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FÓRUM NEGÓCIOS 
ABRE INSCRIÇÕES

AMINESIA SELETIVA

PICADEIRO

SONHANDO COM O PALÁCIO

MARMOTA PRA VALER?

FRACO

HISTÓRIA

GO! RN

SERASA

MADE IN RN
Jean Valério

Estão abertas inscrições do FÓRUM NEGÓCIOS 
EXPERIENCE 2021. O melhor evento de empreen-
dedorismo do Brasil parte para a sua sexta edição 
e traz os maiores palestrantes nacionais e interna-
cionais. Serão dois dias de imersão completa (10 e 
11 de novembro), no Teatro Riachuelo, em Natal. As 
vagas são limitadas.

Já estão confirmados nomes como a shark tank 
Carol Paifer, o maior investidor anjo do Brasil João 
Kepler, Bráulio Bessa, Gabriel Pensador, Leila Navar-
ro, David Braga, Ricardo Belino, Marcos Scaldelai, Ben 
Zruel, Samuel Bortolin, entre outros. Informações no 
site do Teatro ou no instagram @forumnegocios.

“Minha história política sempre foi ao lado da direita mais conservadora do 
RN. Natural receber o apoio de partidos dessa linha ideológica”, disse o Minis-
tro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em entrevista à rádio 96FM.  
Marinho esqueceu da época em que foi filiado ao PSB, quando peitou Wilma de 
Faria na tentativa de ser candidato a prefeito pela legenda. Foi Rogério quem tirou 
a festa que o PSB fazia nas suas convenções e, em 2008, obrigou o partido a usar 
o antigo Machadinho para uma convenção cartorial, com direito a silencio e fila de 
votação. Perdeu para o grupo de Guerreira que decidiu apoiar Fátima Bezerra.

A morna CPI da Covid tentou esquentar a discussão com a presença de três depu-
tados estaduais da Paraíba que foram convocados para depor. Os depoimentos de 
Walter Virgulino (Patriota), Cabo Gilbrtto (PSL) e Davi Maia (DC) deixaram a CPI com 
cara de palco (ou picadeiro). 

O que há em comum entre os vereadores Pauli-
nho Freire (PDT), presidente da Câmara Municipal, 
e o vereador Kleber Fernandes (PSDB), além da 
disputa que devem travar por uma vaga de de-
putado federal em 2022? Ambos querem chegar 
à prefeitura em 2024 e suceder o prefeito Álvaro 
Dias. Pelo trabalho de articulação, experiência po-
lítica e capacidade de juntar mais gente no proje-
to, Paulinho tem mais expressividade. O resultado 
das urnas no ano que vem dirá muito.

Os três parlamentares resumiram suas 
participações à “incrível” percepção de 
que os estados que formam o Consór-
cio Nordeste foram roubados pela em-
presa que recebeu o dinheiro e não en-
tregou os respiradores. E não faltaram 
frases como “não há provas, mas há in-
dícios”. Tenha santa paciência.

Agora a expectativa da semana é que haja 
um depoimento que, finalmente, tenha 
algo a acrescentar. É esperado que o Se-
cretário Executivo do Consórcio Nordes-
te, Carlos Gabas, conte mais a respeito do 
contrato de compra dos respiradores, que 
o RN foi enrolado em R$ 5 milhões e não 
recebeu os equipamentos.

O Prefeito de Mossoró foi mero 
coadjuvante na passagem da 
gestão estadual pela cidade. 
Apesar de adversário político de 
Fátima Bezerra, ao tentar passar 
a imagem de um político com 
novas posturas, Allyson Bezerra 
poderia ter aproveitado melhor 
a oportunidade. Ao contrário 
disso, o prefeito ficou apagado.

Em cinco edições, anteriores, mais de 50 pales-
trantes de peso já passaram pelo palco do Fórum 
Negócios, entre eles Ricardo Amorim, Augusto Cury, 
Thiago Nigro, Geraldo Rufino, Camila Farani, Rick 
Chester, Martha Gabriel, Conrado Adolpho, Alfredo 
Soares, Caito Maia, Carol Paiffer, Guilherme Benchi-
mol, Luciano Huck, Paulo Vieira, Henrique Meirelles, 
Luiza Helena Trajano. Foram mais de 150 horas de 
conteúdo, 50 milhões em negócios gerados e 20 mil 
empreendedores impactados.

Vem aí a segunda edição online do GO!RN, reali-
zado pelo Sebrae RN, nos dias 21 e 22 deste. O projeto 
trabalha para virtualmente conectar empreendedo-
res a conteúdos e personalidades que se destacam 
nos cenários nacional e internacional para troca de 
experiências, visando analisar para onde caminha 
esse mercado, que, somente no primeiro semestre 
do ano, chegou a ampliar as vendas online em 57,4% 
no país. O evento é inteiramente online. As inscrições 
podem ser feitas gratuitamente no site https://go.rn.
sebrae.com.br/.

A Serasa Experian lança o Indicador de Recupera-
ção de Crédito, que exibe o percentual de dívidas pa-
gas pelas empresas em após 60 dias à negativação. 
Junto aos demais materiais econômicos já divulgados 
pela companhia, agora é possível observar a jornada 
de crédito de maneira integral, com a procura pelo re-
curso financeiro, os números de negativação e a sua 
eventual recuperação. O indicador de abril de 2021, 
que traz informações sobre as dívidas que foram res-
sarcidas em até 60 dias a partir deste mês de referên-
cia, mostra recuperação de 51,0%, principalmente fora 
do setor financeiro.

Após o recorde de novos negócios no último ano 
por conta da pandemia, o número de micro e peque-
nas empresas (MPEs) continua crescendo no país. Só 
no primeiro semestre de 2021, foram abertos mais de 2 
milhões de empreendimentos deste porte — o maior 
número do período desde 2015,  segundo levantamen-
to do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Para se destacar nesse mercado 
cada vez mais competitivo, a inovação tem sido uma 
das principais estratégias adotadas pelas empresas. 
Não à toa, 41,9% das MPEs passaram a utilizar recursos 
tecnológicos em seu negócio a partir de 2020.

Foto: Welington Barbosa
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A reforma eleitoral vai pro-
porcionar muitas mudanças no 
processo das eleições já do próxi-
mo ano. Um dos destaques que a 
reforma trouxe foi o fim das coli-
gações para as disputas dos cargos 
de deputado estadual e federal, que 
já vimos acontecer nas eleições do 
ano passado no pleito para verea-
dor. Isso pode modificar a estru-
tura das nominatas da maioria dos 
partidos políticos, principalmente 
os considerados menores, com 
pouca representatividade. 

No Rio Grande do Norte, 
tradicionais partidos se mexem 
para conseguir sobreviver às mo-
dificações e garantir que as siglas 
tenham representantes nas casas 
legislativas a partir de 2023, quan-
do começa uma nova legislatura. 
Ainda discretamente, o PROS, li-
derado pelo secretário de Gover-
no, e ex-prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Jaime Calado, e que 
hoje conta com um representante 
na Assembleia Legislativa, Albert 
Dickson, já se movimenta no sen-
tido de formar uma nominata que 
seja capaz de garantir condições 
para que essa vaga seja mantida, 
ou até o número ampliado. 

“Estamos trabalhando a nomi-
nata, tanto de estadual, quanto fe-
deral. Ainda não vamos antecipar 
nomes, só no momento oportuno, 
contudo, é certo que essa articula-
ção já está sendo feita”, diz o re-
presentante do PROS-RN

Além do fim das coligações, a 
legislação permite aos partidos re-
gistrarem  candidaturas com o nú-
mero máximo de cadeiras dispo-
níveis. No caso do RN, que tem 
uma bancada de oito parlamenta-

res na Câmara dos Deputados e 
24 na Assembleia Legislativa, os 
partidos não podem passar des-
ses números na hora de formar a 
nominata. Serão no máximo oito 
candidatos a federal e 24 a esta-
dual, que disputarão votos com 
o intuito de atingir o quociente 
eleitoral e garantir vagas nas casas 
legislativas. 

Uma saída para facilitar o 
acesso às vagas legislativas, é a 
formação de uma federação par-

tidária, aprovada no fim do mês 
passado no Congresso e que já 
valerá para as eleições do próxi-
mo ano, elas só podem ser firma-
das pelos diretórios nacionais dos 
partidos e têm que ser replicadas 
em cada estado. Isso permite que 
as siglas se unam, em um instituto 
semelhante às coligações, com a 
diferença de que a união deve per-
durar durante o período do man-
dato, e não só até a homologação 
do resultado nas urnas. 

A primeira federação partidária 
já começa a se desenhar e envolve 
os partidos Cidadania e PV.  

“As conversações começaram 
a ser feitas. Eu estive com o pre-
sidente do PV, José Luiz Penna, 
em São Paulo, em nome da direção 
nacional do Cidadania. A gente 
está começando as tratativas, mas 
isso deve demorar muito ainda”, 
diz o ex-deputado estadual do RN, 
Wober Júnior, vice-presidente na-
cional do Cidadania. 

Quem também vê com bons 
olhos a possibilidade de uma fe-
deração partidária é o vice-gover-
nador do RN, Antenor Roberto, 
presidente estadual do PCdoB. 

“Esse instituto dá mais estabi-
lidade que a coligação, porque essa 
terminava com a promulgação 
do resultado eleitoral. E agora os 
partidos ficam fidelizados durante 
toda a legislatura”, diz Antenor, 
que confessa já haver conversas 
para uma proposta de federação 
com o PCdoB, mas que isso só 
deverá ser considerado após um 
congresso nacional do partido que 
deve ser realizado no fim de outu-
bro e vai autorizar a sigla a formar 
federação partidária.

A última pesquisa de intenção 
de votos divulgada no Rio Gran-
de do Norte, na última quinta-fei-
ra (30), trouxe algumas surpresas 
em vários cenários para distintos 
cargos a serem disputados no pró-
ximo ano de 2022. Dentro do Go-
verno Fátima Bezerra, há o que se 
comemorar. A aparição do nome 
de Jaime Calado, Secretário de De-
senvolvimento Econômico do Es-
tado, e um dos principais políticos 
da base aliada da governadora.

Ele foi citado na disputa por 
uma das oito vagas de deputado 
federal, com destaque para a pes-
quisa estimulada, onde apareceu 
como o oitavo nome mais lembra-
do pelos entrevistados, com 3% 
das intenções de votos, o que pode 
lhe garantir uma vaga em Brasília. 
Na espontânea, o seu nome tam-
bém foi bem lembrado, citado por 
0,7% dos entrevistados, o que o 

coloca como o décimo mais cita-
do ao lado do hoje deputado Be-
nes Leocádio (REPULICANOS).

Há alguns meses, Jaime Calado 
revelou o desejo de compor a cha-
pa da governadora Fátima Bezerra 
na disputa pela reeleição, sendo 
o seu vice-governador. Contudo, 
hoje, o secretário evita discutir os 
planos para 2022 e está tentando 
manter o foco no trabalho à fren-
te da pasta do Desenvolvimento 
Econômico, deixando o assunto 
eleições para o futuro. 

Apesar de não querer se postar 
olhando para o assunto “Eleições 
2022”, há que se destacar a força 
eleitoral do secretário, nome de 
grande confiança da governadora, 
e que já se sabe, está à disposição 
para concorrer ao cargo de vice-
-governador. Presidente estadual 
do PROS, Jaime Calado tem ao 
seu lado uma das votações mais 

expressivas das eleições passadas, 
quando sua esposa, Zenaide Maia, 
foi eleita como senadora com 
mais de 660 mil votos. Não po-
demos esquecer também que ele 
é um dos principais líderes políti-
cos de São Gonçalo do Amarante, 
quarto maior colégio eleitoral do 
Estado, com quase 70 mil eleitores 
em 2020, e de onde ele saiu com 
mais de 70% de aprovação quan-
do foi prefeito.

Outro nome que vale a pena 
destacar, é o da assessora do 
Governo, Samanda Alves (PT). 
Nome novo nas pesquisas eleito-
rais, ela começou a ser ligada às 
urnas recentemente, quando se 
começou a especular que ela fará 
parte da nominata do PT na corri-
da para a Câmara no próximo ano, 
podendo fazer chapa com Isolda 
Dantas, que deve disputar a reelei-
ção para a Assembleia.

Partidos do RN tentam sobreviver
às mudanças da reforma eleitoral

Nome de Jaime em pesquisa para a Câmara 
mostra força eleitoral da base governista

ALÉM DO FIM DAS COLIGAÇÕES, LEGISLAÇÃO PERMITE AOS PARTIDOS REGISTRAREM CANDIDATURAS COM O NÚMERO 
MÁXIMO DE CADEIRAS DISPONÍVEIS. SERÃO NO MÁXIMO OITO CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL E 24 A ESTADUAL

Foto Rogério Vital/Novo Notícias

Foto Assecom RN

Saída para facilitar acesso às vagas legislativas é a formação de uma federação partidária

Secretário aparece com 3% das intenções de voto à Câmara



Segunda-feira, 4 de outubro de 2021www.novonoticias.com.br 4POLÍTICA

CADÊ GARIBALDI?

E SE?...

MEIA VOLTA 

CAMINHO 

POUCO MUDOU 

RECADO

GIRO PELO TWITER 

PAPO COM CORONEL AZEVEDO

DANIELA FREIRE

Apoiadores do ex-senador Garibaldi Alves Filho es-
tão numa ‘grita’ só. Reclamando que pesquisas estão 
excluindo o nome do líder emedebista para o Senado, 
com o único objetivo de favorecer um determinado 
concorrente à vaga. “Mais uma pesquisa realizada no 
RN exclui o nome de Garibaldi Filho. Mesmo depois 
de o deputado federal Walter Alves, presidente do 
MDB/RN, ter afirmado que Garibaldi é sim pré-can-
didato ao Senado”, disse um deles.

Espantado com as boas pontuações conquistadas 
pelo senador Styvenson Valentim nas pesquisas sobre 
a disputa pelo Governo do RN em 2022, um obser-
vador da cena política montou um cenário: “Já ima-
ginou ele sendo o candidato a governador do sistema 
bolsonarista aqui no Estado, agregando todas as for-
ças da extrema-direita, como Rogério Marinho, Fá-
bio Faria, Álvaro Dias e Benes Leocádio?”.

O secretário estadual de Tributação, Cadu Xavier, 
que estava se preparando para sair candidato a depu-
tado federal, deu dois passos para trás no seu projeto 
político. A informação é de que ele resolveu se retirar 
da disputa para apoiar a candidatura de Samanda Al-
ves, a novidade que tem recebido atenção especial do 
PT, da imprensa e da governadora Fátima Bezerra.

Depois de ver o marido e ex-vereador de Natal Júlio 
Protásio filiando-se ao Cidadania, a vereadora Ana 
Paula começa a preparar a bagagem para seguir o mes-
mo caminho. Atualmente, o partido comandado no 
RN pelo ex-deputado Wober Júnior tem renovado os 
diretórios nas cidades potiguares para os congressos 
municipais que serão realizados até novembro. E tem 
buscado conquistar a adesão de nomes com força polí-
tica para compor os seus quadros, pensando em 2022.

Quinze dias após deixar a liderança de Álvaro Dias na 
Câmara Municipal de Natal a vereadora Nina Souza  
anunciou o retorno ao cargo. Mas deixou claro que 
a sua volta não melhorou o clima de arenga com o 
prefeito de Natal... 

Ao confirmar a decisão, Nina fez questão de  ressaltar que 
foi Álvaro quem pediu uma segunda chance e prometeu 
melhorar. E para dar o recado claro, a parlamentar disse, 
ainda, que o seu retorno à liderança do Executivo natalense 
se deu “especificamente e exclusivamente” graças ao “apelo” 
dos seus companheiros de bancada”.

> ...da economista Laura Carvalho: “Dos mesmos produtores 
do ministro da Saúde que não segue recomendações da Ciência 
e do ministro da Educação que comete erros de português, o 
ministro da Economia coloca seu dinheiro em paraíso fiscal”;

>  ...do escritor, professor e dramaturgo Pablo Capistrano: “O 
papel desse tal de Narloch (jornalista de extrema-direita Lean-
dro Narloch) no debate público é semelhante ao de um revisio-
nista do holocausto que sabe usar os talheres. Não nega o fe-
nômeno. Relativiza sua intensidade para torná-lo menos brutal 
e mais aceitável. Sua visão da escravidão é só neo-nazismo com 
tempero brasileiro”;

> ...do governador do Maranhão Flávio Dino: “Resumo do 
dia: um cidadão tem milhões de dólares no exterior e é res-
ponsável por decisões que o tornam mais rico no seu país de 
origem. Então empurra a conta para as famílias via inflação 
nos alimentos e combustíveis. E chama tudo de ‘liberalismo’”.

O deputado estadual Coronel Azevedo aposta que Ro-
gério Marinho, Fábio Faria, Álvaro Dias e Benes Leo-
cádio são os nomes do bolsonarismo potiguar capazes 
de derrotar a atual governadora Fátima Bezerra e o seu 
núcleo político em 2022, embora pesquisas diversas 
mostrem, até agora, o contrário. 
Em conversa exclusiva com a coluna, o parlamentar 
demonstrou que vislumbra um cenário positivo para a 
extrema-direita nas próximas eleições aqui no Estado, 
por um motivo simples, em sua avaliação: O governo 
do PT no RN “é desastroso em todas as áreas” e “não 
realiza uma só obra”, ao passo que o governo federal tem 
despejado grana alta por aqui. 
Inquirido pela coluna se ele tem acompanhado o de-
sempenho ruim de Jair Bolsonaro nas pesquisas elei-
torais e de avaliação de governo e se ele não acha que 
esses resultados irão influenciar em 2022, Azevedo res-
pondeu questionando as sondagens realizadas. “Todas 
as pesquisas destes institutos em 2018 diziam que Bol-
sonaro não seria presidente. Parece quererem desafiar 
a realidade das ruas. Nas enquetes e sondagens on-line, 
Bolsonaro vence com grande margem sobre os concor-
rentes”, disparou.
A coluna informa: todos os maiores institutos de pesqui-
sa acertaram a vitória de Bolsonaro no 2° turno em 2018.

Com o intuito de fiscalizar o 
uso de recursos públicos fede-
rais destinados para o combate 
à pandemia da Covid-19 nos 
estados, a Controladoria-Geral 
da União (CGU) elaborou mais 
um relatório com os holofotes 
voltados para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Natal (SMS 
Natal) e para a Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap). 

No documento publicado 
no último dia 20 de setembro, o 
órgão fiscalizador analisou seis 
contratos, sendo dois da SMS 
Natal e outros quatro da Sesa-
p-RN, celebrados com a Coo-
perativa Médica do Rio Grande 
do Norte (Coopmed-RN), para 
prestação de plantões médicos 
em unidades de saúde. 

Em um dos contratos, o ór-
gão de controle apontou que foi 

pago mais de R$ 1,1 milhão pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Natal por plantões 
médicos com adicional covid 

em unidades que não prestavam 
o serviço na Rede hospitalar de 
Urgência e Emergência para co-
vid-19 em 2020. 

Segundo a CGU, foi iden-
tificado que na Unidade Mista 
de Mãe Luíza (UMML), o mon-
tante chegou a R$ 1.157.000,00 
com o serviço. Ainda no do-
cumento, a CGU apontou que 
uma quantia de R$ 181.440,00 
também foram pagos pelos 
plantões médicos com adicional 
covid no Hospital Municipal de 
Natal (HMN), que não ofere-
cia mais atendimento à pessoas 
com covid-19 desde setembro 
de 2020. 

A SMS informou na defesa 
do processo que a unidade de 
Mãe Luíza foi remodelada em 
Pronto Atendimento 24 horas 
em 2020 e, por essa razão, in-
clusa no quadro de serviços de 

enfrentamento à covid.
O executivo também garan-

tiu que acerca do Hospital Mu-
nicipal, o fato de não haver mais 
leitos por covid-19 na unidade, 
não impediria o pagamento de 
adicionais dos plantões médi-
cos, tendo em vista, que o cen-
tro hospitalar seguiu atendendo 
casos graves, embora a presta-
ção de serviço estivesse sendo 
feita para outras patalogias e 
problemas não relacionados à 
pandemia.

Conforme a CGU, a secre-
taria não apresentou a docu-
mentação necessária que com-
provasse quais serviços estavam 
sendo realizados para justificar 
os plantões que foram pagos. A 
reportagem do NOVO entrou 
em contato com a SMS, que não 
respondeu até a publicação des-
ta matéria.

CGU aponta pagamento de adicional Covid a 
médicos que não atendiam a doença em Natal
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  ANALISOU SEIS CONTRATOS, SENDO DOIS DA SMS NATAL E OUTROS QUATRO DA SESAP-RN, 
CELEBRADOS COM A COOPERATIVA MÉDICA DO RN PARA PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADES DE SAÚDE

Foto: Helmy Joan Galindo

Controladoria elaborou relatório sobre a SMS e a Sesap

LÍDER DIFÍCIL
Um detalhe da volta de Nina à liderança é que ela deixou 
às claras a dificuldade que Álvaro Dias teve para conseguir 
um nome que pudesse representá-lo na Câmara, conforme 
noticiou esta coluna há algumas edições atrás.
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MÃO E CONTRAMÃO

WAITING

VOCÊ DECIDE 

DELAÇÃO

THE END 

CASAMENTO

ROMANCE

THAISA GALVÃO

Presidentes dos diretórios estadual e municipal de 
Natal do PSDB, respectivamente, o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, e o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, caminharão em lados 
opostos na prévia do partido para escolha do pré-
-candidato a presidente da República. Ezequiel apoia 
o governador de São Paulo, João Doria; a simpatia 
de Álvaro é pelo governador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite.

No Rio Grande do Norte o PSDB tem suas diferen-
çase tem respeitado as posições de cada filiado, sem 
fechar questão. No pleito de 2018 foi assim: no se-
gundo turno das eleições, parte ficou com o candi-
dato Carlos Eduardo Alves, parte com a governado-
ra eleita Fátima Bezerra. Para o pleito do próximo 
ano, a tendência do partido é a mesma: pensamen-
tos diferentes. E a governadora Fátima já conta com 
o apoio do deputado Raimundo Fernandes, sem 
descartar outros.

Aliados do ministro Rogério Marinho começam a es-
tipular prazo para que ele, de verdade, viabilize sua 
candidatura a senador. São aliados que também preci-
sam articular seus próprios projetos políticos em 2022. 
Rogério não tem deslanchado, segundo a leitura de to-
das as pesquisas, o que dá a entender, que apesar de 
atender bem prefeitos de todos os municípios, não tem 
conseguido convencer o eleitor.

Também interessado no Senado e  disputando quase 
a tapas com Rogério Marinho, o apoio do presiden-
te Bolsonaro, o ministro Fábio Faria poderá sofrer 
um revés. Tudo vai depender de um depoimento a 
ser colhido nos próximos dias, dentro do processo 
da JBS, do qual o nome de Fábio já foi retirado. Mas 
poderá ser posto de volta.

Não será fácil para o deputado Galeno Torquato 
tentar reeleição pelo PSD. Os deputados Vivaldo 
Costa e Jacó Jácome estão deixando a legenda, e 
pela novas regras, cada partido só pode ter 25 
candidatos a estadual, dificultando a soma para 
atingir coeficiente. Não será fácil a sobrevivên-
cia do PSD.

O PL do deputado João Maia e o PP do deputado 
Beto Rosado, tendem a fechar uma união estável com 
duração de no mínimo 4 anos. Impedidos de fechar 
coligação, e diante do coeficiente muito alto - estima-
tiva de 180 mil votos para eleger um deputado fede-
ral - PL e PP poderão surgir como

O jornalista Octávio Santiago, que atua no marketing 
político, lança livro nesta quinta (7). Nada de docu-
mentários ou dicas eleitorais. “Coisa fraca no sal não 
prospera” terá sessão de autógrafos na Fábrica de En-
genhos (rua Açu), das 17h às 21h.

>  Explicado o sumiço do deputado José 
Dias, como orador frequente das sessões 
remotas da Assembleia. Uma crise de 
coluna tirou o deputado de cena.

>  Depois de lotar o Teatro Riachuelo, o 
humorista Tiago Dionísio se prepara para 
subir nos palcos de Parnamirim e Mossoró.

CURTAS e compartilhe

 thaisagalvao.com.br

LÁ E LÔ
O que significa ‘Federação’ no novo jogo 
das regras eleitorais?
-A aprovação do instituto da federação é o maior 
exemplo da fragilidade do sistema político brasileiro. 
A federação nada mais é do que uma coligação per-
manente. Depois de eleito não se pode mudar mais. 

Pode-se dizer que fake news agora é crime? 
-A criação desse tipo penal pelo código eleitoral foi 
fundamental diante da banalização que a democracia 
brasileira sofre com o uso de notícias falsas.

Com 
Erick Pereira

“Hapvida é mais um caso que a 
CPI terá que investigar”.
Senador Randolfe Rodrigues | 
publicação completa no Blog

“

O valor arrecadado pelos 
estados brasileiros através do 
ICMS (Imposto Sobre Circula-
ção de Mercadorias e Prestação 
de Serviços) sobre os combustí-
veis tem sido motivo frequente 
de debate entre políticos e ci-
dadãos, principalmente aqueles 
que são atingidos diretamente 
pela alta nos preços, como os 
motoristas de transporte de 
passageiros.

A alta no valor final dos pro-
dutos derivados do petróleo fez 
com que o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), reduzisse o imposto 
de 30% para 25%. A ação ins-
pirou deputados do Rio Grande 
do Norte a solicitarem o mesmo 
tipo de decisão.

Segundo a deputada Cris-
tiane Dantas (Solidariedade), o 

Rio Grande do Norte arrecada, 
atualmente, R$ 1,94 a cada litro 
de combustível vendido com 
a alíquota de 29%; por isso, ela 
enviou à Secretaria de Tributa-
ção do RN um requerimento 
solicitando a redução. “É uma 
arrecadação alta no valor final do 
combustível imposto aos moto-
ristas”, argumenta ela.

A deputada foi uma das par-
lamentares a votar a favor do 
reajuste do imposto em 2015. 
Cristiane reconhece que a base 
de cálculo usada na época era 
diferente. “Da mesma forma 
que a Assembleia deliberou o 
assunto em 2015, era uma rea-
lidade bem distinta economica-
mente da atual, tendo em vista 
especialmente que, em 2015, a 
base de cálculo dos reajustes 
não era o valor, em dólar, do 

barril do petróleo no mercado 
internacional”, esclarece.

O responsável pela tributa-
ção do Rio Grande do Norte, 
secretário Carlos Eduardo Xa-
vier, diz que mexer na estrutura 
tributária do Estado pode causar 
prejuízos maiores. “Em um con-
texto como esse, além de passar 
longe de resolver um problema 
que não é causado pelo ICMS, 
vai gerar prejuízo aos cofres pú-
blicos, prejudicando a prestação 
de serviços públicos como saú-
de, educação, e segurança”, ex-
plica o secretário.

Deputada reconhece que alta nos combustíveis 
é causada pela base de cálculo em dólar
SEGUNDO CRISTIANE DANTAS (SOLIDARIEDADE), O RIO GRANDE DO NORTE ARRECADA, 
ATUALMENTE, R$ 1,94 A CADA LITRO DE COMBUSTÍVEL VENDIDO COM A ALÍQUOTA DE 29%

Foto: Divulgação/ALRN

NARYELLE 
KEYSE
REPÓRTER
@naryellekeyse

Deputada votou a favor de reajuste de imposto em 2015
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NICÁCIO CARVALHO
Advogado, professor, especialista 
em processo pela PUC e sócio 
do CCGD Advocacia.

GERAL

O Rio Grande do Norte está se 
aproximando dos números que detinha 
antes da pandemia no quesito malha 
aérea, segundo a Empresa Potiguar de 
Promoção Turística (Emprotur). Se-
gundo o último Boletim de Inteligên-
cia da Emprotur, em outubro, serão 
mais de 1.200 voos de saída e entrada 
só no Aeroporto Internacional Gover-
nador Aluízio Alves, em São Gonçalo 
do Amarante, com uma expectativa de 
208 mil assentos disponíveis, conec-
tando o RN a outros oito estados, e 12 

aeroportos diferentes.
Em outubro de 2019, entre chega-

das e partidas, 1.387 aeronaves movi-
mentaram o Aeroporto de Natal. Já 
no mesmo período de 2020, já com 
os efeitos negativos da pandemia do 
novo coronavírus, esse número caiu 
para 776, enquanto que em 2021, a ex-
pectativa é de exatas 1.237 aeronaves 
movimentando o principal terminal 
aeroportuário do RN. 

Em Mossoró, no Aeroporto Go-
vernador Dix-Sept Rosado, deve ser 

ofertado no mês de outubro 80 voos, 
com aproximadamente 5,6 mil assen-
tos. A maior quantidade de ligações é 
entre a cidade e a capital do Estado de 
Pernambuco, com 28 voos de Recife a 
Mossoró, e outros 15 partindo da ci-
dade potiguar em direção à capital per-
nambucana. Entre Mossoró e a capital 
potiguar, a oferta é de 24 voos, sendo 
12 partindo de Natal e outros 12 sain-
do de Mossoró. Há ainda 13 ofertas 
partindo de Mossoró para o aeroporto 
da cidade de Aracati (CE). 

Em outubro, RN tem 89% 
da quantidade de voos do 
mesmo período de 2019
SEGUNDO O ÚLTIMO BOLETIM DE INTELIGÊNCIA DA EMPROTUR, EM OUTUBRO SERÃO MAIS 
DE 1.200 VOOS DE SAÍDA E ENTRADA SÓ NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL

É SATISFATÓRIO UM 
PODER JUDICIÁRIO 
100% DIGITAL? 

É bom que se diga, na intenção de 
alinharmos expectativas, que as reflexões 
trazidas aqui não têm necessariamente 
relação com o programa do Conselho 
Nacional de Justiça, nominado Juízo 
100% Digital.

Nas últimas semanas, as normas de 
controle sanitário têm sido alteradas para 
amenizar as medidas restritivas de circu-
lação e funcionamento. 

Assim, nos grupos de conversa de ad-
vogados – possivelmente o tema também 
seja pauta em outras carreiras jurídicas – 
naturalmente desperta-se a discussão em 
torno do retorno às atividades presen-
ciais do Poder Judiciário.

No Rio Grande do Norte, os Tribu-
nais e órgãos judicantes divulgam núme-
ros que indicam alta produtividade, com 
certa sinalização de que isso pode vir – 
também – do trabalho remoto.

Do meu lugar de fala, a advocacia, 
indispensável à administração da Justiça, 
reivindica a aplicação de um modelo pelo 
menos híbrido. Ainda estamos na pande-
mia, registre-se, por isso os protocolos de 
contenção e segurança sanitária devem 
ser preservados. As questões suscitadas 
aqui servem para o porvir.

À gestão do Judiciário caberá o gran-
de desafio de construir um novo modelo 
de funcionamento, capaz de extrair qua-
lidades dos dois mundos, o presencial e 
o online. Não sou guerreiro contra a tec-
nologia. Nessa transição, acredito que a 
sabedoria está no ouvir, colhendo as im-
pressões e propostas da clientela do Judi-
ciário, incluindo aqui a advocacia.

No meu sentir, diante da própria na-
tureza do direito, a interação presencial 
com o Poder Judiciário, responsável pela 
solução de litígios, não só é necessária 
como também desejada pela sociedade, 
que pretende conhecer quem julga seus 
conflitos.

Neste tempo de mudança de paradig-
mas, precisamos atentar para a constru-
ção de uma realidade condizente com as 
verdades sociais, a fim de não gerar um 
sentimento de frustração, que atinge a 
própria fortaleza do sistema judicial. 

A sociedade prostra-se diante do Judi-
ciário na expectativa de colher segurança 
jurídica, que se reflete na predição das 
condutas juridicamente aceitas, ampara-
das na lei e em sua interpretação. Nesse 
sentido, o Judiciário de portas abertas 
parece caminhar mais próximo às aspira-
ções constitucionais do exercício da fun-
ção jurisdicional.

Macaíba/RN, 29 de Março de 2021

Maria Ozelia da Silva Chaves
1ª Substituta  do CRI – CPF-455.315.104-97

Outubro 2019 

1.387 
Outubro 2020 

776 
Outubro 2021 

1.237

VOOS (CHEGADA E PARTIDA) 
- AEROPORTO ALUÍZIO ALVES

MALHA AÉREA DE 
OUTUBRO NO RN
VOOS 
Natal - 1.237 
Mossoro - 60 
Total - 1317 

ASSENTOS 
OFERTADOS 
Natal - 208.000 
Mossoró - 5.600 
Total - 213.000

Reprodução
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Apenas entre os dias 20 de 
agosto e 20 de setembro deste 
ano, período em que aconteceu 
a Operação Maria da Penha - 
com apoio do Ministério da Mu-
lher da Família e dos Direitos 
Humanos - a Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte (PMRN) 
atendeu 528 ocorrências de le-
são corporal em violência do-
méstica e descumprimento de 
medida protetiva só em Natal e 
Região Metropolitana. Lideran-
do o ranking de ocorrências, a 
capital potiguar foi responsável 
por 307 desses chamados.

Segundo dados do Ciosp, 
entre 1º de janeiro de 2021 e 28 
de agosto do mesmo ano, foram 
atendidas 3.088 ocorrências por 
lesão corporal em violência do-
méstica; uma queda de 25% se 
comparado ao mesmo período 
do ano de 2020 (4.108). Nesse 
período, Natal também foi res-

ponsável pelo maior número 
dos chamados, sendo 2.476 em 
2020 e 1.773 em 2021, uma que-
da de 28%.

Já os chamados para descum-
primento de medida protetiva 
cresceram 28% no mesmo perío-
do. A PM atendeu 43 ocorrências 
desse tipo em 2020 e 55 em 2021. 
Novamente Natal aparece no pri-
meiro lugar do ranking, com 35 
chamados este ano. Um cresci-
mento de 52% se comparado ao 
mesmo período de 2020 (23).

A operação Maria da Penha 
foi realizada pelas polícias mi-
litar e civil dos 26 estados e do 
Distrito Federal, com envolvi-
mento do Ministério Público e 
do Poder Judiciário. A iniciativa 
foi coordenada pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP) e teve o apoio do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH).

O grupo Reviver, que rea-
liza gratuitamente exames de 
mamografias através de um 
convênio com o SUS, iniciou 
nesta segunda-feira (4) um mu-
tirão de mamografias como 
parte da campanha do “Ou-
tubro Rosa” de prevenção do 
câncer de mama, para mulheres 
de Natal, Parnamirim e Assu, a 
partir dos 40 anos. Os exames 
serão feitos na Unidade Móvel 
Savana Galvão, que estará esta-
cionada em diversos locais, até 
o dia 30 de outubro.

Para ter acesso ao exame, 
as mulheres devem apresentar 
carteira de identidade, cartão 
SUS Natal e comprovante de 
residência. As mamografias 
serão realizadas das 7h30 às 
17h30. As fichas são distribu-
ídas diariamente no início do 
expediente. Serão cerca de 80 
atendimentos por dia. 

Nesta primeira semana de 
atendimentos entre 4 a 8, a 

Unidade Móvel Savana Galvão 
estará em frente à Câmara Mu-
nicipal de Natal, na rua Jundiaí, 

546, Tirol. O resultado será en-
tregue no local de realização do 
exame em até 30 dias.

Descumprimento de 
medida protetiva contra 
mulheres cresceu 52%

Outubro Rosa: Grupo Reviver 
promove mutirão de mamografias
NESTA SEMANA, ATENDIMENTOS NA UVIDADE MÓVEL ESTÃO 
SENDO REALIZADOS EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL 

Violência doméstica

Natal 
4 a 8 de outubro – Câmara Municipal, Tirol 
9 de outubro – IMCOPE, Soledade II 
16 de outubro – UNI-RN, Tirol 
18 a 20 de outubro – Escola de Governo, 
Centro Administrativo 
25 a 28 de outubro – UBS Quintas 
 
Parnamirim 
11 a 15 de outubro – Unidade Básica Nova 
Esperança, Parnamirim

Assu
29 e 30 de outubro

CONFIRA DATAS 
E LOCAIS DE 
ATENDIMENTO:



Segunda-feira, 4 de outubro de 2021www.novonoticias.com.br 8

A implantação da nova rede 
de transporte público de Natal, 
proposta pela Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), tem gerado preocupa-
ção na população. O redesenho 
do itinerário dos ônibus tem sido 
apresentado em reuniões com as 
comunidades em alguns bairros 
de Natal. Usuários questionam 
alguns pontos no projeto.

Entre os dias 27 de setembro 
e 1º de outubro, a STTU este-
ve reunida com a população dos 
bairros Nova Descoberta, Lagoa 
Azul, Pajuçara, Nossa Senhora 
da Apresentação, Igapó, Potengi, 
Salinas e Redinha. Nas conversas, 
diversos pontos vêm sendo ques-
tionados pelos usuários, entre eles: 
o número excessivo de ônibus que 
precisarão ser utilizados para se 
deslocar para um trecho, o itine-
rário adotado por algumas linhas e 
se os usuários precisarão pagar vá-
rias passagens dentro de um curto 
espaço de tempo de utilização do 
serviço, além de queixas sobre o 
atual sistema. 

Segundo o vereador Milklei 
Leite (PV), presidente da Comis-
são de Transportes da Câmara 
Municipal de Natal, que esteve 
presente nas discussões, o for-
mato de comunicação da pasta 
sobre o projeto diante da popula-
ção ainda não está sendo efetivo e 
transparente. 

“O que estou percebendo é 
que na hora de explanar não está 
sendo claro, e a população está 
aflita. Foram reduzidas linhas e 
agora vai se reduzir mais”, desta-
cou o parlamentar. 

Conforme a STTU, a nova 
rede de transporte tem sido pen-
sada para ser implantada de forma 
estruturada. No mapa de plane-
jamento das novas linhas, a pro-
posta apresenta os ônibus com a 
inicial “B”, transitando principal-
mente dentro dos bairros de uma 
mesma região. As linhas com traje-
tos mais longos terão a inicial “R”, 
e as linhas com “E”, denominadas 
estruturais, circularão em termi-
nais com paradas estratégicas para 
determinadas localizações. 

De acordo com Paulo César 
Medeiros, secretário da STTU, a 
avaliação dessa primeira semana 
de reuniões é positiva. Segundo o 
titular da pasta, mais de 600 con-
tribuições e sugestões de mudan-
ças e adequações no atual sistema 
já foram apresentadas. Paulo ain-
da ressaltou a importância da par-
ticipação da população natalense 
nos encontros, fazendo com que 
a secretaria entenda os anseios 
dos usuários. 

“Nós estamos nos debruçan-
do sobre todas essas contribui-
ções. A gente ainda tem muitas 
reuniões a serem feitas, e a gente 
conclama a população para con-

tinuar participando ativamente 
para que a Secretaria de Mobili-
dade Urbana repasse todas as in-
formações para o corpo técnico 
realizar as proposituras”, afirmou 
o secretário. 

Além das reuniões, a STTU 
disponibilizou em seu portal na 
internet os detalhes sobre a Nova 
Rede de Transporte Público. Por 
meio da ferramenta, o usuário 
tem acesso às informações sobre 
o mapa completo da nova rede, 
dias úteis, sábados, domingos e 
feriados, além de cada linha em 
arquivo individualizado. De acor-
do com o órgão, mais de 15 mil 
acessos já foram realizados na 
plataforma. 

COTIDIANO

Foto: Rogério Vital/Novo Notícias

Nova Rede de Tansporte Público alterará itinerário de algumas linhas nos bairros

A partir desta segunda-
-feira (4), a STTU inicia um 
novo ciclo de reuniões com 
os moradores da Zona Les-
te de Natal para seguir apre-
sentando a Nova Rede do 
Transporte Público que vai 
vigorar após a licitação.

A primeira reunião acon-
tece com moradores dos bair-

ros de Santos Reis, Praia do 
Meio, Areia Preta, Mãe Luiza 
e Rocas, às 18h30, na Escola 
Municipal Santos Reis. 

População apresenta reivindicações 
à STTU sobre nova rede de 
transporte público de Natal
REDESENHO DO ITINERÁRIO DOS ÔNIBUS TEM SIDO APRESENTADO EM REUNIÕES COM AS COMUNIDADES 
EM ALGUNS BAIRROS DE NATAL. USUÁRIOS QUESTIONAM ALGUNS PONTOS NO PROJETO

Acesse o 
mapa da 
nova rede de 
transporte 
público de 
Natal

CONVERSAS DA STTU 
COM A ZONA LESTE

Segunda-feira (04) 
Santos Reis, Praia do Meio, Areia 
Preta, Mãe Luiza e Rocas - Escola 
Municipal Santos Reis, Rua Décio 
Fonseca, às 18h30; 
 
Terça-feira (05) 
Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis, 
Tirol, Barro Vermelho e Lagoa 
Seca - Auditório do SESC, Rua Cel 
Bezerra 33, às 18h30; 
 
Quarta-feira (06) 
Alecrim, Bairro Nordeste e Quintas 
- Escola Municipal Ferreira Itajubá, 
Rua dos Pegas, às 18h30.

CONFIRA ABAIXO O 
CALENDÁRIO COMPLETO E 
LOCAIS DAS REUNIÕES:
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Ser mulher e trabalhar com 
arte não é tarefa fácil. Ainda mais 
em tempos de pandemia quando, 
além de lutar para conseguir di-
nheiro para manter a casa e pagar 
as contas, ainda é preciso cuidar 
dos filhos. E como ainda arrumar 
tempo para se dedicar à criação 
artística? Só sabe quem vive, está 
vivendo, essa situação. Para discu-
tir essa situação, a fotógrafa Elisa 
Elsie, mãe e artista, teve a ideia de 
produzir o podcast “Fotografia 
Pandêmica: maternidade e proces-
sos criativos no isolamento social 
- um podcast para ver”, disponível 
na plataforma Spotify.

Em cada um dos quatro episó-
dios, relatos, estratégias e dificul-
dades de quatro mulheres-mães-
-artistas sobre produzir arte e dar 
conta da vida com as dificuldades 
impostas pelo isolamento social.  
A primeira entrevistada é Josimey 
Costa, pesquisadora, professora e es-
critora potiguar; a segunda é Tatiana 
Reis, mãe e fotógrafa brasiliense; a 
terceira Malu Teodoro, artista multi-
meios, de Rondônia, e Priscilla Buhr, 
fotógrafa e mãe pernambucana.

“A ideia de fazer o podcast 
surgiu depois de uma palestra que 
ministrei em julho do ano passado 
sobre processos criativos no con-
texto de pandemia. Jamais imagi-
nei que um ano depois o assunto 
seria tão atual e de como ser mãe e 
artista no contexto de isolamento 
social era desafiador. Fiquei curio-
sa de saber como as outras mulhe-
res estavam fazendo para manter 

suas produções artísticas”, afirma 
Elisa Elsie, fotógrafa e idealizado-
ra do projeto aprovado na Lei Al-
dir Blanc RN.

A fotógrafa pernambucana, 
Priscilla Buhr conta que várias 
reflexões surgiram quando a pan-
demia se instalou e fez tudo parar. 
“Eu tava dando a minha câme-
ra de backup para meu filho, e a 
gente começou a fotografar junto. 
Foi aí que eu percebi que dentro 
desse contexto já não era possível 
separar a maternidade do meu fa-
zer artístico.” Já rondoniense Malu 
Teodoro produziu uma série de 
fotos-performances ao lado da fi-
lha, “Mãe Monstra”, publicada no 
instagram (@mariameteora) com 
relatos de ações e atitudes nem 
sempre relacionadas ao que seria o 
ideal de uma “boa mãe”. 

A fotógrafa brasiliense, Tatiana 
Reis, traz ao longo da conversa os 
desafios de viver o puerpério de sua 
segunda filha durante a pandemia e 
de como a fotografia surgiu como 

uma opção: “A demanda é muito 
grande por colo, corpo e atenção, 
a cabeça não para de pensar em 
todas as coisas que temos de fazer 
e deixamos para pensar na criação 
artística só de madrugada, quando 
não se tem muito tempo e é difícil 
produzir com as crianças por perto. 
Mas aí foi uma sacada, essa coisa do 
brincar e estar junto, era uma dinâ-
mica que ia  funcionar.” Foi aí que 
surgiu o projeto intitulado “Das 
grandezas do sentir” em que Tatia-
na fotografa diferentes momentos 
de suas filhas dentro de casa. 

Os quatro episódios da série 
“Fotografia Pandêmica: materni-
dade e processos criativos no iso-
lamento social - um podcast para 
ver” estão disponíveis de forma 
gratuita no Spotify. A edição de 
som é de Everton Dantas, identida-
de visual da Hyfen Design e as pro-
duções contam com apoio do Duas 
Estúdio. Roteiro e apresentação é 
de Elisa Elsie. Para ouvir de for-
ma gratuita, basta acessar https://
open.spotify.com/show/6r2a4dxI-
XY44El3746YLhU.

Este projeto foi aprovado no 
edital número 04/2020, Projetos 
culturais integrados, da Lei Aldir 
Blanc Rio Grande do Norte. Os 
podcasts foram realizados com 
recursos da lei e contam com 
apoio do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, Fundação 
José Augusto e do Governo Fe-
deral, através da Secretaria Es-
pecial da Cultura, Ministério do 
Turismo.

Neste domingo, 3 de outubro, 
feriado estadual, milhares de fiéis 
participaram da festa em home-
nagem aos Mártires de Cunhaú e 
Uruaçu, no santuário situado na 
comunidade de Uruaçu, em São 
Gonçalo do Amarante. Os festejos 
tiveram programação durante todo 
o dia, encerrando ao final da tarde 
com uma missa solene, celebrada 
por Dom Jaime, arcebispo da Ar-
quidiocese de Natal.

O evento, que em 2020 acon-
teceu somente de forma on-line, 
este ano contou com o retorno 
dos fiéis ao local. Os presentes 
precisaram obedecer as normas de 
prevenção e combate à Covid-19. 
A celebração também pôde ser 
acompanhada pelas redes sociais. 

A dona de casa, Lucimar Alves, 
de 52 anos, residente no município 
de Parnamirim, comentou da emo-
ção de voltar ao santuário de for-

ma presencial depois de um ano 
sem visitar o monumento devido 
a pandemia.

“É com muita gratidão que eu 
volto a essa terra santa e abençoa-
da, principalmente para agradecer 
a Deus e aos santos mártires por 
estar viva e com saúde para poder 
voltar e este solo sagrado. Foi uma 
tarde de bênçãos na vida de todos 
os peregrinos que estiveram aqui”, 
disse Lucimar. 

Fotógrafa lança um 
podcast ‘para ver’

Fiéis celebram festa dos Mártires 
de Cunhaú e Uruaçu

ELISA ELSIE DISPONIBILIZA EM PLATAFORMA DIGITAL A SÉRIE 
“FOTOGRAFIA PANDÊMICA: MATERNIDADE E PROCESSOS 
CRIATIVOS NO ISOLAMENTO SOCIAL” 

CELEBRAÇÃO CONTOU COM O RETORNO DOS FIÉIS AO LOCAL DE FORMA 
PRESENCIAL, OBEDECENDO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À COVID-19

@diegonegrellos
DIEGO NEGRELLOS

Foto: Divulgação

Fotógrafa Elisa Elsie

Crédito: Nuno Almeida

Tiago Dionisio e o produtor cultural Amaury Junior em 
festa pelo sucesso de “Um Estouro é Um Estouro” no 
Teatro Riachuelo

A empresária Jeanne Ribeiro recebe o abraço da jornalista 
Juliana Manzano durante a inauguração da clínica +Top 
Estética em Natal

É DO EVA

ESTOURO MESMO!

SAI DO CHÃO!

CRIANÇADA

START

Prepara o seu abadá e vamos esquentar para o Carnatal... A Ban-
da Eva desembarca no próximo sábado no Redação Bar em Natal 
para apresentar seu maiores sucessos e as músicas do projeto EVA 
4,0. Além da banda comandada por Felipe Pezzoni, a festa vai con-
tar com Pedro & Erick e o DJ Guga Holanda.

Um sucesso absoluto a apresentação de Tiago Dionisio no último sá-
bado no palco do Teatro Riachuelo. O influenciador estreou o show 
“Um Estouro é Um Estouro” e levou o público que lotava o espaço ao 
delírio e muitas gargalhadas. Aplausos para o influenciador e tam-
bém a Idearte Produções do querido Amaury Júnior, que assinou o 
espetáculo em Natal.

A cantora Márcia Freire está na mira da Destaque Promoções para 
se apresentar no Carnatal deste ano. A volta da artista, que pu-
xou por diversas edições o Bloco Caju, faz parte das surpresas que 
a organização está preparando para comemorar três décadas das 
micarte mais amada do Brasil. A data já está reservada e faltam só 
pequenos ajustes para o acerto e a assinatura do contrato.

Para celebrar os seus 84 anos de história, o Grupo Rio Center vai 
realizar uma série de eventos, coordenados por Luciana Fontes, 
na unidade Mega Store, na Prudente de Morais. Para dar início 
a programação, a empresa preparou um momento especial, para 
comemorar o  Dia das Crianças, no próximo dia 9 de outubro, das 
16h às 19h, onde irá receber clientes, parceiros e convidados, em 
um cenario lúdico e divertido.

Carnatal inicia nesta quarta-feira (6) a venda de abadás para a mi-
careta. O bloco Vumbora com Bell Marques será o primeiro a ser 
comercializado.
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Fotos: Divulgação

Os R$ 50 mil cedidos pela 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol, em maio, ao América Fu-
tebol Clube para o cumprimen-
to das obrigações do clube com 
jogadoras e despesas do futebol 
feminino na disputa da Série A-2 
do Campeonato Brasileiro ainda 
não foram repassados para atle-
tas e comissão. 

Nesta segunda-feira, um 
novo episódio: a ex-coordena-
dora do departamento de futebol 
feminino do América, Júlia Me-
deiros, publicou, em suas redes 
sociais, uma carta aberta à im-
prensa e apoiadores do futebol 
feminino. O NOVO teve acesso 
ao comunicado, horas antes da 
publicação, onde a profissional 
relata a atual situação e o des-
contentamento com as atitudes 
da cúpula americana diante dos 
acontecimentos. 

Após o título estadual, a equi-
pe feminina iniciou sua prepara-
ção para a competição nacional. 
Em reuniões realizadas sobre o 
aporte financeiro que seria rece-
bido pela instituição, Júlia contou 
que ficou acordada uma ajuda de 
R$ 5 mil do clube para o brasilei-
ro, mas só R$ 2 mil foi repassado.

“Só foram repassados dois 
mil reais, pois, ao se aproximar do 
campeonato, o clube começou a 

receber dinheiro da CBF para os 
gastos, o que nos ajudou a manter 
boa parte do que foi acordado e 
decidido para a equipe feminina, 
sendo esses gastos inteiramente 
relacionados a jogos e treinos. 
Todos eles sendo comprovados e 
entregues as notas fiscais ao setor 
responsável do clube”, garantiu a 
ex-supervisora. 

VERBA DA CBF RETIDA
Durante a disputa do cer-

tame, a CBF comunicou que 
enviaria a quantia de R$ 50 mil 
para amenizar os problemas das 
atletas e ajudar no desamparo 
por parte de alguns clubes, como 
na situação do América-RN. No-
vamente, um acordo foi feito 
para a verba ser destinada para 
minimizar os custos para futu-
ros campeonatos e continuidade 
do projeto. Contudo, ao fim da 
competição, despesas precisavam 
ser pagas, mas o presidente do 
América, Ricardo Valério, infor-
mou que não tinha dinheiro em 
caixa para repassar o valor.

“O presidente entrou em 
contato dizendo que não tinha 
caixa para repassar o valor, mes-
mo não tendo sido repassado um 
real referente ao crédito dos 50 
mil reais e ainda restando valo-
res anteriores (que já tínhamos 

recebido em partidas anteriores). 
Além disso, vale frisar que não 
foi repassado nenhum valor para 
as atletas do estado e comissão 
técnica, o que mesmo não ten-
do sido acordado inicialmente 
com o clube, tinha sido pensado 
e conversado após repasse dos 
50 mil reais, o que foi discutido 
e solicitado repasse de parte do 
valor de ajuda de custo para as 
nossas atletas representantes (va-
lor simbólico)”, frisou Júlia.

Mais complicações foram 
ocasionadas pela falta do re-

passe, além das questões finan-
ceiras, que segundo Júlia, ainda 
possui três parcelas de gastos 
que foram divididos com juros 
(devido ao não envio dos valo-
res entregues em notas fiscais ao 
clube) e a necessidade de duas 
atletas que precisam de assistên-
cia direta devido a lesões oca-
sionadas durante o campeonato, 
sendo que em uma delas ainda 
não foi feita nem o exame de 
ressonância do joelho. 

“Sabendo de minhas obriga-
ções e responsabilidades, e tendo 

necessidade de encerrar assuntos 
relacionados aos problemas gera-
dos por omissão de responsabili-
dade do clube, venho esclarecer os 
acontecidos, pedindo a todos não 
só que façam pedidos apelativos de 
ajuda ao clube para que seja repas-
sado os valores assim como para 
ajuda com as atletas que se machu-
caram representando o clube”, ex-
plica a gestora na carta. 

A CBF confirmou que está 
ciente da situação e já abriu um 
processo investigativo interno 
para apurar a omissão da dire-
ção alvirrubra. Em entrevista ao 
NOVO, o presidente do clube, 
Ricardo Valério disse que “gran-
de parte” do montante já havia 
sido repassado; porém, a repor-
tagem do NOVO apurou que o 
repasse feito foi de apenas R$ 
4.500, equivalente a 9% do valor 
total devido. 

Júlia Medeiros finaliza a car-
ta aberta informando que o seu 
desligamento do clube e das 
atividades do futebol feminino, 
foi para preservação, principal-
mente, da sua saúde mental. O 
Campeonato Potiguar Feminino 
2021 começa dia 24 de outubro 
com Alecrim, Força e Luz, União 
e Monte Líbano na disputa. O 
atual campeão América-RN não 
participará da competição.

América-RN encerra atividades 
do futebol feminino sem 
repassar recursos da CBF
NEGLIGÊNCIA DA DIRETORIA AMERICANA GEROU, COMO CONSEQUÊNCIA, O FIM 
DE UM PROJETO MULTICAMPEÃO NO ESTADO NESSA CATEGORIA

Júlia Medeiros relata 
descontentamento 
com a diretoria do 
clube
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No Frasqueirão, em Natal, o 
ABC eliminou o 4 de Julho-PI e 
avançou às quartas da competição. 
Com o empate por 1 a 1 no due-
lo de ida, a equipe potiguar partiu 
para cima da equipe piauiense em 
busca de abrir o marcador logo na 
primeira etapa. 

O Alvinegro pressionou, criou 
oportunidades, e sofreu pouco no 
decorrer do primeiro tempo. Aos 
39 minutos, brilhou a estrela do 
artilheiro Gustavo Henrique, que 
após cruzamento da direita de Ne-
tinho, mergulhou para marcar de 
cabeça. Foi o sétimo gol do ata-
cante alvinegro na competição. 

Com o marcador em vanta-
gem, o Mais Querido jogou mais 
leve na segunda etapa e seguiu 

criando oportunidades. Aos 29 
minutos, Negueba lançou da di-
reita para Wallyson, que dominou 
na área e chutou rasteiro no can-
to, sem chances para o goleiro, 

dando números finais ao con-
fronto. O ABC avançou com 3 
a 1 no placar agregado. A equipe 
potiguar vai enfrentar o Caxias 
nas quartas de Final.

Os oito classificados às quar-
tas de final da série D do Cam-
peonato Brasileiro foram conhe-
cidos neste final de semana. O 
América-RN se garantiu na pró-
xima fase após derrotar o Moto 
Club, por 4 a 2, jogando no es-
tádio Nhozinho Santos, em São 
Luís, no Maranhão. Já o ABC 
eliminou o 4 de Julho após vitó-
ria por 2 a 0, em confronto rea-
lizado no Frasqueirão, em Natal. 
Campinense, Ferroviária, Atlé-
tico-CE, Aparecidense, Caxias e 
Uberlândia também disputarão o 
“jogo do acesso” do torneio em 
2021. Quem avançar na próxima 
fase garante vaga na Série C do 
ano que vem.

No estádio Nhozinho San-
tos, em São Luís (MA), o Amé-

rica-RN derrotou o Moto Club 
mais uma vez. O Mecão bateu a 
equipe maranhense pelo placar 
de 4 a 2. O jogo da ida em Natal, 
o Alvirrubro já tinha vencido o 
Papão por 1 a 0.

ESPORTE

SEGUE O JOGO

SEGUE O JOGO I

PRESTÍGIO I

ABC E AMÉRICA NA TIMEMANIA

SEGUE O JOGO II

PRESTÍGIO

SÓ LEMBRANÇAS

Marcos LopesEM CAMPO

ABC e América estão vivos e olhando bem de perto o acesso para a 
Série C. O ABC pega o Caxias fazendo o primeiro jogo no Centená-
rio e decidindo no Frasqueirão. O América tem o Campinense pela 
frente, fazendo o segundo  jogo no Amigão em Campina Grande. 

O América está no quinto ano de uma sentença proclamada pela 
incompetência e tem agora, com um elenco bem mais modesto 
que os anteriores a chance real, é assim que vejo, de sair. Campi-
nense é um time que tem na força tática a maior arma, obrigando 
o América fazer o resultado na Arena das Dunas e administrar em 
Campina Grande.

Outro exemplo de prestígio nacional de um potiguar que inco-
moda muita gente? Felipe Augusto Leite, presidente da Federação 
Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF. Felipe 
tem travado batalhas duras mas está conseguindo moralizar a en-
tidade que até bem pouco tempo servia para interesse de poucos. 
Algumas pessoas se incomodam com o prestígio de Felipe Augusto 
leite e com o reconhecimento e registro que poucos cronistas fa-
zem sobre o assunto.

Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre enquadra-
mento da Timemania não vai mexer com ABC que está no grupo 1 e 
com América que faz parte do grupo 2 da loteria. O que houve e está 
claro, foi uma atualização. Permanecem os mesmos 80 clubes. Se o 
leitor mais atento observar o quadro atual tem times que não dis-
putam nenhuma competição nacional e estão recebendo, enquanto 
outros estão fora. As regras que vigoravam até então eram as mes-
mas desde 2007, e houve apenas uma atualização. ABC e América 
seguem firmes na Timemania. Calma, muita calma nessa hora!

Não vejo no time grená um adversário imbatível,  de jeito nenhum, 
mas o Caxias é  um time acostumado a confrontos duros no Gau-
chão contra Inter e Grêmio. Fato que o time de Moacir Júnior está 
encaixado e que ele está com o elenco “nas mãos”. Estou otimista 
com a dupla potiguar na briga pelo acesso.

Inegável o prestígio de José Vanildo, presidente da FNF na cúpula 
da Confederação Brasileira de Futebol. O potiguar presidiu uma 
Assembleia Geral histórica que pela primeira afastou o presidente 
Rogério Caboclo por unanimidade, 27 a 0. Mas não é só isso. José 
Vanildo tem reconhecimento e trânsito livre entre praticamente 
todos os presidentes de federações. Algumas pessoas se incomo-
dam com o prestígio de José Vanildo e com o reconhecimento que 
alguns poucos cronistas fazem sobre o assunto.

Lembrei de um bregão de Bartô Galeno que começava com “ só 
lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais “. É só o que 
restou ao sofrido torcedor do Alecrim, só lembranças do tempo que 
o Verdão foi a terceira força do futebol potiguar. Hoje é uma massa 
falida que fez um fiasco histórico na Segunda Divisão do Estadual. 
O Alecrim é o retrato vivo, o triste retrato vivo de gestões temerá-
rias, irresponsáveis e danosas que ao longo dos anos conseguiram 
acabar com um  clube centenário. Uma pena... só lembranças, só 
lembranças e nada mais ....

América venceu equipe do Moto Clube em São Luís (MA)

Equipe potiguar pressionou clube do Piauí no 1‘ tempo 

Foto: Hiago Fotografias/Moto Club (@hiago.fotografia_)

Foto: Gabriel Leite/Universidade do Esporte

ABC e América-RN avançam 
às quartas de final da Série D
e definem seus adversários
EM JOGOS REALIZADOS NESTE DOMINGO (3), EQUIPES POTIGUARES 
CARIMBARAM SUAS VAGAS NA PRÓXIMA FASE DA COMPETIÇÃO 

A etapa inicial foi animada no 
Nhozinho Santos, o Moto tomou 
as primeiras iniciativas na partida, 
mas não conseguiu ser efetivo. Já 
o América-RN apresentou uma 
proposta de jogo mais reativa e 
levou a melhor. Aos 14 minutos, 
Mazinho recebeu belo passe de 
Luiz Henrique e marcou o pri-
meiro do jogo.

Com o tento americano, o time 
maranhense partiu pro ataque, mas 
de forma desequilibrada proporci-
nou diversos contra-ataques para 
a equipe rubra. Em uma dessas 

oportunidades, já no final do pri-
meiro tempo, Varão errou no chu-
te, a bola sobrou para Mazinho, que 
teve liberdade para arrumar marcar 
o seu segundo gol no jogo. 

Com uma boa vantagem na 
volta dos vestiários, o América-
-RN foi administrando o placar e 
conseguiu chegar ao terceiro gol, 
logo aos 13 minutos do segundo 
tempo. Em uma jogada de veloci-
dade, que Luís Henrique aprovei-
tou e guardou o seu primeiro gol 
na partida.

Mesmo com o balde de água 

fria, o Papão não desistiu. Lucas 
Hulk, que entrou no decorrer da 
partida diminuiu o placar aos 20 e, 
logo em seguida, aos 31, de pênal-
ti, Wallace Lima marcou o segun-
do do Moto. 

Com o 3 a 2, houve até um 
princípio de esperança para os tor-
cedores motense, no entanto, aos 
39, Luiz Henrique fez de novo e 
deu números finais a partida: 4 a 2 
para o América-RN, que carimbou 
sua classificação. O time potiguar 
vai enfrentar o Campinense nas 
quartas de final.

América-RN 4 x 2 Moto Club

ABC 2 x 0 4 de Julho-PI

KEVIN 
MUNIZ

REPÓRTER
@kevenmuniz
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