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ARTIGO

PSDB TEM LUGAR PARA AS MULHERES
E VAMOS FORTALECER NOSSA
REPRESENTAÇÃO
O PSDB no Rio Grande do Norte saiu
das urnas como o partido mais votado.
Elegemos 31 prefeitos, 25 vice-prefeitos
e 244 vereadores. Gestões tucanas administram a maior fatia do PIB local e
trabalham para atender diretamente
1.314.104 dos cidadãos potiguares, ou
seja, mais de 30% da população do Estado. O bom resultado é fruto de uma
campanha responsável, equilibrada,
afastada das promessas populistas e focada naquilo que realmente interessa:
melhorar a vida das pessoas.
Desse resultado, é parte essencial o
desempenho das nossas tucanas. No
Rio Grande do Norte, 17 mulheres estão
como prefeitas e vice-prefeitas em todas as regiões do Estado. Também ocupam mais de 60 cadeiras em Câmaras
Municipais, sendo sete mulheres como
chefes dos Poderes Legislativos locais.
Muito nos orgulha a reeleição das
prefeitas Iraneide Rebouças (Areia Branca), Maria Helena (Oho D’Água do Borges), Dejerlane Macedo (Pedro Velho) e
Sonyara Ribeiro (Lagoa de Velhos), prefeita mais jovem com 29 anos e também
a maior vitória proporcional feminina
pelo nosso partido, com 62,91% dos votos. Temos avanços em cidades importantes com Rossane Patriota em Ielmo
Marinho na região Metropolitana, Cinthia Sonale de Grossos, Lidiane Marques
de Tibau, na Costa Branca, e Fátima de
Pachica em Coronel João Pessoa, no Alto
Oeste Potiguar – apenas para citar algumas. Essa diversidade nos dá a certeza
de que continuaremos, sim, buscando o
que há de melhor em cada canto desse Estado, para gerar desenvolvimento
com justiça social.
Outro ponto que merece destaque
é o trabalho inovador do PSDB-Mulher,
que ajuda no desempenho eleitoral e
da gestão das nossas tucanas. A presidente da União dos Vereadores e Vereadoras do Rio Grande do Norte (UVERN),
Larissa Rosado, que foi deputada em
vários mandatos e hoje defende a luta
das mulheres na Câmara de Mossoró,
tem percorrido os municípios e lutado
a favor do crescimento das mulheres,
como presidente do PSDB Mulher RN.
Queremos ainda destacar a luta da
ex-presidente da Câmara Municipal,
Irmã Lila, única índia candidata a pre-

Foto: divulgação

Ezequiel Ferreira de Souza*
Presidente Estadual do PSDB Potiguar
feita pelo PSDB e que conquistou 6.064
votos. E agora vai mobilizar o Tucanafro
Potiguar, núcleo do partido em combate ao racismo, melhorando as condições políticas, econômicas e sociais dos
negros, pardos e índios. A vice-prefeita
Riane Guedes (Jaçanã) também merece destaque na Diversidade Tucana,
aqui no Rio Grande do Norte vai lutar
pelos interesses das causas LGBTQIA+.
Para além do resultado das urnas,
outras conquistas como partido também foram importantes. Uma delas os
desafios atuais que a pandemia da COVID-19 trouxe aos gestores públicos e
para as mulheres que estão à frente das
prefeituras lidando com as demandas
da pandemia. O PSDB se sente muito
orgulhoso de dar espaço para as mulheres e tem pessoas com qualificação
e competência. A pandemia tem sido
um momento difícil para a humanidade. Ninguém poderia imaginar seus
efeitos e consequências. Superar este
momento é um desafio imenso. Gerações de políticos não tiveram a oportunidade de lidar com algo inédito, que
exige muto de nós gestores. Mas vamos
vencer e superar tudo isto juntos.
O PSDB Potiguar vai lutar em 2022
para ampliação da participação de todos e todas na vida pública e partidária.
Vamos juntos e juntas criar oportunidades e bandeiras para inserir a mulher e
fortalecer nossa representação na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados.
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KELPS DE OLHO EM FÁBIO
O deputado Kelps Lima fez vários elogios ao MInistro Fábio Faria na última quinta-feira no plenário
da AL. A coluna perguntou ao parlamentar como
ele avalia a presença do Ministro Potiguar nesse momento de transformação digital para o Brasil. “Ter um
Ministro de Estado em uma posição tão estratégia é
muito bom para o Rio Grande do Norte. Fábio já vem
se mostrando muito influente em Brasília desde o
mandato passo, quando garantiu recursos estratégicos fundamentais para Saúde no Governo Temer e
ocupando um lugar de destaque na Mesa da Câmara. Agora como Ministro conseguiu um feito histórico e de repercussão mundial que foi o leilão do G5.
Todos sabem que eu acho que tecnologia é um dos
caminhos para desenvolver o país e este foi um grande passo. Fábio está de parabéns”, disse o deputado.
Já há quem enxergue que Kelps tem olhos voltados para uma composição com Fábio, buscando indicar o candidato ao governo na chapa do ministro, que
vai disputar o senado.

ROSALBA NA CPI
Nos bastidores da CPI da Arena das Dunas está
pronto o requerimento para a convocação da ex-governadora Rocalba Ciarlini. Tudo vai depender do ataque que a oposição fizer ao Governo do Estado em relação à CPI da Covid. O jogo de xadrez está montado.

OS INCENDIÁRIOS
Plantadores da discórdia começaram a espalhar a
informação de que o deputado Ezequiel Ferreira de
Souza, presidente da Assembleia Legislativa, havia
ficado chateado com a governadora Fátima Bezerra
por não assumir o governo durante a viagem da petista. Os incendiários alegavam que haveria um acerto nesse sentido. A “fake news” foi desmentida por
membros do alto escalão do Governo. “Esse compromisso nunca existiu”, disse um membro do Governo.

PREFEITO MARQUETEIRO
O prefeito Allyson Bezerra estava agindo na eleição de Guamaré como uma espécie de marqueteiro.
Ele orientou a campanha de Gustavo Santigo (Solidariedade). Allyson acreditava que a sua popularidade chegaria à cidade e teria algum efeito no pleito.
Decepção total...

FOCO NA EDUCAÇÃO
Na reunião da bancada federal para debater o orçamento de 2022, a deputada Natália Bonavides (PT)
ficou de olho nas emendas solicitadas para a área de
educação. “Recebemos propostas do Governo do Estado, da UFRN, do IFRN, da UERN, e de outras instituições. Vamos analisar as demandas com toda dedicação até semana que vem, que é prazo da indicação,
para assim podermos contribuir com as políticas públicas do nosso estado”, disse a parlamentar.

OLHANDO PARA O FUTURO
Como parlamentar, quem sempre atuou com
emendas na área da educação foi a governadora Fátima Bezerra. A bandeira deu certo. Natália tenta se
inspirar no exemplo de Fátima.
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Bancada federal recebe
demandas de emendas à LOA
PREFEITO ÁLVARO DIAS FOI PESSOALMENTE SOLICITAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE NATAL; GOVERNO DO ESTADO TAMBÉM APRESENTOU DEMANDAS PARA A SAÚDE
A bancada federal do Rio
Grande do Norte se reuniu na
manhã desta segunda-feira (8)
para discutir sugestões de emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para
2022. O encontro aconteceu no
auditório da Fiern e contou com a
presença de representantes de algumas prefeituras, como a do Natal e do Governo do Estado, além
de secretarias estaduais e outras
instituições públicas e privadas.
Os parlamentares foram coordenados pelo deputado federal
Benes Leocádio, que esteve no
evento acompanhado dos colegas Walter Alves (MDB), Natália
Bonavides (PT), General Girão
(PSL) e Carla Dickson (PROS),
além da senadora Zenaide Maia
(PL). Os deputados Beto Rosado
(PP) e Rafael Motta (PSB) mandaram representação por meio
de assessores, já o deputado João

Maia (PL) e o senador Styvenson
Valentim (PODE) precisaram
adiantar o embarque para Brasília.
O coordenador da bancada
federal do RN, deputado Benes
Leocádio, fala sobre a importância dos parlamentares se reunirem
em Natal. “Resolvemos fazer - a
reunião - aqui na capital para facilitar a participação de todos
aqueles entes e representantes
que gostariam de se fazer presentes nesse momento de discussão tão importante para o povo
potiguar”, diz Benes. A bancada
tem até o próximo dia 16 para
entregar a ata com as indicações
de emendas à Comissão Mista de
Orçamento.
O prefeito de Natal, Álvaro
Dias (PSDB) foi pessoalmente ao
encontro para solicitar a alocação
de recursos na LOA a serem destinados para as obras de construção do novo Hospital Municipal

Foto: Rodrigo Maker

Reunião em Natal agilizou a apresentação de sugestões

de Natal. O equipamento tem um
orçamento total de R$ 130 milhões, e o município já dispõe de
R$ 16 milhões, o que representa
12% do valor total da obra.
“Viemos reforçar o pleito
para a garantia de mais recursos
para a Prefeitura construir o prédio próprio do Hospital Munici-

pal”, disse o prefeito Álvaro Dias
(PSDB).
O Governo do Estado, representado na reunião pelo Secretário de Planejamento, Aldemir
Freire, também propôs demandas
para a área da Saúde. Na ocasião
foram apresentadas duas solicitações à bancada, além de um por-

tfólio de investimentos para as
emendas individuais.
O deputado federal General
Girão (PSL), destaca algumas preocupações, mas garantiu o emprenho para melhorar a qualidade de
vida do povo potiguar.
“A nossa preocupação é que
as demandas do Estado são muito
grandes. Então, além de estarmos
avaliando colocar emendas individuais e também convencer bancada a colocar alguma emenda de
bancada para esse pedidos, que sei
que vão gerar empregos, renda e
melhoria na qualidade de vida da
população, nós também vamos
levar demandas para os ministérios”, diz General Girão, que
justifica a intenção em acionar os
ministros de Estado: “por exemplo, as demandas da saúde são
impossíveis de serem atendidas só
com emendas de bancada, então
vamos levar isso para lá”.

Foto: Carlos Azevedo/Novo

Arthur Virgílio diz ser
candidato diferente de
Doria e Leite

Prefeito eleito foi apoiao por Hélio Willamy, prefeito indeferido pelo TRE

Em eleição
suplementar, Guamaré
tem novo prefeito

A cidade de Guamaré realizou neste
domingo (7) eleições suplementares para
prefeito da cidade e elegeu Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, do PSB. Ele obteve 61,16% dos votos (6.984) contra 38,94%
(4.436) do candidato Gustavo Henrique
Miranda Santiago, do Solidariedade.
O resultado do pleito de 2020 estava
sub judice, pois a Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Norte havia indeferido o registro de candidatura do candidato vencedor, Hélio Willamy Miranda da Fonseca

– ele obteve 6.347 votos no total, equivalente a 50,44% ao final da apuração.
Em setembro, o Tribunal Superior Eleitoral julgou recurso de Hélio
Willamy e, por unanimidade, manteve a
decisão do TRE-RN, que agendou as eleições suplementares para 7 de novembro
O prazo limite da diplomação do prefeito
e vice-prefeito eleitos é 30 de novembro de
2021. A data será fixada, por meio de Portaria, pela juíza Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, titular da 30ª Zona Eleitoral

O terceiro nome da disputa interna
do PSDB para concorrer à presidência
da República a visitar Natal, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur
Virgílio se reuniu com filiados e militância tucana potiguar na noite deste sábado (6), e se mostrou focado em não ser
apenas um mero candidato, mas sim um
“cruzado”, segundo ele, em defesa de
direitos, da democracia e da Amazônia.
“Eu tenho uma diferença quando se
trata de outras candidaturas. Eu estou
numa cruzada. É uma cruzada pela democracia e pela Amazônia. A democracia no sentido amplo, pegando tudo que
ela pode beneficiar, negros, mulheres,
índios, pessoas... Esses direitos são o que
dirão se o Brasil é uma democracia de
verdade ou não é. Hoje ele não é”, disse
o ex-senador Arthur Virgílio Neto.
Questionado sobre os seus adversários nas prévias do PSDB, Eduardo
Leite e João Doria, o ex-senador foi
enfático ao ressaltar que há uma grande diferença entre ele e os candidatos
governadores.

“Eles são candidatos, eu sou um cruzado. Candidato faz concessão, é bonzinho, vive de sorrisos fáceis. Eu sorrio,
mas se tiver motivo para isso. Quando
vejo o povo com fome, quando vejo um
quadro de ‘pré-revolta’ no país, quando
vejo que 106 milhões de brasileiros não
têm plena, não tem 100% de garantia
de segurança alimentar... como posso
achar isso normal?” diz Arthur Virgílio.
Ausência de lideranças
O deputado Ezequiel Ferreira, presidente do PSDB no RN, faltou ao encontro com o pré-candidato tucano,
assim como o fez no último dia 29 de
outubro, quando o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite, também esteve em Natal e foi recepcionado apenas pelo prefeito da capital
potiguar, Álvaro Dias. O presidente do
parlamento estadual só esteve presente
em um evento de campanha das prévias
tucanas, que foi o do dia 27 de agosto, quando o governador de São Paulo,
João Doria, visitou a cidade de Natal.
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Sogro do piloto de Marília Mendonça diz
que genro costumava passar férias no RN
GERALDO MEDEIROS JÚNIOR TINHA UMA RELAÇÃO MUITO AMIGÁVEL COM FAMILIARES NO RN, E ESTAVA PROGRAMANDO A
PRÓXIMA VINDA A NATAL PARA O ESTE ANO, CONFORME CONTOU O SOGRO DELE EM ENTREVISTA EXCLUSIVA AO NOVO
Ao voltar para casa, no início
da noite, ele comentou sobre a
tragédia com a esposa, que respondeu dizendo que a notícia ainda era pior, e então contou quem
era o piloto do táxi aéreo que caiu
no interior de Minas Gerais.
O piauiense Geraldo Medeiros Júnior fez a vida na capital
federal, onde conheceu a potiguar
Katarina, que foi para Brasília
onde trabalha no Ministério da
Educação. O casal tem dois filhos,
de quatro e onze anos, e costumava visitar o Rio Grande do Norte
rotineiramente durante as férias.
“Eles chegavam aqui, passavam em casa e iam logo para a
praia. A minha relação com ele era
a melhor possível, muito amigável.
Ele é nordestino, do Piauí, e nordestino você sabe como é diferente”, diz Hamilton Santiago, relembrando a boa relação com o genro

Foto: Lucas Costa/Novo

Hamilton não foi ao enterro do genro por preocupação com a Covid, mas esteve no NOVO falando com exclusividade

Seu Hamilton relembrou
também uma conversa bem específica que teve com o genro,
na última vez em que ele esteve
no RN, quando o piloto contou
ao sogro sobre seu anseio pela
aposentadoria. “Ele me falou: ‘eu
estou lutando muito por minha
aposentadoria’. Aí quando voltou

para Brasília, que chegou em casa,
me ligou dizendo: ‘seu Hamilton,
quando cheguei aqui, já tinha
chegado pelo Correio a minha
aposentadoria’”, conta Hamilton
Santiago.
Apesar de conseguir a aposentadoria, a paixão pelos ares fez com
que Geraldo não deixasse o ofício,

e continuou a prestar serviços para
a empresa de táxi aéreo que levava
a cantora Marília Mendonça para o
show no interior de MG.
Com a proximidade do fim de
ano, seu Hamilton já tinha uma
certeza, que infelizmente foi desfeita: a filha Katarina e o genro
Geraldo Medeiros, viriam para

Natal comemorar as festividades
da época em família. “Ele ia entrar de férias e vinha pra cá. Ele
gosta daqui”, diz Hamilton Santiago, que optou não ir a Brasília
para o sepultamento do genro,
por precaução para evitar contaminação pela Covid-19 pois faz
parte do grupo de risco.

DANIELA FREIRE
PAPO COM WALTER ALVES

PRAZO

JUSTO

“Num contexto de conversas em torno de alianças políticas, não se pode fechar portas”. Foi assim que o presidente do MDB no RN, deputado
Walter Alves, respondeu à pergunta da coluna sobre a possibilidade de ele ser candidato a vice de
Fátima Bezerra em 2022, numa articulação que
lançaria o seu pai e ex-senador Garibaldi Alves
candidato a deputado federal, deixando a vaga
do Senado livre na chapa governista. Questionado sobre em que pé estão as negociações com
o PT, se avançadas, em repouso ou longe de um
desfecho, Walter comentou que nesse momento
as conversas ocorrem “sem açodamento, ouvindo as bases”. “Para, no momento certo, tomar a
melhor decisão para o partido e, sobretudo, para
a construção de uma aliança que possa ajudar a
transformar o nosso estado”, afirmou. Na opinião
do deputado, o RN “precisa voltar a ser mais atrativo economicamente, como já foi em passado
recente” e citou o período em que o Estado era
chamado de “tigre ensolarado”, pelo crescimento
diferenciado. “Temos potencial e precisamos gerar empregos e oportunidades para o nosso povo.
Recuperar o tempo perdido”, comentou. A pedido
da coluna, Walter Alves também avaliou a gestão
da pandemia de covid-19 no Brasil. “Infelizmente, os números atestam que não lidamos bem com
a pandemia no Brasil. Vejam, o nosso país possui
2,7% da população mundial e as mortes por covid
entre brasileiros, mais de 600 mil, representam
cerca de 12% das mortes que ocorreram em todo
o mundo. Somos o 2° país com mais mortes em
números absolutos e o 7° em números proporcionais”, destacou, apontando que “apostou-se num
discurso de choque entre as medidas de proteção
às vidas das pessoas e a defesa da economia”.

O vereador Robério Paulino, do PSOL, tem
reclamado publicamente da pressa que a Prefeitura de Natal e alguns vereadores têm tido
para aprovar o novo Plano Diretor de Natal. Na
opinião dele, o prazo de dois meses estabelecido para a votação é “curtíssimo para um assunto
tão importante para a cidade”. “Passando nas comissões como um trator, com pouca discussão.
Tudo será feito em apenas dois meses”, contou o
vereador à coluna.

A pandemia dos não vacinados
também mostra a necessidade
urgente do passaporte da vacina.
Se novas ondas estão surgindo,
principalmente, por conta da
quantidade de pessoas que não se
imunizam, nada mais justo do que
exigir vacinação completa para ter
acesso a locais públicos e privados
com concentração de pessoas.

APERTADO

ENERGIA EM PAUTA

Segundo o parlamentar, o plano da maioria dos
edis é “passar o trator”. Robério defende que os
vereadores tenham até pelo menos abril, pela relevância de tema, para discutí-lo. “Um plano que vai
orientar a questão urbanística por décadas. Precisaria cautela da casa na discussão”, disse ele.

ALERTA
O RN tem cerca de meio milhão de pessoas que
não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal e a “pandemia dos não vacinados”,
como tem sido chamada a nova onda de covid-19
em alguns lugares no mundo, parece que quer
dar as caras por aqui também, conforme apontam indicadores que monitoram a pandemia.

HORA DE CAMPANHA

Diante dos números dos não imunizados no Estado potiguar, não seria hora de o governo viabilizar uma campanha forte e direta, que atinja
todos os públicos, convocando a população a
tomar as doses necessárias da vacina?

A governadora Fátima Bezerra
cumprirá esta semana, na Dinamarca, uma agenda administrativa voltada para os negócios na
área de geração e armazenamento
de energias e produção de hidrogênio verde. “A perspectiva é de
mais investimento e empregos
para o RN. Vem coisa boa por aí!”.

Uma das imagens dos
últimos dias é a cara de
satisfação do ministro
potiguar das Comunicações Fábio Faria, sentado
ao lado do presidente Jair
Bolsonaro e do presidente da Câmara Federal
Arthur Lira, durante o
leilão do 5G. O evento
deu enorme visibilidade a
Fábio na mídia nacional

GIRO PELO TWITER
> ...do jornalista Ricardo Kotscho: “Sérgio Moro e Dallagnol: cai a
máscara dos golpistas de toga que geraram Bolsonaro”;
...do jornalista Josias de Souza: “Rosa Weber determina que a cara
dos neomensaleiros seja levada à vitrine. A ministra suspendeu o orçamento secreto”;
...do governador em exercício Antenor Roberto: “Pela terceira vez,
assumo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Agradeço
por essa honra, a confiança depositada pela governadora Fátima Bezerra. De forma serena, conduziremos a agenda de governo com toda
dedicação”.
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Governo quer apuração
sobre falta de
atendimento que levou
à morte de idoso
CONHECIDO COMO ZÉ WILLIAM, ELE CHEGOU A GRAVAR VÍDEO, NA
ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, RELATANDO QUE NINGUÉM O ATENDEU NO
HOSPITAL
O governo do Estado instaurou uma sindicância para apurar
os fatos que levaram à morte
do idoso, identificado como Zé
William, na última sexta-feira
após ter o atendimento negado
no hospital Walfredo Gurgel.
O caso ganhou repercussão nas
redes sociais após a divulgação
de um vídeo em que o idoso
aparece na frente do hospital
informando que foi encaminhado para uma Unidade de Pronto
Atendimento, mesmo com dores
no peito e afirmando que estava
com sintomas de um infarto.
“Já fui aqui na assistência social, falei com o pessoal, falei com
vigilante, falei com todo mundo.

Ninguém me atende, mandaram eu procurar uma UPA”,
disse William em vídeo encontrado pela família.
O idoso foi intubado no
Hospital dos Pescadores, mas
morreu pouco depois, vítima de uma parada cardíaca.
Na manhã desta segunda-feira
(8), a governadora Fátima Bezerra (PT), usou as redes sociais para falar sobre a morte
do idoso. Ela lamentou o falecimento de William e disse
que determinou uma apuração
rigorosa do caso.
“Isso é inadmissível, ainda
mais para nós que trabalhamos
diuturnamente por um SUS
humanizado, universal e acessível”, escreveu a governadora.
A Secretaria de Estado da
Saúde Pública (Sesap) emitiu

THAISA GALVÃO

nota sobre o caso comunicando a instauração da sindicância “para que se faça uma
apuração aprofundada dos fatos, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.”
A nota ainda explica que a
Rede de Atenção às Urgências
e Emergências é constituída de
diferentes “portas de entrada”,
como as UPAs, UBS, hospitais
de Urgência, SAMU 192, leitos
de retaguarda e sala de estabilização, entre outros.
“No caso do paciente citado, informamos que ele foi
encaminhado para o Hospital
dos Pescadores, que possui o
perfil adequado para ofertar
o atendimento que o mesmo
necessitava, conforme o fluxo
assistencial do SUS”, explicou
a SESAP.

www.novonoticias.com.br

Morre exsecretário Luiz
Eduardo Carneiro
O PROFESSOR LUTOU CONTRA OS EFEITOS DA
COVID-19 DURANTE SEIS MESES E INTERNAÇÃO
Um dos nomes mais influentes dos bastidores políticos do
RN, o professor e ex-secretário
de Estado Luiz Eduardo Carneiro
Costa morreu neste domingo (7),
em decorrência de complicações
da Covid-19. Ele estava internado no Hospital da Unimed desde
maio, onde enfrentava as consequências da doença, tendo passado por momentos de melhora
e piora nesse período. Recentemente, o professor Luiz Eduardo apresentou uma considerável
recuperação, chegando a ser extubado na última sexta-feira (5).
Apesar da melhora, o professor
aposentado de 75 anos não resistiu às complicações da doença.
Figura ilustre nos bastidores
políticos, Luiz Eduardo Carneiro
teve a oportunidade para desempenhar seu conhecimento técnico
em favor do povo do Rio Grande do Norte, quando ocupou,
no Governo de Garibaldi Alves
Filho, o cargo de Secretário de
Assistência Social, tendo comandado a Casa Civil do RN em outra
oportunidade. O professor Luiz

Foto: Arquivo/NOVO

Luiz Eduardo Carneiro

Eduardo também contribui com
o mandato de Garibaldi no Senado Federal, ocupando o cargo de
assessor parlamentar.
Em duas oportunidades o
professor Luiz Eduardo Carneiro encarou as urnas. Em 2004 ele
foi indicado pelo então PMDB a
compor chapa com Luiz Almir
(PSDB) na disputa pela Prefeitura do Natal. Quatro anos depois,
Luiz Eduardo voltou a ser indicação do PMDB para o cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada
por Fátima Bezerra (PT), quando
a então deputada federal foi derrotada por Micarla de Souza.

thaisagalvao.com.br

ROGÉRIO SEM PALANQUE
O prefeito de Natal Álvaro Dias não fala sobre o assunto, mas a
coluna teve a informação de uma conversa dele com o ministro
Rogério Marinho, em Brasília, onde ele foi repetir, pessoalmente
a Rogério, o que já havia dito no encontro com o governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, há poucos dias: que não será
candidato no próximo ano. Fonte que conversou com Rogério diz
que Álvaro teria sugerido ao ministro lançar candidatura de Carlos
Eduardo Alves a governador. O muído tá esquisito. Pré-candidato
a senador, Rogério já tem uma chapa onde o candidato a governador é o deputado Benes Leocádio. Lembrando que a mistura Rogério/Carlos é pra lá de indigesta já que os dois nunca se bicaram.
Soaria falsa. Rogério segue ainda sem palanque.

SOPA

Bastou a hipótese de uma chapa com Rogério para o Senado e Carlos Eduardo Alves para o governo ser ventilada, para o ex-prefeito
de Natal correr para tirar foto com aliados de Rogério e marcar
para tomar ‘uma sopa’ com alguns deles. A postagem chamou
atenção apenas do grupo do deputado Benes Leocádio, que não
gostou da brincadeira, já que Benes é, até agora, o ‘governador de
Rogério’. A falsidade continua rolando solta.

ZERINHO OU UM
Apesar de posar de candidato, o ministro Rogério Marinho sabe
que ainda não sabe se vai disputar uma vaga do Senado. Se continuar pontuando mal nas pesquisas, Rogério deve permanecer
assinando como ministro do Desenvolvimento Regional até o fim
da gestão do presidente Bolsonaro. Lembrando que o colega de
Ministério, Fábio Faria, que também quer a única vaga de senador,
escorrega nos números igual a Rogério. E apesar de se apresentar
como senadorável, corre o risco de entrar na disputa para manter
sua cadeira de deputado.Faltam só 90 dias para os dois, ou pularem do barco ou tirarem um par ou ímpar para saber quem será
o candidato de Bolsonaro no RN, se isso quer dizer alguma coisa.

JANTAR TUCANO
Colega de Senado do tucano Arthur Virgílio, que veio a Natal pedir apoio do PSDB
na prévia do partido para escolha do candidato a presidente, o ex-senador José Agripino recebeu o amigo amazonense no sábado, depois da coletiva no Versailles. Virgílio
e a esposa Elisabeth foram recebidos por
Agripino e Anita Maia, o ex-deputado Felipe Maia e Natália, e como convidado o
casal Augusto Carlos Viveiros e DaGraça.
Arthur Virgílio divulgou o encontro. Agripino e Felipe, não.

BEM-VINDO
Sem apoios políticos no Rio Grande do
Norte, Arthur Virgílio saiu de Natal com
amizades reforçadas. Do ex-senador Geraldo Melo, recebeu presente. O mimo foi
entregue no hotel Vogal, onde o ex-prefeito de Manaus e a mulher Elizabeth pernoitaram, antes de seguirem para João Pessoa.

CHECK IN
A governadora Fátima Bezerra está em
trânsito. Para cumprir agenda na Dinamarca, ela embarcou num voo da TAP na noite
deste domingo em Recife, com destino a
Lisboa, onde desembarcou às 9h40 desta
segunda. Na manhã desta terça a governadora embarca para Copenhagen, na Dinamarca, onde chegará por volta do meio
dia. A agenda de trabalho começa às 10 da
manhã da quarta, se estendendo até o final
do dia de sexta-feira. Retorno na volta com
chegada a Natal prevista para às 21h30.

CURTAS e compartilhe
Do Twitter de Marília Mendonça em outubro/21
> Esse ano ninguém vai me parar, eu sigo, sigo
forte. (30/10)
> Aiiii gente, desculpa, mas eu tô amando
tanto a vida que nem quero dormir... (23/10)
> TÔ FELIZ PRA CARAAAAAAAAAAAL** (15/10)

LÁ E LÔ

com
Marília
Mendonça

Você compõe há muito tempo, mas está fazendo shows há poucos meses; o que mexe
mais com você, escrever ou cantar?
-Escrever não tá dando tempo, né? Graças a Deus, porque quando a gente começa a fazer alguma coisa a gente
tem que focar. Mas tá vindo o próximo DVD e a gente tá
voltando a escrever para fazer o repertório novo.
Quem é famoso que já cantou as letras de
Marília Mendonça?
-Henrique e Juliano, Jorge e Matheus, Cristiano Araújo, Lucas Luko, Wesley Safadão, Aviões do Forró, uma
turma grande.
Mas agora quem
vai fazer sucesso com essas letras é você.
-Se Deus quiser...
risos
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Fórum Negócios reúne grandes nomes do
empreendedorismo brasileiro, esta semana,
no Teatro Riachuelo, de forma presencial
PARTICIPAM ESTE ANO CAROL PAIFFER, THIAGO NIGRO, BRÁULIO BESSA, JOÃO KEPLER, RICARDO BELINO, ESTER
JABLONSKI, BEN ZRUEL, MARCELO BARATELLA, LEILA NAVARRO, JOÃO CRISTOFOLONI, MARCOS SCALDELAI, DANIEL
CASTANHO, LUIZ CANDREVA, SAMUEL BORTOLIN E DAVI BRAGA
Depois de uma experiência virtual, em 2020, em virtude da pandemia
do coronavírus, o Fórum Negócios
volta a ser presencial. O ‘Rock in Rio’
do empreendedorismo será realizado
nos dias 10 e 11 de novembro, no
Teatro Riachuelo, e promete oferecer uma experiência exclusiva com os
melhores palestrantes do Brasil.
O formato já conhecido do público não mudou em relação aos
anos anteriores, quando foi realizado na Arena das Dunas. São 16
palestrantes se revezando no palco,
nos dois dias de evento, entre palestras e bate-papos com o CEO
do Fórum Negócios, jornalista Jean
Valério. O evento abre as portas às
15h, seguindo até às 22h.
“O Fórum Negócios transforma vidas e negócios através de uma
experiência imersiva, com conteúdo

inovador, ferramentas e trilhas de conhecimentos sobre os sete pilares que
formam a base de todo empreendedor de sucesso”, destaca o jornalista
Jean Valério, idealizador e CEO do
Fórum Negócios, referindo-se aos
sete pilares batizados por ele de “O
Novo Poder”, que deve dar vida ao
‘Clube Fórum Negócios’: Vendas,
Marketing, Gestão, Investimentos,
Networking, Inteligência Emocional
e Posicionamento.
Vão estar no palco do Teatro
Riachuelo, entregando um conteúdo
rico e transformador este ano: Carol
Paiffer, Thiago Nigro, Bráulio Bessa,
João Kepler, Ricardo Belino, Ester
Jablonski, Ben Zruel, Marcelo Baratella, Leila Navarro, João Cristofoloni, Marcos Scaldelai, Daniel Castanho, Luiz Candreva, Samuel Bortolin
e Davi Braga.

Networking e 50 milhões
de reais em negócios
Em cinco edições, já
passaram pelo palco do
Fórum Negócios mais de
50 palestrantes de renome
nacional e internacional,
somando mais de 150 horas
de conteúdo, mais de R$ 50
milhões em negócios gerados e mais de 20 mil empreendedores impactados.
O Fórum Negócios volta ao Teatro Riachuelo ainda
mais robusto, depois de dois
anos sendo realizado na Arena das Dunas. A 2ª edição,
em 2017, foi a única edição
realizada no Teatro Riachue-

lo até agora. Nesta edição de
2021, a sexta, o evento vai
apresentar uma curadoria
certeira de conteúdo, com
mentores de alto nível, e promete gerar oportunidades
para quem deseja conquistar
resultados extraordinários.
“O que determina o seu
sucesso não é a sua condição, mas sim a sua decisão de
participar desta experiência
incrível. Costumo dizer que é
a ponte para o futuro”, disse
Jean, um entusiasta do evento, que tem como sócios André de Paula e Jeanny Damas.

Estrutura

Além das palestras
principais, o gerente de
marketing do evento, Gabriel Corrêa, diz que terão
painéis especiais com atrações surpresas e com os
próprios palestrantes. Ele
lembra que o evento tem
ingressos limitados e que as
vendas estão a todo vapor.
“O Fórum deste ano vai
receber 1.500 pessoas nos
dois dias e está bem concorrido. Já vendemos mais
de 90% dos ingressos. Então se alguém tiver interesse é bom correr”, diz Gabriel, animado com a volta
presencial do evento.
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Clube Fórum Negócios
Outra novidade durante o evento deste ano será o lançamento do ‘Clube Fórum Negócios’, que tem como objetivo
construir um ecossistema ideal para crescer sete vezes mais,
de forma exponencial.
“Após 20 anos empreendendo, eu cheguei a uma conclusão: as conexões certas podem te levar aonde você quiser,
mas sem o conhecimento base dos sete pilares essenciais,
você não terá resultado satisfatório, ou até mesmo não terá
resultado algum”, ensina Jean Valério, presidente do LIDE
RN e CEO do Fórum Negócios, e que vai lançar o ‘Clube
Fórum Negócios’ durante a 6ª edição do Fórum Negócios,
nos dias 10 e 11 de novembro, no Teatro Riachuelo.

PRINCIPAIS PALESTRANTES
PROGRAMAÇÃO
DIA 10 - QUARTA FEIRA

THIAGO NIGRO

CAROL PAIFFER

RICARDO BELLINO

Além das palestras principais, o gerente de marketing do
evento, Gabriel Corrêa, diz que
terão painéis especiais com atrações surpresas e com os próprios
palestrantes. Ele lembra que o
evento tem ingressos limitados e
que as vendas estão a todo vapor.
“O Fórum deste ano vai receber
1.500 pessoas nos dois dias e está
bem concorrido. Já vendemos
mais de 90% dos ingressos. Então
se alguém tiver interesse é bom
correr”, diz Gabriel, animado
com a volta presencial do evento.

A nova Shark do programa
Shark Tank, CEO da Atom, é
graduada em Administração de
Empresas, e atua no mercado financeiro desde 2005. Desde a sua
primeira operação até hoje seu
foco sempre foi no daytrade: compra e venda de ativos no mesmo
dia. Carol é uma das poucas mulheres que se arriscam nessa profissão.
Seus principais estudos sempre foram focados na disciplina.

Um dos mentores mais procurados do mercado, Ricardo
Bellino é o empreendedor brasileiro que conseguiu trazer a
mega agência estadunidense Elite
Models para o país. Além disso, também é conhecido por ter
convencido Donald Trump, o
ex-presidente dos EUA, a ser seu
sócio em apenas 3 minutos.

14h00 – ABERTURA PORTAS DO TEATRO RIACHUELO
14h30 – INÍCIO FÓRUM NEGÓCIOS EXPERIENCE 2021
14h40 - MARCELO BARATELA – TEMA: VENDAS: Execução consistente, a maior vantagem competitiva em vendas
15h25 - SAMUEL BORTOLIM – TEMA: Supere todos os seus
limites
16h10 - ESTER JABLONKY – TEMA: Empreendedorismo e
excelência empresarial
16h45 - PAINEL SEBRAE – JEAN VALERIO, ESTER E
CONVIDADOS
17h20 - JOÃO KEPLER – TEMA: O Negócio por Traz das
Startups – Seja investidor profissional
18h05 - LEILA NAVARRO – TEMA: Liderança e motivação
pata engajamento de equipes
18h50 - DAVI BRAGA – TEMA: Como criar negócios inovadores com pouco investimento.
19h25 - DANIEL CASTANHO – TEMA: A educação do futuro, a escola personalizada
20h20 - RICARDO BELINO – TEMA: O poder do networking e da ação para a transformação
21h05 - HANS DONNER – TEMA: LIVE YOUR TIME: Em
busca de um design inspirado no
22h05 – ENCERRAMENTO – ATRAÇÃO SURPRESA
DIA 11 QUINTA FEIRA

JOÃO KEPLER
BRÁULIO BESSA
DAVI BRAGA

Empreendedor desde os 12
anos, Davi representa a forte juventude empreendedora brasileira. Fundador & CEO da Jovens
Protagonistas, escritor best seller,
Forbes Under 30.

Poeta, cordelista, declamador
e palestrante brasileiro, Braúlio
Bessa é inspirador e extremamente criativo. O poeta acumula
aparições na televisão, é produtor
de conteúdo audiovisual e autor
de livros.

O maior investidor anjo do
Brasil. Empreendedor seral e
especialista em startups, João
Kepler também é apresentador de TV, conferencista e podcaster. Autor de best sellers,
por trás de livros como Gestão
Ágil e Smart Money (tido como
a “bíblia” do empreendedor).

HANS DONNER

Um dos mais respeitados designers do nosso tempo, Hans Donner é considerado um mestre na arte da inovação. Responsável pela
identidade visual da Rede Globo, moldou a linguagem televisiva estabelecendo um padrão visual para vinhetas e animações que se tornaria a referência mundial na área. Já foi descrito pelas principais
publicações da Europa como um dos mais influentes e visionários
nomes da inovação e da tecnologia aplicados ao design do século 20.

14h00 – ABERTURA PORTAS DO TEATRO RIACHUELO
14h30 – ABERTURA
14h40 – BRUNO REIS - Case de marketing: Construindo posicionamento e alavancando o destino
15h20 - THIAGO NIGRO – PAPO COM JEAN VALÉRIO Visões de investimento e negócios do Primo Rico
16h05 - JOÃO CRISTOFOLINI - Saída de mestre – Na prática, estratégias para compra e venda de startups
16h50 - MARCOS ROSSI - O que é impossível para você?
17h35 – DIRCEU SIMABUCURU E TIAGO LAJUS - A disrupção da tv e o reflexo no consumo de mídia
18h10 - MARCOS SCALDELAI - Líder pronto para tudo!
18h55 - BEN ZRUEL - Construção da sua liberdade financeira
como você jamais viu!
19h40 - CAROL PAIFFER - As principais lições da shark tank
sobre dinheiro e investimentos
20h30 - LUIS CANDREVA - O futuro dos negócios e os negócios do futuro
21h20 - BRAULIO BESSA - POESIA QUE TRANSFORMA
– Uma reflexão sobre o sucesso
22h40 - ENCERRAMENTO
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COSTA NETO
Advogado do CCGD Advocacia, e professor universitário

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
DAS ENERGIAS
RENOVÁVEIS

Classe empresarial defende que obra não trará apenas o benefício estético, mas poderá fomentar os negócios

Apesar de riscos ambientais,
alargamento da faixa de areia de
Ponta Negra promete conservar
praia e fomentar o turismo
A CHAMADA ‘ENGORDA’ PREVÊ A AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE AREIA EM 100 METROS QUANDO A
MARÉ ESTIVER BAIXA E COM 30 METROS QUANDO ESTIVER ALTA
As obras de alargamento da
faixa de areia de Ponta Negra têm
licitação prevista para o próximo dia
16 de novembro. Em reportagem
do NOVO, publicada no último dia
30/10, especialistas alertaram para
mudanças na dinâmica costeira do
cartão-postal; entretanto a Prefeitura do Natal acredita que a obra
irá trazer mais conforto e segurança, além de ampliar as estruturas e
instalar equipamentos de lazer para
uso da comunidade.
Com um custo de mais de
R$ 70 milhões, a obra prevê deixar a faixa de areia em 100 metros quando a maré estiver baixa
e com 30 metros quando estiver
alta. O alargamento contempla
quatro quilômetros de extensão
entre o Morro do Careca e o hotel Serhs, na Via Costeira.
De acordo com o projeto
apresentado pelo secretário de
Obras Públicas e Infraestrutura, Carlson Gomes, a engorda
será feita a partir da retirada de
um banco de areia do mar, com
o mesmo tamanho, densidade e
granulometria do material original da praia.
“A modernização da praia de

Ponta Negra irá reestruturar toda
aquela região. A engorda é o primeiro passo de um conjunto de
mudanças que pretendemos realizar para que o turista possa ficar
a qualquer hora do dia na praia,
além de ter uma experiência em
diversos locais que estamos planejando investir. Isso ainda contribui
para o desenvolvimento de emprego e renda para o município”,
disse o secretário, titular da pasta.
Ao longo dos anos, o aumento do nível do mar tem gerado impactos na costa da cidade, como a
erosão do solo e a inundação das
ruas devido às fortes chuvas associadas à ressaca do mar.
A revitalização da orla também faz parte do projeto. A ideia
é proporcionar mais conforto aos
pedestres com um largo calçadão,
que incluirá espaço para caminhada, pista de corrida e ciclovia.
“O alargamento é mais uma
alternativa para o crescimento
econômico da cidade. A obra
é importantíssima para garantir uma proteção costeira, importante para a nossa praia,
e proporcionará espaços de
qualidade”, ressaltou Carlson.

Importância para
o turismo
O plano de alargamento
da praia de Ponta Negra é
discutido no Município há
anos. A complementação
do enrocamento, protegendo a zona costeira, partindo
do final do calçadão até um
pouco depois do Serhs, também será realizada. A expectativa é que os serviços sejam realizados em 30 meses.
O projeto de revitalização promete solucionar
problemas de infraestrutura
e mobilidade urbana, principalmente nas épocas de
maior movimento na cidade. De acordo com o secretário de Turismo de Natal,
Fernando Fernandes, a mudança irá trazer mais lazer
e segurança para os moradores e visitantes, além de
promover ainda mais o turismo na região.
“É uma obra importante porque recupera e oferece à praia as condições
necessárias para a manuten-

ção do turismo”, afirmou
Fernando.
Diversos setores serão
fortemente influenciados
com a intervenção. Para o
empresário Abdon Gosson, presidente da Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis do RN, a obra
não se trata apenas de uma
questão estética, mas também econômica.
“A praia com certeza
será mais bonita. O turismo hoje engloba mais de
55 segmentos que dependem da atividade do nosso
estado. São mais de 120 mil
empregos diretos que dependem desse turismo crescente no nosso destino. E
para isso continuar gerando
frutos, precisamos continuar tomando atitudes e
providências como esta da
engorda para manter o turista cada vez mais encantado com as nossas belezas”,
falou o empresário.

A matriz energética é primordial
para o desenvolvimento sustentável
no cenário atual, inclusive no Brasil
se observa uma alteração acerca das
principais fontes de energia utilizadas, considerando a transição para
que haja uma predominância de uso
das ditas fontes renováveis. Evidentemente as usinas solares e os parques eólicos precisam ser licenciados ambientalmente e atendendo as
regulamentações adequadas para o
setor em comento.
O Estado do Rio Grande do
Norte possui uma localização privilegiada, com os estudos atualizados referentes ao Atlas Eólico e
Solar acaba por atrair investimentos consideráveis para a implementação das energias renováveis, as
quais precisam ser objeto de atenção pela sociedade local.
Naturalmente, surge o questionamento por parcela das comunidades, nas quais essas atividades estão
se desenvolvendo, especialmente
aquelas que ainda estão na etapa de
construção dos empreendimentos:
“Qual a herança das energias renováveis para o RN?”. Precisamos ser
aliados do desenvolvimento sustentável e do progresso de nosso Estado, razão pela qual é importante que
se compreenda o momento ora vivenciado como oportunidade de que
o Rio Grande do Norte se desenvolva com os investimentos que estão
sendo recebidos no âmbito estadual
e com as atividades necessárias e
relacionadas aos empreendimentos
das energias renováveis.
Desse modo, podemos citar o licenciamento ambiental, como o ato
administrativo regulador das atividades econômicas, potencial ou efetivamente causadoras de impactos ao
meio ambiente, e possui um papel
fundamental nas energias renováveis. Sendo assim, considerando o
momento em que o licenciamento
ambiental ocorre é preciso que ele
seja realizado com responsabilidade e celeridade, todavia sem relevar
o papel que os órgãos competentes
possuem no desenvolvimento sustentável do nosso Estado.
O licenciamento ambiental em
si já não é um tema simples, por
conseguinte quando se trata deste
licenciamento para atividades tão
particulares e específicas como são
os empreendimentos relacionados
as energias renováveis, ou seja, é
preciso que esse tema seja pautado social e tecnicamente. Vocês já
sabiam da importância do RN no
cenário das energias renováveis? E
com relação ao licenciamento ambiental dessas atividades econômicas, qual sua opinião?
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Reversão dos leitos se deu devido a melhora no cenário epidemiológico e vacinação

Sem reversão de leitos críticos de
Covid-19, taxa de ocupação seria a
menor desde o início da pandemia
ATUALMENTE, SÃO 198 LEITOS CRÍTICOS, COM 99 DISPONÍVEIS E 18 BLOQUEADOS. COMPARATIVO COM O MÊS DE JULHO
APONTA UMA DIFERENÇA DE 183 LEITOS A MENOS. COM TODOS OS 381 LEITOS DISPONÍVEIS TRÊS MESES ATRÁS, TAXA DE
OCUPAÇÃO SERIA DE APENAS 21%
A taxa de ocupação dos
leitos críticos para a Covid no
RN amanheceu em 45% nesta
segunda-feira (8), com 81 leitos
de UTI ocupados. Apesar do
aumento na taxa de ocupação
nos últimos dias, a reversão de
leitos Covid para outras doenças pode explicar o crescimento
na taxa de ocupação.
Atualmente, o estado possui 198 leitos críticos, com 99
disponíveis e 18 bloqueados.
Em um comparativo com o
mês de julho, época em que
a Secretaria de Saúde Pública
(Sesap) iniciou o processo de
transformação dos leitos para
tratamentos de outras doenças nos hospitais do estado, há
uma diferença de 183 leitos a
menos. Os dados são da plataforma Regula RN, que monitora em tempo real a internação
nos hospitais públicos do RN.
Desta forma, o atual cenário epidemiológico do RN
com todos os 381 leitos que tínhamos disponíveis três meses
atrás, apresentaria uma taxa de
ocupação de apenas 21%, registrando assim a menor ocupação

desde o início da pandemia. A
menor taxa até então foi no dia
2 de outubro, há cerca de um
mês, quando o estado chegou
a 21,5% de ocupação. Naquela
data, eram 46 leitos ocupados
de 214 disponíveis.
Em junho, o estado chegou a ter 415 leitos de Covid
operacionais (com pacientes
ou disponíveis) - o maior número desde o início da pandemia, quando ainda registrava
filas de espera por UTIs. Nesta
segunda-feira, segundo as informações oficiais do sistema
utilizado na administração dos
leitos, apenas sete pacientes
com perfil de leito crítico estão
na lista de espera, aguardando
regulação ou transferência.
A última vez que o RN teve
percentual de ocupação de leitos
igual ou acima de 45% foi no final de julho. No dia 24 daquele
mês a taxa de ocupação de leitos
de UTI era de 44%. Em todo
esse período, a ocupação dos
leitos sempre ficou abaixo deste
índice, até o início de novembro,
quando voltou a registrar 50%
de ocupação dos leitos críticos.

Com o quantitativo de leitos
atuais que temos disponíveis, a
taxa de ocupação praticamente
dobrou em 30 dias. A região do
Seridó hoje apresenta o maior
índice com 53,3%, seguida
pela região metropolitana com
46,3% e na parte Oeste do estado há o registro de 38,6% de
ocupação dos leitos.
Na avaliação do Governo,
a reversão dos leitos se deu
devido a melhora no cenário
epidemiológico,
ocasionada
por fatores como o avanço da
vacinação e as medidas de prevenção e vigilância.
“O cenário permitia que
pudéssemos pensar, com toda
cautela, a reversão dos leitos de
maneira gradativa e estudada.
Reunimos com toda a equipe de
regulação e estruturação dos leitos para pensarmos juntos a proporção de leitos de UTI Covid
que podem ser transformados
em UTI geral. Este foi um passo
muito importante para a saúde
do estado, visto que a pandemia
não acabou e ao mesmo tempo
existe uma demanda por leitos
não-Covid“, informou a Sesap.

Cenário epidemiológico
No mês de outubro, o Rio
Grande do Norte registrou o menor
número de confirmação de mortes
por Covid-19 desde abril 2020 - no
início da pandemia, com 60 óbitos
pelo vírus, em abril do ano passado
foram registradas 56 mortes causadas pelo novo coronavírus.
Por outro lado, o mês terminou com um aumento do total de
casos confirmados pela Secretaria
de Saúde do Estado, que passou

3.586 em 30 dias de setembro
para 5.065 casos nos 31 dias de
outubro - uma diferença de quase
1,5 mil testes positivos a mais.
Já a vacinação atingiu 81% da
população potiguar na 1ª dose e
58% com o ciclo completo. Já a
dose de reforço foi aplicada em
mais de 180 mil potiguares, 5%
da população norte-rio-grandense. Mais de 4,5 milhões de doses
já foram aplicadas no RN.

Máscaras
Ao NOVO Notícias, O Laboratório de Inovação Tecnológica
em Saúde (Lais), da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte,
informou que prevê tornar o uso
de máscaras não mais obrigatório
no Rio Grande do Norte quando
forem atingidos 70% da população
adulta completamente vacinados. A
ideia, segundo o cientista Ricardo
Valentim, diretor-executivo do Lais,
é desobrigar o uso de máscaras em
ambientes abertos quando esse índice for atingido – o que deve acontecer neste mês de novembro, de

acordo com o pesquisador.
Entretanto, a Sesap comunicou que ainda é cedo para a flexibilização. O Governo chegou a
alertar sobre o novo aumento de
casos de Covid e anunciou a retomada do ‘Pacto Pela Vida’ no RN.
Em nota conjunta assinada
por vários órgãos, o executivo
estadual pediu que a população
complete o esquema vacinal e
mantenha cuidados para prevenir
doenças. Mais de 200 mil potiguares não foram tomar a segunda
dose da vacina.

www.novonoticias.com.br

COTIDIANO 10

Segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Campanha Novembro Azul reforça prevenção de
câncer de próstata aos homens acima dos 50
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA) APONTA QUE MAIS DE 70 MIL NOVOS CASOS DA DOENÇA SERÃO REGISTRADOS
NESTE ANO. ENTRE 2020 A 2022, SERÃO 65.840 HOMENS AFETADOS COM ESSE TIPO DE CÂNCER POR ANO
Na tentativa de quebrar a resistência do público masculino
em procurar tratamentos médicos preventivamente, foi criado
o Novembro Azul, mês de conscientização ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais
comum entre o público masculino no Brasil e no mundo.
Segundo o cirurgião e médico urologista, Maryo Kempes, o
assunto ainda é tabu e precisa ser
esclarecido para que os homens
possam se prevenir e tomar as
medidas adequadas para garantir
um diagnóstico precoce e mais
tempo de vida.
Além da preocupação trazida
pela própria doença e os preconceitos que a rodeiam, nos últimos
tempos a pandemia da Covid-19
afetou ainda mais o dia a dia de
quem sofre com a doença ou de
quem adiou os exames por causa

Foto: Marcio James

EXAME DE
TOQUE RETAL

Onde o médico avalia
tamanho, forma e
textura da próstata,
introduzindo o dedo
protegido por uma
luva lubrificada no
reto. Este exame
permite palpar as
partes posterior e
lateral da próstata.

EXAME DE PSA

O câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens brasileiros

do vírus.
Maryo Kempes ressalta que
a detecção precoce desse tipo de
câncer é fundamental, porque amplia as chances de cura da doença
em até 90%. “O mais recomendado é fazer exames periodicamente”, sugere. Sociedades médicas

recomendam que homens a partir dos 50 anos de idade façam o
exame de próstata anualmente, e
acima dos 45, se estiver inserido
nos fatores de risco.
O câncer de próstata é o
segundo que mais atinge os
homens brasileiros. Estimati-

vas do Instituto Nacional do
Câncer (INCA) apontam que
mais de 70 mil novos casos da
doença serão registrados neste ano. Apenas entre 2020 a
2022, 65.840 homens serão afetados com esse tipo de câncer
por ano, segundo o instituto.

É um exame de
sangue que mede a
quantidade de uma
proteína produzida
pela próstata Antígeno Prostático
Específico -(PSA).
Níveis altos dessa
proteína podem
significar câncer, mas
também doenças
benignas da próstata.

VINHO E GASTRONOMIA
por Rodrigo Lima

ESPAÇO
COLABORATIVO –
CASA VERDA STORE

No último dia 05 de novembro
abriu as portas a Casa Verda Store, uma
loja com novo conceito, loja colaborativa, a qual proporcionará uma experiência multissensorial aos seus clientes.
Em um só lugar, várias marcas
já consolidadas e com sintonia estarão unidas para proporcionar essa
experiência multissensorial, promovendo, assim, a economia criativa,
incluindo artes plásticas, moda, gastronomia e vinhos.
De acordo com as sócias-diretoras,
Rebeca Brandão e Janaína Aquino, o
mais importante para a concepção do
empreendimento é o estabelecimento
de uma conexão entre os seletos expositores, criando, modo desse, a sinergia entre os clientes e o meio ambiente,
pois como sugerido pelo nome, a Casa
Verda privilegia a natureza, tendo seu
paisagismo elaborado com bastante
verde a fim de construir ambiente vivo,
dinâmico, orgânico e aconchegante.
A Casa Verda possui uma proposta bastante singular, sendo humana,
atual, moderna, elegante e exclusiva.
Participarão do empreendimento Casa
Martha Medeiros, Villa Piva, Grand
Cru, Café ++, Caramel, Sanctorum,
Melissa Sales Paisagismo, Flor de Fios,
Trésor, Atelier Teresa Gurgel e um Empório com a linha completa de produtos de Fasano.

O NOVO MERCADO DO VINHO NO BRASIL
Durante a pandemia de 2020/2021
o mercado do vinho no Brasil ganhou
contornos nunca antes imaginados. O
acentuado crescimento do consumo de
vinhos gerou grande frisson e muitos saíram em busca de uma fatia desse novo
mercado consumidor.
Novas importadoras foram criadas,
a abertura de lojas especializadas bateu
recordes, os supermercados intensificaram suas operações de vinho, seja revendendo ou importando, enfim todos
viram no vinho o novo graal.
Mas aqui fica o alerta, não será
assim, o novo mercado da bebida de
Baco é para profissionais, virou coisa
de gente grande!
O mercado do vinho no Brasil passa

por um processo de profissionalização
nunca imaginado, primeiro com a importadora Wine, que com a aquisição da
Cantu se tornou a maior importadora
do Brasil, com forte atuação no e-commerce, B2B e algumas lojas físicas. No
final de novembro ouve o segundo grande movimento com a Evino adquirindo
a Grand Cru, esta, a maior rede de lojas
especializada em vinho da América Latina, esta nova empresa já nasce como a
terceira força do mercado nacional em
2021, gigante no digital e no varejo físico, dispondo, a meu ver, da maior força
de sinergia para o negocio do vinho no
Brasil, que indubitavelmente, assumirá a
liderança do mercado nacional em um
par de anos!

VINHO DA SEMANA
ALTAIR SIDERAL 2018
Um ícone Chileno que mantem
a qualidade e tradição ao longo
dos anos. Este tinto Chileno poderia ser um Bordeaux, no nariz
apresenta frutas negras frescas,
como mirtilo, ameixa e cerejas,
com muita especiaria e aromas de
chocolate e tostados. No paladar
é intenso, com grande estrutura e
elegância, o final é longo. O vinho
é um blend de Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmenere, Cabernet
Franc, Petit Verdot e Petit Syrah e
amadurece 12 meses em barris de
carvalho. R$ 279,90 – Importado
pela Grand Cru. @grandcrurn @
grandcruvinhos.
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DIEGO NEGRELLOS
@diegonegrellos
Foto: Fabiano de Lima

Visitantes podem conferir de perto inspirações para espaços de tamanhos variados

Casa Cor reúne nomes
importantes do design de
interiores e arquitetura
A casa pertence ao casal de
empresários Tuiza e Luís Flor e
foi construída com assinatura
do arquiteto Ubirajara Galvão,
responsável por projetos arquitetônicos que entraram para a
história urbanística de Natal
desde os anos 60.
O horário de funcionamento
é de terça a domingo e feriados
das 16h às 22h. A entrada custa
R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Seguindo o que determina

a Lei 12.933/13, haverá meia entrada também para idosos a partir
de 60 anos; estudante apresentando o documento válido ou declaração que comprove; pessoa com
deficiência e seu acompanhante;
professor da rede pública e privada, apresentando o documento
válido com foto.
No total, são 21 ambientes e
mais de 30 nomes importantes dos
segmentos no estado. Entre profissionais veteranos e estreantes.

Hans Donner participa de
jantar exclusivo com líderes
empresariais do RN na Casa Cor
O LIDE RN - Grupo de
Líderes Empresariais do Rio
Grande do Norte está trazendo a Natal, para um jantar exclusivo com seus associados,
Hans Donner, designer responsável pela identidade visual da
Rede Globo, um dos artistas
mais respeitados do nosso tempo, visionário que revolucionou
o visual da televisão brasileira.
O evento, que é para associados
LIDE e convidados, acontece na
CASACOR, que abrirá exclusivamente ao grupo LIDE na segunda-feira (8), às 19h. O coquetel
será assinado pela OITO Coquetéis e o jantar servido pelo Tho-

SOL, MAR E MÚSICA
São Miguel do Gostoso se tornou o point mais badalado
do final de semana no RN. A
charmosa praia do litoral norte reuniu muita gente bonita
e animada com festival “Gostoso é na Praia”. Foram cinco
festas ao som de muita música
eletrônica com atrações nacionais e até internacionais como
o francês Tim Baresko, além
dos queridinhos potiguares
Pri Oliveira, Guga Holanda e
Alvarez. Para quem esteve presente, o comentário é um só:
Foi incrível!

Diogo das Virgens, Gilberto
Cavalcanti e Sebah Campos
comemorando o sucesso
do “Gostoso é na Praia”

LÁ VEM ELA
Fernanda Guimarães está chegando as telinhas com o seu “Muído
Potiguar”. O programa vai dar vez e voz aos bairros de Natal e será
exibido no Youtube e também no canal 100 da Cabo Telecom. A
estreia será será quarta-feira às 13 horas e o primeiro episódio vai
mostrar o bairro do Alecrim.

GRAVANDO
O De Olho na Folia desembarcou em Salvador nesta segunda-feira para gravar matérias especiais do Carnatal. As entrevistas serão
comandadas por Roberta Duarte e João Felipe e na pauta estão Léo
Santana, Felipe Pezzoni, Tony Salles, Daniela Mercury e Ricardo. E
na transmissão, durante o Carnatal, a dupla vai ancorar a transmissão no digital e ainda vai bater um papo exclusivo com os artistas
que se apresentarão no camarote Beats, minutos antes do show.

mé Bistrô. Tudo no ambiente
Realize Gastrobar, projeto dos
arquitetos Bernardo Morais e
Roberto Rocha, em parceria
com a construtora Realize, que

tem se destacado com construções inovadoras. A ambientação é de Cintia Senna, paisagista com projetos e consultorias
nacionais e internacionais.

da para as 22h, na Capela Centra do cemitério Morada da Paz
Recifense de nascimento mas
radicado em Natal há décadas, Neemias era músico da
Orquestra Sinfônica do RN e
durante anos foi o responsável
pelo Núcleo de Música da Prefeitura do Natal, organizando
artistas e bandas em todos os
projetos culturais realizados

pelo Município.
Reconhecido saxofonista
e mestre de gerações, Neemias integrou diversas bandas
na cidade, entre elas a lendária Mad Dogs, fazendo turnês
pelo Brasil e exterior e diretor
musical do grupo Catita Choro
e Gafieira, além de ser o responsável por diversas trilhas e
projetos musicais.

FOLIA
O pré-Carnaval de Natal segue tomando forma para fazer bonito
em 2022. A coluna adianta em primeira mão a principal atração do
Bloquinho “Segue o Baile”, a animação carnavalesca ficará por conta
do cantor Silva. A festa vai acontecer no dia 06 de fevereiro na Arena
das Dunas, com direito a trio elétrico, percurso na rua projetada e
um detalhe, o bloco será a fantasia. As vendas serão iniciadas no
proximos dias.
Crédito: Ian Rassari

Morre o músico e maestro
Neemias Lopes
O músico Neemias Lopes
faleceu na madrugada desta
segunda-feira, vítima de um infarto. Ele era maestro, saxofonista da banda Mad Dogs, integrante da Orquestra Sinfônica
do RN e foi o responsável pelo
Núcleo de Música da Prefeitura do Natal, entre tantas outras
atividades realizadas. A cerimônia de cremação está marca-

Foto: Simone Silva

Com quase 4 mil metros
quadrados de transformação em
sintonia com as tendências do
morar, a CASACOR Rio Grande
do Norte abre as portas da sua 6ª
edição a partir deste domingo, 31
de outubro com o tema “A Casa
Original”. Importante evento da
área de arquitetura, design de interiores e paisagismo, a mostra
segue até o dia 5 de dezembro,
em uma imponente casa, na rua
Mipibu, 754 – Petrópolis.

Um brinde de Daniel Ferreira, Déborah Sayonara,
Gabriela Melo e Elaine Souza no lançamento do novo
drink do La Praia, o Ketel One Botanical Spritz.

Fernanda Guimarães toda linda distribuindo beleza no
bairro do Alecrim para o programa Muído Potiguar
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EM CAMPO

Marcos Lopes

Foto: Frankie Marcone

DECISÃO

NÃO CABE MAIS UM

RENOVAÇÕES PONTUAIS

Terça-feira pesada para o ABC
que entra em campo com a obrigação de vencer o Sousa por no
mínimo três gols de diferença
para decidir nos pênaltis a ou
por mais de três para classificar
direto para a fase de grupos da
Copa do Nordeste. Time alvinegro fez fiasco na ida e agora vai
ter que correr dobrado. Classificar para a fase de grupos da
Copa do Nordeste vale muito
mais do que ser campeão da Série D, tá ligado? Vale uma cota
inicial de 1 milhão e 300 mil reais. O ABC vai jogar na pressão
contra um adversário deve vir
fechado sem querer jogar.

Na primeira reunião do
Conselho Técnico da Primeira Divisão levantaram
a possibilidade de incluir o
Riachuelo no Estadual do
ano que vem. Não cabe mais!
Seria uma virada de mesa e
aqui também pesaria o fator econômico e financeiro
da competição. Oito clubes
pode não ser o ideal, mas é
o possível para garantir que
a competição transcorra na
boa, começando e terminando com oito. E olha que
alguns chegam no final aos
trancos e barrancos, amparados pela federação.

Claro que o América tem que manter uma
base para começar a pré-temporada já no
final deste mês, mas tem que ser com renovações pontuais. Você não começa um
trabalho de recuperação com um grupo
perdedor. O que foi que o América ganhou
em 2021? Quando falo em oxigenação no
América é lógico que passa também pelo
futebol, pela remontagem do time. Dá
para contar nos dedos de uma mão quem
merece continuar para 2022.

NÃO SE ILUDAM

5 MIL SÓCIOS

A Série C é outra realidade e
ninguém no pleno gozo de suas
faculdades mentais pode imaginar ou defender que este time do
ABC tem condições de brigar na
Terceira Divisão. Com este time
que subiu vai brigar para não
cair. É duro mas é verdade! Para
fazer uma Série C sem risco tem
que montar um time em nível de
Série B e por isso que a classificação para a fase de grupos da
Copa do Nordeste é importante.
Não se iludam!

Pelo menos até o fechamento da coluna o ABC tinha 5
mil sócios, um crescimento
excepcional que começou
antes do jogo do acesso contra o Caxias. Um trabalho
competente da equipe da 10
Sports comandada por Alan
Oliveira que recebeu e cumpriu a missão dada pelo presidente Bira Marques.

TEM PERFIL
Hermano Morais é um grande nome para
a presidência do Conselho Deliberativo e
com perfil para o momento que exige que
é serenidade. Ou os caras entendem que o
América chegou no limite extremo e que
precisa ser político no sentido mais amplo,
ou de nada vai adiantar a presença do ídolo
Souza na presidência executiva do clube.

ESTADUAL 2022
Apesar da proposta do Potiguar de
mudar a fórmula do Estadual inserindo uma fase semifinal com cruzamento olímpico entre os quatro melhores
classificados, tudo indica que a competição de 22 será disputada nos mesmos
moldes dos últimos anos e quem tem
dado certo. Contra a proposta do Potiguar pesa fundamentalmente o fator
financeiro.

VAI SER PESADA
Campanha eleitoral da oposição no ABC com artilharia
pesada contra o atual presidente Bira Marques. Atribuem
ao atual mandatário responsabilidade por ações trabalhistas
anteriores à posse de Bira na presidência, que aconteceu em
junho de 2020 depois da renúncia de Fernando Suassuna.

QUEM PASSOU DEIXOU MARCAS
A partir da posse, Bira Marques começou trabalhar de fato
as negociações para equilibrar as finanças do clube. Evidente que todos que passaram pelas varias gestões do clube tem
lá suas digitais. Só não tem quem nunca administrou.

SEMIFINAL SUB-20
O Estadual Sub-20 que garante duas vagas para a Copa
São Paulo 2022 entra agora na fase semifinal, com
quatro equipe buscand vagas na final. ASSU, Visão
Celeste, Força e Luz e ABC estão vivos. Sorteio nesta
segunda-feira define os confrontos. O novo presidente
do América vai ter que enfrentar o desafio de acabar
com o “faz de conta” nas categorias de base

CUPOM DE 50% DE DESCONTO - FORUM50

