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DANIEL CABRAL

ESTRATÉGIA QUE DEU ERRADO

PASSIVIDADE MORTAL

FALANDO NISSO... 

DIFICULDADES EM CASA

CORRE BETO!

ALÍVIO NO PL POTIGUAR

ESCORREGADIO JOÃO MAIA

BLACK FRIDAY

PIX COMPLETA ANIVERSÁRIO

FESTA DO BOI

FEIRA DO CAMARÃO

MADE IN RN
Jean Valério

O Pix completou um ano de funcionamento no 
Brasil, causando uma verdadeira “revolução” entre os 
meios de pagamento e democratizando o acesso dos 
micro e pequenos empresários ao sistema bancário. 
O próximo lançamento, previsto ainda para esse mês, 
é o Pix Saque e o Pix Troco. Na primeira, é possível 
sacar de estabelecimentos comerciais. Já a segunda 
envolve uma transação de compra, em que o lojista 
pode devolver um troco em espécie para consumido-
res que pagarem um valor maior ao do produto.

O grupo de oposição à governadora Fátima Bezerra (PT) passou duas semanas 
alimentando o noticiário de informações negativas. A intenção era de que o resul-
tado das pesquisas que estavam no forno pudesse mostrar queda na intenção de 
voto em Fátima. Os erros da gestão, como no caso da área da saúde, os atrasos de 
fornecedores exaltados com os títulos “o serviço vai parar por falta de pagamento”, e 
até o descontrole emocional de um servidor que deixou de ser “um servidor público” 
para ser o “assessor da governadora” foram massificados na tentativa de queimar 
Fátima Bezerra. Não funcionou. Pesquisa feita e o resultado manteve a Governadora 
vencendo em todos os cenários.

Mas uma hora a estratégia dará certo. Basta o Governo continuar se comportan-
do com a passividade que sempre se comporta quando é atacado. As falhas devem 
ser assumidas e os problemas resolvidos, mas o Governo não vai além de tentar 
apagar incêndios.

O portal Metrópoles já tinha publicado matéria sobre a pressão feita por alguns 
ministros para que Bolsonaro optasse pelo PL e não pelo PP para se filiar e disputar 
a reeleição ano que vem. Entre eles estava Rogério Marinho, considerado um dos 
mais próximos do presidente da República. “No caso de Marinho, por exemplo, o PL 
é melhor porque o atual ministro das Comunicações, Fábio Faria, já anunciou que se 
filiará ao PP. Os dois pretendem disputar a única vaga ao Senado pelo Rio Grande do 
Norte no próximo ano”, assinalou o site.

A filiação de Fábio Faria no PP cria uma dificuldade para o presidente estadual da 
legenda dentro do seu principal reduto eleitoral, a cidade de Mossoró. Fábio é aliado 
do prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade), adversário do grupo de Beto Rosado. O 
prefeito já tem até candidato para disputar espaço com Beto Rosado pela vaga na 
Câmara Federal, é o vereador Lawrence Amorim (Solidariedade), que é presidente 
da Câmara Municipal.

A bancada do PL na Assembleia Legislativa do RN fez uma festa ao saber que 
a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao partido pode não evoluir. 
Ubaldo Fernandes, Kleber Rodrigues e George Soares passam longe de qualquer ali-
nhamento político com o presidente. Os três são próximos do governo petista do RN.

Sem saber ao certo de que lado caminha no RN (se é bolsonarista ou petista), o 
deputado federal João Maia (PL), presidente do partido, manteve silêncio total sobre 
a chegada do Presidente à legenda. Pegou o avião para tentar entender o assunto 
em Brasília, onde os presidentes estaduais do PL vão se reunir para analisar a filiação 
de Bolsonaro. O deputado defende que as executivas estaduais fiquem livres para 
decidir o caminho que quiserem adotar em relação às eleições de 2022. Essa postura, 
que João já vem adotando no RN, parece ser a tendência geral dos liberais.

O deputado federal Beto Rosado (PP) tem pressa para transformar em perma-
nente o diretório estadual do partido. A comissão partidária liderada pelo parla-
mentar é provisória, mas deve ser oficializada na próxima quinta-feira (18) em uma 
convenção em Natal. A pressa é para se resguardar da chegada do ministro Fábio 
Faria à legenda. Fábio se filiará no partido para ser candidato ao Senado. O minis-
tro já disse que não vai chegar para dividir e que não quer a direção do partido. 

Segundo pesquisa realizada em setembro deste 
ano pela Serasa Experian para medir a expectativa 
de vendas das micro, pequenas e médias empresas, 
64,6% delas apostam no melhor faturamento de seus 
negócios com o aumento das vendas nos próximos 
meses até o período de Natal, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 59,0% já enxergam a 
Black Friday como uma ótima oportunidade e espe-
ram faturar mais do que o realizado na mesma data 
em 2020, veja mais detalhes nos gráficos abaixo. Vi-
sando este cenário, quase metade (48,1%) das MPMEs 
pretende ou já contratou novos funcionários para 
atender a demanda esperada. 

Está aberta oficialmente a 59ª Festa do Boi, que 
deve gerar cerca de R$ 50 milhões em negócios. O 
evento acontece de forma presencial até 20 de no-
vembro, liderado pela Associação Norteriogranden-
se de Criadores. O Parque Aristófanes Fernandes 
será palco de exposições e implementos agrícolas, 
leilões, julgamento de raças, competições e opção 
de lazer para todos os potiguares. “Estamos muito 
felizes com a retomada da Festa do Boi de forma 
presencial. Esse evento é grandioso e movimenta 
milhões para o agronegócio potiguar”, afirmou o ti-
tular da Secretaria Estadual de Agricultura, da Pecu-
ária e da Pesca, Guilherme Saldanha.

A 17ª edição da Fenacam - Feira Nacional do Ca-
marão, que será realizada entre os dias 16 e 19 de 
novembro, no Centro de Convenções, em Natal, pro-
mete ser o divisor de águas para o setor no período 
pós-pandemia. Há um esforço para que o Rio Gran-
de do Norte, por exemplo, volte a exportar camarão. 
O Estado já chegou a exportar 21.178 toneladas de 
camarão cultivado em 2004 e nenhum quilo em 
2020, ano da pandemia do coronavírus. Depois de 
vários anos sem exportações, o RN, através da Coo-
perativa Unipesca, voltou a exportar para os Estados 
Unidos. A expectativa é aumentar a produção e pas-
sar a exportar camarões para União Européia, China 
e EUA, já no período de janeiro a agosto de 2022. “Es-
tamos muito preocupados com o futuro do desen-
volvimento do nosso setor e todos querem discutir, 
ouvir, aprender. Precisamos crescer mais, aumentar 
a produção, voltar ao mercado internacional”, ava-
lia Itamar Rocha, presidente da ABCC (Associação 
Brasileira dos Criadores de Camarão).  Toda a cadeia 
produtiva, envolvendo os setores técnico-científico, 
comercial e empresarial da carcinicultura, piscicul-
tura e malacocultura brasileira, estará reunida no 
Centro de Convenções de Natal. 
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Uma nova pesquisa de intenção 
de votos foi divulgada na última 
segunda-feira (15) no Rio Grande 
do Norte. Realizada pelo Instituto 
SETA por encomenda do Blog do 
BG, a pesquisa ouviu 1.500 pessoas 
em todas as regiões do Estado, entre 
os dias 9 e 11 de novembro. A amos-
tragem tem uma margem de erro de 
2,9% para mais ou para menos e in-
tervalo de confiança de 95%. 

Os números para o Governo do 
Estado mostram que mais uma vez 
a governadora Fátima Bezerra (PT) 
segue com a maior preferência dos 
entrevistados, liderando todos os ce-
nários da corrida, sejam de primeiro 
ou de segundo turno, estimulado ou 
espontâneo. 

Dois cenários estimulados e um 
espontâneo para o primeiro turno 
foram postos aos entrevistados. 

As opções para o segundo turno 
surgiram com três diferentes adver-
sários para a atual governadora. Em 
todos ela sai vitoriosa contra Styven-
son Valentim, Álvaro Dias e Carlos 
Eduardo Alves.

A pesquisa também ouviu a 
preferência do eleitorado poti-
guar para o cargo de deputado 
federal. No cenário espontâneo, 
liderado pela deputada Natália 
Bonavides (PT), dois nomes que 
nunca tiveram mandato em Bra-
sília aparecem na lista dos oito 
mais citados. O ex-governador 
Robinson Faria (PSD) e o atual 
deputado estadual Kelps Lima 
(SDD), que conversou com o 
NOVO Notícias sobre o resul-
tado dessa pesquisa e alguns pla-
nos para 2022. 

“Estou pronto para disputar 
a eleição de deputado federal, a 
nossa pré-candidatura está sen-
do formatada, pois no momen-
to eu estou dedicado à CPI da 
Covid e não tenho o tempo ne-
cessário. Até me surpreendeu o 
resultado das pesquisas, tendo 
em vista que a gente ainda não 
começou a andar pelo interior 
do Estado e a fazer uma mo-

vimentação política dentro do 
partido”, diz Kelps Lima. 

O parlamentar comentou 
ainda os primeiros passos dados 
em direção a 2022, como o iní-
cio da formação de uma nomi-
nata para os cargos de deputado 
estadual e federal, que ele consi-
dera com êxito até aqui. 

“A gente está muito feliz e 
a nossa ideia é, sim, que eu seja 
pré-candidato a deputado fede-
ral, e o nosso partido quer ele-
ger dois deputados na eleição do 
ano que vem”, diz Kelps Lima. 

No cenário estimulado, a 
liderança passa a ser do depu-
tado General Girão (PSL), que 
aparece com 7,2% das intenções 
de votos. Neste cenário, as novi-
dades se repetem com os nomes 
de Robinson Faria e Kelps Lima, 
que ganham a companhia de Jai-
me Calado, ex-prefeito de São 
Gonçalo do Amarante e atual 
secretário de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, e que 
nunca ocupou cargo eletivo em 
Brasília. 

Apesar de não querer falar 
sobre candidatura ainda, o se-
cretário Jaime Calado conversou 
com o NOVO e diz estar muito 
honrado com a lembrança do 
seu nome pelo povo potiguar. 

“Eu recebo essa informação 
com muita humildade, alegria 
e gratidão, porque isso é o re-
conhecimento de um trabalho 
que não vem de hoje. Eu só vou 
pensar em candidatura no ano 
que vem, pois neste eu ainda 
vou trabalhar e muito, mas eu 
fico muito feliz de ser lembrado 
para a Câmara dos Deputados. 
É muito honroso para mim”, diz 
Jaime Calado. 

Entre os nomes citados, 
além das oito primeiras coloca-
ções, também constam algumas 
novidades, como Major Brilhan-
te e Lawrence Amorim; inclusi-

ve novatos nas urnas, como é o 
caso da assessora do Governo 
do Estado, Samanda Alves (PT), 
que entra na disputa com uma 
visão coletiva de ajudar o parti-
do, mas de olho em uma vaga na 
Câmara, que ela julga possível de 
alcançar. 

“É um sinal de que tem espa-
ço e de que nosso nome está re-
percutindo bem, mas ao mesmo 
tempo vem também uma leitura 
de que a gente tem que trabalhar 
mais e mais”, diz Samanda ao 
comentar sobre seu nome sendo 
citado na pesquisa.

“Historicamente, as pessoas 
que compõem nominata no PT, 
entram com uma visão coletiva, 
muito embora nós tenhamos 
uma avaliação de que é possível 
ocupar uma cadeira na Câmara 
dos Deputados”, diz Samanda, 
otimista com a possibilidade de 
conquistar um espaço na banca-
da federal do RN.  

Pesquisa aponta tendência de 
renovação na bancada federal
METADE DOS MAIS LEMBRADOS PARA A CÂMARA NÃO SÃO DEPUTADOS FEDERAIS, SEGUNDO O INSTITUTO SETA

PT teria três candidatos com mais votos

GOVERNO DO RN 

PRIMEIRO TURNO
Espontânea 
Fátima Bezerra (PT) 21,5%  
Carlos Eduardo (PDT) 11,3% 
Styvenson Valentim (PODE) 6,6% 
Benes Leocádio (REPUBLICANOS) 1,7%.   
 
Estimulada - Cenário 1 
Fátima Bezerra 33% 
Álvaro Dias 17,5% 
Styvenson Valentim 15,6% 
Benes Leocádio 5,1% 
 
Estimulada - Cenário 2  
Fátima Bezerra 33% 
Carlos Eduardo 22,6% 
Styvenson Valentim 13,7% 
Benes Leocádio 4,5%

SEGUNDO TURNO
Cenário 1 – Fátima Bezerra x Styvenson Valentim 
Fátima Bezerra 37,4% 
Styvenson Valentim 25,2% 
  
Cenário 2 – Fátima Bezerra x Álvaro Dias 
Fátima Bezerra 37,2% 
Álvaro Dias 15% 
  
Cenário 3 - Fátima Bezerra x Carlos Eduardo Alves 
Fátima Bezerra 34,2% 
Carlos Eduardo Alves 27,8%

DEPUTADO FEDERAL 

Espontânea 
Natália Bonavides (PT) 3,1% 
Walter Alves (MDB) 2,7% 
Robinson Faria (PSD) 2,3% 
Rafael Motta (PSB) 1,7% 
Kelps Lima (SDD) 1,3% 
General Girão (PSL) 1,1% 
João Maia (PL) 0,9% 
Benes Leocádio 0,9%  
 
Estimulada 
General Girão (PSL) 7,2 % 
Robinson Faria (PSD) 7% 
Natália Bonavides (PT) 5,5% 
Walter Alves (MDB) 5% 
Jaime Calado (PROS) 3,9% 
Kelps Lima (SDD) 3,9% 
Rafael Motta (PSB) 3,3% 
Beto Rosado (PP) 3,1% 
João Maia (PL) 3,1% 
Major Brilhante 3,1% 
Benes Leocádio (REP) 2,1% 
Fernando Mineiro (PT) 1,2% 
Lawrence Amorim  (SDD) 0,4% 
Samanda Alves (PT) 0,3% 
Carla Dickson (PROS) 0,2%

SENADO FEDERAL 

Espontânea 
Fábio Faria (Sem partido) 7,3% 
Carlos Eduardo (PDT) 6,2% 
Rogério Marinho (Sem partido) 4% 
Rosalba Ciarlini (PP) 4% 
Garibaldi Alves (MDB) 3,3% 
Senador Jean Paul (PT) 3,3% 
Haroldo Azevedo (Sem partido) 2,4% 
José Agripino (DEM) 1,7% 
 
Estimulada - Cenário 1
Garibaldi Alves 17,9% 
Fábio Faria 9,6% 
Rogério Marinho 8,7% 
Jean Paul Prates 6,9% 
Haroldo Azevedo 4,3% 
Robério Paulino 3,1%

Estimulada - Cenário 2
Garibaldi Alves 18,4% 
Fábio Faria 14,8% 
Jean Paul Prates 7,2% 
Haroldo Azevedo 4,3% 
Robério Paulino 3,5%

Estimulada – Cenário 3 
Garibaldi Alves 20% 
Rogério Marinho 10,6% 
Jean Paul Prates 7,2% 
Haroldo Azevedo 4,3% 
Robério Paulino 3,5%

JAQUEILTON
GOMES

REPÓRTER
@Jaqueiltongs
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Vivaldo Costa cobrou de Nelter respeito à governadora Nelter Queiroz acusa Vivaldo de radicalizar discurso

CARNATAL 
EM XEQUE? 

CONSELHEIROS DO REI 

FALANDO NISSO... DO REI 

OTIMISTA 

CONVERSAS 
ROLANDO... 

GIRO PELO TWITER 

PAPO COM CIPRIANO MAIA 

DANIELA FREIRE

Na entrevista concedida à 
coluna, o secretário de Saúde 
também abordou outros as-
suntos importantes, como o 
cenário atual de aumento nos 
casos de covid-19 no RN e a 
expectativa da realização do 
Carnatal 2021. Ele lembrou 
que a micareta foi autoriza-
da “em um contexto bastante 
confortável”, diferente do atu-
al, e ressaltou: o governo está 
“avaliando os dados desse pe-
ríodo mais intenso de intera-
ção social, para que o evento 
ocorra sem risco maior”.  

Durante a sua visita ao Oriente Mé-
dio, nesta segunda-feira, Jair Bolso-
naro citou, em entrevista à CNN, 
os ministros potiguares Fábio Faria 
(Comunicações) e Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) como 
as pessoas que estão conduzindo as 
articulações que irão definir a nova 
filiação partidária do presidente. 
“São as pessoas no Brasil que estão 
me ajudando”, disse Bolsonaro. 

O portal Metrópoles já tinha publicado matéria sobre a pressão feita 
por alguns ministros para que Bolsonaro optasse pelo PL e não pelo 
PP para se filiar e disputar a reeleição ano que vem. Entre eles estava 
Rogério Marinho, considerado um dos mais próximos do presidente 
da República. “No caso de Marinho, por exemplo, o PL é melhor por-
que o atual ministro das Comunicações, Fabio Faria, já anunciou que 
se filiará ao PP. Os dois pretendem disputar a única vaga ao Senado 
pelo Rio Grande do Norte no próximo ano”, assinalou o site.  

O vereador Robério Paulino 
comemorou a pontuação na 
pesquisa do Instituto Seta/
Blog do BG. Ele conseguiu 
alcançar 3,5% em cenários 
estimulados para o Senado. 
Há poucas semanas, a coluna 
publicou entrevista exclusiva 
com o edil, que contou a in-
tenção do PSOL em lançá-lo 
candidato a senador.  

Não foram à toa as conversas 
que Carlos Eduardo Alves 
teve, recentemente, com li-
deranças políticas do interior 
do RN que apoiam Rogério 
Marinho em sua pré-candi-
datura ao Senado. Uma fonte 
próxima a Rogério confir-
mou à coluna que o ex-pre-
feito de Natal e o ministro do 
Desenvolvimento Regional 
estão deixando as antigas 
rusgas de lado e voltaram a 
conversar nos últimos dias. 
Sobre política, é claro! 

> ...do jornalista mossoroense Bruno Barreto: “Médicos ivermectiners 
agora contra vacinas sumiram no RN; eles denunciam o que a sociedade 
potiguar fez no verão passado”; 
...do ex-presidente Lula: “Já tenho 22 vices... Enquanto ainda nem decidi 
se sou candidato. A escolha de um vice tem que ser levada muito a sério. 
Tem que ser alguém que some, e não que tenha divergência”; 
...da Rádio CBN: “Em entrevista à CBN Brasil, o professor do Depar-
tamento de Economia da UnB, José Luis Oreiro, faz uma análise da fala 
de Paulo Guedes em Dubai. ‘É absolutamente incorreta a afirmação do 
ministro, que inventa números da cabeça dele’”. 

Impulsionados pela proximi-
dade da campanha eleitoral de 
2022 e, provavelmente, tam-
bém pelos resultados das pes-
quisas divulgadas até agora, 
políticos de oposição ao Go-
verno Fátima Bezerra coloca-
ram, nos últimos dias, a gestão 
da Saúde do RN no epicentro 
de críticas severas, feitas com 
base na repercussão de vídeo 
do homem que morreu por 
ter atendimento recusado em 
unidades de saúde do Estado e 
do município de Natal (!). Em 
entrevista à coluna, o titular da 
pasta da Saúde do RN, médico 
Cipriano Maia, alvo principal 
do tiroteio, que teve a exone-
ração pedida por deputado 
e a sugestão de intervenção 
federal feita pelo ministro-
-candidato Fábio Faria, disse 
lamentar que “agentes políti-
cos que deveriam estar contri-
buindo para solucionar a crise 
se aproveitem dela para tirar 
proveito e fazer a politicagem 
mais rasteira, ao invés de usar 
o debate para entender a raiz 
do problema”. “Na verdade, a 
intervenção federal que nós 
precisamos é para o SUS do 
Estado, não é para o Governo, 
é de mais recursos, mais apoio 
técnico, e não de denúncias 

caluniosas, de acusações, de 
oportunismo diante da tragé-
dia alheia”, afirmou. Na visão 
do secretário de Saúde, o RN 
precisa é de políticos com “ati-
tudes responsáveis”, que discu-
tam “os problemas e apontem 
soluções”, e não que fiquem 
“fazendo politicagem parti-
dária em véspera de eleições, 
com acusações e atitudes que 
não são condizentes nem com 
o cargo parlamentar, nem com 
cargo de ministro de Estado”. 
Cipriano Maia ressaltou que 
“alguém que está no governo 
federal e quisesse cargo de mi-
nistro, deveria estar ajudando 
a aumentar o teto financeiro 
do Estado, que é subfinancia-
do”. “Do gasto do SUS no Esta-
do, a União só entra com 26%, 
e o Estado entra com 74%. En-
tão, um ministro de Estado de-
veria estar contribuindo para 
aumentar o aporte de recur-
sos”, avaliou Cipriano. “Quan-
do a gente apresenta e cobra, o 
Ministério diz que não tem o 
que fazer. Então um ministro 
de Estado deveria estar tendo 
a preocupação com isso. Assim 
como corrigir os valores da ta-
bela SUS, que estão na base da 
sobrecarga para Estados e Mu-
nicípios”, cobrou o secretário.  

Durante a sessão ordinária 
desta terça-feira (16) na Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Norte (ALRN), 
os deputados Vivaldo Costa 
(PSD) e Nelter Queiroz (MDB) 
protagonizaram um debate aca-
lorado sobre a gestão do Gover-
no do Estado. 

O parlamentar emedebista, 
opositor declarado do governo Fá-
tima, subiu à tribuna da Casa, onde 
voltou a criticar o secretário estadu-
al de Saúde, Cipriano Maia, que no 
último sábado respondeu ao depu-
tado que havia pedido à governado-
ra Fátima Bezerra a exoneração do 
chefe da saúde do Estado. 

“No sábado ele me chamou 
de mentiroso, irresponsável e 
inconsequente. Aí eu hoje dei 
uma resposta, dizendo a situação 
real que está acontecendo com a 
saúde, lembrei das crianças que 

Rivalidade no Seridó tensiona discursos 
de Vivaldo Costa contra Nelter Queiroz
DEPUTADO VIVALDO COSTA (PSD) DEFENDE SECRETÁRIO DE SAÚDE, CIPRIANO MAIA, E NELTER QUEIROZ (MDB) RESPONDE 
CHAMANDO COLEGA DE SUBSERVIENTE AO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE SESSÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN 

morreram no hospital infantil 
Maria Alice, onde morreram em 
torno de cem crianças na gestão 
dele. Fora as mortes silenciosas 
e tudo o que está acontecendo, 
e completei dizendo que era pra 
ele estar preso”, disse Nelter 
Queiroz ao NOVO.

Após a fala de Nelter, o depu-
tado Vivaldo Costa usou a palavra 
para defender o secretário e a go-
vernadora, pedindo respeito por 
parte do colega. 

“Lembre-se dos caminhos 
legais. Não é com agressividade 

que vossa excelência vai conse-
guir resolver os problemas do 
Rio Grande do Norte. Não é 
fazendo ataques pessoais à go-
vernadora do Estado e ao secre-
tário de Saúde, que vossa exce-
lência vai resolver os problemas 
de saúde e outros problemas do 
RN”, disse Vivaldo Costa a Nel-
ter Queiroz. 

Vivaldo insistiu, sugerindo 
que o colega parlamentar se por-
te de forma mais educada para 
então conseguir ajudar de fato o 
povo do RN. “O povo desempre-

gado, passando fome, com medo 
da covid e da seca, precisa ouvir 
nesta casa representantes, como 
vossa excelência e como os ou-
tros deputados, um tratamento 
civilizado com o Governo, um 
tratamento educado, cortês, com 
o secretário de saúde e com a go-
vernadora do Estado. Aí sim de-
putado Nelter, esse é o caminho”, 
disse Vivaldo.

Nelter justificou a fala do co-
lega deputado como uma forma 
“subserviente” de Vivaldo para 
com a Governadora do Estado.  

“Vivaldo é um deputado go-
vernista que está radicalizando 
comigo porque eu estou bem, 
mais uma vez, na nossa região do 
Seridó, e ele não está bem poli-
ticamente, e por esse motivo ele 
quer agradar o Governo, como 
um deputado subserviente, in-
felizmente me parece que é isso. 
Eu não quero acreditar que um 
homem como Vivaldo seja sub-
serviente”, disse Nelter Queiroz, 
comentando a defesa de Vivaldo 
ao secretário Cipriano Maia e a 
governadora Fátima Bezerra.

Foto: Eduardo Maia Foto: João Gilberto
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A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 
do Rio Grande do Norte, (OAB/RN), escolhe seus 
novos representantes para o triênio 2022/2024, com 
eleições no próximo dia 19h, em Natal e nas sete 
cidades sedes de Subsecções - Assú, Caicó, Currais 
Novos, Goianinha, Macau, Mossoró e Pau dos Fer-
ros, no horário das 9h às 17h.

Cinco chapas registraram candidaturas e quase 7 mil 
advogados estão aptos ao voto em todo o estado. No 
pleito, serão disputadas vagas de membros do Conselho 
Seccional e de sua Diretoria, da Diretoria da Caixa de 
Assistência dos Advogados, dos Conselheiros/Conse-
lheiras Federais, e das Diretorias das Subseções ou dos 
Conselhos Subseccionais, com suas composições. 

Segundo o presidente da comissão eleitoral, advo-
gado Wlademir Capistrano, serão utilizadas urnas ele-
trônicas em todas as 26 seções eleitorais, numa parceria 
entre a OAB/RN e o Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE/RN), que já perdura por 
várias eleições seccionais e que tem possibilitado uma 
eleição rápida e a apuração instantânea.

Também estão sendo adotadas medidas em razão 
da pandemia da Covid-19, como a obrigatoriedade do 
uso de máscaras nos locais de votação, disponibilização 
de álcool para a limpeza das mãos nas seções eleitorais 
e a orientação para que não ocorra aglomeração.

NOVO - Qual a importância 
dessas eleições para a OAB/
RN no atual momento político 
e institucional pelo qual o Bra-
sil atravessa?

A Ordem dos Advogados do Brasil 

é uma instituição que, além da represen-
tação da advocacia em todo o território 
nacional, tem dentre as suas atribuições 
legais a defesa da democracia, da Cons-
tituição e do estado de direito. No ce-
nário político atual em que há ataques 
constantes ao estado democrático di-
reito por grupos de índole claramente 
autoritária e por autoridades públicas, 
inclusive pelo próprio Presidente da 
República, é fundamental que a OAB 
como um todo, e a OAB/RN em par-
ticular, seja fortalecida em sua represen-
tatividade e legitimidade para que possa 
cumprir com ainda mais destemor e 

firmeza essas suas atribuições. Também 
é assombroso que autoridades do Go-
verno Federal ataquem a instituição de 
defesa da advocacia pelo simples fato, 
que é obrigação legal da OAB, da de-
fesa da Constituição e da reprimenda a 
discursos preconceituosos e violentos. 
Nesse cenário é que se impõe a presen-
ça de todas as advogadas e de todos os 
advogados no momento em que a OAB 
realiza as suas eleições, para que o com-
parecimento às urnas seja a resposta da 
advocacia brasileira a esses ataques, le-
gitimando a atuação da OAB em defesa 
da democracia.

OAB/RN realiza eleições gerais no 
próximo dia 19 renovando sua diretoria
CINCO CHAPAS REGISTRARAM CANDIDATURAS E QUASE 7 MIL ADVOGADOS ESTÃO APTOS AO VOTO EM TODO O ESTADO, COM 
VOTAÇÃO NAS CIDADES DE ASSÚ, CAICÓ, CURRAIS NOVOS, GOIANINHA, MACAU, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS 

TUCANO EM 
BRASÍLIA

SEGURA

SAIA RODADA

DE CINEMA

DEZ

SAUDADE

INVENTÁRIO

THAISA GALVÃO

ENTREVISTA

O PSDB/RN vem trabalhan-
do para montar uma nomi-
nata na tentativa de eleger 
um deputado federal no 
próximo ano. Vários nomes 
sem mandato já constam da 
lista. Porém, com mandato, 
dois nomes chamam aten-
ção: do prefeito de Parelhas, 
médico Tiago Almeida e do 
vereador de Natal, Aldo Cle-
mente. Ambos só se defini-
rão se tiverem apoio irrestri-
to de suas bases.

O deputado Benes Leocádio, 
lançado pelo ministro Rogério 
Marinho como pré-candidato a 
governador, mas deixado de lado 
pelo próprio Rogério, não de-
clara de público que desistiu da 
candidatura majoritária, e quem 
publica ele nega. Porém, a coluna 
recebeu um áudio de um prefeito 
dizendo que Benes lhe telefonou 
reafirmando sua candidatura à re-
eleição de deputado federal. Sem 
apoio de Rogério, Benes tem que 
correr para segurar suas bases.

Na nominata de estaduais 
do PSDB, outro nome com 
mandato vem sendo levan-
tado: do prefeito de Caraú-
bas, Juninho Alves. Há quem 
aposte na candidatura dele 
por ter um vice da mais alta 
confiança, podendo entre-
gar a cadeira de prefeito sem 
medo de perder o poder. O 
prefeito tem ainda um plano 
B: o irmão Eugênio, dono 
da banda Saia Rodada. Mas 
há quem garanta que vence-
dor mesmo será o Plano C, 
com o prefeito apoiando a 
reeleição do deputado Rai-
mundo Fernandes (PSDB).

Uma cena pouco provável, mas 
possível de se ver no plenário da 
Assembleia Legislativa do RN, caso 
o presidente Jair Bolsonaro se filie 
ao PL: Os deputados George So-
ares e Coronel Azevedo falando a 
mesma linguagem. Se o PL for o ca-
minho de Bolsonaro, será também 
o de Azevedo. E George que lute.

Fazendo as contas...o próximo 
partido do presidente Jair Bolso-
naro marcará sua décima filiação. 
O ex-deputado começou no PDC 
e foi passando pelo PP, PPR, PPB, 
PTB, PFL, voltou para o PP, se-
guindo pelo PSC e PSL.

Jornalista potiguar com atuação 
em São Paulo, Ítalo Amorim vai 
lançar o livro “Saudade” agora no 
dia 20, no espaço paulista Casa 
de Babete. O livro de poemas é 
uma homenagem a Rodrigo, na-
morado de Ítalo que, passeando 
em Natal com o jornalista, foi 
assassinado numa tentativa de 
assalto na praia de Cotovelo. O 
livro marca a estreia do ex-re-
pórter das TVs Ponta Negra e 
Assembleia na literatura.

A morte da cantora Marília Men-
donça poderá levar ao judiciário 
um processo milionário. Isso se 
a cantora tiver deixado um testa-
mento. Se não houver documento 
nenhum, o filho Léo, que fará 2 
anos em dezembro, será o herdei-
ro único da fortuna de mais de 500 
milhões de reais. Detalhe: o dinhei-
ro poderá ser administrado pelos 
tutores do menino, a avó Ruth 
Monteiro e o pai, o cantor Murilo 
Huff, lembrando que os milhões só 
poderão ser utilizados em favor do 
herdeiro, que decidirá o que fazer 
com a fortuna quando completar 
18 anos. Como tudo que envolve 
fama, poder e muito dinheiro, con-
vém aguardar as cenas dos próxi-
mos capítulos que deverão envolver 
mais gente do que se imagina.

>  Será domingo (21), a prévia para escolha do 
presidenciável do PSDB. Um grupo de deputados, 
prefeitos, vices e vereadores da legenda no RN irá 
votar em Brasília.

CURTAS e compartilhe

 thaisagalvao.com.br

LÁ E LÔ
Sua reeleição em 2018 foi desacreditada, mas você 
teve mais votos que candidatos com grandes estru-
turas. Você acha que o meio político passou a en-
xergar a sua capacidade eleitoral?
-O mais difícil em 2018 não foi vencer a eleição, mas sim supe-
rar os obstáculos impostos pelo “não ganha mais”, amplamente 
difundido. Porém, todo esse barulho não conseguiu calar os 
nossos posicionamentos, todos alinhados com os interesses dos 
potiguares. Acho que 2018 deixou claro o afinamento que existe 
entre o nosso mandato e a população.

Você chegou a pontuar em pesquisa para o Senado. 
É um plano ao lado de Fátima e contra Bolsonaro?
-Tenho circulado muito e acredito reunir condições para seguir como 
deputado federal. Agora, se o meu nome for entendido como mais forte 
para manter a vaga no Senado com a centro-esquerda, não vejo porque 
hesitar. Estou ao lado de Fátima e contra os absurdos praticados por Bol-
sonaro. É onde estou e me sinto confortável nesse lugar.

com Rafael Motta

“Quem é aplaudido de pé por vários mi-
nutos em pleno Parlamento Europeu não 
é qualquer ex-presidente. É Lula, tão vili-
pendiado, e hoje redimido, para orgulho do 
Brasil e dos brasileiros e brasileiras”
Senador Jean Paul| confira vídeo no Blog

“

QUEM CONCORRE

CHAPA: “OAB NO RUMO 
CERTO”
Presidente: Aldo de Medei-
ros / Vice: Maria Lidiana 
 
CHAPA: “IDENTIDADE OAB”
Presidente: Magna Letícia / 
Vice: Sebastião Jales de Lira

CHAPA: “SOMOS IGUAIS, 
SOMOS OAB”
Presidente: Marcelo Henri-
que / Vice: Bárbara Paloma 
Fernandes 

CHAPA: “POR UMA ORDEM 
PROGRESSISTA”
Presidente: Elisângela 

Fernandes / Vice: Marilda 
Barbosa 

CHAPA: “LIBERTA OAB”
Presidente: Fernando Pinto 
/ Vice: Dina Emmanuelle

Wlademir Capistrano, presidente da Comissão Eleitoral da OAB/RN
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Depois do sucesso na retomada pre-
sencial, no Teatro Riachuelo, a contagem 
regressiva já começou para o ‘Rock In Rio’ 
do empreendedorismo do ano que vem, 
com muito mais conteúdo, conexões, no-
vas experiências e transformações

Sucesso é a palavra que define mais um 
Fórum Negócios Experience. A 6ª edição, 
realizada nos dias 10 e 11 de novembro, no 
Teatro Riachuelo, deixou saudades, conec-
tou e impactou pessoas e gerou mais de R$ 
5 milhões em negócios. A ampulheta foi 
virada e a contagem regressiva já começou 
para a 7ª edição do evento, em 2022, com 
muito mais conteúdo, conexões, novas ex-
periências e transformações.

O sucesso de público foi tanto que 
lotou as instalações do Teatro Riachuelo 
durante os dois dias de realização das pa-
lestras e debates. Todos ingressos para o 
Fórum foram vendidos antecipadamente 
e ainda assim a procura na hora também 
foi grande, com interessados em busca de 
ocupar as vagas de desistência de última 
hora. O Teatro Riachuelo tem capacidade 
de 1.460 pessoas. 

“Mal terminou a palestra do Bráulio 
Bessa (que encerrou o evento na quinta-
-feira, 11) já iniciamos as conversas para a 
próxima edição do Fórum Negócios, que 
trará experiências incríveis, novas cone-
xões e muito mais. Aguardem!”, disse Jean 
Valério, idealizador e CEO do Fórum Ne-
gócios e presidente do LIDE RN.  

Carol Paiffer, uma das palestrantes mais 
celebradas na edição 2021, participou pela 
primeira vez do evento e deixou sua im-
pressão positiva. “Eventos como esse são 
muito importantes, principalmente agora, 
nessa situação que a gente tá, de retomada 
da economia, de trazer um olhar de como 
o empreendedor pode se reinventar, pode 
empreender de uma forma mais inteligen-
te. Eventos como esse também são impor-
tantes para gerar mais conhecimento e um 
networking de peso”, destacou Carol. 

Outra novidade no Fórum Negócios 
2021 foi o jovem palestrante David Bra-
ga, que aos 20 anos de idade arrancou 
aplausos da plateia com sua desenvoltura 
de gente grande. Assim como Carol, ele 
diz acreditar que eventos como o Fórum 

Negócios são importantes para o ecossis-
tema empreendedor não só de Natal, mas 
do Brasil. 

“Acho o Fórum Negócios importan-
tíssimo para o empreendedor não só de 
Natal, mas do Brasil. Os negócios que 
serão criados aqui vão impactar milhares 
de pessoas, a quantidade de grana que será 
injetada na nossa economia a partir do 
momento que essa galera começar a exe-
cutar o conteúdo que aprendeu no Fórum 
Negócios pode ter certeza que vai fazer a 
diferença para as próximas gerações”, ava-
liou o garoto prodígio. 

Empreender transforma e é a única 
mola propulsora que vai fazer o nosso 
Brasil voltar a andar e de fato se trans-
formar do jeito que a gente gostaria. E 
eu vi no Fórum Negócios uma energia de 
pessoas empolgadas e determinadas para 
fazer a diferença. Esse é o tipo de empre-
endedor que quero ver cada vez mais no 
nosso país, porque são essas pessoas que 
vão ser os protagonistas, os patrocina-
dores e os facilitadores dessa mudança”, 
completou David.

Depois da retomada presencial, Fórum 
Negócios confirma nova edição em 2022
APÓS SUCESSO NO TEATRO RIACHUELO, CONTAGEM REGRESSIVA JÁ COMEÇOU PARA ‘ROCK IN RIO’ DO EMPREENDEDORISMO DO 
ANO QUE VEM, COM MUITO MAIS CONTEÚDO, CONEXÕES, NOVAS EXPERIÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES DE COMPORTAMENTO

Marcos Rossi deu relatos de superação de obstáculos João Kepler falou sobre atividades das startups

Um dos principais nomes do empreendedorismo na atualidade, Tiago Nigro, o “Primo Rico”, apresentou umas das palestras mais concorridas do Fórum

Bráulio Bessa encerrou evento na quinta-feira 

Carol Paiffer

Hans Donner

Fotos: Carlos Azevedo
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Com a inflação em alta e o 
alto percentual de dívida familiar 
no Brasil, o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística) 
apontou que as vendas do co-
mércio varejista potiguar recua-
ram -3,4% em setembro. 

A maior contribuição negativa 

para a atividade do setor, devido 
à relevância que tem nos cálculos, 
foi veio do grupo hipermercados, 
supermercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo. Esse seg-
mento foi duramente atingido 
pela escalada dos preços.

Além dessa, seis das oito ati-

vidades pesquisadas tiveram ta-
xas negativas em setembro em 
todo Brasil, com destaque para 
equipamentos e material para es-
critório, informática e comunica-
ção (-3,6%), móveis e eletrodo-
mésticos (-3,5%), combustíveis e 
lubrificantes (-2,6%).

Mesmo com o alto índice de 
endividamentos das famílias, a 
última sexta-feira do mês de no-
vembro é aguardada com expec-
tativa pelos consumidores que 
têm algo na lista para ser compra-
do. É quando tradicionalmente 
acontece a Black Friday, neste ano 
marcada para o próximo dia 26.

Apesar de um cenário eco-
nômico de inflação alta no país, 
que mexe com o bolso e o po-
der de compra dos brasileiros, 
o comércio no RN tem pers-
pectivas positivas voltadas para 
a data que promete promover 

descontos especiais.
Um dos aspectos positivos, 

que promete influenciar positi-
vamente a expectativa neste ano 
para a data especial para o co-
mércio, é o cenário bem diferen-
te em relação ao do ano passado 
quando se trata da pandemia do 
coronavírus. Para Cassiane Ma-
ria, empreendedora na área de 
artesanatos com foco em vendas 
digitais e feirinhas nos bairros da 
Região Metropolitana de Natal, 
o momento é bastante favorável 
para o crescimento de vendas 
nos centros comerciais e online, 

por haver um cenário de maior 
confiança dos lojistas e clientes, 
bem como do retorno dos even-
tos e da volta do fluxo normal.

“Sabemos que a Black Friday 
é um momento esperado por 
todos e que deve trazer bons re-
sultados. Esperamos que a mo-
vimentação se dê na data pro-
gramada para a promoção, mas 
também nos dias que a antece-
dem. Estamos trabalhando com 
a expectativa de crescer 15% do 
nosso faturamento este mês”, 
disse Cassiane em entrevista ao 
NOVO Notícias.

Vendas no varejo caem

Mesmo com dívidas, consumidores 
aguardam Black Friday com expectativa

ANÁLISE FEITA PELA CNC EM OUTUBRO MOSTRA TAMBÉM QUE HOUVE ALTA NA INADIMPLÊNCIA DE 2020 PARA 2021

O índice de famílias en-
dividadas no Rio Grande 
do Norte atingiu 84,4% no 
mês de outubro deste ano, 
segundo a Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC), da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Os números 
apontam uma queda de 6,8 
pontos em comparação a ou-
tubro de 2020. Segundo a Fe-
comércio-RN, entre setembro 
(85,2%) e outubro (84,4%) 
deste ano houve uma redução 
de 0,8 ponto percentual no 
total de famílias endividadas. 

No total, cerca de 222 mil 
famílias com dívidas no cartão 
de crédito, financiamento do 
carro, carnês, financiamento 
de casa, cheque especial, entre 
outras. Deste total, 36,4% já 
estão com contas em atraso.

Entre setembro (85,2%) 
e outubro (84,4%) deste ano 
houve uma redução de 0,8 
ponto percentual no total de 
famílias endividadas, queda 
no percentual de famílias que 
já estão com contas em atraso 

(37,3% em setembro contra 
36,4% em outubro). 

A parcela das famílias que 
declararam que não terão 
condições de pagar contas 
ou dívidas e que permanece-
rão inadimplentes também 
aumentou de 3,6% em 2020 
para 7,1% em 2021, quase do-
brando o percentual. 

O orçamento das famílias 
durante a pandemia tem sido 
comprometido por fatores 
como inflação mais elevada e 
a queda de receitas, de acordo 
o presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz. 

“Entre os fatores que 
mais contribuem para au-
mentar o endividamento das 
famílias estão a queda da 
renda familiar e a inflação. 
A renda das famílias teve, só 
na pandemia, uma redução 
média de 9,4% segundo um 
levantamento do FGV So-
cial – indicador da Fundação 
Getúlio Vargas. O aumento 
da taxa de juros de uma ma-
neira geral também contri-
buiu porque ele encarece as 
dívidas”, afirma Queiroz. 

Mais de 80% das famílias do Rio Grande do 
Norte estão endividadas, aponta pesquisa

Cerca de 222 mil famílias com dívidas no cartão de crédito, financiamento do carro, carnês, financiamento de casa, cheque especial, entre outras

Ney Douglas/Novo
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VOCÊ SABE 
O QUE É UM 
PRECATÓRIO? 

RENATO GUERRA
 Professor, Mestre em 
Direito pela UFRN e 
Advogado do Carvalho, 
Costa, Guerra & Damas-
ceno Advocacia

Nas últimas semanas, 
uma palavra não sai dos no-
ticiários: precatório. Esse 
nome esquisito entrou na 
mídia por causa da chama-
da “PEC dos Precatórios” (e 
daqui a pouco falarei mais 
sobre ela). De maneira sim-
ples, precatório é o nome 
que se dá a um tipo especial 
de dívida que o Poder Públi-
co tem em favor de alguém 
que conseguiu, na Justiça, 
esse crédito. E essa dívida é 
dita especial porque, de fato, 
não é como qualquer uma. O 
precatório tem como deve-
dor, exclusivamente, órgãos 
públicos ligados à União, 
DF, Estados e Municípios; 
assim, eu, você ou uma em-
presa não podemos ser deve-
dores de um precatório, mas 
podemos ser credores, se ti-
vermos algo a receber desses 
órgãos e se conseguirmos na 
Justiça esse direito de crédi-
to – exemplo: uma indeniza-
ção contra o Estado, verbas 
remuneratórias negadas ao 
servidor, desapropriação de 
imóvel ou uma diferença em 
benefícios previdenciários. 
Como sempre depende de 
um processo judicial (se não, 
não é precatório), esse valor 
demora a ser definido e de-
mora também para ser pago, 
pois a Constituição deu aos 
precatórios uma forma espe-
cífica de quitação, que segue 
uma ordem de preferências 
(como idade e condição de 
saúde) e que depende, na-
turalmente, de orçamento, 
de previsão – e é nesse pon-
to que entra a famosa “PEC 
dos Precatórios”: a ideia em 
discussão no Congresso é 
limitar o pagamento anual 
dessas dívidas públicas ao 
teto de R$ 40 bilhões (menos 
da metade dos R$ 89 bilhões 
que estavam projetados para 
2022). Isso representa, por 
um lado, uma folga no or-
çamento para outros gastos 
(como o Auxílio Brasil), mas 
posterga por vários anos o 
pagamento de precatórios 
reconhecidos na Justiça, 
que estavam previstos para 
o próximo ano e que não te-
rão orçamento. Assim, caso 
aprovada, vários credores, 
como talvez você, leitor, terá 
que esperar um pouco mais 
para receber o que o Estado 
lhe deve. Veremos!

A Festa do Boi 2021 teve 
seus shows cancelados no últi-
mo fim de semana. As apresen-
tações nacionais de Simone e 
Simaria, Alceu Valença e Mano 
Walter, previstas para ocorre-
rem, respectivamente, nos dias 
13, 14 e 19 de novembro não 
participarão mais do evento. 
A Metta Promo, produtora 
responsável pelos shows, di-
vulgou uma nota no último 
domingo (14), informando que 
“por motivos superiores e de 
ordem técnica”, os shows de 
Brisa Star e JM Puxado tam-
bém estavam adiados. 

Em contato com a reporta-
gem do NOVO Notícias, o dire-
tor da Metta Promo, Alek Lima, 
contou que recursos previstos, 
acertados com patrocinadores 
para realização do evento, não 
ficaram disponíveis no tempo 

hábil dos shows. 
“O compromisso da empre-

sa é honrar e cumprir com todos 
os eventos, só que devido a uma 
situação burocrática nós não ti-
vemos a liberação dos recursos 
dos patrocinadores em tempo 
hábil. Então não adianta trazer 
o artista para ter dificuldades no 
cumprimento”, disse Alek. 

A Metta Promo aparece no 
site da Meta Consultoria (regis-
trada no nome do empresário 
Francisco Alek Sandro Lima) 
como um “departamento” da 
empresa. No portfólio publica-
do na internet constam eventos 
que a empresa teria aprovado 
em 2019 junto à Lei Federal de 
Incentivo à Cultura - três pro-
jetos para o São João do Rio 
Grande do Norte, que somam 
o valor de R$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos 

mil reais). Em 2020, segundo o 
empresário, a Meta conseguiu 
credenciar o Mossoró Cida-
de Junina 2020/2021 para que 
recebesse até R$ 3 milhões de 
empresas interessadas em pa-
trocinar o evento em troca do 
pagamento de impostos fede-
rais. Apesar disso, nenhum dos 
eventos chegou a ser realizado 
pela Metta Promo.

O diretor da empresa faz 
questão de eximir a Anorc, a 
Associação Norte-rio-gran-
dense de Criadores, de qual-
quer responsabilidade sobre 
o cancelamento dos shows, e 
promete realizar shows gra-
tuitos como compensação aos 
que foram adiados.

“Vamos realizar um novo 
evento, em um novo local, 
com também acesso gratuito 
à pista, da mesma forma que 

nós tivemos o compromisso 
de fazer na Anorc”, afirmou o 
produtor Alek. 

A diretoria da Anorc tam-
bém se pronunciou sobre o epi-
sódio e disse que a associação 
“está buscando, por meio de sua 
assessoria jurídica, as medidas 
cabíveis acerca do assunto, visto 
que há um contrato assinado no 
qual a empresa se comprometia 
a realizar os shows acertados.”

Para o próximo final de se-
mana, dias 19 e 20, a empresa 
afirma que os shows acontece-
rão normalmente. Anunciou os 
nomes de Zé Cantor (sexta-feira, 
19) e Mara Pavanelly, Radua Gui-
marães e Cavaleiros (sábado, 20).

Ao divulgar para o NOVO 
a programação, a Metta Promo 
retirou outra atração. Pela lista 
enviada Solange Almeida não 
está mais na grade de shows.

A cinco dias do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), estudantes potiguares 
estão ansiosos para testar os co-
nhecimentos adquiridos durante 
o ano letivo de 2021, que em sua 
maior parte teve ensino remoto. 
Ao mesmo tempo, alguns con-
testam a realização das provas, 
em vista da desigualdade tecno-
lógica, e o risco de contágio por 
Covid-19 nos locais de prova.

O Enem 2021 terá duas 
modalidades, a impressa e a di-
gital. Este é o segundo ano de 
aplicação da modalidade digi-
tal do exame. Nesta edição, as 
duas versões serão nas mesmas 
datas – 21 e 28 de novembro 
para 3,1 milhões de estudantes 
que se inscreveram para o cer-
tame, incluindo 94 mil no Rio 
Grande do Norte.

A estudante Thabata Dan-
tas, de 18 anos, vai prestar Enem 
para Comunicação Social. Nes-
te ano, ainda devido às mudan-
ças causadas pelo coronavírus, 

a aluna sentiu dificuldades no 
ano letivo. Ela também falou 
que a aplicação do exame será 
um pouco mais complicada por 
conta das medidas de distancia-
mento social; uso de máscaras; 
distanciamento entre as bancas 
e aglomerações em pontos nas 
calçadas dos colégios, apesar do 
avanço da vacinação na maior 
parte da faixa-etária que irá rea-
lizar o exame. A pré-vestibulan-
da, que já fez o Enem no ano 
passado como “treineira”, rela-
tou que algumas salas de aula 
de escolas municipais e estadu-
ais também não contam com 
ar-condicionado, um desafio a 
mais para os vestibulandos.

“Eu ainda sinto muito 
medo. Fico feliz em estar vaci-
nada, mas é impossível conter 
as aglomerações pelo fluxo de 
pessoas que realizam o exame”, 
comenta Thabata. A vestibu-
landa de Comunicação também 
argumentou que o ensino re-
moto da sua escola foi muito 

diferente do habitual e que isso, 
de certa forma, dificultou o seu 
ano letivo e aprendizado.

A técnica de Enfermagem, 
Rayanne Medeiros, de 21 anos 
que busca uma vaga na Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Norte contou à reportagem 
do NOVO Notícias que ainda 
pensa em desistir do Enem este 
ano. O fator psicológico e moti-
vacional de ainda estarmos em 
um ambiente pandêmico tem 
gerado diversos gatilhos men-
tais que preocupam a candida-
ta. “Tem sido dias de ansiedade 
para mim, pois ainda estou psi-
cologicamente abalada pela situ-
ação pandêmica; e saber que as 
estruturas, principalmente das 
escolas públicas estão precárias 
e os candidatos que ficarem ne-
las estarão em um ambiente que 
os desfavorece, gera um medo 
da falta de estratégia sanitária 
que as escolas adotarão e au-
mentar o risco da contaminação 
da covid”, disse.

Rayanne ainda observa que 
a desigualdade é muito grande, 
já que alguns colegas de sala 
acabaram sofrendo com a pan-
demia de outra forma. “Ter 
sido impactada pela adaptação 
ao ensino remoto e saber que 
isso prejudicou minha aprendi-
zagem e não farei a prova nas 
condições que faria se estives-
se aprendido melhor, também 
me deixa preocupada. Tenho 
colegas que não tiveram aces-
so a uma internet de qualidade 
e computadores para se prepa-
rar para este Enem”, finalizou 
a candidata.

O número de participantes 
é 26% menor do que no ano 
passado, quando 129,1 mil es-
tudantes participaram do Enem 
no Rio Grande do Norte - quase 
35 mil a mais que esta edição. A 
queda não é exclusividade do es-
tado. No Brasil, foram 4 milhões 
de inscritos neste ano - o menor 
número desde 2007. Em 2020, 
foram 5,7 milhões.

Empresa que cancelou shows
na Festa do Boi não tem 
experiência com grandes eventos

Desigualdade tecnológica e 
risco de Covid-19 preocupam 
candidatos do Enem 2021
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) SERÁ REALIZADO NOS PRÓXIMOS DIAS 21
E 28, PARA 3,1 MILÕES DE ESTUDANTES NO BRASIL E 94 MIL NO RIO GRANDE DO NORTE 
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Assim como vários setores, 
o audiovisual potiguar também 
está com as baterias carregadas 
e com lançamentos no ponto de 
ganharem as telas. Na verdade, 
a produção cinematográfica do 
Rio Grande do Norte não parou 
durante a pandemia. E uma parte 
dessa produção pode ser apre-
ciada nesta terça-feira (16), com 
a realização da II Mostra Paulo 
Dumaresq de Curtas-Metragens, 
às 20h, no Bardallo’s Comida 
& Arte, na Cidade Alta. A noite 
também marca o lançamento do 
drama “Destinos”, dirigido por 
Dumaresq, filmado este ano.

O filme conta a história de 
Joaquim (Ruyter de Carvalho) 
e Anália (Isis de Castro), que se 
reencontram na madureza, após 
um relacionamento na juventude. 
O casal passa a morar junto no 
Centro Histórico, e com o tem-
po Joaquim apresenta sinais de 
Alzheimer.

Viabilizado pelo edital Fo-
mento à Cultura Potiguar 2020, 
da Fundação José Augusto, via 
Lei Aldir Blanc, “Destinos” é o 
primeiro curta de ficção do reali-
zador Paulo Dumaresq. 

As equipes que trabalham com 
Paulo Dumaresq são formadas por 
profissionais que já atuam no mer-
cado audiovisual natalense e em 
outras cidades. Integram “Lalá”, 
Diogo Ferreira (Direção de Foto-
grafia e Câmera), Fábio de Olivei-
ra (Edição), Alessandra Brandão 
(Produção de set e still), Nilson 
Eloy (Som direto e Mixagem), An-
toanete Madureira (Trilha musical) 
e Micael Martins (Trilha original).

Já o “Carneirinho de Ouro” 
conta com Alex Régis (Direção de 
Fotografia e câmera), Tiago Ro-
cha (Câmera adicional), Anderson 
Régis (Assistente de Fotografia), 
Marcelo Barroso (Still), Camilla 
Natasha (Direção de Produção), 
Ana Paula Pimenta (Produção de 
set), Priscila Régis (Maquiagem), 

Suerda Morais (Edição e Produ-
ção-executiva), Cristina Carla e 
Paulo Dumaresq (Locução), Nil-
son Eloy (Som direto e Trilha so-
nora) e os entrevistados Eduardo 
Alexandre, Gutenberg Costa e 
Geazy Bethany.

O elenco de “Destinos” – lan-
çamento da noite de hoje - teve o 
protagonismo de Isis de Castro 
(Anália) e Ruyter de Carvalho (Jo-
aquim), além das atrizes Camilla 
Natasha (que também assina a 
Direção de Produção), Rejane 
Cunha, Ana Francisca Oliveira 
e Clara Menezes. Por seu turno, 
a equipe é composta por Diogo 
Ferreira (Direção de Fotografia, 
Câmera e Edição), Alex Régis 
(Imagens aéreas), Juca Santos 
(Iluminação), Fábio de Oliveira 

(Still), Franklim Mateus (Assis-
tência de Direção), Cissa Cortez 
e Michele Dalpasqual (Direção de 
Arte), Ana Macêdo (Maquiagem 
e cabelos), Thalita Vaz (Produção 
de Set e Preparação de Elenco), 
Suerda Morais (Produção Exe-
cutiva), Nilson Eloy (Som direto 
e Trilha sonora) e Ramiro Júnior 
(Trilha Sonora). A Mostra tem o 
apoio da Odara Produtora, Pro-
jeto Kurta na Kombi e do Bar-
dallo’s Comida & Arte.

SERVIÇO: 
II Mostra Paulo Dumaresq de 
Curtas-Metragens. Dia 16 de no-
vembro, terça-feira, às 20h, no 
Bardallo’s Comida & Arte (rua 
Gonçalves Ledo, 678. Cidade 
Alta). Acesso gratuito.

II Mostra Paulo Dumaresq
de Curtas-Metragens 
promove lançamento do 
drama “Destinos” 
EVENTO ACONTECE NESTA TERÇA, ÀS 20H, NO BARDALLO’S COMIDA & 
ARTE, NA CIDADE ALTA, COM FILMES DO POTIGUAR PAULO DUMARESQ 

DIEGO NEGRELLOS
@diegonegrellos

SAI DO CHÃO

GRAVANDO

ABADÁ

MARÍLIA PARA SEMPRE 

Um verdadeiro sucesso, assim podemos definir o Carnaxelita 
que voltou com tudo! Realizado no último final de semana, 
após o adiamento devido ao falecimento da cantora Marília 
Mendonça, a micareta de Currais Novos reuniu uma multidão 
animada ao som de Felipe Amorim, É o Tchan, Chicabana e 
Wesley Safadão. De abadá e com todo gás, foliões de todo es-
tado aproveitaram a festança. Em 2022 tem mais! Aguardem!

Devido a um problema técnico que atrasou as apresentações, 
a cantora Claudia Leitte ficou de fora do registro audiovi-
sual. Um atraso impossibilitou o dueto da loira com Felipe 
Pezzoni que precisava cumprir agenda no dia seguinte, vis-
to que a apresentação passou da meia-noite para às 04 horas 
da manhã. Nos stories, Claudia revelou que conversou com 
o vocalista da banda Eva e que juntos vão gravar a musica e 
compartilhar com os fãs em breve. Vamos aguardar!

O carnaval vem aí! É o que garante o Grupo San Sebastian e 
a IESSI, produtora de Ivete Sangalo. O evento fechado, com 
público limitado, acontecerá com mais de 10 atrações do axé 
music e também do pop no Centro de Convenções de Salva-
dor, na Boca do Rio, de 24 de fevereiro a 1 de março. A festa 
deve contar com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Alinne Rosa e 
outros artistas. 

No Salvô em Pipa, a Marília Mendonça se fez presente em ho-
menagens emocionantes. A dupla Matheus e Kauan e o cantor 
João Gomes relembraram os sucessos da Rainha da Sofrência 
que morreu no último dia 05 de setembro em um acidente 
aéreo. O público presente na festa cantou em uma só voz os 
hits da artista. O momento foi tomado pela emoção. Marília, 
definitivamente, fará muita falta! A artista tinha dois shows 
marcados e confirmados aqui no RN, no réveillon na praia da 
Pipa e na Arena das Dunas em 2022.

A dupla João Felipe Bastos e Robertinha Duarte 
bateu um papo massa Claudia Leitte em Salvador. 
A entrevista será exibida no De Olho na Folia da 
Band RN que vai estrear no dia 29 de novembro

Junior Farias e Mara Dias comemoram ao lado de 
Wesley Safadãoo sucesso do Carnaxelita. O artista 
sacudiu uma multidão no último domingo (14) em 
Currais Novos

Foto: Divulgação

“Destinos” conta a história de amor de um casal de idosos

Profissionais de renome integram equipes

Os documentários “Lalá” 
(cor/p&b, 15’23”, 2020) e “Car-
neirinho de Ouro – Ode à Boê-
mia Natalense” (cor, 17’55”, 2021) 
também compõem o cardápio da 
Mostra. De acordo com Paulo 
Dumaresq, o ponto de interseção 
entre os dois curtas-metragens é a 
memória afetiva, tanto das perso-
nagens como do histórico Clube 
e Bar Carneirinho de Ouro, por 
meio de depoimentos.

O documento também foi 
contemplado pelo Edital Fomen-
to à Cultura Potiguar 2020. Por 
sua vez, “Lalá” foi realizado com 

recursos próprios e numa parceria 
da Du’mar Cinematográfica (pro-
dutora de Paulo Dumaresq) com a 
Odara Produtora. O filme narra a 
história da empregada doméstica 
Alaíde Ribeiro Gomes, que ser-
viu à família do realizador durante 
algumas décadas. Lalá faleceu em 
30 de março deste ano vítima da 
Covid-19.

“Creio que a Mostra movimen-
ta a cena audiovisual de Natal, com 
a projeção de três curtas, o Centro 
Histórico e promove o reencontro 
das equipes que trabalharam nos 
filmes”, observa Paulo Dumaresq. 

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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MOACIR JÚNIOR

TRABALHO FOI BOM

POUCOS DEVEM RENOVAR

WALLYSON

ERICK VARÃO

LAUDOS EM DIA

ARENA JOSÉ ROCHA

JOGOS DIURNOS

Marcos Lopes
EM CAMPO

Longe de ser unamimidade, o mineiro Moacir Júnior chegou ao 
ABC em meio a uma nuvem de desconfiança de muita gente, mas 
conseguiu quebrar esse sentimento, depois de atingir o grande ob-
jetivo traçado pelo presidente Bira Marques, que foi o acesso para 
a Série C. Moacir Júnior viajou com a situação ainda indefinida 
em razão do processo eleitoral do clube e levando na mala algu-
mas propostas em mãos, do futebol paulista e do futebol paraense. 
Não sei se volta para Natal ou não, mas na minha opinião deveria 
voltar para sequenciar o trabalho realizado nesta temporada.

Moacir cometeu erros ao longo do caminho? Claro que cometeu, 
mas penso que com um elenco limitado do ponto de vista técnico 
- quando olhava para o banco por exemplo devia dar um deses-
pero - conseguiu o maior resultado que o torcedor queria que foi 
sair da Série D. A perda da vaga na Copa do Nordeste, foi muito 
mais em decorrência de um elenco limitado do que qualquer ou-
tra situação. Moacir trabalhou com um time titular razoável, mas 
com um elenco fraco. Na hora de mexer, vou te dizer!

Do time titular que conquistou o acesso para a Série C, penso que 
Wellington, Felipe Manoel, Vinicius Paulista, Alan Dias, Negueba 
e Wallyson são nomes de consenso. Seis peças, a partir deles é pre-
ciso uma ampla renovação no elenco para 2022, mesmo sem ter 
a Copa do Nordeste. Quer ter sucesso na Série C ou pelo menos 
não correr risco de fazer o famoso “bate e volta” ? Tem que montar 
um time em nível de Série B. E para montar um time assim, mui-
to mais do que dinheiro precisa conhecer o mercado, saber onde 
buscar para não aceitar tudo o que em empurrado goela abaixo 
por empresários. O presidente do ABC, precisa ter em mente que 
é preciso um profissional competente para esta função.

Não sei se permanece mais uma temporada no ABC. O atacan-
te tem qualidade técnica para buscar espaço em outro cenário e 
aproveitar a reta final da vida útil de um jogador de futebol para 
fortalecer o “pé de meia”. Cumpriu com a missão dele de ajudar 
a tirar o time do inferno da Série D. Creio que chegou a hora de 
dar um tempo por aqui e seguir novos caminhos.

Nenhuma surpresa a declaração que o jogador deu em primeira 
mão no Tocando a Bola da 98, de que não iria renovar com o 
América para 2022. Varão tem qualidade, é jovem, atleta e com 
mercado aberto. Tem que aproveitar as oportunidades. Vai fazer 
falta ao América, mas ele e o empresário estão certos, na medida 
em que a carreira é curta e instável.

Com capacidade para 5 mil torcedores acomodados em uma 
única arquibancada, Francisco Sobrinho garantiu que os lau-
dos do CREA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária estão em dia e sem nenhuma restrição. O laudo do 
CREA vence em janeiro do ano que vem, mas a renovação não 
é problema segundo o engenheiro.

O América vai mandar alguns jogos na Arena José Vasconcelos 
da Rocha, conforme havia antecipado o presidente eleito Souza. 
Na segunda-feira passada, uma reunião com o engenheiro Fran-
cisco Sobrinho e membros da Comissão da Construção ficou 
tudo definido. Alguns ajustes são necessários, como a construção 
de cabines para a imprensa, reforma do gramado e manutenção 
classificadas pelo engenheiro como “comuns e de fácil solução”.

Sem iluminação artificial, o América terá que mandar os seus 
jogos apenas no período diurno, a partir das três da tarde, o 
que não é problema para o Estadual e Brasileiro. Na Série D, 
somente a partir das quarta fase é exigida iluminação artificial e 
capacidade mínima de 5 mil lugares.

Foram definidos, na última se-
gunda-feira, 15, os campeões do 
Aberto de Natal de Beach Ten-
nis, evento internacional sediado 
no Aeroclube do Rio Grande 
do Norte. A competição foi a 3ª 
etapa do Circuito BRB de Bea-
ch Tennis e conta pontos para o 
ranking mundial da Federação In-
ternacional de Tênis - ITF, distri-
buindo US$ 5.500 em premiação 
(equivalente a R$ 30 mil).

Entre os homens, o carioca 
Vinícius Font; ex-número 1 do 
mundo e primeiro não-italiano a 
liderar o ranking no esporte; e o 
paraibano Airton Rodrigues der-
rotaram, na final, os jovens Da-
niel Mola, de São Sebastião (SP), e 
Pedro Consiglio, de Maceió (AL), 
por 6/4 e 6/3. Font tem quatro 
títulos mundiais pelo Brasil em 
2013, 2018, 2019 e em outubro 
deste ano no Rio de Janeiro. Mola 
e Consiglio foram vice-campeões 
da Copa do Mundo juvenil do es-
porte, realizada também na capi-
tal carioca nesta temporada.

“Uma final intensa contra os 
meninos da nova geração, que 
estão jogando demais. Quero 
agradecer ao Airton Rodrigues 
pela parceria dentro e fora de 
quadra. É fora de série! E agra-
decer meus patrocinadores, 
equipe e família pelo apoio de 
sempre”, disse Font.

Esse é o 47º título interna-
cional da carreira do experiente 
Font, segundo na temporada e 
primeiro ao lado de Aírton Ro-
drigues. O paraibano, atual 64º do 
mundo, ergue seu sexto caneco e 
o primeiro desde 2019.

Dupla com tetracampeão 
mundial conquista título do 
Aberto de Beach Tennis
ATLETAS POTIGUARES FORAM VICE-CAMPEÃS NO FEMININO

À direita Vinicius Font (branco) e Aírton Rodrigues (amarelo)

Esporte vem ganhando adeptos no Rio Grande do Norte

Foto: Sandro Menezes e Caio Guerra

Foto: Marcello Zambrana/DGW

HALL DOS CAMPEÕES

PROFISSIONAL 
BT 50 (US$ 5.500) 
Dupla Masculina - 
Vinícius Font/Airton 
Rodrigues (BRA) 
Dupla Feminina - Marília 
Câmara/Raquel Iotte 
(BRA) 
 
BT 10 
Dupla Masculina - 
Daniel Mola/Pedro 
Consiglio (BRA) 
Dupla Feminina - 
Agatha Wanderley/
Andrea do Valle (BRA) 

CATEGORIA A 
Dupla Masculina - Isac 
Lima/Luiz Camargo 
Dupla Feminina - 
Rafaela Matoso/Patrícia 
Lopes 
Dupla Mista - Juliana 
Carrilho / Otávio 
Lamartine 
 
CATEGORIA B 
Dupla Masculina - Kaue 
Cadete / Jv Medeiros 
Dupla Feminina - Lívia 
Campos / Mayara 
Medeiros 

Duplas Mista - Sophia 
Lorena / Renan 
Whebber 
 
CATEGORIA C 
Dupla Masculina - Isael 
Calistrato/Lucas Nunes 
Dupla Feminina - 
Nadine Peixoto / Ana 
Lucas 
Dupla Mista - Letícia/ 
Igor Moreira

No feminino, a cearense Ma-
rília Câmara e a paulista Raquel 
Lotte marcaram 7/6, 7/2, e 6/0 
sobre a dupla das potiguares Ca-
roline Gurgel e Júlia de Carva-
lho. Gurgel marca seu terceiro 
vice no ano, onde fez final em 
Maceió (AL) e Biguaçu (SC). 
Câmara foi campeã em Maceió 

(AL) jogando com outra pau-
lista, Sophia Chow, e acumula o 
oitavo caneco na carreira. Lotte 
venceu seu primeiro torneio no 
ano e o terceiro na carreira.

Foram 400 atletas nas dispu-
tas nos quatro dias de competição 
que contou também com torneios 
amadores e de veteranos.
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