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OS OLHOS BRILHAM PARA PAULINHO FREIRE  

FOI MACHISMO SIM 

A ARROGÂNCIA DE ALLYSON 

LICENÇA DE CEL. AZEVEDO CÍCERO MARTINS 

VOO ‘ALÉM-MAR’

ESTADO PRECISA ACELERAR 
PROGRAMA DE PPPS

SOLUÇÕES 4.0 I

SOLUÇÕES 4.0 II

MADE IN RN
Jean Valério

Os empresários do Grupo de Líderes Empresariais 
– LIDE no Rio Grande do Norte receberam o secretá-
rio do Estado da Infraestrutura do Estado, Gustavo 
Rosado Coelho, no Encontro de Infra e Mobilidade 
Urbana do LIDE, na Arena das Dunas.! Ele apresen-
tou o plano de obras e investimentos que somam 
mais de R$ 500 milhões em diversas áreas.

Gustavo Rosado apresentou um volume de obras 
considerável, mas alguns empresários sentiram fal-
ta de projetos de maior impacto para a melhoria da 
infraestrutura. E por isso os líderes empresariais de-
fenderam que o Governo do Estado acelere a agen-
da de implantação de Parcerias Público Privado para 
viabilizar investidores e recursos em novas obras de 
grande porte e equipamentos principalmente nas 
áreas de turismo, logística e mobilidade urbana.

O único caminho para acelerar a captação de in-
vestimentos e o início de grandes obras é através de 
parcerias com a iniciativa privada. Não temos dú-
vidas disso. Sugerimos inclusive que o Governo do 
Estado crie uma Secretaria ou órgão especialmente 
para desenvolver projetos PPPs, a exemplo de ou-
tros Estados como Bahia, Piauí e Pernambuco.

Com a posição do Lais/UFRN em recomendar o fim da obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos ainda na primeira semana de novembro, deve sair das 
mãos do vice-governador Antenor Roberto (PCdoB) a canetada retirando a obriga-
toriedade das máscaras. Antenor vai assumir o governo até o dia 14, período em que 
a governadora Fátima Bezerra (PT) estará em viagem internacional.

O presidente da Câmara Municipal de Natal e da Federação das Câmaras (Fe-
cam), Paulinho Freire, é a “noiva desejada” para as eleições do ano que vem. 
Cortejado pelo ex-senador José Agripino para se filiar ao União Brasil, Freire esteve 
na Assembleia Legislativa, mais precisamente no gabinete do presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira, que é a liderança do PSDB no RN.

Na semana dos circos políticos a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa teve seu momento repugnante. O deputado Galeno Torquato (PSD) ata-
cou a deputada Isolda Dantas (PT). Incomodado com o tom de voz da colega, Galeno 
mandou a parlamentar falar baixo. Ao final da discussão, reagindo ao “vocês vão ter 
que me engolir” dito pela deputada, Galeno disparou um “não como nada estragado”.  
E por que é machismo? Porque existem deputados, a exemplo de Nelter Queiroz (MDB), 
que tem um tom de voz marcante e não levam investidas deselegantes de colegas.  

O assunto ainda é tratado de forma 
discreta, mas está em andamento a licen-
ça do deputado estadual Coronel Aze-
vedo para um procedimento cirúrgico. 
Em seu lugar, assume o ex-vereador Cí-
cero Martins, que é chefe de gabinete 
de Azevedo na Assembleia Legislativa. 

Cícero Martins é o ex-vereador que 
invadiu o plenário da câmara municipal 
acusando um vereador de ser “ladrão”. 
Essa semana Cícero também foi acusado 
de dizer, em uma padaria da cidade, que 
ia “dar unas tapas naquele aleijado”, se 
referindo ao vereador Tércio Tinôco (PP).

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ganha cada vez mais fama de arrogan-
te. O alto escalão do governo do Estado tem grandes dificuldades de falar com o 
prefeito sobre assuntos importantes para a prefeitura da cidade. “Ele não atende 
e nem retorna”, disse um secretário de uma pasta primordial para o bom relacio-
namento entre governo e prefeitura. Allyson escala os assessores para marcar a 
hora de atender ao telefone e falar com autoridades que ele considera de menor 
importância que o próprio.

A TAP, companhia aérea portuguesa, retoma os 
voos diretos entre Natal e Lisboa neste mês de no-
vembro. A ligação estava suspensa desde o auge da 
pandemia da Covid-19, quando o governo de Portu-
gal fechou as fronteiras para voos comerciais vindos 
do Brasil. A retomada dos voos fortalece o turismo no 
Rio Grande do Norte. A ideia, inicialmente, é a frequ-
ência de voos Lisboa-Natal acontecer três vezes por 
semana. Mas, com o Euro a quase R$ 7,00, o valor da 
passagem pesa no bolso. Uma passagem para Lisboa, 
partindo de Natal, pela TAP, custa em média R$ 6 mil. 

Através do Instituto Euvaldo Lodi (RN), o Sistema 
FIERN lançou um edital para o programa ‘Soluções 
4.0 – Negócios Inovadores’. A iniciativa uniu ideias 
apresentadas por startups com as necessidades e 
estratégias da indústria, gerando projetos que viabi-
lizem soluções rentáveis para ambas as partes, com 
aplicação no mercado. “Neste momento de dificul-
dades, é importante buscar novas vias para manter 
os negócios”, avaliou o presidente do Sistema FIERN, 
Amaro Sales.

Aberto em julho, o edital envolveu três fases: a 
primeira foi a de inscrição; na segunda, ingressaram 
as empresas que desejavam conhecer novos pro-
jetos, investir em inovação com foco em negócios 
sustentáveis, escaláveis e de base tecnológica. De-
pois, as empresas receberam do IEL/RN as análises 
das inscrições das startups, fase de apresentação de 
portfólio de soluções, e indicaram seu interesse em 
aportar investimentos financeiros. A última fase foi 
a de consolidação de parcerias, encerrada no últi-
mo dia 3 de novembro. Há soluções propostas pelas 
startups em várias áreas como energia, petróleo e 
gás, construção civil, saúde, setor supermercadista 
e condominial.  
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Escalado como uma espécie de porta-voz da 
atual gestão do Governo do Estado, o secretário 
estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, 
tem se destacado pela capacidade de articulação 
e diálogo. Cadu, como é conhecido, se tornou 
referência ao dar cara as ações de entendimento 
do governo com a classe empresarial durante a 
pandemia, momento em que o setor econômico 
foi severamente atingido pelas restrições impostas 
pela crise sanitária. 

A característica de conciliador do gestor, audi-
tor fiscal de carreira, e que ocupa hoje o seu pri-
meiro cargo de alto escalão em uma administração 
pública, tem atraído a atenção de pessoas próxi-
mas à governadora não só na gestão, mas também 
nas caminhadas políticas. 

No início da semana, Carlos Eduardo Xavier 
declarou pela primeira vez que seu nome está à 
disposição do Partido dos Trabalhadores, onde 
se filiou recentemente, para disputar uma vaga de 
deputado federal em 2022. O anúncio veio depois 
de muita reflexão, em decorrência das insistentes 
investidas de aliados do Governo, conforme conta 
em entrevista ao NOVO. 

Por que a decisão de se lançar 
pré-candidato a deputado fede-
ral?

Isso não era e nunca foi um projeto 
pessoal meu. Essa é a primeira participação 
minha numa gestão pública de alto esca-
lão. Sou servidor público há 16 anos. Tive 
o convite da governadora para participar 
primeiro da equipe de transição, e poste-
riormente da equipe de governo. E tem 
sido uma grande experiência para mim. Te-
nho atuado não só na pasta da Tributação, 
onde a gente fez e vem fazendo junto com 
as demais secretarias, uma revisão da po-
lítica tributária do Estado. A gente partiu 
do diagnóstico de que desde a transição, de 
que a gente precisaria, além de uma pauta 
de ajuste fiscal, a gente precisava de uma 
pauta de desenvolvimento. O estado estava 
parado, estagnado no tempo. A gente fez 
uma ampla revisão tributária. Isso tá geran-
do muitos frutos. A gente tem consegui-
do, além de manter as nossas indústrias e 
empresas aqui, a gente tem atraído novos 
investimentos para o estado. Vai ficar um 
legado para o Estado. 

Mas não é comum um secretá-
rio de uma pasta técnica como a 
Tributação candidatar-se a cargo 
eletivo?

A governadora me convidou para parti-
cipar do comitê de gestão de crise da pan-

demia, nós participamos ativamente das 
ações. Houve uma grande exposição minha 
como sendo a pessoa que levava a posição 
do Governo naquele momento mais críti-
co. E aí algumas pessoas próximas começa-
ram a dizer que tinha potencial, que deveria 
entrar na vida pública, que se precisa de 
pessoas com o meu perfil e etc. E eu refleti 
por muito tempo. Eu me filiei ao PT em 
junho, foi o primeiro ato político, no dia do 
meu aniversário, a convite da governadora 

E a partir dali a coisa foi se mate-
rializando?

Mas a eleição em um partido com no-
mes fortes como o PT não fica mais difícil?

É possível a gente fazer três deputa-
dos federais na eleição do ano que vem, e 
a intenção minha, neste momento, é colo-
car meu nome à disposição para disputar 
essa terceira vaga. Claro, ajudar também na 
eleição do deputado Mineiro e da deputa-
da Natália. E, também, o projeto principal, 
que é o que faço hoje, que é ajudar a Go-
vernadora a manter o mandato dela, pra 
gente continuar esse ciclo que iniciamos 
em 2019, e que a gente tá tirando o RN 
daquele quadro de trevas, e trazendo novas 
perspectivas pro Estado. 

Uma candidatura a deputado fe-
deral não é um passo muito alto 
para uma primeira disputa?

Eu tenho os dois pés no chão. Essa 
possibilidade de deputado federal vem do 
quadro político. Essa avaliação foi feita por 
pessoas próximas a mim, de que, até com 
a aprovação das novas regras, é muito pos-
sível a gente conseguir fazer os três depu-
tados federais. É uma tentativa. Eu estou 
aberto a discussões. Eu estou me dispo-
nibilizando, eu sou servidor de carreira, a 
contribuir na vida pública, e a possibilidade 
que a gente enxerga agora é essa. Se o par-
tido enxergar diferente, se a conjuntura po-
lítica enxergar diferente, tudo bem, a gente 
pode rever isso mais à frente. 

Qual a avaliação que o senhor faz 
da bancada federal do RN?

Generalizar sempre é ruim. A gente 
tem oito deputados federais, cada um com 
sua característica. Exemplo da deputada 
Natália, ela faz um papel que ela está ali pra 
fazer. Ela é muito militante, tem causas e 
bandeiras muito bem definidas e ela as de-
fende de forma muito clara, por isso que a 
percepção do eleitor dela é muito positiva. 
E tem também outras representações, que 
não vou nominar, a gente não vê participa-
ção efetiva. E sem entrar no lado de ideo-
logia A ou B, mas quando esses deputados 
foram eleitos, eles foram para representar o 
RN, então, independente de quem é o go-
vernador ou governadora, se é de bancada 
A, B ou C, o RN que precisa avançar para 

a bancada federal, também no Senado, de-
fender primariamente o Estado 

Como pré-candidato, o senhor 
pretende mudar sua postura e 
procurar popularizar sua atuação 
ou até mudar de secretaria para 
uma com mais visibilidade?

Uma coisa eu tenho muito clara. Tenho 
compromisso com a governadora e com 
o RN. E eu tenho clareza do meu papel 
no governo. E eu não posso confundir as 
coisas. O meu papel hoje é importante, as-
sim como o de outros secretários, para o 
governo funcionar. Eu não vou, de forma 
bem clara, deixar de exercer o papel que eu 
exerço para o governo. 

Recém filiado ao PT, o senhor 
acredita que já pode representar 
a nova cara do partido no RN?

Não posso falar pelo partido. Eu acho 
que eu posso oferecer ao partido uma pes-
soa de esquerda, que eu sou progressista, 
com um perfil que talvez a sociedade es-
teja procurando. Um perfil moderado, um 
perfil, não sou mais tão jovem, mas é uma 
forma de renovação. Uma forma de reno-
var os quadros do partido aqui. Tenho con-
versado com alguns membros e acho que a 
linha é essa, de uma cara que tem os ideais 
de justiça social, de combate a desigualda-
de, com a cabeça progressista

Recém filiado ao PT, Carlos 
Eduardo Xavier quer vaga 
na Câmara Federal
EM ENTREVISTA AO NOVO, CADU FALOU SOBRE SUA POSIÇÃO NO PARTIDO, POSSIBILIDADE DE VITÓRIA E COMO VAI SE 
COMPORTAR NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO COM A PRÉ-CANDIDATURA LANÇADA

ENTREVISTA

Foto: Dayvissom Melo/Novo
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Prefeito Álvaro Dias e Eduardo Leite durante evento

SERÁ?

APOSTA

BALIZANDO
GIRO PELO TWITER 

PROCURA-SE SENADOR 

POSSIBILIDADE

VICE QUASE CERTO

DANIELA FREIRE

Amado diz ainda, em sua coluna no Metrópo-
les, que o presidente da Assembleia Legislativa 
do RN, deputado Ezequiel Ferreira, é “um dos 
nomes ventilados” para ser o candidato a sena-
dor de Fátima Bezerra. Mas existe impedimento. 
Ezequiel é uma liderança do PSDB e o partido 
deverá lançar candidato a presidente. 

Tem aliado político do Governo, com cadeira na 
Assembleia Legislativa, que está apostando que 
Carlos Eduardo Alves é quem será o candidato a 
senador da chapa governista, apesar de saber das 
conversas avançadas entre PT e MDB no RN. O 
argumento é de que o ex-prefeito de Natal é mais 
alinhado com o eleitor de Fátima do que Garibal-
di e Walter Alves. 

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), 
membro da CPI da Pandemia no Senado, pediu 
o indiciamento do diretor-executivo do Consór-
cio Nordeste, Carlos Gabas, no relatório para-
lelo que ele apresentou à Comissão. Segundo 
o parlamentar, o pedido foi feito com base em 
dados obtidos através de documentos que estão 
sendo analisados pela CPI da Covid na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Norte e que 
foram compartilhados com o parlamentar. “A 
CPI no RN está fazendo o que essa não teve co-
ragem de fazer”, avaliou Girão.

> ...do jornalista Bruno Barreto: “O debate entre esquerda e di-
reita deveria ser restrito ao campo econômico. Assuntos como di-
reitos das mulheres, indígenas, negros e LGBTQIA+ deve-
riam ser consensos na sociedade. Ainda temos muito que evoluir”; 
...da GloboNews: “Centrão se articula para criar car-
go de “senador vitalício” e blindar Bolsonaro”; 
...do jornalista Renan Brites Peixoto: “FHC: Não é a primeira vez que se 
discute em Brasília a possibilidade de presentear mandatários com o cargo 
de “senador vitalício”. Em 2002, a ideia aventada daria um cargo no Senado 
Federal ao ex-presidente FHC. No entanto, ele não teria direito a voto”.

A ala governista que irá disputar as 
eleições em 2022 caiu em campo 
para testar os nomes da situação 
que estão postos como pré-candi-
datos ao Senado. Para isso, há pes-
quisa interna nas ruas do RN, en-
comendada com o intuito de avaliar 
as condições de cada um nas urnas. 
Do velho ao jovem. 

Aliás, tem nome novo na lista de 
possíveis candidatos ao Senado e 
que já está sendo testado: do vere-
ador e presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, Paulinho Freire. Até 
o momento, Paulinho é colocado 
como candidato a deputado fede-
ral, mas os rumos podem mudar... 
A depender de resultados obtidos 
em sondagens.

O colunista do portal Metrópoles, 
Guilherme Amado, noticiou as ar-
ticulações entre o PT e o MDB no 
RN, ressaltando que o cenário com 
Walter Alves candidato a vice de 
Fátima Bezerra “teve um impulso” 
nos últimos dias. Nesse caso, o ex-
-senador Garibaldi Alves disputa-
ria uma vaga de deputado federal, 
deixando o Senado livre para mais 
negociações da chapa governista. 

Na manhã desta sexta-feira 
(29), o governador do Rio Gran-
de do Sul e pré-candidato à presi-
dência da República pelo PSDB, 
Eduardo Leite, se reuniu com 
algumas lideranças políticas em 
uma casa de eventos, na zona Sul 
de Natal, em evento oficial de sua 
campanha eleitoral nas prévias 
do partido, que no dia 21 de no-
vembro definirá o nome tucano a 
concorrer ao Planalto. 

Antes do encontro de fato com 
a militância, Eduardo Leite con-
versou com a imprensa local, lade-
ado pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, um dos líderes do PSDB no 
Estado, e por aliados do político 
potiguar, como os vereadores tu-
canos Aroldo Alves, Kleber Fer-
nandes e Chagas Catarino, além 
de outros apoiadores do prefeito 
na Câmara Municipal, que mesmo 
não sendo filiados ao PSDB foram 
prestigiar a visita do presidenciável 

Em prévias do PSDB, Eduardo Leite 
chega a Natal com o apoio de Álvaro Dias 
GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL DESEMBARCOU NA CAPITAL POTIGUAR NA MANHÃ DESTA SEXTA-
FEIRA (29) PARA FORTALECER ALIANÇAS EM BUSCA DE APOIO NAS ELEIÇÕES INTERNAS DO PARTIDO 

tucano na capital potiguar. 
Em seu discurso, Eduardo Lei-

te falou sobre a importância do 
partido promover o processo de 
prévias: “É a oportunidade do par-
tido discutir qual é a cara, o estilo, 
a forma de atuação política que de-
seja ter representado nas eleições 
presidenciais do próximo ano”.

Com uma fala moderada, 

Leite não deixou de declarar sua 
intenção em vir ao RN, e que pre-
tende fazer uma política de união.

“Eu tenho, com muito orgu-
lho, conseguido angariar muitos 
apoios pelo Brasil inteiro, e a gente 
vem aqui com humildade ao RN 
nos apresentando, para dentro 
dessa onda que estamos formando 
no PSDB, viabilizar a vitória nas 

“Eduardo Leie é a melhor al-
ternativa para o povo brasileiro, 
que não quer mais esse radicalis-
mo, esse ódio, essas intrigas e essas 
brigas. O Brasil precisa de um can-
didato conciliador, um candidato 
que possa construir um futuro de 
prosperidade, paz e desenvolvi-
mento para o nosso país”, diz Ál-
varo Dias, prefeito de Natal. 

Ausência 
importante 

A principal liderança do PSDB 
no Estado, o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira, que em agosto 
fez questão de acompanhar o go-
vernador João Doria quando es-
teve em campanha em Natal, não 
apareceu nesta manhã para presti-
giar o também colega de partido 
e também governador Eduardo 
Leite. Essa foi a principal ausên-
cia na manhã desta sexta-feira no 
ninho tucano natalense.

prévias, não para fazermos uma 
política de mais enfrentamento, de 
mais radicalismo, mas justamente 
para sermos alternativa ao radica-
lismo e a divisão que aí estão”, diz 
Eduardo Leite. 

A construção de uma opção 
de centro é o principal ponto 
do discurso de Eduardo Leite, 
que defende a necessidade de o 
país desconstruir essa cultura de 
uns contra os outros, de divisão. 
“Acho que é importante construir 
uma alternativa no centro para o 
País. E isso significa não ser con-
tra, mas ser a favor de algo, a fa-
vor do futuro do Brasil, discutir 
as agendas, as pautas que mais in-
teressam à população: o enfrenta-
mento da inflação, da criminalida-
de, da corrupção, do desemprego. 
Se é para ser contra, tem que ser 
contra os problemas, e não uns 
contra os outros”, declara o go-
vernador gaúcho. 

Discurso semelhante fez o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
que ao declarar apoio a Eduardo 
Leite, o colocou como o nome 
certo para os brasileiros.

Foto: Dayvissom Melo/Novo

A governadora Fátima Bezerra ficou feliz da vida ao saber 
que a deputada Natália Bonavides foi duplamente pre-
miada pelo Congresso em Foco, ficando em 1º lugar como 
melhor parlamentar do RN, 2ª melhor do Nordeste e entre 
as 10 do Brasil. A chefe do Executivo fez questão de rece-
ber a parlamentar petista e registrar o encontro

JAQUEILTON
GOMES

REPÓRTER
@Jaqueiltongs
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Com o avanço positivo da 
vacinação e a queda nos índices 
de mortes e casos graves da Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte, 
começam a surgir questionamen-
tos sobre a volta de alguns hábi-
tos e comportamentos que preci-
saram ser adotados ou suspensos 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. Uma das perguntas 
mais frequentes é até quando te-
remos que usar máscaras, o que 
parece incomodar muita gente. O 
retorno seguro às aglomerações, 
em show e eventos, sem o distan-
ciamento social, também está en-
tre questionamento.

O Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (Lais), 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, prevê tornar 
o uso de máscaras não mais obri-
gatório no Rio Grande do Norte 
quando forem atingidos 70% da 
população adulta completamen-
te vacinados. A ideia, segundo o 
cientista Ricardo Valentim, diretor 

Lais/UFRN recomendará flexibilização 
do uso de máscara em novembro

Foto: Elisa Elsie

SEGUNDO O CIENTISTA RICARDO VALENTIM, ÍNDICE ATUAL DE IMUNIZAÇÃO É DE 66% E META DEVE SER ATINGIDA NOS 70% 

Para Valentin, flexibilização pode ocorrer ainda essa semana

ÚNICA

MAIS UM

INTERNACIONAL

AQUELE ABRAÇO

PORCINAS DO RN

THAISA GALVÃO

De Fátima Bezerra à coluna, sobre a participação como 
única mulher governadora do Brasil, na 26ª Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 
Glasgow, na Escócia. “Primeiro que na COP 26 possamos 
avançar nas políticas em defesa do meio ambiente. Acho 
que a participação dos estados através dos governadores 
vai ser importante para afirmamos as iniciativas que esta-
mos elaborando, como o Consórcio Verde Brasil. Isso faz 
mais relevante ainda o papel dos governadores diante dos 
retrocessos da política voltada para essa área por parte do 
governo federal. E na condição da única governadora no 
País, muito feliz em participar do painel ‘Gênero, Demo-
cracia e Transição Energética’.

Depois de João Dória e Eduardo Leite, mais um pré-pre-
sidenciável do PSDB virá a Natal em busca de apoio para 
a prévia do partido. Na quinta-feira o ex-prefeito de Ma-
naus, Arthur Virgílio, que está na disputa, ligou para o 
diretório do PSDB do RN anunciando que quer estar em 
Natal na próxima semana.
A executiva do PSDB/RN é a maior do Nordeste e quarta 
maior do país, daí a relevância dos tucanos locais na esco-
lha do candidato.

A governadora Fátima Bezerra vai à Escócia com des-
pesas pagas pela COP 26. Com ela seguem o diretor-
-geral do Idema, Leon Aguiar e o senador Jean Paul, 
este custeado pelo Senado.
Na agenda da Dinamarca e Noruega, além do secretá-
rio de Desenvolvimento Jaime Calado, acompanharão 
a governadora os diretores do Sebrae, João Hélio, e da 
Fecomercio, Luiz Antônio, ambos com despesas custe-
adas pelas instituições.

Na plateia do Versailles Recepções com o governa-
dor do RS Eduardo Leite, o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, justificou a ausência do presidente estadual do 
PSDB, deputado Ezequiel Ferreira, que tinha outros 
compromissos. Mas disse que ele mandou um abraço.
Na plateia do Olimpo Recepções com o governador 
de SP, João Dória, Ezequiel justificou a ausência do 
presidente do diretório de Natal do PSDB, Álvaro 
Dias. Mas disse que ele tinha mandado um abraço 
para Dória.
Na prévia do dia 21 de novembro, que levará 60 elei-
tores do RN para votar em Brasília, com despesas 
pagas pela legenda, Álvaro votará em Eduardo e Eze-
quiel em Dória.

Com Garibaldi Filho liderando todas as pesquisas 
para o Senado, nomes como os dos ministros bolso-
naristas Fábio Faria e Rogério Marinho vão caindo 
cada vez mais no esquecimento do eleitorado. Aliás, 
esquecimento tem sido a palavra para muitos proje-
tos políticos que tem se apresentado por aqui. Veja 
lista de ‘viúvas Porcinas do RN’ – que foram sem 
nunca ter sido:
-A chapa Benes governador, Rogério Marinho se-
nador.
-A chapa Carlos Eduardo Alves governador, Fábio 
Faria senador.
-A chapa Rogério Marinho governador, Fábio Faria 
senador.
-A candidatura de Carlos Eduardo Alves ao Senado 
na chapa da governadora Fátima Bezerra.
-A candidatura do prefeito Álvaro Dias ao governo.
Sem capilaridade...os balões de ensaio têm estourado 
antes mesmo de serem lançados.

>  O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
vem sendo visto como o nome de Minas Gerais 
que o nordestino Lula precisa para vice.

>  O prefeito Gustavo Soares assinou, com a 
governadora Fátima, convênio para instalar 
uma Sala Lilás em Assú, de apoio legal a 
mulheres, crianças e adolescentes.

CURTAS e compartilhe

 thaisagalvao.com.br

LÁ E LÔ

Tudo certo com o décimo terceiro do servi-
dor público estadual? Como será pago?
-Tudo certo. As datas já divulgadas para o pagamento 
do 13° salário de 2021 são: 30/11, 23/12 e 4 de janeiro.

E sobre os salários atrasados da gestão an-
terior? O que falta quitar e quando será re-
passado aos servidores?
-Falta quitar o mês de dezembro de 2018. O pagamen-
to será feito em três parcelas: 31/01, 31/03 e 31/05.

com 
Aldemir Freire 
(Seplan)

“Estamos reiterando o convite de filia-
ção partidária ao presidente Jair Bol-
sonaro, seus filhos e fiéis seguidores”
Valdemar Costa Neto – presidente 
do PL | confira vídeo no Blog

“

Eventos de fim de ano e riscos
À medida em que se apro-

xima o fim de ano, começam a 
ser anunciados shows e eventos 
comemorativos dessa época do 
ano, como Carnatal e o Natal em 
Natal, por exemplo. Mas à me-
dida em que as estruturas estão 
sendo montadas, alguns países, 
sobretudo na Europa, começam a 
registrar altas nos índices de con-
taminação da Covid-19. Aliado a 
isso, o Rio Grande do Norte tem 
aparecido em alta nos casos por 
dias seguidos no mapa do con-
sórcio dos veículos de imprensa. 
Afinal, existe risco de nada disso 
acontecer e vermos essas celebra-
ções serem adiadas?  

Ricardo Valentim esclarece 
que risco sempre há, afinal há um 
vírus circulando e um processo 

de imunização em andamento, e 
é preciso levar em consideração 
vários fatores. Mas é fundamental 
observar as estratégias de comba-
te. “Primeiro é olhar para o qua-
dro assistencial. E o que ele diz 
hoje para gente hoje, sociedade? 
Que se esse evento fosse hoje, ele 
poderia se realizado. Agora, para 
ele ser realizado, tem que ampliar 
as medidas de segurança, porque 
nós estamos em um contexto hoje 
diferente de dezembro de 2019, 
quando a OMS não tinha nem de-
clarado a pandemia ainda.”

Para um evento ocorrer, se-
gundo ele, é preciso haver se-
gurança com relação às taxas de 
ocupação de leitos de UTI, não 
ultrapassando 60%, mantendo os 
índices atuais.

executivo do Lais, é desobrigar o 
uso de máscaras em ambientes 
abertos quando esse índice for 
atingido – o que deve acontecer 
na primeira semana de novembro, 
de acordo com o pesquisador. 

Ele alerta, porém, que ambien-
tes abertos não significa ambientes 
como shoppings e supermercados, 
por exemplo. Andar sem máscara 
nesses ambientes só quando forem 
atingidos quando forem atingidos 
85% de adultos com o esquema 
vacinal totalmente concluído. Atual-
mente, segundo Ricardo Valentim, 
o RN está com 66%. 

“É muito provável que a gen-

te chegue aos 70% no início de 
novembro. Na primeira semana 
de novembro, é provável que a 
gente esteja com 70% de nossa 
população adulta, 18 anos e mais, 
totalmente vacinada. É importan-
te que o Governo do Estado crie 
essas marcas para poder estimular 
também as pessoas a tomarem a 
vacina”, comenta Valentim, ilus-
trando a desobrigação do uso de 
máscaras tal qual um bônus a que 
se tem direto ao atingir determi-
nada meta – no caso os 70%. 

“Quando a gente alcançar os 
70%, em ambientes abertos, as 
pessoas serão desobrigadas. Não 

é obrigado a tirar; é desobrigado 
a não usar. Quem não se sente se-
guro, pode usar. Mas em ambien-
te aberto, no parque, na rua, ca-
minhando no calçadão de Ponta 
Negra, não precisa usar máscara. 
Agora, vai pegar o transporte pú-
blico? Coloca a máscara. Vai an-

dar no Uber? Coloca a máscara. 
Vai entrar no shopping? Coloca 
a máscara. Vai no supermercado? 
Coloca a máscara. Porque é um 
ambiente fechado, as pessoas es-
tão mais próximas, então aumen-
ta o risco”, exemplifica o diretor 
executivo do Lais.
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Nesse tipo de obra de natu-
reza costeira, o mar é um grande 
aliado no processo de remode-
lagem da praia. De acordo com 
Venerando Amaro, professor do 
Departamento de Engenharia 
Civil e Ambiental da UFRN, o 
padrão de declividade atual de 
Ponta Negra pode levar alguns 
anos após a obra concluída, para 
que a atividade marinha consiga 
se readequar de maneira natural 
a essa nova geometria da praia.

“A praia vai precisar se re-
moldar àquela costa, que é o 
que a gente espera que aconteça 
quando a gente faz um engor-
damento, e acontece a remode-
lagem da praia. A praia não vai 
estar mais como era antes, mui-
to regular, muito plana, até mui-
to distante. Agora, ela passa a 
ser alterada pela engorda; então, 
essa nova praia vai ser diferen-
te, inclusive, com alteração na 
direção das correntes que pode 
causar um risco à população, 
sobretudo aos banhistas, sur-
fistas, porque realmente avança 
mais para dentro do mar”, res-
saltou Venerando. 

O professor, que é especia-
lista em modelagem costeira e 
hidrodinâmica, ainda alertou 
para riscos no processo de cons-
trução da obra, o qual levará um 
tempo hábil para o desenvolvi-
mento da estruturação de toda 
engenharia envolvida no proje-
to, até que haja o escoamento 
correto da areia para o mar e a 
estabilização do solo. Venerando 
comentou que episódios de ato-
lamento na areia podem ocorrer, 
caso a região seja invadida du-
rante a obra

Ainda de acordo com o pro-
fessor Amaro, a cor da areia pode 
ficar mais escura do que normal-
mente é vista nas demais praias 
da região. Segundo o especialista, 
isso ocorre porque os sedimentos 
são retirados da jazida molhados.

“Nesse primeiro momento, 
areia pode ficar mais escura e até 
com odor, porque está molhada 
e compactada, com o maquiná-
rio sendo utilizado. Conforme 
o sol vai incidindo sobre ela, a 
água vai evaporando e a areia vai 
ficar mais solta e ela pode voltar 
a clarear”, falou Venerando. 

De acordo com o Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente em Na-
tal (Idema) alguns documentos pre-
cisam ser elaborados antes do início 
do processo de execução da obra. 
Os principais são o Relatório de 
Impacto Ambiental (Rima) e o Es-
tudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Ao NOVO Notícias, a Secre-
taria Municipal de Obras Públicas 
e Infraestrutura informou que 
contratou uma empresa de São 
Paulo para realizar esses estudos. 
O intuito da consultoria, além da 
emissão dos documentos neces-
sários, é indicar medidas que vi-
sem à redução ou eliminação dos 
impactos negativos do empreen-
dimento.

Ainda segundo a secretaria, o 
levantamento visa dar mais sub-
sídios ambientais para implemen-
tação das obras na praia de Ponta 
Negra. O empreendimento tem 
como objetivo a proteção da costa 
de processos erosivos, e propor-
cionando condições para a criação 
de áreas públicas destinadas ao 
lazer e ao turismo, principal ativi-
dade econômica da cidade, onde 
80% dos empreendimentos turís-
ticos estão naquela região.

Conforme anunciou o pre-
feito Álvaro Dias, os serviços 
de reestruturação da orla devem 
durar 30 meses. A licitação está 
prevista para o próximo dia 16 
de novembro.

Readaptação

Relatório e 
conclusões

COM PREOCUPAÇÃO COMPARTILHADA, ATORES SOCIAIS APONTAM QUE INTERVENÇÃO 
RESULTARIA EM CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS AO LOCAL

A praia de Ponta Negra, prin-
cipal cartão-postal da capital, 
passará por um amplo processo 
de reestruturação. A chamada 
‘engorda’ irá alargar a faixa de 
areia numa distância de quatro 
quilômetros de extensão, entre o 
Morro do Careca e as proximida-
des da rede hoteleira, localizada 
na Via Costeira. A intervenção 
tem gerado um debate na socie-
dade e preocupado especialistas, 
principalmente quando se fala 
nos impactos ambientais da obra. 

Segundo dados da Prefeitura de 
Natal, o projeto total receberá mais 
de R$ 70 milhões do governo fede-
ral, através do Ministério do Desen-
volvimento Regional. Com a obra, a 
faixa de areia ficará com 100 metros 
de extensão quando a maré estiver 
baixa, e com algo em torno de 30 a 
50 metros quando estiver alta. 

Todavia, especialistas apontam 
diversos fatores que podem cau-
sar impactos na dinâmica costeira, 
como: extinção de espécies mari-
nhas, destruição do habitat natural 
dos animais que vivem na água, 
além de riscos maiores de afoga-
mentos, tendo em vista os declives 
abruptos ocasionados pela engor-
da, que aproximam os banhistas 
de correntes marinhas mais fortes, 

bem como, uma mudança na con-
figuração do perfil da praia.

Da maneira que a ideia foi pro-
posta, o planejamento vai acabar 
gerando grandes impactos am-
bientais negativos, de acordo com 
a professora do Departamento 
de Oceanografia e Limnologia, 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Maria 
Christina. A especialista também 
acredita que a situação pode ainda 
implicar no turismo de mergulho 
que há no local e interferir direta-
mente na biodiversidade marinha 
existente naquele ambiente.

“A obra vai provocar um 
impacto muito grande na biota 
local, porque você tem uma reti-
rada de toneladas de segmentos 
dessas jazidas que estão submer-
sas, junto com a biota local, e 
que vão ser engordadas na praia. 
Então, você acaba atraindo pre-
dadores, como o exemplo de 
Camboriú, onde os tubarões 
estão se aproximando muito da 
área de engorda. Bem como, se a 
corrente estava passando muito 
mais dentro, aproximando des-
sa faixa de areia, agora ficando 
mais perto, pode acontecer situ-
ações de afogamento”, alertou a 
professora Maria Christina. 

Especialistas apontam riscos 
ambientais no aumento da faixa 
de areia de Ponta Negra

Engorda da praia de Ponta Negra deverá ter quatro quilômetos entre o Morro do Careca os primeiros hoteis da Via Costeira

Foto: Carlos Azevedo/Novo

Assista ao vídeo 
QR Code da matéria 
engorda entrevista 
com especialista 
venerando amaro
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A CULPA NÃO 
CONFIGURA 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

COSTA NETO
advogado do CCGD Advoca-
cia, e professor universitário

A Presidência da República 
sancionou e publicou no dia 26 
de outubro de 2021, a Lei Fede-
ral n.º 14.230, a qual traz diversas 
alterações significativas no regra-
mento legal brasileiro que trata 
das práticas de improbidade ad-
ministrativa. A Lei citada acima 
possui grande potencial de inovar 
e causará impactos nas vidas de 
diversas pessoas.

Percebe-se que a alteração 
legislativa em comento retira a 
possibilidade de responsabiliza-
ção do agente público ou priva-
do que agiu com culpa, ou seja, 
somente se torna cabível a res-
ponsabilização, mediante a con-
figuração do dolo.

Nesse momento, você pode 
perguntar: “Mas o que signifi-
ca isso na prática?”. Na práti-
ca: a legislação reconheceu que 
não é passível de ser sancionado 
por improbidade administrativa 
quem tenha agido de maneira im-
prudente, negligente ou imperita.

Evidentemente que a novel 
Lei não pretende estimular o des-
caso com a coisa pública ou algo 
que o valha, inclusive sendo pas-
sível de que os agentes que hajam 
com culpa sejam responsabiliza-
dos nos âmbitos penal, cível e 
administrativo, todavia a própria 
raiz da palavra improbidade está 
intimamente ligada a desones-
tidade, a qual somente pode ser 
observada verdadeiramente com 
a configuração do dolo. 

A configuração do dolo, via 
de regra, ocorre quando o agen-
te agiu com o intuito de infringir 
a norma, oportunidade em que 
se aproxima mais do próprio 
conceito de improbidade rela-
cionado a desonestidade e, até 
mesmo, má fé.

Particularmente, vislumbra-
mos que é necessário evitar fa-
lhas no agir com a coisa pública, 
inclusive essa nova Lei reforça 
o dever do poder público de ca-
pacitar os agentes públicos e 
políticos, no entanto o que deve 
ser coibido frontalmente na Ad-
ministração Pública é a conduta 
dos agentes que não possuem 
espírito público e querem agir 
apenas para proveito próprio.

É importante compreender 
as nuances que envolvem o tra-
to com a Gestão Pública, razão 
pela qual lhes pergunto: “Vocês 
concordam com essa mudança 
de perspectiva da Lei entre dolo 
e culpa? Vocês concordam que 
podemos combater, por exemplo, 
o desconhecimento com capaci-
tação, e que podemos combater 
com sanções os desonestos?”

O Rio Grande do Norte se prepa-
ra para implantar definitivamente a nova 
base curricular do ensino médio. O Esta-
do começou a implantar as mudanças no 
ano de 2019, com isso a educação poti-
guar já conta com cem estabelecimentos 
dentro do programa com escolas-piloto, 
que tiveram mudanças pontuais, como a 
ampliação da carga horária e a inclusão 
de unidades curriculares, como projeto de 
vida e eletivas.

De acordo com o subcoordenador de 
ensino médio da Secretaria de Estado da 
Educação, Manoel Neto, as escolas-mode-
lo contavam com 800 horas anuais e pas-
saram a ter três mil horas anuais ao longo 
das três séries. 

Neto diz que o Estado deve seguir o 
cronograma nacional, que obriga a adap-
tação total a partir de 2022. “Dentro desse 
cronograma, nós somos obrigados a partir 
do próximo ano a começar essa mudança 
e a implementação desse novo currículo 
que elaboramos agora a partir das primei-
ras séries”, explica. 

A portaria que rege a implantação da 
nova base curricular do ensino médio 
obriga todos os estados do país a come-
çarem pela primeira série, em seguida a 
segunda série no ano de 2023 e, por fim, 

a terceira série do ensino médio em 2024. 
Assim, em 2015 todos os estudantes do 
ensino médio do país estarão seguindo a 
nova base curricular

Para a ex-secretária de educação do 
RN e membro do Conselho Estadual de 
Educação, Cláudia Santa Rosa, a atualiza-
ção da base curricular do ensino médio 
era esperada por todos os profissionais de 
educação do país há muito tempo.

“São alterações muito bem vindas, que 
vão conferir mais motivação aos estudantes 
para concluírem o ensino médio”, afirma.

Segundo Santa Rosa, a situação dos 
estudantes potiguares é praticamente a 
mesma dos estudantes de outros estados, 
e acredita que eles estão prontos para 
apreciar as mudanças. Ela diz que o maior 
impacto dessa nova proposta é a dinami-
cidade que vai conferir aos estudantes, fa-
zendo com que o índice de estudantes que 
concluam o ensino médio aumente.

“Nós sabemos que há um baixo per-
centual, inclusive aqui no Rio Grande 
do Norte, de jovens que começam e não 
concluem o ensino médio. A gente precisa 
melhorar esse indicador”, diz a ex-secretá-
ria estadual de educação.

Para ela, a atual grade curricular do en-
sino médio tem grande responsabilidade 

no número de pessoas que não concluem 
o ensino médio no Brasil, que, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), foram 69,5 milhões de 
pessoas com 25 anos ou mais, o que repre-
senta (51,2%).

No Nordeste, três em cada cinco 
adultos (60,1%) não completaram o en-
sino médio. Entre as pessoas de cor 
branca, 57,0% tinham concluído esse 
nível no país, enquanto essa proporção 
foi de 41,8% entre pretos ou pardos. 
Entre os principais motivos para a evasão 
escolar, os mais apontados foram a neces-
sidade de trabalhar (39,1%) e a falta de 
interesse (29,2%). Entre as mulheres, des-
taca-se ainda gravidez (23,8%) e afazeres 
domésticos (11,5%).

Apesar de ser entusiasta da nova grade 
curricular, Cláudia Santa Rosa demonstra 
preocupação com a formação dos pro-
fessores da rede estadual de educação e 
a falta desses profissionais no quadro de 
servidores.

“Uma questão que eu chamo atenção, 
é que todas as escolas precisa ter, no míni-
mo, a equipe completa de professores. Se 
o Estado não se programar nesse sentido, 
fica comprometido o novo e o velho ensi-
no médio”, diz ela.

RN se prepara para a 
implementação do novo 
ensino médio
ATÉ 2025 TODOS OS ESTUDANTES DO PAÍS DEVERÃO 
ESTAR SEGUINDO A NOVA BASE CURRICULAR

Estado deve seguir o cronograma que obriga a adaptação total do novo ensino médio a partir de 2022

Foto: Rogério Vital/Novo



30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2021www.novonoticias.com.br 10CULTURA

A Prefeitura do Natal divulgou, 
nesta semana, a programação de 
shows da edição 2021 do Natal em 
Natal. Artistas locais de diversos gê-
neros musicais farão parte da festa. 
O acendimento da árvore de Miras-
sol, no dia 19 de novembro, vai mar-
car a abertura oficial dos festejos.

De novembro até janeiro, a ci-
dade vai contar com apresentações, 
shows, espetáculos e exposições dos 
mais variados segmentos da cena ar-
tística natalense. O calendário já está 
em andamento com projetos reali-
zados nas quatro regiões da cidade 
através de editais de fomento, Lei 
Djalma Maranhão e aportes diretos 
do Município. Ações estão previstas 
para acontecer até o início de janeiro, 
contemplando desde o público in-
fanto-juvenil até os idosos, e sempre 
com acesso gratuito.

Com foco na promoção e valori-
zação do artista local, a programação 
do Natal em Natal 2021 vai aconte-
cer em polos no Centro Histórico 
(Rua João Pessoa e Espaço Cultural 
Ruy Pereira); Espaço Cultural Jesiel 
Figueiredo (zona Norte); Redinha 
(Réveillon) e Espaço Cultural Marile-
ne Dantas (Árvore de Mirassol). 

“Esse é um momento muito em-
blemático. Depois de tantas incerte-
zas, angústias e agruras, o segmento 

Ponto de encontro de intelectuais, 
artistas e profissionais liberais da cida-
de, que se reúnem para bate-papos e 
apreciações culturais, o Beco da Lama, 
localizado no Centro Histórico de Natal, 
está em processo de requalificação. Com 
80% das obras concluídas, a estrutura 
tem previsão de entrega para a segunda 
quinzena do mês de novembro. 

Grande centro da cultura natalense, 
o reduto dos boêmios; que compre-
ende o trecho da rua Vaz Gondim, na 
Cidade Alta; recebeu intervenção da 
Prefeitura do Natal desde 2019, com 
painéis de grafite assinados por artistas 
locais. Agora, em contagem regressiva, 
as intervenções estruturantes preten-
dem, depois de finalizadas, potenciali-
zar sua vocação de espaço para cultura 
e turismo. 

A secretária destaca que as obras 
vão valorizar ainda mais o lugar que 
pulsa cultura, arte urbana e que tem ao 

Prefeitura divulga atrações da 
edição 2021 do Natal em Natal 

Beco da Lama: revitalização 
no espaço cultural avança

cultural renasce forte e pujante 
com o início do Natal em Natal. 
Os tempos dolorosos já são par-
te do passado. Vamos agora com 
todos os cuidados e seguindo os 
protocolos devolver aos natalen-
ses a oportunidade de vivenciar e 
celebrar uma nova era”, destacou 
o prefeito Álvaro Dias. 

O secretário de cultura Dácio 
Galvão ressaltou no lançamento a 
importância dos investimentos na 
cultura como impulsionador da 
cadeia criativa da cidade, gerando 
emprego e renda, já que o segmen-
to cultural foi um dos mais afeta-
dos nesse cenário pandêmico. 

“Fomos o primeiro setor a pa-
rar e somos o último a retomar. 
Tivemos um período bem difícil, 

mas o militante cultural é resisten-
te e sabe se transformar em meio 
às tribulações. Os artistas não ti-
veram a oportunidade de se apre-
sentar ou expor seus trabalhos, 
mas não deixaram de produzir 
e de se movimentar. Agora eles 
terão a oportunidade de mostrar 
ao público seu talento. Vamos ter 
momentos de intensa emoção e 
alegria nesse recomeço”, projetou 
o secretário municipal de Cultura.

Além das atrações musicais, 
a Prefeitura também realiza uma 
série de eventos durante a cidade 
já nesse mês. Veja aqui

DIEGO NEGRELLOS
@diegonegrellos

PARAÍSO

LÁ VEM ELA! 

DELÍCIA

ROOTS

PANDEIRO

COMPRE AQUI 

SAI DO CHÃO

A Banda Eva está de malas prontas e vai desembarcar na ilha mais 
paradisíaca do Brasil. O “EVA EM NORONHA: SEM FILTRO” será 
gravado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, um projeto audiovisual 
e inédito. O registro será feito no Réveillon dos Ansiosos com toda 
exuberância e natureza de Fernando de Noronha.

Na próxima segunda-feira (01), a apresentadora Juliana Celli está de 
volta ao comando do Band Mulher, a jornalista estava afastada das telas 
por causa de uma cirurgia para ficar ainda mais maravilhosa. E como 
está chegando o Carnatal, a coluna conta em primeira mão a data de es-
treia do De Olho na Folia, que também terá Juliana Celli no comando, 
será no dia 29 de novembro e promete muitas novidades. Aguardem!

Com sabor inconfundível e qualidade reconhecida, os sanduíches do 
Gourmet Burger fazem sucesso entre os públicos de todas as idades. 
Em uma década, o pequeno negócio cresceu e conquistou novos es-
paços. Em Natal e região, somam-se cinco unidades: Capim Macio, 
Nova Descoberta, Tirol, Abel Cabral e Parque das Nações -Coophab.

Com responsabilidade, o Espaço Cultural Calígula, localizado na Jun-
diaí, vai promover sua primeira festa em ambiente aberto. É o “Reggae 
dos Vacinados”, confirmado para dia 6 de novembro, das 17h às 23h, 
na área externa do restaurante, localizado no Aliança Mall, na Aveni-
da Jundiaí, Tirol.

O Ribeira Boêmia já definiu data, local e quem será o homenageado 
da vez no projeto #RibeiraCanta. Dia 14 de novembro, a roda de sam-
ba se apresenta pela primeira vez na Cervejaria Oktos, na Via Cos-
teira, em Natal. Seguindo a ideia de reverenciar grandes nomes da 
MPB, o repertório agora é só com os sucessos eternizados na voz de 
Zeca Pagodinho. A abertura dos portões está marcada para 16h. Em 
novonoticias.com.br, você confere a matéria completa.

Seus problemas acabaram! O Carnatal vai ter vendas físicas! A Central 
do Carnatal está prevista para ser inaugurada na próxima quinta-fei-
ra, 4 de novembro, no Natal Shopping. E ATENÇÃO! Os três primei-
ros dias serão para PRÉ-VENDA EXCLUSIVA com cartão Riachuelo.

Prepara o fôlego! O Casanova vai comandar o after oficial da folia, 
quando acabar o Carnatal, você terá destino certo para continuar a 
festa. A partir da quarta-feira, 8 de dezembro, já vai ter animação na 
varandinha mais agitada da cidade. E o after segue até o sábado (11), 
serão vários DJs e muitas atrações para os mais animadinhos. Anota 
aí: Vai até o sol raiar!

Gustavo Brendo, Jozy Rocha e Rannier Lira estão pron-
tos para estrear com o programa “Bom de Ver”, neste 
sábado, às 13h30 na TV Metropolitano

longo do tempo abrigado bares, 
restaurantes e pequenos empre-
endimentos comerciais, com a 
repaginação na região. 

“O Beco vai reabrir com o 
pavimento todo requalificado, o 
piso foi nivelado; a parte da fiação 
foi embutida praticamente 100%; 
vai haver uma nova iluminação 

também; e o último estágio é jus-
tamente a revitalização dos grafi-
tes”, afirmou Joanna. 

A estrutura conta agora com o 
passeio único integrado feito em 
piso intertravado, um tipo de pa-
vimento de blocos pré-moldados 
que dá segurança de mobilidade 
ao pedestre.

Foto: Joana Lima

Foto: Arquivo Novo

Obras valorizam a arte urbana no Centro de Natal

Luzes da Árvore de Mirassol serão ligadas no próximo dia 19

Assista ao vídeo 
QR Code da matéria 
engorda entrevista 
com especialista 
Venerando Amaro
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VERGONHOSA

VIRAR A CHAVE

DIFERENCIADOS

NÃO TEM PERFIL

ACERTOU

DEMOCRACIA

Marcos Lopes
EM CAMPO

Atuação do ABC contra o Sousa pela segunda 
fase da fase eliminatória da Pré Copa do Nordes-
te foi de dar vergonha. Futebol pobre, paupérri-
mo, raquítico, horrível mesmo. Claro que o Sou-
sa não teve nada com isso e fez com folga o placar 
de 3 a 0 e que poderia ter sido mais. Não escapou 
ninguém no time do ABC. A volta é no dia 17 no 
Frasqueirão, quando o time de Moacir Júnior vai 
precisar vencer por quatro gols de diferença para 
levar a classificação “direta”. Vencer pela mesma 
diferença dá pênaltis. 

Agora é “virar a chave” esquecer momentane-
amente o fiasco do Marizão, e tentar inverter a 
vantagem da Aparecidense neste  domingo no 
Frasqueirão com o reforço do torcedor. O ABC 
precisa vencer a Aparecidense  por dois gols de 
diferença para levar a decisão para os pênaltis ou 
por três ou mais gols para avançar direto para a 
final do Brasileiro. Penso que o ABC repetindo a 
atuação que teve contra o Caxias passa  de forma 
suave pelo time goiano, mas tem que jogar como 
jogou contra o Caxias, disparadamente a melhor 
atuação do ABC em toda a temporada.

Moacir Júnior tem no elenco três jogadores di-
ferenciados, o meia Allan Dias e os atacantes 
Negueba e Wallyson que está recuperando toda 
a qualidade técnica que o consagrou. Os três 
“jogando” não tem quem escape dentro do Fras-
queirão. Que a Copa do Nordeste é fundamental 
do ponto de vista financeiro para 20222 ninguém 
discute, mas colocar mais um título nacional na 
história do clube também é importante. Queren-
do, o ABC tem bala para conquistar os dois ob-
jetivos secundários. O principal ele já conseguiu, 
o acesso para a Série C.

Souza, o presidente do América, definiu a volta 
do também ídolo Carlos Moura Dourado para 
a função de gerente de futebol ao lado de Rafael 
Ramalho, que será o Executivo da área. Penso 
que neste momento de reformulação nenhum 
dos dois tem o perfil para a função. Vejo no Exe-
cutivo de Futebol um profissional que conheça 
amplamente o mercado, que tenha ligações, con-
tatos e principalmente conquistas no segmento. 
Moura e Rafael são pessoas sérias e comprome-
tidas, mas sem o perfil que eu, e é a minha opi-
nião, entendo como o ideal para o cargo.

Por outro lado, Souza acertou com a renovação 
do contrato do treinador Renatinho Potiguar 
para a temporada 2022. Fez um bom trabalho no 
América, cometeu erros como todo o treinador 
comete, mas tem uma capacidade e um potencial 
enormes. Renatinho Potiguar já provou que tem 
capacidade, que é qualificado e que pode sim fazer 
um bom trabalho na recuperação do América.

Saudável para o ABC duas chapas concorrendo à 
presidência do clube. Isso é ponto pacífico! Agora, 
penso que não é hora de mudar o que está dando 
certo. O atual presidente Bira Marques que busca 
a reeleição, saneou o clube financeira e adminis-
trativamente e de quebra deu o acesso para a Série 
C. O bom trabalho deve ter sequencia, não é hora 
de mexer em time que está ganhando.

Duas chapas, sendo uma de oposi-
ção e uma da situação, se inscreveram 
para disputar as eleições presidenciais 
do ABC, marcadas para o dia 28 de 
novembro. A primeira foi “A Força 
da Frasqueira”, com o conselheiro 
Idamylton Garcia à frente da disputa 
para o cargo máximo do Executivo al-
vinegro. A outra foi a “ABC no Rumo 
Certo”, encabeçada pelo atual presi-
dente, Bira Marques, que tenta a reelei-
ção ao posto de mandatário.

Na chapa encabeçada por Idamyl-
ton, está também o conselheiro Judery 
Eliezer da Fonseca, candidato a vice. 
Na “ABC no Rumo Certo”, o atual 
vice-presidente de categorias de base, 
Fred Menezes, entra como postulante 
ao cargo de vice. As eleições vão apon-
tar a composição da diretoria executiva 
e do Conselho Deliberativo do Alvine-
gro no triênio 2022-2024.

Além de sair da Série C, o próximo 
mandatário rio vai se deparar com algu-
mas dificuldades. Um desses desafios 
será as questões orçamentárias, tendo em 
vista as limitações financeiras de ainda jo-
gar uma divisão na qual o clube não rece-
be valores expressivos de cota televisiva, 
tornando as receitas ainda mais escassas. 
Além disso, os reflexos da pandemia da 
covid-19 não foram nada animadores. 
Apesar da volta dos torcedores aos está-
dios, o clube ainda segue sendo impac-
tado diretamente afetado pela adesão de 
sócios, patrocinadores e, principalmente, 
das receitas de bilheterias.

Por isso, o NOVO Notícias pre-
parou um perfil com informações dos 
postulantes ao cargo máximo do Exe-
cutivo abcedista. No dia 28 de novem-
bro, um deles sairá vencedor, e será o 
responsável por conduzir o clube em 
meio aos desafios citados anteriormen-
te. Nesta primeira reportagem, conhe-
ça as principais propostas da Chapa “A 
Força da Frasqueira”. 

Idamylton Garcia, de 29 anos, é 
um empreendedor na área de tecno-
logia e marketing digital. Sua atuação 
profissional dentro do clube já acon-
tece há muitos anos, o natalense das 
rocas já é conselheiro do alvinegro 
desde 2012. Idamylton também lide-
rou o pleito pelas votações diretas no 
abc, além de ter participado ativamen-
te no processo que barrou a venda do 
Mais Querido à investidores envol-
vidos em escândalos. Atualmente, o 
candidato oriundo das arquibancadas é 
presidente da Torcida Camisa 12. AO 
NOVO Notícias, Idamylton comen-
tou alguns temas que estão em pau-
tas nesse processo eleitoral. Confira:  

Das arquibancadas à 
presidência: conheça chapa
que quer mudar o ABC 
OPOSIÇÃO REGISTROU CANDIDATURA PARA TENTAR VENCER A DISPUTA; 
ELEIÇÕES ESTÃO MARCADAS PARA O PRÓXIMO DIA 28 DE NOVEMBRO

Foto: divulgação

Implantar um programa de com-
pliance na gestão do clube, sobretudo 
no aspecto de contratos e quanto às 
questões trabalhistas, bem como, pro-

mover a integração entre os diversos 
setores administrativos e financeiros 
com o departamento jurídico, realizar a 
revisão de documentos e contratos. 

Vamos buscar sanar as questões 
estruturais, criar um centro de cus-
to para que o clube tenha ciência 
do quanto custa, de fato, a admi-

nistração do estádio, algo que não 
existe hoje, realizar a administração 
adequada desse importante patrimô-
nio e explorar suas potencialidades. 

É preciso avaliar potenciais de 
ampliação de receitas e oferta de 
atrativos para que o torcedor pos-
sa ter o Frasqueirão e o Complexo 
Esportivo como uma segunda casa. 
Por isso, vamos criar uma série de 

metas para que o estádio possa 
ser utilizado, suas áreas próprias 
no entorno se tornem rentáveis 
ao clube, além, claro, da eventual 
concessão legal para exploração de 
naming rights.

A profissionalização das cate-
gorias de base é fundamental para 
uma série de questões relacionadas à 
gestão do futebol e do próprio ABC 
e temos como meta a certificação 
como clube formador. Receber a 
chancela nesse sentido para que, a 
partir de uma base bem estruturada, 

com captação de atletas e intercâm-
bio, seja possível não apenas alimen-
tar o time profissional com jovens 
talentos mediante o investimento do 
clube no setor, mas também permitir 
que esses talentos possam se valori-
zar, ganhar vitrine e remunerar por 
meio de negociações futuras.

A manutenção ou não de um 
treinador passa por uma série de 
detalhes, como tempo de contrato, 
condições contratuais e filosofia de 
trabalho que merecem ser analisadas 
no tempo adequado. Agora, estamos 

todos na torcida de que ele e o elenco 
alcancem os objetivos da temporada 
e consigam reverter a vantagem nos 
jogos de volta da eliminatória para a 
fase de grupos da Copa do Nordeste 
e a semifinal da Série D. 

Dívidas trabalhistas 

Utilização social 
do Frasqueirão

Patrimônio do clube

Profissionalização da base

Manutenção da comissão e 
departamento de futebol
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