (re)ocupação do entorno atra-
vés de iniciativas como o Grêmio da Rampa. Ins-
talado no antigo Grêmio Beneficente dos Pesca-
dores de Natal, à rua João Carlos de Sousa, Rocas, 
o local ofertará um curso Fotografia com o Celu-
lar sob a coordenação do fotógrafo Henrique Jo-
sé. Inscrições abertas até dia 08/04, das 14h às 17h, 
no local. Para mais informações, acesse o perfil @
rampa.cultura. 

MEMÓRIA AFETIVA

Prof. Henrique Lucena (IHGRN) 
Cerca de 150 pessoas participaram da atividade, mesmo em meio à chuva

FOTOS: MERICIANA PAIVA/CAU-RN (FORTE) E RAIANE MIRANDA/ASSECOM-RN (IHGRN) 
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Atriz com mais de 20 anos de 
carreira, a acariense Titina 
Medeiros assina a direção 

do espetáculo Candeia, encenado 
pelo Grupo Estação de Teatro, de 
Natal (RN), que estreou temporada 
no dia 31 de março no Sesc Tijuca, 
na capital carioca, com apresenta-
ções de quinta a domingo, até 1º de 
maio. Encenado ao ar livre, Can-
deia é uma experiência teatral em 
que o público se torna coadjuvan-
te da peça, estrelada por Ananda 
K, Manu Azevedo, Múcia Teixeira e 
Nara Kelly.

“Nunca pensei em dirigir e 
muito menos que minha primei-
ra direção faria uma temporada 
de um mês no eixo Rio-São Pau-
lo”, afirmou Titina, no dia da es-
treia.  Idealizada para ser encenada 
em um cenário natural, o palco da 
temporada corresponde às expec-
tativas da equipe, formada quase 
que exclusivamente por mulheres. 
A ideia de reunir quatro persona-
gens e envolver o público com su-
as curas, encantarias e benzimen-
tos parte do conceito de “fugir um 
pouco da necessidade de conflito 
que normalmente se espera do te-
atro”, explica a diretora.  

Candeia começou como uma 
contação de histórias inspiradas 

Com estreia de Titina 
Medeiros na direção, 
‘Candeia’ faz temporada 
no Rio de Janeiro
Encenada ao ar livre, produção potiguar 
idealizada pela atriz Nara Kelly Medeiros 
coloca o público em cena numa vivência 

nos livros de Clarice Pinkola Es-
tès e acabou revelando o universo 
de quatro senhoras brasileiras, tão 
reais e, ao mesmo tempo, míticas. 
“A peça foi concebida para ser en-
cenada em um terreiro, em meio 
às árvores, e estamos exatamen-
te onde sonhamos estar, no Pátio 
das Acácias do Sesc Tijuca”, disse a 
atriz Múcia Teixeira. Ela conta que 
o mais empolgante da temporada 
não é o local em si, berço do teatro 
brasileiro. “E sim como o espetácu-
lo toca as pessoas. Ao final, estamos 
completamente familiarizadas 
com o público”, resume. 

Em cena, quatro velhas senho-
ras recebem a plateia para um chá 
aromático e muita conversa em 

seu quintal. São benzedeiras, irmãs 
e amigas que adoram uma prosa, 
uma troca de receitas e histórias. 
“De longe, é possível sentir o cheiro 
das ervas frescas, do incenso, do ca-
fé coado, do bolo de vó e do escal-
da pés, que convidam os presentes 
a conectarem com suas memórias 
mais singelas, num mergulho in-
terno. Uma experiência teatral úni-
ca e acolhedora”, disse a atriz Nara 
Kelly, que idealizou a narrativa. A 
temporada está sendo viabilizada 
pelo edital Sesc/RJ/Pulsar. 

A dramaturgia é assinada por 
Cléo Araújo. Integram a equipe a 
preparadora corporal Giovanna 
Araújo, a coordenadora de produ-
ção Talita Yohana, a designer e vide-

omaker Rita Machado, a produtora 
local Ártemis, o diretor de arte João 
Marcelino, o técnico e assistente 
de produção Janielson Silva, A atriz 
Ananda K é responsável também 
pelas músicas e pela preparação 
vocal.  A divulgação é por conta de 
Catharina Rocha e as fotos de Bru-
no Martins. 

Instagram:  
@candeia.teatro 

Facebook: 
@grupoestacaodeteatro

YouTube: 
@grupoestacaodeteatro.  

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Eliade Pimentel
Editora de Cultura

FOTO: BRUNNO MARTINS. 

“De longe, é possível sentir o 
cheiro das ervas frescas...”
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Nas recentes escavações re-
alizadas para o restauro 
do Forte dos Reis Magos, 

que se configura como uma das 
edificações europeias mais an-
tigas do Brasil (datado de 25 de 
dezembro de 1599), foram en-
contradas duas balas de canhão 
e uma faiança, tipo de louça mui-
to utilizada pelos portugueses. A 
primeira edição do “CAU Visita”, 
atividade promovida pelo Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio Grande do Norte (CAU-
-RN), ocorreu no último sábado 
(02) após um cancelamento devi-
do às chuvas, porém, mesmo que 
o histórico chuvoso tenha se re-
petido no final de semana, foi um 
sucesso. 

O público formado por cerca 
de 150 pessoas, entre profissio-
nais e estudantes de arquitetura 
e curiosos ávidos por adquirir no-
vos conhecimentos, enfrentou o 
mau tempo e se fez presente à au-
la de história e educação patrimo-
nial realizada no pátio central do 
monumento, situado entre o rio 
Potengi, que separa as zonas Leste 
e Norte de Natal, e a Praia do Forte. 
A arquiteta Cíntia Viegas iniciou a 
visita guiada e explicou acerca da 
terminologia correta aplicada à 
edificação de caráter militar. 

Ela discorreu acerca das ca-
racterísticas físicas da construção 
medieval em formato de estrela, 
construída inicialmente em tai-
pa. “Entre outras diferenciações 
devido à posição e a relação que 
a edificação tem com a cidade, 
este se classifica como forte por 

ter uma bateria de artilharia”, ex-
plicou. A fortaleza, apesar de que 
alguns historiadores classifica a 
referida edificação portuguesa 
como tal, teria de ter mais de um 
local para se realizar o combate 
com canhão. 

O segundo guia da visita, 
professor de História Henrique 
Lucena, sócio do Instituto His-
tórico e Geográfico do RN, des-
tacou, entre outras singularida-
de, a homenagem que os fun-
dadores renderam aos três Reis 
Magos. “O ato de nomear é o ato 
de dar sentido as coisas. O nome 
dado ao Forte sintetizou a narra-
tiva universal da época, que era o 
Cristianismo”. Por último, ele de-
fendeu a acessibilidade inserida 
na obra de restauração: “o patri-
mônio tem que ter utilidade pa-
ra a sociedade”. A primeira edi-
ção do Cau Visita contou com a 
parceria do IHGRN e da Funda-
ção José Augusto (FJA). 

O engenheiro Álcio Pereira 
(PS Engenharia), responsável pe-
la recuperação e restauro do mo-
numento, contou algumas curio-
sidades sobre a obra, que teve 
início em 2018 e foi entregue no 
final de 2021 pelo Governo do 
Estado. “Fizemos um laborató-
rio para definir o traço ideal, pa-
ra que nosso trabalho fosse mini-
mamente perceptível”, disse. Ele 
informou que o projeto foi con-
solidado também sob o viés da 
sustentabilidade e que a edifica-
ção ganhou uma estação de tra-
tamento de esgoto. 

“O CAU/RN tem uma comis-
são temporária que cuida exclu-
sivamente sobre patrimônio. Isso 
mostra a importância que a so-
ciedade deve ter com seu acervo, 

inclusive arquitetônico”, explicou 
o presidente do CAU/RN, Jeffer-
son Sousa, presente à visita. Tam-
bém participaram do evento a vi-
ce-presidente Ana Zélia Moreira e 
o gerente Glauco Gobbato. 

Visite o Forte dos Reis Magos
Aberto de terça a domingo, das 
8h às 16h. Entrada franca. @for-

tedosreismagosoficial.

Restauro do Forte dos Reis Magos 
foi o tema do primeiro ‘CAU Visita’
Atividade promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RN) sugere outro olhar ao patrimônio
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O passeio ao Forte dos Reis Magos contou 
com o apoio do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), 

que completou 120 anos no último dia 29 de mar-
ço, ocasião em que a governadora Fátima Bezerra 
recebeu o título de Doutora Honoris Causa, maior 
honraria da Casa. A sede do instituto, situada na 
Rua da Conceição, 622, passou por uma reforma, 
porém, ainda se encontra fechada para visitação. 

O acervo passa por um processo de manuten-
ção, classificação, catalogação e reorganização. O 
arquivo da casa, incluindo a vasta biblioteca, regis-
tra mais de 400 anos da história local (período co-
lonial, imperial e republicano). Pela primeira vez, 
a instituição cultural é presidida por uma mulher, 

Joventina Simões Oliveira, que recebeu o cargo do 
historiador Ormuz Simonette. Siga @ighdorn.  

Grêmio da Rampa – Responsáveis pela execu-
ção do projeto cultural que prevê a ocupação dos 
espaços do Complexo Rampa, revitalizados pelo 
governo estadual, a Casa da Ribeira e a House Cul-
tura incentivam a (re)ocupação do entorno atra-
vés de iniciativas como o Grêmio da Rampa. Ins-
talado no antigo Grêmio Beneficente dos Pesca-
dores de Natal, à rua João Carlos de Sousa, Rocas, 
o local ofertará um curso Fotografia com o Celu-
lar sob a coordenação do fotógrafo Henrique Jo-
sé. Inscrições abertas até dia 08/04, das 14h às 17h, 
no local. Para mais informações, acesse o perfil @
rampa.cultura. 

MEMÓRIA AFETIVA

Prof. Henrique Lucena (IHGRN) 
Cerca de 150 pessoas participaram da atividade, mesmo em meio à chuva

FOTOS: MERICIANA PAIVA/CAU-RN (FORTE) E RAIANE MIRANDA/ASSECOM-RN (IHGRN) 
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Atriz com mais de 20 anos de 
carreira, a acariense Titina 
Medeiros assina a direção 

do espetáculo Candeia, encenado 
pelo Grupo Estação de Teatro, de 
Natal (RN), que estreou temporada 
no dia 31 de março no Sesc Tijuca, 
na capital carioca, com apresenta-
ções de quinta a domingo, até 1º de 
maio. Encenado ao ar livre, Can-
deia é uma experiência teatral em 
que o público se torna coadjuvan-
te da peça, estrelada por Ananda 
K, Manu Azevedo, Múcia Teixeira e 
Nara Kelly.

“Nunca pensei em dirigir e 
muito menos que minha primei-
ra direção faria uma temporada 
de um mês no eixo Rio-São Pau-
lo”, afirmou Titina, no dia da es-
treia.  Idealizada para ser encenada 
em um cenário natural, o palco da 
temporada corresponde às expec-
tativas da equipe, formada quase 
que exclusivamente por mulheres. 
A ideia de reunir quatro persona-
gens e envolver o público com su-
as curas, encantarias e benzimen-
tos parte do conceito de “fugir um 
pouco da necessidade de conflito 
que normalmente se espera do te-
atro”, explica a diretora.  

Candeia começou como uma 
contação de histórias inspiradas 

Com estreia de Titina 
Medeiros na direção, 
‘Candeia’ faz temporada 
no Rio de Janeiro
Encenada ao ar livre, produção potiguar 
idealizada pela atriz Nara Kelly Medeiros 
coloca o público em cena numa vivência 

nos livros de Clarice Pinkola Es-
tès e acabou revelando o universo 
de quatro senhoras brasileiras, tão 
reais e, ao mesmo tempo, míticas. 
“A peça foi concebida para ser en-
cenada em um terreiro, em meio 
às árvores, e estamos exatamen-
te onde sonhamos estar, no Pátio 
das Acácias do Sesc Tijuca”, disse a 
atriz Múcia Teixeira. Ela conta que 
o mais empolgante da temporada 
não é o local em si, berço do teatro 
brasileiro. “E sim como o espetácu-
lo toca as pessoas. Ao final, estamos 
completamente familiarizadas 
com o público”, resume. 

Em cena, quatro velhas senho-
ras recebem a plateia para um chá 
aromático e muita conversa em 

seu quintal. São benzedeiras, irmãs 
e amigas que adoram uma prosa, 
uma troca de receitas e histórias. 
“De longe, é possível sentir o cheiro 
das ervas frescas, do incenso, do ca-
fé coado, do bolo de vó e do escal-
da pés, que convidam os presentes 
a conectarem com suas memórias 
mais singelas, num mergulho in-
terno. Uma experiência teatral úni-
ca e acolhedora”, disse a atriz Nara 
Kelly, que idealizou a narrativa. A 
temporada está sendo viabilizada 
pelo edital Sesc/RJ/Pulsar. 

A dramaturgia é assinada por 
Cléo Araújo. Integram a equipe a 
preparadora corporal Giovanna 
Araújo, a coordenadora de produ-
ção Talita Yohana, a designer e vide-

omaker Rita Machado, a produtora 
local Ártemis, o diretor de arte João 
Marcelino, o técnico e assistente 
de produção Janielson Silva, A atriz 
Ananda K é responsável também 
pelas músicas e pela preparação 
vocal.  A divulgação é por conta de 
Catharina Rocha e as fotos de Bru-
no Martins. 

Instagram:  
@candeia.teatro 

Facebook: 
@grupoestacaodeteatro

YouTube: 
@grupoestacaodeteatro.  

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Eliade Pimentel
Editora de Cultura

FOTO: BRUNNO MARTINS. 

“De longe, é possível sentir o 
cheiro das ervas frescas...”
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Jeep lança Compass 4xe, 
primeiro modelo híbrido 
da marca no Brasil

Com dois motores, 
um elétrico e outro à 
combustão, modelo 

tem tração nas quatro 
rodas e foi lançado 

nesta segunda-feira 
4, data que faz alusão 

a veículos com com 
tração 4x4

A 
Jeep lançou ontem, 4, a versão híbrida 
do Sport Utility Vehicle (SUV) Compass. 
E é possível dizer que a data não foi es-
colhida por acaso: o dia é conhecido pe-
los jipeiros como o dia do 4x4, já que é o 

quarto dia do quarto mês do ano. Mas falando do 
Compass, tem bastante coisa diferente apesar do vi-
sual não mostrar. O modelo tem dois motores, um 
1.3 turbo a gasolina que joga a força sob o eixo dian-
teiro e outro elétrico, responsável por mover as   tra-
seiras. Combinados, ambos somam 240 cv de po-
tência e são capazes de levar o modelo de 0 a 100 
km/h em 6,8 segundos, de acordo com a fabricante. 

É o primeiro carro eletrificado da marca no Bra-
sil e vale ressaltar que o preço sugerido no lança-
mento é um tanto restritivo: R$ 349.990. Com is-
so, o Compass se une ao seleto grupo de SUV hí-
bridos, que até então era composto apenas pelos 
Toyota Corolla Cross e Rav4 Hybrid. Mas o Jeep 
ainda tem uma vantagem: por ser um híbrido do 
tipo plug-in, tem conjunto de bateria maior, entre-
gando mais autonomia no modo elétrico. 

O modelo foi apresentado à imprensa em São 
Miguel do Gostoso, litoral norte potiguar, ainda no 
mês de março. Um dos principais atributos sem 
dúvidas é o consumo que, de acordo com a fabri-
cante, chega a impressionantes 25,4 km/l na cida-
de. Nada mal em tempos de gasolina tão cara. Com 
o tanque cheio e a carga das baterias completa, o 
veículo pode rodar até 927 km. Segundo a Jeep, 
ainda há a possibilidade de rodar quase 50 km de 
forma 100% elétrica. 

Uma recarga da bateria é feita em menos de du-
as horas. Mas tem lá algumas especificações. O tem-
po varia de acordo com a fonte de alimentação em 
que o carro foi plugado. Dá para carregar na toma-

da de casa? Sim. É possível utilizar uma 
tomada tradicional de 3 pinos – seja 
110V ou 220V – mas para a bate-
ria ser totalmente recarrega-
da do zero, o tempo varia 
de quatro a 20 horas. Já a 
recarga no Wallbox, es-
pecíficas para recargas 
de carros elétricos, de 
7,4 kW varia de uma 
hora e 40 minutos 
até 9 horas no mo-
do mais lento. 

O Compass 4xe 
(cuja pronúncia 
vem do inglês “four 
by e”) será basea-
do na versão Série S, 
a mais completa da 
gama do modelo, que 
não inclui opcionais e 
não tem cobrança de cor 
do veículo. Esteticamente, 
o que diferencia o modelo são 
apenas os logotipos que fazem 
alusão à versão híbrida. De resto, é 
totalmente igual ao Compass S.

O modelo é o primeiro fruto de uma série de 
produtos eletrificados que a Jeep reserva para o 
Brasil. Ele traz sistema de tração nas quatro ro-
das, com quatro modos de condução, HDC (con-
trole eletrônico de descidas) e função 4WD Lock 
e 4WD Low. Entre os principais equipamentos de 
série há uma ampla oferta de avançadas assis-
tências à condução, como frenagem autônoma 
de emergência, alerta de mudança de faixa com 
correção e farol alto automático. Sem dúvidas um 
passo importante para a Jeep que dá a largada pa-
ra algo realmente inevitável no mundo automoti-
vo: a eletrificação.  

Interior traz quadro de 
instrumentos de 10,25 
polegadas e central 
multimídia de 10,1 
polegadas com Android 
Auto e Apple Carplay 
sem fi o

Compass 4xe foi apresentado 
à imprensa em São Miguel do 
Gostoso. Modelo é o primeiro 
híbrido da Jeep vendido no Brasil

Douglas Lemos
Editor de Automóveis

é o consumo dele 
na cidade

25,4 km/l
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Sal rosa x sal tradicional

O sal rosa do Himalaia não é melhor que o sal 
tradicional. A quantidade de sódio é prati-
camente a mesma! Tanto faz o sal que você 

usa, desde que você use pouco, ok?! 
O que está bem claro e é facilmente compro-

vado é que o custo do sal rosa é bastante elevado, 
se comparado ao sal comum. E, o mais importan-
te, é lembrar que independente da sua escolha, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 
um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, 
equivalente a uma colherinha de café.

No Brasil, o IBGE já apontou em pesquisa que o 
Brasileiro mais que dobra essa quantidade.  E é por 
isso que o sal tem sido associado a doenças vascu-
lares e hipertensão e apontado como um grande 
vilão da saúde. Neste caso, não se trata da qualida-
de do sal que você consome, mas sim da quantida-
de, porque o consumo do sal na quantidade reco-
mendada é, inclusive, benéfico para a saúde. 

A diferença de sódio é insignificante entre os ti-
pos de sal. Além disso, se você pensar em adquirir 
mais nutrientes a partir do sal rosa, parabéns! Você 
provavelmente vai adquirir uma hipertensão jun-
to. Muita atenção nisso, hein?!

REPRODUÇÃO

Manter uma rotina de tra-
balho, cuidados da casa e 
aliar isso tudo a cuidar do 

corpo e da mente passou a ser en-
carado como um verdadeiro de-
safio a muitas pessoas que levam 
uma rotina de muitos afazeres. 
Com isso, algumas pessoas aca-
bam abrindo mão das atividades fí-
sicas e com isso deixam de se exer-
citar tempo suficiente para afastar 
os perigos de uma vida inativa.

O que acabou acontecendo 
com muita gente desde a pande-
mia. O Brasil tem o segundo maior 
mercado de academias do planeta 
segundo o levantamento IHRSA 
Global Report 2020, atrás apenas 
dos Estados Unidos. São 29.525 
academias, de acordo com o estu-
do. Com uma nova rotina, houve 
também uma nova recomenda-
ção da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para driblar o seden-
tarismo.

A OMS subiu recentemente 
para até 300 minutos o tempo de 
atividade física semanal indicado 
para combater os riscos do seden-
tarismo. Antes, as diretrizes da or-
ganização estabelecidas em 2010, 
recomendavam a metade, 150 
minutos. “Cada movimento con-

ta, especialmente agora que ge-
renciamos as restrições da pande-
mia”, disse Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, diretor-geral da OMS, 
em comunicado. “Devemos todos 
nos mover todos os dias – com se-
gurança e criatividade”.

Se você anda precisando de in-
centivo, listamos abaixo 4 motivos 
para continuar se movimentando 
– seja em casa, na academia ou on-
de estiver.

RETARDA O ENVELHECIMEN-
TO. Este estudo mostrou que mús-

culos que envelhecem têm dificul-
dade para se regenerar: as mito-
côndrias, responsáveis pelo pro-
cesso de respiração das nossas 
células, perdem eficiência. Mas 
os exercícios, especialmente os de 
alta intensidade, atuam na saúde 
das mitocôndrias, ajudando es-
sencialmente a reverter o envelhe-
cimento no nível celular.

Uma outra pesquisa, realizada 
pela Universidade de Birmingham 
e pelo King’s College de Londres, 
do Reino Unido, também apontou 
que a atividade física mantém o 

corpo jovem e saudável.

PESSOAS MAIS FELIZES. Os 
exercícios têm potencial para ali-
viar os sintomas de depressão e 
a lidar melhor com o estresse e a 
ansiedade. “Atividade física tem 
muito a ver com a questão psico-
lógica”, diz Luiz Carnevali, espe-
cialista em Fisiologia do Exercício 
e em Biomecânica e Cinesiologia, 
mestre e doutor pelo Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo (USP) e diretor 
técnico da Smart Fit. “Isso acon-
tece porque o exercício atua em 
neurotransmissores, promovendo 
satisfação e bom humor”.

VIDA PROLONGADA. Os exercí-
cios são frequentemente associa-
dos a uma vida mais longa e sau-
dável. Análises realizadas no Coo-
per Institute em Dallas, nos Esta-
dos Unidos, evidenciam que cada 
hora de corrida que você faz acres-
centa cerca de sete horas à sua ex-
pectativa de vida.

MELHORA NA IMUNIDADE. 
Quer um sistema imunológico 
reforçado para evitar desgastes e 
resfriados? Então, mexa-se! Ativi-

dade física combate a inflamação 
e ajuda no controle de peso. “To-
do processo infeccioso gera uma 
inflamação no organismo. O exer-
cício, quando feito de forma re-
corrente, tem efeito anti-inflama-
tório. Ele diminui a probabilidade 
de um processo inflamatório se 
instaurar dentro do nosso orga-
nismo porque reforça a resposta 
imunológica”, explica Carnevali. 
Você pode ler mais sobre esse as-
sunto em Exercício físico e imuni-
dade: dicas para melhorar a defe-
sa do organismo.  

Quatro motivos que vão te convencer a 
fazer atividades físicas de forma regular
OMS dobrou de 150 minutos para 300 minutos o tempo de atividade física semanal indicado para combater 
riscos do sedentarismo.  Manter corpo ativo traz benefícios como longevidade e melhora na imunidade

Com a pandemia, várias pessoas deixaram atividades físicas de lado

29,5 mil 
academias de 
acordo com o 
estudo feito

No Brasil

Pesquisa

REPRODUÇÃO / PIXABAY
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da marca no Brasil

Com dois motores, 
um elétrico e outro à 
combustão, modelo 

tem tração nas quatro 
rodas e foi lançado 

nesta segunda-feira 
4, data que faz alusão 

a veículos com com 
tração 4x4
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Jeep lançou ontem, 4, a versão híbrida 
do Sport Utility Vehicle (SUV) Compass. 
E é possível dizer que a data não foi es-
colhida por acaso: o dia é conhecido pe-
los jipeiros como o dia do 4x4, já que é o 

quarto dia do quarto mês do ano. Mas falando do 
Compass, tem bastante coisa diferente apesar do vi-
sual não mostrar. O modelo tem dois motores, um 
1.3 turbo a gasolina que joga a força sob o eixo dian-
teiro e outro elétrico, responsável por mover as   tra-
seiras. Combinados, ambos somam 240 cv de po-
tência e são capazes de levar o modelo de 0 a 100 
km/h em 6,8 segundos, de acordo com a fabricante. 

É o primeiro carro eletrificado da marca no Bra-
sil e vale ressaltar que o preço sugerido no lança-
mento é um tanto restritivo: R$ 349.990. Com is-
so, o Compass se une ao seleto grupo de SUV hí-
bridos, que até então era composto apenas pelos 
Toyota Corolla Cross e Rav4 Hybrid. Mas o Jeep 
ainda tem uma vantagem: por ser um híbrido do 
tipo plug-in, tem conjunto de bateria maior, entre-
gando mais autonomia no modo elétrico. 

O modelo foi apresentado à imprensa em São 
Miguel do Gostoso, litoral norte potiguar, ainda no 
mês de março. Um dos principais atributos sem 
dúvidas é o consumo que, de acordo com a fabri-
cante, chega a impressionantes 25,4 km/l na cida-
de. Nada mal em tempos de gasolina tão cara. Com 
o tanque cheio e a carga das baterias completa, o 
veículo pode rodar até 927 km. Segundo a Jeep, 
ainda há a possibilidade de rodar quase 50 km de 
forma 100% elétrica. 

Uma recarga da bateria é feita em menos de du-
as horas. Mas tem lá algumas especificações. O tem-
po varia de acordo com a fonte de alimentação em 
que o carro foi plugado. Dá para carregar na toma-

da de casa? Sim. É possível utilizar uma 
tomada tradicional de 3 pinos – seja 
110V ou 220V – mas para a bate-
ria ser totalmente recarrega-
da do zero, o tempo varia 
de quatro a 20 horas. Já a 
recarga no Wallbox, es-
pecíficas para recargas 
de carros elétricos, de 
7,4 kW varia de uma 
hora e 40 minutos 
até 9 horas no mo-
do mais lento. 

O Compass 4xe 
(cuja pronúncia 
vem do inglês “four 
by e”) será basea-
do na versão Série S, 
a mais completa da 
gama do modelo, que 
não inclui opcionais e 
não tem cobrança de cor 
do veículo. Esteticamente, 
o que diferencia o modelo são 
apenas os logotipos que fazem 
alusão à versão híbrida. De resto, é 
totalmente igual ao Compass S.

O modelo é o primeiro fruto de uma série de 
produtos eletrificados que a Jeep reserva para o 
Brasil. Ele traz sistema de tração nas quatro ro-
das, com quatro modos de condução, HDC (con-
trole eletrônico de descidas) e função 4WD Lock 
e 4WD Low. Entre os principais equipamentos de 
série há uma ampla oferta de avançadas assis-
tências à condução, como frenagem autônoma 
de emergência, alerta de mudança de faixa com 
correção e farol alto automático. Sem dúvidas um 
passo importante para a Jeep que dá a largada pa-
ra algo realmente inevitável no mundo automoti-
vo: a eletrificação.  

Interior traz quadro de 
instrumentos de 10,25 
polegadas e central 
multimídia de 10,1 
polegadas com Android 
Auto e Apple Carplay 
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Compass 4xe foi apresentado 
à imprensa em São Miguel do 
Gostoso. Modelo é o primeiro 
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O sal rosa do Himalaia não é melhor que o sal 
tradicional. A quantidade de sódio é prati-
camente a mesma! Tanto faz o sal que você 

usa, desde que você use pouco, ok?! 
O que está bem claro e é facilmente compro-

vado é que o custo do sal rosa é bastante elevado, 
se comparado ao sal comum. E, o mais importan-
te, é lembrar que independente da sua escolha, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 
um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, 
equivalente a uma colherinha de café.

No Brasil, o IBGE já apontou em pesquisa que o 
Brasileiro mais que dobra essa quantidade.  E é por 
isso que o sal tem sido associado a doenças vascu-
lares e hipertensão e apontado como um grande 
vilão da saúde. Neste caso, não se trata da qualida-
de do sal que você consome, mas sim da quantida-
de, porque o consumo do sal na quantidade reco-
mendada é, inclusive, benéfico para a saúde. 

A diferença de sódio é insignificante entre os ti-
pos de sal. Além disso, se você pensar em adquirir 
mais nutrientes a partir do sal rosa, parabéns! Você 
provavelmente vai adquirir uma hipertensão jun-
to. Muita atenção nisso, hein?!
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Manter uma rotina de tra-
balho, cuidados da casa e 
aliar isso tudo a cuidar do 

corpo e da mente passou a ser en-
carado como um verdadeiro de-
safio a muitas pessoas que levam 
uma rotina de muitos afazeres. 
Com isso, algumas pessoas aca-
bam abrindo mão das atividades fí-
sicas e com isso deixam de se exer-
citar tempo suficiente para afastar 
os perigos de uma vida inativa.

O que acabou acontecendo 
com muita gente desde a pande-
mia. O Brasil tem o segundo maior 
mercado de academias do planeta 
segundo o levantamento IHRSA 
Global Report 2020, atrás apenas 
dos Estados Unidos. São 29.525 
academias, de acordo com o estu-
do. Com uma nova rotina, houve 
também uma nova recomenda-
ção da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para driblar o seden-
tarismo.
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para até 300 minutos o tempo de 
atividade física semanal indicado 
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tarismo. Antes, as diretrizes da or-
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minutos. “Cada movimento con-

ta, especialmente agora que ge-
renciamos as restrições da pande-
mia”, disse Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, diretor-geral da OMS, 
em comunicado. “Devemos todos 
nos mover todos os dias – com se-
gurança e criatividade”.

Se você anda precisando de in-
centivo, listamos abaixo 4 motivos 
para continuar se movimentando 
– seja em casa, na academia ou on-
de estiver.

RETARDA O ENVELHECIMEN-
TO. Este estudo mostrou que mús-

culos que envelhecem têm dificul-
dade para se regenerar: as mito-
côndrias, responsáveis pelo pro-
cesso de respiração das nossas 
células, perdem eficiência. Mas 
os exercícios, especialmente os de 
alta intensidade, atuam na saúde 
das mitocôndrias, ajudando es-
sencialmente a reverter o envelhe-
cimento no nível celular.

Uma outra pesquisa, realizada 
pela Universidade de Birmingham 
e pelo King’s College de Londres, 
do Reino Unido, também apontou 
que a atividade física mantém o 

corpo jovem e saudável.

PESSOAS MAIS FELIZES. Os 
exercícios têm potencial para ali-
viar os sintomas de depressão e 
a lidar melhor com o estresse e a 
ansiedade. “Atividade física tem 
muito a ver com a questão psico-
lógica”, diz Luiz Carnevali, espe-
cialista em Fisiologia do Exercício 
e em Biomecânica e Cinesiologia, 
mestre e doutor pelo Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo (USP) e diretor 
técnico da Smart Fit. “Isso acon-
tece porque o exercício atua em 
neurotransmissores, promovendo 
satisfação e bom humor”.

VIDA PROLONGADA. Os exercí-
cios são frequentemente associa-
dos a uma vida mais longa e sau-
dável. Análises realizadas no Coo-
per Institute em Dallas, nos Esta-
dos Unidos, evidenciam que cada 
hora de corrida que você faz acres-
centa cerca de sete horas à sua ex-
pectativa de vida.

MELHORA NA IMUNIDADE. 
Quer um sistema imunológico 
reforçado para evitar desgastes e 
resfriados? Então, mexa-se! Ativi-

dade física combate a inflamação 
e ajuda no controle de peso. “To-
do processo infeccioso gera uma 
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corrente, tem efeito anti-inflama-
tório. Ele diminui a probabilidade 
de um processo inflamatório se 
instaurar dentro do nosso orga-
nismo porque reforça a resposta 
imunológica”, explica Carnevali. 
Você pode ler mais sobre esse as-
sunto em Exercício físico e imuni-
dade: dicas para melhorar a defe-
sa do organismo.  

Quatro motivos que vão te convencer a 
fazer atividades físicas de forma regular
OMS dobrou de 150 minutos para 300 minutos o tempo de atividade física semanal indicado para combater 
riscos do sedentarismo.  Manter corpo ativo traz benefícios como longevidade e melhora na imunidade

Com a pandemia, várias pessoas deixaram atividades físicas de lado
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DO TURISMO DE AVENTURA DO RN

A cerca de 70 quilômetros de 
Natal, capital potiguar, es-
tá uma rocha com mais de 

3 bilhões de anos, considerada o 
fragmento rochoso mais antigo da 
América Latina. Ela é patrimônio 
natural histórico de Serra Caiada, 
município com pouco mais de 10 
mil habitantes, e chama a atenção 
dos apaixonados pela natureza, 
já que o cartão-postal é destaque 
dentro da rota de turismo de aven-
tura do Rio Grande do Norte.  

Prova disso é Ary Alecrim. Há 
mais de uma década, o natalense 
pretendia visitar um estado vizi-
nho para praticar esportes radicais 
quando conheceu Serra Caiada e 
ficou encantado com a exuberân-
cia do lugar. Desde então, o guia 
turístico e instrutor de escalada in-
veste nesse segmento e reconhece 
a importância econômica da ativi-
dade para a cidade.  

“Aos 15 anos de idade, fui es-
coteiro e passei a fazer trilhas, ra-
pel... depois cursei Administração, 
mas comecei a atuar no mercado 
do turismo com a minha empresa. 
Hoje, vivo em Serra Caiada e aten-
do grupos de pessoas que querem 
desfrutar da paz e da adrenalina 
proporcionadas pelas trilhas eco-
lógicas”, contou ele, em entrevista 

ao Agora RN. 
Além de apresentar uma be-

leza cênica singular, Serra Caiada 
possui dezenas de vias de escala-
ção, com uma geografia privile-
giada para prática de trilhas. Com 
cerca de 350 linhas, dos mais va-
riados tipos: boulders, esportivas e 
tradicionais, Caiada se tornou pal-
co dos escaladores e, para quem 
curte rapel, a Serra também ofere-
ce a atividade, com uma linha ne-
gativa de tirar o fôlego e encher os 
olhos. 

Ary, aliás, ajuda visitantes a ex-
perimentarem e usufruírem dos 
caminhos demarcados nos espa-
ços de fácil acesso. “Famílias intei-
ras sempre me acompanham em 
alguns percursos mais lights, des-
de a avó até a criança. Não é só pa-
ra o aventureiro que vem de fora, 
há demanda dos moradores e tu-
ristas vizinhos”. 

“Também temos o roteiro full 
day, de dia inteiro. De manhã ge-
ralmente fazemos trilha, rapel, e 
depois do almoço fazemos escala-

da. Mas muita gente acampa, fica 
hospedado em pousadas no mu-
nicípio. Tudo isso contribui para a 
divulgação de Serra Caiada e para 
o crescimento das atividades eco-
nômicas”, pontuou o guia. 

O município é marcado ain-
da por lendas e mitos que se de-
senvolveram ao longo dos anos, 
e uma das trilhas chama atenção 
por ter em seu trajeto uma pirâmi-
de. Construída em 2012 no pé da 
Serra, marca o ponto de observa-
ção de óvnis atraindo  curiosos. 

Atualmente secretário adjun-
to de turismo no município, Ary 
identificou o potencial do seg-
mento em Serra Caiada e as pos-
sibilidades de desenvolvimento 
através do setor e, assim, o paraíso 
do Agreste Potiguar deve continu-
ar se prepararando para ser polo e 
destino de aventura reconhecido 
não só no Brasil, mas no mundo 
inteiro. “Já atendi clientes de todas 
as partes do planeta, pessoas de 
países como Índia, Japão, Austrá-
lia, Nova Zelândia, Inglaterra, en-

tre outros, conheceram as belezas 
naturais e absorveram um pouco 
da nossa cultura local”.  

INVESTIMENTOS NO SETOR 
DEVEM CONTINUAR. A gestão mu-
nicipal de Serra Caiada pretende 
dar prosseguimento e impulsio-
nar ainda mais os investimentos 
no turismo de aventura. Além de 
encontros de escaladas que acon-
tecem com frequência, a Prefei-
tura trabalha para viabilizar a 
construção de um novo mirante. 
“Queremos trazer novos esportes 
radicais para a cidade. Estamos 
trabalhando com voo livre de asa 
delta, por exemplo. Mountain bike 
também, tem crescido bastante a 
quantidade de pessoas pedalando 
na região”, frisou Ary. 

No ano passado, o município 
passou a fazer parte da Rota da 
Tilápia, um roteiro de turismo so-
cial e gastronômico que contem-
pla cinco cidades potiguares pro-
dutoras do pescado. Em 2019, foi 
realizado o Tapioca Fest, um fes-
tival que uniu a comida local e os 
esportes radicais. O projeto deve 
ser retomado em breve, após um 
hiato devido à pandemia da Co-
vid-19.  

Ainda em 2019, a fábrica “De-
lícia Potiguar” foi inaugurada no 
município. A equipe resolveu ins-
talar a empresa em Serra Caia-
da pela localização geográfica ter 
uma terra ideal para o plantio da 
macaxeira. “A mandiocultura ga-
rante sustento de muitas famílias, 
pois somos um dos maiores pro-
dutores do estado e apostamos 
na versatilidade do produto e dos 
seus derivados, como a própria ta-
pioca”, relatou Ary. 

Cidade, que abriga 
rocha de mais de 
3 bilhões de anos, 
atrai aventureiros 
do mundo todo; 
investimentos no 
setor devem crescer

Visitantes fazem rapel, escalada e trilhas ecológicas no município potiguar
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A vida nunca cansa de ensinar “ ”
RACISMO E PLANO PALUM-

BO. Quem é a moradora do 
condomínio dito de luxo, entre 
Petrópolis e Tirol, que tem o 
mesmo tipo de comportamento 
preconceituoso e até agressivo 
com os negros que trabalham 
no seu prédio? Lembra fatos 
ocorridos nos Jardins, em São 
Paulo, onde uma residente teria 
ofendido e agrediu a chef Eliane 
Aparecida de Paula, caso que 
ganhou repercussão nacional. A 
potiguar só não chegou (ainda) 
as vias de fato, mas entre piadas, 
ironias e agressões verbais vai 
destilando racismo. Até quan-
do? Pergunta a atenta coruja. 

VALORES. “Propósito de Vida 
e Talento Profissional”, é o tema 
da palestra que será ministrada 
no próximo dia 08 de abril, por 
Celso Morishita. O administra-
dor de empresas, com passa-
gens pelo Metrô de São Paulo 
e a Odebrecht, trata de assun-
tos que envolvem negócios, 
associando a Alta Perfomance e 
Inteligência Espiritual, visando 
desenvolver os talentos pessoais 
dentro do conceito da espiri-
tualidade. O evento ocorre no 
auditório do Tribunal de Contas 
do Estado, às 10h. A entrada é 
1kg de alimento não perecível. 
O palestrante é empreendedor 
do segmento de estruturação fi-
nanceira de projetos de infraes-
trutura, além de gestor espiri-
tualista. 

PREMIADA. A pianista brasi-
leira Eliane Elias ganhou mais 
um Grammy. Levou como 
“Mirror, Mirror“, considerado 
o melhor álbum de Jazz latino, 
que ela gravou em parceria com 
ChuCho Váldés e Chick Cor-
reia (falecido em fevereiro de 
2021). A paulista já havia sido 
agraciada em 2016 com “Made 
in Brazil” e em 2017 por “Dan-
ce of time”, nesta que é a maior 
premiação, o Oscar da música 
internacional.

COM SAÚDE. Data instituí-
da pela OMS, o Dia Mundial da 
Saúde, comemorado em 7 de 
abril, ganha foco em Natal por 
meio da exposição promovida 
pela escola de filosofia Nova 
Acrópole, no Natal Shopping. 
De quinta a sábado próxi-
mos,  uma mostra apresenta a 
vida de oito profissionais que 
marcaram a história mundial 
por sua dedicação, coragem e 
esforço na busca de tratamen-
tos, curas e, principalmente, 
por tornar o atendimento mais 
humano. Ainda dentro dos 
festejos, uma palestra gratuita 
e aberta a comunidade na uni-
dade de Petrópolis, com tema 
“Como resgatar o idealismo 
na área da saúde?” e ministra-
da pela professora voluntária 
de NA Natal, a pediatra Jéssica 
Medeiros.

SEM SAÚDE.Vereadores da 
comissão de saúde da Câmara 
municipal de Natal estão pre-
ocupados com a possibilidade 
de fechamento de três unida-
des na capital: o Hospital Mu-
nicipal, a maternidade Araken 
Pinto e ainda o pediátrico 
Nivaldo Sereno. Os parlamen-
tares têm recebido notícias e 
denúncias sobre o término das 
atividades e já cobram expli-
cações do prefeito Avaro Dias 
e da secretaria municipal de 
saúde. 

DOÇURA DE PÁSCOA . A ma-
ravilhosa Rafaela Fontes está a 
todo vapor com seu catálogo 
de Páscoa. Ovos, bombons, co-
nes recheados e Gifts de sabo-
res variados estão no portfó-
lio. Pela credibilidade a marca 
tem parceria certificada com 
a Nestlé Professional, fornece-
dora de produtos como o Leite 
Moça. O impossível é não se 
render as delícias.

Happy    Birthday
Thiago César Azevedo, 

Jacintho Arruda Câmara, 
Sérgio Freire, Múcio Sá, 

Ludmila Alves, Andrea Dias, 
Josemario Xavier, Marline 

Negreiros e Kyberli Gois

B-DAY - SERGIO FREIRE

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 Boas notícias para o belo casal Valentina Azevedo e 
Dudu Gadelha, casados desde novembro . Receberam 
notícias da cegonha e descobriram que estão à espera do 
primeiro � lho, para alegria das famílias. 
 Padre Sávio e Fairuz Gosson (Arituba) comandam um grupo 
em peregrinação pela Terra Santa de Jerusalém. Marisa Almeida, 
Dani Abreu, Tita Queiroz e George Gosson, dentre outros, inte-
gram a turma. 
 O colunista Território Livre|TN, Bebeto Torres, vai fes-
tejar os 3 anos de coluna com big festa, no próximo dia 06 
de maio, no Chaplin Recepções. Os passaportes de acesso já 
estão disponíveis em Tota Tabacaria.
 A festa de aniversário da cantora Anitta, em Las Vegas, com 
220 convidados contou com a presença da estilista Helô Rocha, 
que tem raizes potiguares. Ao lado de Carol Ponce, chegou de 
limusine ao Baile Funk.

A arquiteta e artista plástica JESSICA BIT-
TENCOURT, 30, é a primeira potiguar se-
lecionada para participar da 13ª Bienal In-
ternacional de Arquitetura de São Paulo,. 
A instalação “Pilares Vivos” foi escolhida 
dentre 300 trabalhos de todo o mundo e 
trata da estrutura da Ponte Newton Navar-
ro e sua relação com a desigualdade socio-
espacial, principalmente com as pessoas 
que lá residem. Professora da UFRN, ela 
deve construir a peça no SESC da Avenida 
Paulista e para isso lançou uma “vakinha” 
(vaka.me/2761516) virtual cujas contri-
buições serão utilizadas para marcenaria 
e mão de obra. Se depender do esforço e 
coragem de @bittencourt_jb da @gaia.ar-
quitetura teremos uma bela obra. 

Em evento chique, em Lisboa, Zelinha de Paula, 
Ysnara Almeida, Maria do Carmo e Beta Almeida

Pose do casal querido 
Karine e Haroldinho Azevedo

Trocando de idade hoje, Andrea Dias ganha 
mimo do marido, João Paulo Viveiros

Ontem, no lançamento do Projeto Seis&Meia 22, 
Amaury Júnior, da Idearte; Marcelo Queiroz da 
Fecomercio e João Soares, da Band

Bárbara Barreto, César Castro e Anisinho Paiva
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A cerca de 70 quilômetros de 
Natal, capital potiguar, es-
tá uma rocha com mais de 

3 bilhões de anos, considerada o 
fragmento rochoso mais antigo da 
América Latina. Ela é patrimônio 
natural histórico de Serra Caiada, 
município com pouco mais de 10 
mil habitantes, e chama a atenção 
dos apaixonados pela natureza, 
já que o cartão-postal é destaque 
dentro da rota de turismo de aven-
tura do Rio Grande do Norte.  

Prova disso é Ary Alecrim. Há 
mais de uma década, o natalense 
pretendia visitar um estado vizi-
nho para praticar esportes radicais 
quando conheceu Serra Caiada e 
ficou encantado com a exuberân-
cia do lugar. Desde então, o guia 
turístico e instrutor de escalada in-
veste nesse segmento e reconhece 
a importância econômica da ativi-
dade para a cidade.  

“Aos 15 anos de idade, fui es-
coteiro e passei a fazer trilhas, ra-
pel... depois cursei Administração, 
mas comecei a atuar no mercado 
do turismo com a minha empresa. 
Hoje, vivo em Serra Caiada e aten-
do grupos de pessoas que querem 
desfrutar da paz e da adrenalina 
proporcionadas pelas trilhas eco-
lógicas”, contou ele, em entrevista 

ao Agora RN. 
Além de apresentar uma be-

leza cênica singular, Serra Caiada 
possui dezenas de vias de escala-
ção, com uma geografia privile-
giada para prática de trilhas. Com 
cerca de 350 linhas, dos mais va-
riados tipos: boulders, esportivas e 
tradicionais, Caiada se tornou pal-
co dos escaladores e, para quem 
curte rapel, a Serra também ofere-
ce a atividade, com uma linha ne-
gativa de tirar o fôlego e encher os 
olhos. 

Ary, aliás, ajuda visitantes a ex-
perimentarem e usufruírem dos 
caminhos demarcados nos espa-
ços de fácil acesso. “Famílias intei-
ras sempre me acompanham em 
alguns percursos mais lights, des-
de a avó até a criança. Não é só pa-
ra o aventureiro que vem de fora, 
há demanda dos moradores e tu-
ristas vizinhos”. 

“Também temos o roteiro full 
day, de dia inteiro. De manhã ge-
ralmente fazemos trilha, rapel, e 
depois do almoço fazemos escala-

da. Mas muita gente acampa, fica 
hospedado em pousadas no mu-
nicípio. Tudo isso contribui para a 
divulgação de Serra Caiada e para 
o crescimento das atividades eco-
nômicas”, pontuou o guia. 

O município é marcado ain-
da por lendas e mitos que se de-
senvolveram ao longo dos anos, 
e uma das trilhas chama atenção 
por ter em seu trajeto uma pirâmi-
de. Construída em 2012 no pé da 
Serra, marca o ponto de observa-
ção de óvnis atraindo  curiosos. 

Atualmente secretário adjun-
to de turismo no município, Ary 
identificou o potencial do seg-
mento em Serra Caiada e as pos-
sibilidades de desenvolvimento 
através do setor e, assim, o paraíso 
do Agreste Potiguar deve continu-
ar se prepararando para ser polo e 
destino de aventura reconhecido 
não só no Brasil, mas no mundo 
inteiro. “Já atendi clientes de todas 
as partes do planeta, pessoas de 
países como Índia, Japão, Austrá-
lia, Nova Zelândia, Inglaterra, en-

tre outros, conheceram as belezas 
naturais e absorveram um pouco 
da nossa cultura local”.  

INVESTIMENTOS NO SETOR 
DEVEM CONTINUAR. A gestão mu-
nicipal de Serra Caiada pretende 
dar prosseguimento e impulsio-
nar ainda mais os investimentos 
no turismo de aventura. Além de 
encontros de escaladas que acon-
tecem com frequência, a Prefei-
tura trabalha para viabilizar a 
construção de um novo mirante. 
“Queremos trazer novos esportes 
radicais para a cidade. Estamos 
trabalhando com voo livre de asa 
delta, por exemplo. Mountain bike 
também, tem crescido bastante a 
quantidade de pessoas pedalando 
na região”, frisou Ary. 

No ano passado, o município 
passou a fazer parte da Rota da 
Tilápia, um roteiro de turismo so-
cial e gastronômico que contem-
pla cinco cidades potiguares pro-
dutoras do pescado. Em 2019, foi 
realizado o Tapioca Fest, um fes-
tival que uniu a comida local e os 
esportes radicais. O projeto deve 
ser retomado em breve, após um 
hiato devido à pandemia da Co-
vid-19.  

Ainda em 2019, a fábrica “De-
lícia Potiguar” foi inaugurada no 
município. A equipe resolveu ins-
talar a empresa em Serra Caia-
da pela localização geográfica ter 
uma terra ideal para o plantio da 
macaxeira. “A mandiocultura ga-
rante sustento de muitas famílias, 
pois somos um dos maiores pro-
dutores do estado e apostamos 
na versatilidade do produto e dos 
seus derivados, como a própria ta-
pioca”, relatou Ary. 

Cidade, que abriga 
rocha de mais de 
3 bilhões de anos, 
atrai aventureiros 
do mundo todo; 
investimentos no 
setor devem crescer
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A vida nunca cansa de ensinar “ ”
RACISMO E PLANO PALUM-

BO. Quem é a moradora do 
condomínio dito de luxo, entre 
Petrópolis e Tirol, que tem o 
mesmo tipo de comportamento 
preconceituoso e até agressivo 
com os negros que trabalham 
no seu prédio? Lembra fatos 
ocorridos nos Jardins, em São 
Paulo, onde uma residente teria 
ofendido e agrediu a chef Eliane 
Aparecida de Paula, caso que 
ganhou repercussão nacional. A 
potiguar só não chegou (ainda) 
as vias de fato, mas entre piadas, 
ironias e agressões verbais vai 
destilando racismo. Até quan-
do? Pergunta a atenta coruja. 

VALORES. “Propósito de Vida 
e Talento Profissional”, é o tema 
da palestra que será ministrada 
no próximo dia 08 de abril, por 
Celso Morishita. O administra-
dor de empresas, com passa-
gens pelo Metrô de São Paulo 
e a Odebrecht, trata de assun-
tos que envolvem negócios, 
associando a Alta Perfomance e 
Inteligência Espiritual, visando 
desenvolver os talentos pessoais 
dentro do conceito da espiri-
tualidade. O evento ocorre no 
auditório do Tribunal de Contas 
do Estado, às 10h. A entrada é 
1kg de alimento não perecível. 
O palestrante é empreendedor 
do segmento de estruturação fi-
nanceira de projetos de infraes-
trutura, além de gestor espiri-
tualista. 

PREMIADA. A pianista brasi-
leira Eliane Elias ganhou mais 
um Grammy. Levou como 
“Mirror, Mirror“, considerado 
o melhor álbum de Jazz latino, 
que ela gravou em parceria com 
ChuCho Váldés e Chick Cor-
reia (falecido em fevereiro de 
2021). A paulista já havia sido 
agraciada em 2016 com “Made 
in Brazil” e em 2017 por “Dan-
ce of time”, nesta que é a maior 
premiação, o Oscar da música 
internacional.

COM SAÚDE. Data instituí-
da pela OMS, o Dia Mundial da 
Saúde, comemorado em 7 de 
abril, ganha foco em Natal por 
meio da exposição promovida 
pela escola de filosofia Nova 
Acrópole, no Natal Shopping. 
De quinta a sábado próxi-
mos,  uma mostra apresenta a 
vida de oito profissionais que 
marcaram a história mundial 
por sua dedicação, coragem e 
esforço na busca de tratamen-
tos, curas e, principalmente, 
por tornar o atendimento mais 
humano. Ainda dentro dos 
festejos, uma palestra gratuita 
e aberta a comunidade na uni-
dade de Petrópolis, com tema 
“Como resgatar o idealismo 
na área da saúde?” e ministra-
da pela professora voluntária 
de NA Natal, a pediatra Jéssica 
Medeiros.

SEM SAÚDE.Vereadores da 
comissão de saúde da Câmara 
municipal de Natal estão pre-
ocupados com a possibilidade 
de fechamento de três unida-
des na capital: o Hospital Mu-
nicipal, a maternidade Araken 
Pinto e ainda o pediátrico 
Nivaldo Sereno. Os parlamen-
tares têm recebido notícias e 
denúncias sobre o término das 
atividades e já cobram expli-
cações do prefeito Avaro Dias 
e da secretaria municipal de 
saúde. 

DOÇURA DE PÁSCOA . A ma-
ravilhosa Rafaela Fontes está a 
todo vapor com seu catálogo 
de Páscoa. Ovos, bombons, co-
nes recheados e Gifts de sabo-
res variados estão no portfó-
lio. Pela credibilidade a marca 
tem parceria certificada com 
a Nestlé Professional, fornece-
dora de produtos como o Leite 
Moça. O impossível é não se 
render as delícias.

Happy    Birthday
Thiago César Azevedo, 

Jacintho Arruda Câmara, 
Sérgio Freire, Múcio Sá, 
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Josemario Xavier, Marline 
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primeiro � lho, para alegria das famílias. 
 Padre Sávio e Fairuz Gosson (Arituba) comandam um grupo 
em peregrinação pela Terra Santa de Jerusalém. Marisa Almeida, 
Dani Abreu, Tita Queiroz e George Gosson, dentre outros, inte-
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 O colunista Território Livre|TN, Bebeto Torres, vai fes-
tejar os 3 anos de coluna com big festa, no próximo dia 06 
de maio, no Chaplin Recepções. Os passaportes de acesso já 
estão disponíveis em Tota Tabacaria.
 A festa de aniversário da cantora Anitta, em Las Vegas, com 
220 convidados contou com a presença da estilista Helô Rocha, 
que tem raizes potiguares. Ao lado de Carol Ponce, chegou de 
limusine ao Baile Funk.

A arquiteta e artista plástica JESSICA BIT-
TENCOURT, 30, é a primeira potiguar se-
lecionada para participar da 13ª Bienal In-
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A instalação “Pilares Vivos” foi escolhida 
dentre 300 trabalhos de todo o mundo e 
trata da estrutura da Ponte Newton Navar-
ro e sua relação com a desigualdade socio-
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que lá residem. Professora da UFRN, ela 
deve construir a peça no SESC da Avenida 
Paulista e para isso lançou uma “vakinha” 
(vaka.me/2761516) virtual cujas contri-
buições serão utilizadas para marcenaria 
e mão de obra. Se depender do esforço e 
coragem de @bittencourt_jb da @gaia.ar-
quitetura teremos uma bela obra. 
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Pose do casal querido 
Karine e Haroldinho Azevedo

Trocando de idade hoje, Andrea Dias ganha 
mimo do marido, João Paulo Viveiros

Ontem, no lançamento do Projeto Seis&Meia 22, 
Amaury Júnior, da Idearte; Marcelo Queiroz da 
Fecomercio e João Soares, da Band

Bárbara Barreto, César Castro e Anisinho Paiva
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Ainda em recuperação da 
cirurgia na coluna, mas já obser-

vando bom avanço no trata-
mento, Paulo Amigão Soares vai 
voltar ao seu trabalho na ESPN 
ainda nesta primeira quinzena 

de abril.
Globoplay anuncia para o 

dia 28 a estreia da segunda tem-
porada de “Desalma”.
Começaram nesta última 

segunda-feira, as gravações da 
nova temporada de “As Five”.
Impressionante: nesta quar-

ta, no programa “Quilos Mortais” 
da Record será apresentada a his-
tória de Angel...
... É uma americana do 

Texas, de 42 anos, que pesa 260 
quilos.
A vida do novo Encrenca, 

na Rede TV!, continua bastan-
te complicada. Neste último do-
mingo, deu apenas 1,2 ponto na 
Grande São Paulo..

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

NOME NOVO. Por causa de 
uma notificação da TV Cultura, 
a TV Jovem Pan deixou de usar 
“Entrelinhas”, como título do 
programa do Adalberto Piotto.

De um dia para outro, sem 
maiores explicações, mudou 
para “Prós e Contras”. E vamos 
que vamos.

A PROPÓSITO. Ontem, se-
gunda, dia que a CNN Brasil es-
treou a sua nova programação, 
Virgílio Dias, diretor de reda-
ção da JP, distribuiu uma cópia 
da grade da concorrente e pediu 
atenção na passagem de pro-
gramas.

“Vamos ficar atentos na en-
trega. Separar algo interessan-

te” para não perder o ritmo no 
final, apelou.

“DONO” DO JÔ. Um toque 
aqui no particular: Willen Van 
Weerelt, diretor do Jô Soares, 
desde o “Viva o Gordo”, depois 
“Veja o Gordo”, saída para o SBT 
e na volta a Globo, é o entrevis-
tado do “Programa de Todos os 
Programas”.

Nesta terça, 18h, ao vivo, no 
Youtube e redes sociais do R7.

ACONTECE. Repórter da Glo-
boNews entrou, ao vivo, para in-
formar sobre a falta de energia 
nas regiões do Sudeste, Centro-
-Oeste e Sul do país.

O problema foi na hora de fa-

lar Jacarepaguá. De Jacarepagá a 
Jaraquabá, teve de tudo. O certo 
não saiu, mas foi assim mesmo.

MUNDO MUDOU. A partir de 
agora, diferentemente do que 
aconteceu até o ano passado, a 
TV Conmebol passará a pagar 
cachê para os contratados do 
BandSports que trabalharem nas 
transmissões dos seus jogos.

Nada mais justo.

FÉRIAS. Carolina Ferraz 
apresentou o último “Domingo 
Espetacular” e saiu de férias na 
Record.

Nos próximos 15 dias, enten-
da-se dois finais de semana, será 
substituída por Patrícia Costa.
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A Lua se muda pra sua Casa da Comunicação 
e coloca pra jogo a sua boa lábia e poder de adapta-
ção. Sua maior difi culdade será focar em um só assun-
to ou uma pessoa por vez, migos e migas de Áries. Seu 
lado curioso tende a fi car aceso, o que será um estí-

mulo para aprender novas tarefas no serviço e se dedicar aos estudos.

Meninos e meninas de Libra, tô vendo aqui que sua 
curiosidade e senso de humor vêm com tudo, o que benefi -
cia seus contatos e aprendizados. De quebra, deve ter maior 
facilidade pra se relacionar com todos – o que choca um total 
de zero pessoas, né? Trabalho relacionado com moda, higie-

ne, cosméticos, artes, enfermagem ou nutrição tem tudo pra fi car em evidência.

Se depender do céu, deve rolar chuva de lo-
bo-guará hoje, taurinas e taurinos. Tudo graças à Lua, 
que embarca na sua Casa da Fortuna e traz mais jogo 
de cintura, curiosidade e mente aberta para o seu sig-
no. Aí pode ser fácil se adaptar ao momento difícil em 

que vivemos, ter boas ideias pra ganhar dindim e tirar o pé da lama.

A semana começa com transformações à vista! 
Mas você tem tudo pra se adaptar bem às mudanças 
que surgirem ao longo do dia. Se lida com negócios 
ou fi nanças de outras pessoas, deve contar com seu 
poder de comunicação e animação em alta. Só cautela 

pra não cometer indiscrição ou sincericídio, tá?

A segundona começa com você mais geminiane do 
que nunca. É que a Lua entra no seu signo logo no início do 
dia e acende o seu senso de humor e lado comunicativo. 
Aí deve ter facilidade em interagir e se relacionar numa boa 
com as pessoas. Grandes chances de ter sucesso no traba-

lho, sobretudo em reuniões profi ssionais e no contato com público ou clientes.

Sagita, a Lua tá on na sua Casa dos Relaciona-
mentos e manda avisar que deve ser mamão com açú-
car fazer contatos hoje. É que o seu senso de humor, 
habilidade pra conversar sobre qualquer assunto e poder 
de adaptação estão ativados, aí você pode mandar bem 

nas suas relações pessoais e fechar boas parcerias no trabalho. Salve!

Cancerianos amados, hoje a Lua migra para a sua 
temível Casa 12 e tudo indica que você irá racionalizar e 
guardar mais as suas emoções. Talvez prefi ra se afastar 
um pouco das pessoas e conversar com os seus queridos 
a distância. Se puder trabalhar sozinha(o), longe dos cole-

gas ou em home offi ce, o serviço tende a ser bem mais produtivo.

Tudo indica que seu poder de adaptação e seu 
jeito prestativo marcarão presença hoje, sobretudo nos 
assuntos profi ssionais. E aí pode ganhar mais popula-
ridade no ambiente de trabalho. Oxalá! Mas a mente 
tende a fi car inquieta e seu estado emocional talvez 

afete o rendimento.

Você deve reinar em seus relacionamentos hoje, leo-
nina/leonino. Esbanjando boa lábia, tudo indica que irá brilhar 
em reuniões e ser o centro das rodinhas de bate-papo. Pode 
contar com a ajuda de um amigo ou dar uma mãozinha para 
alguém da turma. Mas talvez seja melhor não fi car falando 

sobre seus planos com todo mundo antes das coisas se concretizarem.

A Lua entra no seu paraíso astral no início do 
dia e acende seu lado criativo, sociável e comunica-
tivo, benefi ciando suas atividades. Só tenha foco pra 
não deixar nenhum serviço inacabado, beleza? Com 
Vênus brilhando na sua Casa da Fortuna, tudo indica 

que contará com talento para as fi nanças.

Alô, alô, Virgem! A Lua embarca na sua Casa da 
Carreira no início desta segundona e desperta o seu in-
teresse por novidades, desafi os e ambições diferentes. 
Há sinal de mudança de cargo ou até de profi ssão. Ainda 
bem que você conta com mais jogo de cintura e poder de 

adaptação, aí pode conseguir tirar o melhor de tudo. Amém!

Peixes, meu cristalzinho, sua curiosidade, criati-
vidade e bom papo devem fi car no modo turbo. Se atua 
em home offi ce, faz uma atividade extra ou toca um 
empreendimento de casa, o conforto e tranquilidade do 
seu lar tende a favorecer o serviço. Só cautela pra não 

fi car conversando e perder a hora para o trabalho ou atrasar suas tarefas.

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)

REPRODUÇÃO

Nas novelas, a vida, den-
tro do possível, vai vol-
tando ao que sempre 

foi.
Evidente que cuidados con-

tinuam sendo tomados, por-
que a pandemia ainda não foi 
totalmente exterminada, po-
rém, já está sendo possível gra-
var na forma que foi no pas-
sado, com maior números de 
pessoas envolvidas e mais de 
uma frente de trabalho.

Aos poucos, também, vai 

deixando de existir a necessi-
dade de promover estreais só 
depois de tudo pronto ou algo 
muito próximo disso, para não 
correr o risco de interrupções.

Diferente das séries ou fil-
mes, que têm tiro curto, geral-
mente as novelas, com mais 

de seus cento e tantos capítu-
los, sempre exigem necessárias 
correções em seu desenvolvi-
mento.

“Um Lugar ao Sol”, da Glo-
bo, é o exemplo mais recente. 
Depois de um começo muito 
bom, até surpreendente, a his-
tória foi se desmanchando no 
meio do caminho, porque não 
houve a possibilidade de ali-
nhar o sentido de vários perso-
nagens. 

A nossa dramaturgia foi 
construída com maneiras e fer-
ramentas muito próprias, mas a 
chance de mexer ou alterar um 
rumo qualquer, não deve jamais 
deixar de existir. A possibilida-
de de intervir e reparar tem que 
acontecer o tempo todo.

O jeito brasileiro 
de fazer novela 
está de volta

O Brasil tem 20 nadadores 
confirmados no Campe-
onato Mundial paralím-

pico da modalidade, que será 
disputado em Funchal (Por-
tugal), entre 12 e 18 de junho. 
Quatorze deles foram conheci-
dos na primeira fase do circui-
to nacional, finalizada no últi-
mo sábado 2, no Centro de Trei-
namento Paralímpico, em São 
Paulo. A segunda fase do cir-
cuito, entre 9 e 10 de abril, tam-
bém servirá como seletiva para 
a competição. As informações 
são da Agência Brasil

Cerca de 200 atletas parti-
ciparam do evento, que come-
çou na quinta-feira 31, sendo 
que metade poderia brigar por 
vagas no Mundial, por terem 
classificação internacional (ou 
seja, estarem devidamente ca-
tegorizados, conforme o grau 
da deficiência, para compe-
tições no exterior). Pelos cri-
térios do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), se o nadador 
atingisse o índice estabeleci-
do pela entidade em ao menos 
uma prova, ele poderá disputar 
outras em Portugal, desde que 
atenda às marcas mínimas exi-
gidas pelo Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, sigla em in-
glês).

Na natação paralímpica, são 
dez classes (S1 a S10) voltadas 
aos atletas com deficiências fí-
sico-motoras. Nas classes S11 
a S13, estão os nadadores com 
deficiência visual. Nos dois ca-
sos, quanto menor o número da 
categoria, maior o grau do com-
prometimento. Já na classe S14, 
competem os esportistas com 
deficiência intelectual.

A busca pelo índice para o 
Mundial rendeu a quebra de al-
guns recordes. O paulista Samuel 
Oliveira, de apenas 16 anos, tor-
nou-se o paralímpico mais veloz 
das Américas da classe S5 nos 
50 metros (m) nado borboleta. 
Ele finalizou a prova em 33s57, 
superando os 33s98 registrados 
simplesmente pelo multicam-
peão Daniel Dias, em 2014.

A carioca Lídia Cruz passou 
por situação semelhante em 
2021, também ficando fora de 
Tóquio, apesar de ter índice. A 
volta por cima veio em grande 
estilo, com vaga assegurada no 
Mundial de Portugal e três re-
cordes das Américas da classe S4 
batidos em São Paulo: nos cem 
metros e (duas vezes) nos 200m 
livre.

Segundo o CPB, além dos 
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Lídia vaga assegurada no Mundial de Portugal e três recordes das Américas

ALE CABRAL/CPB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS – COMPR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 02/2021
PROCESSO SEI: 02410015.004444/2020-10

Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada para dar suporte técnico à 
estruturação e fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais, nos Polos Turísticos do 
Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Homologo os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação/SEAD, designada através da Portaria Nº 
18/2022 - GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, edição de 15/01/2022, 
relativamente ao processo 02410015.004444/2020-10, Adjudicando o objeto à empresa START 
CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 05.752.322/0001-00. O presente certame importa o 
valor de R$ 409.239,49 (quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e 
nove centavos), com percentual de economia na ordem de 8,17% (oito vírgula dezessete por 
cento), o que equivale ao valor de R$ 36.388,63 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e 
sessenta e três centavos).

Natal/RN, 04 de abril de 2022
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário de Estado Adjunto da Administração

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPE Gameleira Energia Ltda., CNPJ nº 07.099.001/0001-84, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Operação, para o Complexo Eólico 
Gameleira, localizado nas Fazendas Santa Souza II, Fazenda Santa Célia e 
Fazenda JAF II, Zona Rural, município de Touros/RN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EIRELI, CNPJ: 12.976.171/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Licença de Operação nº 2022-175025/TEC/LO-0013, com validade até 01/04/2028, para uma empresa que 
realiza Transporte de Carga Perigosa, localizada a Av. 13 de Maio – RN 79, 1453, Santo Antônio, 
Alexandria/RN, CEP 59.965-000. 

MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR  
RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
RAULINO E BESSA LTDA ME, CNPJ: 14.538.732/0001-44, torna público que está requerendo ao IDEMA a LS 
para Comércio de madeira sem beneficiamento, em uma área de 375,67 m², localizado à Rua São João, n° 
565, São Bendito, Pau dos Ferros/RN. 

  
RAULINO E BESSA LTDA ME 

CNPJ: 14.538.732/0001-44 
 

 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS S.A., CNPJ Nº 08.594.814/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação para a Carcinicultura - produção de pós-larva, localizada na 
Av. Beira Mar Projetado, s/n, Loteamento Praia Cunhaú, Barra de Cunhaú, Canguaretama/RN.

Werner Jost - Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Reno-
vação da Licença Simplificada nº 2021-172526/TEC/RLS-0418, válida até 01/04/2028, para o Bene-
ficiamento de Granito (Fabricação de Brita) em uma área total de 0,49 ha, localizado na Rodovia BR 
110 - Km 115, Sítio Santa Maria, Zona Rural, Campo Grande/RN. Ligia Silva dos Santos-Gestora Ambiental.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação nº 2022-176567/TEC/LRO-0038, válida até 01/04/2023, 
para a Extração Mineral de Granito em uma área de 01 (um) hectare e volume de 1.500 m³/mês, 
localizado no Sítio Riacho do Angico, Zona Rural, Paraú/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada nº 2022-176531/TEC/LS-0066, válida até 01/04/2023, para o Beneficia-
mento de Granito (Britagem Móvel), em uma área de 0,60 hectare, localizado no Sítio Riacho do 
Angico, Zona Rural, Paraú/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.

Atletas conseguem índice 
para Mundial de natação 
Com recordes, primeira fase do circuito nacional definiu 14 dos 20 
nomes garantidos; campeonato será disputado em Portugal

atletas que obtivessem índice na 
fase nacional, os cinco campeões 
da modalidade em Tóquio tam-
bém teriam vaga garantida no 
Mundial. Caso de Gabriel Araújo. 
Dono de duas medalhas de ouro 

no Japão, o mineiro não se pou-
pou na piscina do Centro Para-
límpico e quebrou dois recordes 
mundiais - que já eram dele pró-
prio - da classe S2: o dos 150m 
medley e dos 50m borboleta. 

S1:J osé Ronaldo da Silva

S2: Gabriel Araújo* e Bruno Becker.

S3: Larissa Rodrigues

S4: Lídia Cruz e Patrícia dos Santos.

S5: Joana Neves e Samuel Oliveira.

S6: Talisson Glock*.

S8: Cecília Araújo e Gabriel Cristiano.

S9: Mariana Gesteira.

S10: Phelipe Rodrigues.

S11: Wendell Belarmino*

S12: Lucilene Sousa e Carol Santiago*

S13: Douglas Matera

S14: João Brutos, Ana Karolina Soares e Gabriel Bandeira*

* Nadadores garantidos pelo título paralímpico nos Jogos 
de Tóquio

Atletas assegurados para o Mundial de Portugal
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Ainda em recuperação da 
cirurgia na coluna, mas já obser-

vando bom avanço no trata-
mento, Paulo Amigão Soares vai 
voltar ao seu trabalho na ESPN 
ainda nesta primeira quinzena 

de abril.
Globoplay anuncia para o 

dia 28 a estreia da segunda tem-
porada de “Desalma”.
Começaram nesta última 

segunda-feira, as gravações da 
nova temporada de “As Five”.
Impressionante: nesta quar-

ta, no programa “Quilos Mortais” 
da Record será apresentada a his-
tória de Angel...
... É uma americana do 

Texas, de 42 anos, que pesa 260 
quilos.
A vida do novo Encrenca, 

na Rede TV!, continua bastan-
te complicada. Neste último do-
mingo, deu apenas 1,2 ponto na 
Grande São Paulo..

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

NOME NOVO. Por causa de 
uma notificação da TV Cultura, 
a TV Jovem Pan deixou de usar 
“Entrelinhas”, como título do 
programa do Adalberto Piotto.

De um dia para outro, sem 
maiores explicações, mudou 
para “Prós e Contras”. E vamos 
que vamos.

A PROPÓSITO. Ontem, se-
gunda, dia que a CNN Brasil es-
treou a sua nova programação, 
Virgílio Dias, diretor de reda-
ção da JP, distribuiu uma cópia 
da grade da concorrente e pediu 
atenção na passagem de pro-
gramas.

“Vamos ficar atentos na en-
trega. Separar algo interessan-

te” para não perder o ritmo no 
final, apelou.

“DONO” DO JÔ. Um toque 
aqui no particular: Willen Van 
Weerelt, diretor do Jô Soares, 
desde o “Viva o Gordo”, depois 
“Veja o Gordo”, saída para o SBT 
e na volta a Globo, é o entrevis-
tado do “Programa de Todos os 
Programas”.

Nesta terça, 18h, ao vivo, no 
Youtube e redes sociais do R7.

ACONTECE. Repórter da Glo-
boNews entrou, ao vivo, para in-
formar sobre a falta de energia 
nas regiões do Sudeste, Centro-
-Oeste e Sul do país.

O problema foi na hora de fa-

lar Jacarepaguá. De Jacarepagá a 
Jaraquabá, teve de tudo. O certo 
não saiu, mas foi assim mesmo.

MUNDO MUDOU. A partir de 
agora, diferentemente do que 
aconteceu até o ano passado, a 
TV Conmebol passará a pagar 
cachê para os contratados do 
BandSports que trabalharem nas 
transmissões dos seus jogos.

Nada mais justo.

FÉRIAS. Carolina Ferraz 
apresentou o último “Domingo 
Espetacular” e saiu de férias na 
Record.

Nos próximos 15 dias, enten-
da-se dois finais de semana, será 
substituída por Patrícia Costa.
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3/ass — erê. 4/asco. 5/opção. 6/úlcera. 7/relevos. 9/paralelos.

A Lua se muda pra sua Casa da Comunicação 
e coloca pra jogo a sua boa lábia e poder de adapta-
ção. Sua maior difi culdade será focar em um só assun-
to ou uma pessoa por vez, migos e migas de Áries. Seu 
lado curioso tende a fi car aceso, o que será um estí-

mulo para aprender novas tarefas no serviço e se dedicar aos estudos.

Meninos e meninas de Libra, tô vendo aqui que sua 
curiosidade e senso de humor vêm com tudo, o que benefi -
cia seus contatos e aprendizados. De quebra, deve ter maior 
facilidade pra se relacionar com todos – o que choca um total 
de zero pessoas, né? Trabalho relacionado com moda, higie-

ne, cosméticos, artes, enfermagem ou nutrição tem tudo pra fi car em evidência.

Se depender do céu, deve rolar chuva de lo-
bo-guará hoje, taurinas e taurinos. Tudo graças à Lua, 
que embarca na sua Casa da Fortuna e traz mais jogo 
de cintura, curiosidade e mente aberta para o seu sig-
no. Aí pode ser fácil se adaptar ao momento difícil em 

que vivemos, ter boas ideias pra ganhar dindim e tirar o pé da lama.

A semana começa com transformações à vista! 
Mas você tem tudo pra se adaptar bem às mudanças 
que surgirem ao longo do dia. Se lida com negócios 
ou fi nanças de outras pessoas, deve contar com seu 
poder de comunicação e animação em alta. Só cautela 

pra não cometer indiscrição ou sincericídio, tá?

A segundona começa com você mais geminiane do 
que nunca. É que a Lua entra no seu signo logo no início do 
dia e acende o seu senso de humor e lado comunicativo. 
Aí deve ter facilidade em interagir e se relacionar numa boa 
com as pessoas. Grandes chances de ter sucesso no traba-

lho, sobretudo em reuniões profi ssionais e no contato com público ou clientes.

Sagita, a Lua tá on na sua Casa dos Relaciona-
mentos e manda avisar que deve ser mamão com açú-
car fazer contatos hoje. É que o seu senso de humor, 
habilidade pra conversar sobre qualquer assunto e poder 
de adaptação estão ativados, aí você pode mandar bem 

nas suas relações pessoais e fechar boas parcerias no trabalho. Salve!

Cancerianos amados, hoje a Lua migra para a sua 
temível Casa 12 e tudo indica que você irá racionalizar e 
guardar mais as suas emoções. Talvez prefi ra se afastar 
um pouco das pessoas e conversar com os seus queridos 
a distância. Se puder trabalhar sozinha(o), longe dos cole-

gas ou em home offi ce, o serviço tende a ser bem mais produtivo.

Tudo indica que seu poder de adaptação e seu 
jeito prestativo marcarão presença hoje, sobretudo nos 
assuntos profi ssionais. E aí pode ganhar mais popula-
ridade no ambiente de trabalho. Oxalá! Mas a mente 
tende a fi car inquieta e seu estado emocional talvez 

afete o rendimento.

Você deve reinar em seus relacionamentos hoje, leo-
nina/leonino. Esbanjando boa lábia, tudo indica que irá brilhar 
em reuniões e ser o centro das rodinhas de bate-papo. Pode 
contar com a ajuda de um amigo ou dar uma mãozinha para 
alguém da turma. Mas talvez seja melhor não fi car falando 

sobre seus planos com todo mundo antes das coisas se concretizarem.

A Lua entra no seu paraíso astral no início do 
dia e acende seu lado criativo, sociável e comunica-
tivo, benefi ciando suas atividades. Só tenha foco pra 
não deixar nenhum serviço inacabado, beleza? Com 
Vênus brilhando na sua Casa da Fortuna, tudo indica 

que contará com talento para as fi nanças.

Alô, alô, Virgem! A Lua embarca na sua Casa da 
Carreira no início desta segundona e desperta o seu in-
teresse por novidades, desafi os e ambições diferentes. 
Há sinal de mudança de cargo ou até de profi ssão. Ainda 
bem que você conta com mais jogo de cintura e poder de 

adaptação, aí pode conseguir tirar o melhor de tudo. Amém!

Peixes, meu cristalzinho, sua curiosidade, criati-
vidade e bom papo devem fi car no modo turbo. Se atua 
em home offi ce, faz uma atividade extra ou toca um 
empreendimento de casa, o conforto e tranquilidade do 
seu lar tende a favorecer o serviço. Só cautela pra não 

fi car conversando e perder a hora para o trabalho ou atrasar suas tarefas.

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)

REPRODUÇÃO

Nas novelas, a vida, den-
tro do possível, vai vol-
tando ao que sempre 

foi.
Evidente que cuidados con-

tinuam sendo tomados, por-
que a pandemia ainda não foi 
totalmente exterminada, po-
rém, já está sendo possível gra-
var na forma que foi no pas-
sado, com maior números de 
pessoas envolvidas e mais de 
uma frente de trabalho.

Aos poucos, também, vai 

deixando de existir a necessi-
dade de promover estreais só 
depois de tudo pronto ou algo 
muito próximo disso, para não 
correr o risco de interrupções.

Diferente das séries ou fil-
mes, que têm tiro curto, geral-
mente as novelas, com mais 

de seus cento e tantos capítu-
los, sempre exigem necessárias 
correções em seu desenvolvi-
mento.

“Um Lugar ao Sol”, da Glo-
bo, é o exemplo mais recente. 
Depois de um começo muito 
bom, até surpreendente, a his-
tória foi se desmanchando no 
meio do caminho, porque não 
houve a possibilidade de ali-
nhar o sentido de vários perso-
nagens. 

A nossa dramaturgia foi 
construída com maneiras e fer-
ramentas muito próprias, mas a 
chance de mexer ou alterar um 
rumo qualquer, não deve jamais 
deixar de existir. A possibilida-
de de intervir e reparar tem que 
acontecer o tempo todo.

O jeito brasileiro 
de fazer novela 
está de volta

O Brasil tem 20 nadadores 
confirmados no Campe-
onato Mundial paralím-

pico da modalidade, que será 
disputado em Funchal (Por-
tugal), entre 12 e 18 de junho. 
Quatorze deles foram conheci-
dos na primeira fase do circui-
to nacional, finalizada no últi-
mo sábado 2, no Centro de Trei-
namento Paralímpico, em São 
Paulo. A segunda fase do cir-
cuito, entre 9 e 10 de abril, tam-
bém servirá como seletiva para 
a competição. As informações 
são da Agência Brasil

Cerca de 200 atletas parti-
ciparam do evento, que come-
çou na quinta-feira 31, sendo 
que metade poderia brigar por 
vagas no Mundial, por terem 
classificação internacional (ou 
seja, estarem devidamente ca-
tegorizados, conforme o grau 
da deficiência, para compe-
tições no exterior). Pelos cri-
térios do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), se o nadador 
atingisse o índice estabeleci-
do pela entidade em ao menos 
uma prova, ele poderá disputar 
outras em Portugal, desde que 
atenda às marcas mínimas exi-
gidas pelo Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, sigla em in-
glês).

Na natação paralímpica, são 
dez classes (S1 a S10) voltadas 
aos atletas com deficiências fí-
sico-motoras. Nas classes S11 
a S13, estão os nadadores com 
deficiência visual. Nos dois ca-
sos, quanto menor o número da 
categoria, maior o grau do com-
prometimento. Já na classe S14, 
competem os esportistas com 
deficiência intelectual.

A busca pelo índice para o 
Mundial rendeu a quebra de al-
guns recordes. O paulista Samuel 
Oliveira, de apenas 16 anos, tor-
nou-se o paralímpico mais veloz 
das Américas da classe S5 nos 
50 metros (m) nado borboleta. 
Ele finalizou a prova em 33s57, 
superando os 33s98 registrados 
simplesmente pelo multicam-
peão Daniel Dias, em 2014.

A carioca Lídia Cruz passou 
por situação semelhante em 
2021, também ficando fora de 
Tóquio, apesar de ter índice. A 
volta por cima veio em grande 
estilo, com vaga assegurada no 
Mundial de Portugal e três re-
cordes das Américas da classe S4 
batidos em São Paulo: nos cem 
metros e (duas vezes) nos 200m 
livre.

Segundo o CPB, além dos 
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Lídia vaga assegurada no Mundial de Portugal e três recordes das Américas

ALE CABRAL/CPB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS – COMPR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 02/2021
PROCESSO SEI: 02410015.004444/2020-10

Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada para dar suporte técnico à 
estruturação e fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais, nos Polos Turísticos do 
Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Homologo os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação/SEAD, designada através da Portaria Nº 
18/2022 - GS/SEAD, datada de 13/01/2022, publicada no DOE 15.098, edição de 15/01/2022, 
relativamente ao processo 02410015.004444/2020-10, Adjudicando o objeto à empresa START 
CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 05.752.322/0001-00. O presente certame importa o 
valor de R$ 409.239,49 (quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e 
nove centavos), com percentual de economia na ordem de 8,17% (oito vírgula dezessete por 
cento), o que equivale ao valor de R$ 36.388,63 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e 
sessenta e três centavos).

Natal/RN, 04 de abril de 2022
George Luiz Rocha da Câmara

Secretário de Estado Adjunto da Administração

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPE Gameleira Energia Ltda., CNPJ nº 07.099.001/0001-84, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Operação, para o Complexo Eólico 
Gameleira, localizado nas Fazendas Santa Souza II, Fazenda Santa Célia e 
Fazenda JAF II, Zona Rural, município de Touros/RN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EIRELI, CNPJ: 12.976.171/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Licença de Operação nº 2022-175025/TEC/LO-0013, com validade até 01/04/2028, para uma empresa que 
realiza Transporte de Carga Perigosa, localizada a Av. 13 de Maio – RN 79, 1453, Santo Antônio, 
Alexandria/RN, CEP 59.965-000. 

MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR  
RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
RAULINO E BESSA LTDA ME, CNPJ: 14.538.732/0001-44, torna público que está requerendo ao IDEMA a LS 
para Comércio de madeira sem beneficiamento, em uma área de 375,67 m², localizado à Rua São João, n° 
565, São Bendito, Pau dos Ferros/RN. 

  
RAULINO E BESSA LTDA ME 

CNPJ: 14.538.732/0001-44 
 

 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS S.A., CNPJ Nº 08.594.814/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação para a Carcinicultura - produção de pós-larva, localizada na 
Av. Beira Mar Projetado, s/n, Loteamento Praia Cunhaú, Barra de Cunhaú, Canguaretama/RN.

Werner Jost - Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Reno-
vação da Licença Simplificada nº 2021-172526/TEC/RLS-0418, válida até 01/04/2028, para o Bene-
ficiamento de Granito (Fabricação de Brita) em uma área total de 0,49 ha, localizado na Rodovia BR 
110 - Km 115, Sítio Santa Maria, Zona Rural, Campo Grande/RN. Ligia Silva dos Santos-Gestora Ambiental.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação nº 2022-176567/TEC/LRO-0038, válida até 01/04/2023, 
para a Extração Mineral de Granito em uma área de 01 (um) hectare e volume de 1.500 m³/mês, 
localizado no Sítio Riacho do Angico, Zona Rural, Paraú/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada nº 2022-176531/TEC/LS-0066, válida até 01/04/2023, para o Beneficia-
mento de Granito (Britagem Móvel), em uma área de 0,60 hectare, localizado no Sítio Riacho do 
Angico, Zona Rural, Paraú/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.

Atletas conseguem índice 
para Mundial de natação 
Com recordes, primeira fase do circuito nacional definiu 14 dos 20 
nomes garantidos; campeonato será disputado em Portugal

atletas que obtivessem índice na 
fase nacional, os cinco campeões 
da modalidade em Tóquio tam-
bém teriam vaga garantida no 
Mundial. Caso de Gabriel Araújo. 
Dono de duas medalhas de ouro 

no Japão, o mineiro não se pou-
pou na piscina do Centro Para-
límpico e quebrou dois recordes 
mundiais - que já eram dele pró-
prio - da classe S2: o dos 150m 
medley e dos 50m borboleta. 

S1:J osé Ronaldo da Silva

S2: Gabriel Araújo* e Bruno Becker.

S3: Larissa Rodrigues

S4: Lídia Cruz e Patrícia dos Santos.

S5: Joana Neves e Samuel Oliveira.

S6: Talisson Glock*.

S8: Cecília Araújo e Gabriel Cristiano.

S9: Mariana Gesteira.

S10: Phelipe Rodrigues.

S11: Wendell Belarmino*

S12: Lucilene Sousa e Carol Santiago*

S13: Douglas Matera

S14: João Brutos, Ana Karolina Soares e Gabriel Bandeira*

* Nadadores garantidos pelo título paralímpico nos Jogos 
de Tóquio

Atletas assegurados para o Mundial de Portugal
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Ao tomar a decisão de torcida única para o clássico de 
amanhã  o promotor, Luiz Eduardo Marinho, está sendo co-
erente. E, nada mais justo, afinal na decisão do 1° turno tive-
mos torcida única no Frasqueirão, e essa torcida única foi a 
do ABC. Sempre fui contrário a torcida única, e já expus isso 
várias vezes em todas às minhas redes sociais. Agora, se vale 
para Chico vale para Francisco. Simples assim.

COERÊNCIA

JOGO EM ABERTO. Apesar 
do América jogar em casa, e por 
dois resultados, vitória e empa-
te, continuo entendendo que a 
partida de amanhã está aberta, 
afinal estamos falando de um 
clássico, e em clássico não existe 
favorito. Entendo que a equipe 
rubra chega um pouco melhor, 
contudo a equipe alvinegra 
tem uns cinco jogadores de boa 
qualidade individual e que po-
dem decidir numa jogada. Ago-
ra, o que vai decidir a partida de 
amanhã é o equilíbrio emocio-
nal durante os 90 minutos.

GRANDE PÚBLICO. Mais 
uma vez a torcida do América 
deu um show. Quase 8 mil tor-
cedores estiverem presentes 
domingo no Arena das Dunas. 
Tenho dito que, tem anos que a 
torcida rubra dá show nos está-
dios em relação a do ABC. Acre-
dito que amanhã teremos no 
mínimo 15 mil americanos na 
decisão.

NOVO RECORDE. Na semana pas-
sada, Barcelona x Real Madrid, joga-
ram uma partida de futebol femini-
no, e que foi vencida pela equipe ca-
talã por 8x3. O que chamou a aten-
ção nesta partida foi o público de 
quase 92 mil pessoas no estádio, es-
tabelecendo um novo recorde mun-
dial em partidas do futebol feminino. 
Europa é outro nível.

TÉCNICOS MAIS BEM PAGOS DO 
MUNDO. A Fifa divulgou o ranking dos 
técnicos mais bem pagos do mundo. 
Os valores são verdadeiras fortunas 
para um pobre mortal. Principalmen-
te quando falamos de nós brasileiros. 
Hans, técnico da Alemanha, recebe 

a bagatela de R$ 34 milhões/ano. Di-
dier, técnico da França recebe R$ 23 
milhões /ano. E o nosso Tite recebe 
apenas R$ 20 milhões/ano. Na maio-
ria das vezes são valores imagináveis 
para 99% da humanidade.

O FUTEBOL É MÁGICO. O Flumi-
nense é eliminado da Taça Liberta-
dores pelo Olimpia-PAR e à torcida 
tenta agredir os jogadores ainda na 
chegada no aeroporto. Quinze dias 
depois a equipe chega a final do 
Campeonato Estadual com um gol 
aos 51 minutos do 2° tempo. Nas du-
as partidas finais vence uma e empa-
ta a outra, e se sagra campeã estadual 
após 10 anos. Vá entender o futebol.

REPRODUÇÃO

MASSAGEM DE EGO. Leio na grande mídia do Sul/Sudeste do país 
várias notícias dando conta de que, o vestiário do Flamengo é o pior 
possível, desde que o técnico, Paulo Silva, assumiu o comando do ru-
bro-negro. Os “principais” jogadores do elenco não aprovaram sua 
contratação. Alguém precisa avisar a estes jogadores que eles são fun-
cionários do clube, e não donos do Flamengo. E, que quem não quiser 
entender assim que vá embora. Futebol tem cada uma.

Final da Copa RN terá uso de VAR
Equipamentos vão ser operados por árbitros da Federação Carioca de Futebol, informa Ricardo Albuquerque

O presidente da Comissão 
de Arbitragem de Futebol 
do Rio Grande do Norte, 

Cel. Ricardo Albuquerque, infor-
mou que a partida da decisão fi-
nal da Copa RN, que é o segundo 
turno do Campeonato Potiguar, 
entre América e ABC terá o uso 
do VAR. Esta é a primeira vez que 
a elite do futebol norte-rio-gran-
dense usa o recurso. A partida se-
rá nesta quarta 6, às 20 horas, na 
Arena das Dunas.

“Com relação a arbitragem, es-
tamos com tudo definido. Vamos 
ter o trio e o árbitro reserva (4º ár-
bitro) da Federação aqui do RN, 
e a equipe que vai operar o VAR 
será da Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Federa-
ção Carioca de Futebol). Estamos 
prontos para atuar no jogo”, enfa-
tizou o Cel. Ricardo Albuquerque, 
informando que os dois clubes 
decidiram prestigiar a arbitragem 
local, mas com o suporte do VAR.

De acordo com o colunista 
esportivo Marcos Lopes, com a 
entrada de outras empresas que 
operam o VAR, o custo do equi-
pamento, que variava entre 20 e 
30 mil reais por jogo,  caiu bastan-
te, ficando entre 10 e 15 mil. Esse 

é o custo do equipamento, existe 
ainda o custo com os árbitros que 
operam o VAR.

Em relação a partida, ainda 
segundo o colunista, o América 
tem a vantagem do empate para 
conquistar o segundo turno. Se o 
ABC vencer o clássico, o Estadu-
al de 2022 termina nesta quarta-
-feira mesmo. Vitória ou empate 
do América, mais duas partidas 
serão realizadas para se definir o 
campeão estadual de futebol do 
RN 2022. Estes jogos também te-
rão o uso VAR.

O presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, através do 
Twitter, confirmou torcida úni-
ca no clássico potiguar. Nos ter-
mos da resolução 009/2022, da 
FNF, apenas, a torcida do Amé-
rica estará presente. “Visto se-
rem mantidos os mesmos mo-
tivos impeditivos pelas autori-
dades responsáveis pela Segu-
rança do torcedor”, informou o 
presidente da FNF.

Sobre a condição de torcida 
exclusiva americana, a decisão le-
va em conta uma recomendação 
do Ministério Público Estadual. O 
MP se posicionou antes da final da 
Copa Cidade do Natal (o segundo 
dos três jogos entre os clubes no 
ano), com a recomendação sendo 
acatada desde então. 

Adja Brito
Repórter de Esportes

América e ABC decidem segundo turno do potiguar em partida nesta quarta-feira, às 20h, na Arena das Dunas

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN


