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Eleições

Prefeito disse que vai 
apoiar Henrique Alves (PSB), 
Garibaldi Alves Filho (MDB), 
Paulinho Freire (UB), Carla Di-
ckson (UB) e General Girão 
(PL). Para o governo do Estado, 
ele não descarta neutralidade.

Álvaro Dias 
declara apoio 
a cinco nomes 
para deputado

__PÁG. 3

Saúde

RN tem quase 40 mil 
notificações de casos 
suspeitos de dengue

__PÁG.2

__PÁG.3

Editorial

Direto da Redação

RN precisa de propostas concretas
para geração de emprego e renda

Debate da Band terá apenas quatro 
candidatos ao governo do Estado

Entrevista

Deputado estadual e can-
didato à reeleição pelo PL Co-
ronel Azevedo critica candi-
dato ao Senado e diz que é 
“constrangedor” para Rafael 
Motta (PSB) “forçando uma 
aproximação com o PT e sen-
do escanteado”.

Coronel Azevedo 
detona Rafael 
Motta: “Eu teria 
vergonha”

__PÁG.7

__PÁG. 12

Patrimônio de 
Rogério dobra,
e ele justifica que 
imóvel valorizou
Candidato do PL ao Senado teve patrimônio elevado em R$ 1 milhão 
nos últimos quatro anos. Ele explica que apartamento se valorizou 

Eleições 2022

O candidato do PL ao Sena-
do, Rogério Marinho, pra-
ticamente dobrou o valor 

do seu patrimônio nos últimos 
quatro anos, período no qual 
ocupou dois cargos no Governo 

Federal.
Na hora de registrar sua can-

didatura no sistema da Justiça 
Eleitoral, Rogério Marinho de-
clarou ter R$ 1,984 milhão em 
bens. Dentre eles, um aparta-

mento no valor de R$ 1,2 milhão. 
Há quatro anos, quando era de-
putado federal e tentou a reelei-
ção, sem sucesso, o ex-ministro 
tinha declarado patrimônio de 
R$ 983,2 mil.

__PÁG.5

JOÃO GILBERTO / ALRN

Em 2020, área desmatada no estado era de 3.972 hectares. Em 2021, passou para 6.760, de acordo com Relatório Anual de Desmatamento no Brasil

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Área de desmatamento cresce 70% no RN em um ano __PÁG.12
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O prefeito de Natal Ál-
varo Dias (PSDB) 
foi ontem ao Jornal 

do Dia da TV Ponta Negra, 
apresentado por Micarla de 
Sousa, e voltou a repetir que 
não tem nenhum nome por 
ele preferido, para a disputa 
do Governo do Estado. “Ain-
da não parei para refletir. Eu 
não estou conseguindo pa-
rar para pensar e a priorida-
de é a minha gestão”, disse.

Álvaro disse ainda que, 
por ter divergência com 
os três candidatos, poderá 
adotar uma postura de neu-
tralidade e não apoiar nin-
guém. “Tenho divergência 
com os candidatos, pode-
rei, por exemplo, tomar uma postura de neutra-
lidade”, admitiu.

O prefeito de Natal também falou sobre a con-
juntura do palanque que juntou a governadora 
Fátima Bezerra (PT) e o ex-prefeito Carlos Edu-
ardo Alves (PDT). “Um palanque confuso: Carlos 
Eduardo tem Ciro como presidente, a governado-
ra Fátima tem Lula. Não sei como eles vão fazer 
para compatibilizar as diferenças, divergências 
ideológicas em torno de seus candidatos para ca-
minharem junto”, comentou.

Na semana passada, Álvaro Dias foi prestigiar 
a Festa de Sant’Ana de Caicó e admitiu que pode-
rá ficar neutro na disputa pelo Governo do Estado. 
Seu grupo político em Caicó anda fechado com Ad-
juto Dias (estadual) e Henrique Alves (federal). Fiel 

escudeiro de Álvaro, o vereador Lobão Filho, antigo 
bacurau do Seridó, não esconde de ninguém a pre-
ferência por Henrique e Adjuto. Lobão funciona co-
mo uma espécie de coordenador do Seridó, e vem 
atraindo apoios para a candidatura do ex-secretário 
da Assistência Social de Natal.

CEI. Na semana passada, houve uma crise 
entre o prefeito Álvaro Dias e a Câmara Munici-
pal de Natal. Um pedido de instauração de Co-
missão Especial de Inquérito (CEI) para inves-
tigar a compra de cestas básicas pela Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Social esta-
va pronto e já contava com nove assinaturas. O 
foco a ser investigado era a época do então se-
cretário Adjuto Dias, filho do prefeito e, atual-
mente, candidato a deputado estadual. Álvaro 
veio de Caicó só para apagar a fogueira.

Álvaro: “Tenho divergência com os candidatos, 
poderei tomar uma postura de neutralidade”

LIGAÇÃO. O que ninguém sa-
be é que houve um pedido por 
parte do prefeito de Natal Álvaro 
Dias (PSDB) para a governado-
ra interceder junto a bancada do 
PT e retirar as assinaturas. Bri-
sa Bracchi (PT), Divaneide Ba-
sílio (PT), Júlia Arruda (PCdoB), 
Milklei Leite e Maurício Gurgel, 
ambos do PV, são hoje ligados à 
Federação que apoia Fátima go-
vernadora. Então, a neutralidade 
de Álvaro Dias também passa por 
outros interesses...

BACURAU. O compromisso 
que o prefeito de Natal fechou 
com o MDB do deputado Walter 
Alves é outro foco para explicar 
a neutralidade. Álvaro jogou Ad-
juto Dias no MDB, para relem-
brar a história do passado que 
teve no partido. Até o pai de Ál-
varo, o ex-deputado Adjuto Dias, 
fez história também no MDB. O 
partido do filho - Adjuto Neto -, 
hoje depende de Walter Alves 
para manter a nominata para a 
Assembleia Legislativa.

OESTE. Na capital do Oeste, 
a pesquisa Exatus aferiu a ava-
liação do governo Bolsonaro 
entre os mossoroenses. A de-
saprovação é de 53%, a aprova-
ção é de 34% e outros 13% não 
souberam responder. O prefei-
to Allyson Bezerra (Solidarieda-
de) não vai cair nas ondas extre-
mistas de Rogério Marinho (PL) 
em sair em defesa do presidente 
da República. A mesma pesqui-
sa apontou que Lula (PT) está 
em vantagem sobre Bolsonaro. 
A dianteira é de 11,25% pontos 
percentuais.

ADESÃO. Em Caraúbas, o pre-
feito Juninho Alves (PSDB) levou 
o vice-prefeito Paulo Brasil, o ex-
-prefeito Eugênio Alves e mais 
oito vereadores para o palanque 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). A turma do Médio Oeste Po-
tiguar anda saindo da campanha 
de Fábio Dantas (Solidariedade), 
depois que ele começou a patinar 
nas pesquisas, ocupando o ter-
ceiro lugar. Juninho vai manter o 

apoio a Rogério Marinho (PL) pa-
ra o Senado, sendo mais um que 
vota na chapa “Farinho”.

VOO. Em plena campanha à 
reeleição, a governadora Fátima 
Bezerra (PT) vai fazer a abertu-
ra da 10ª edição do “Fórum LI-
DE de Infraestrutura, Logística & 
Energia”. O evento acontece na 
próxima terça-feira em São Pau-
lo. Além de Fátima, também vai 
participar do evento o secretário-
-executivo do Ministério da In-
fraestrutura, Bruno Eustáquio. A 
governadora só retorna na quar-
ta-feira para o RN.

DIESEL. Depois de anunciar 
duas reduções no valor de reven-
da da gasolina nas refinarias du-
rante o mês de julho, a Petrobras 
vai reduzir o valor do diesel. A 
partir de hoje, o litro do combus-
tível cai de R$ 5,61 para R$ 5,41, 
uma queda de 3,56%. Essa é a pri-
meira revisão para baixo no preço 
desse combustível, desde maio 
do ano passado.

Editorial
Vazio de ideias

Apesar de estar em queda, 
o desemprego ainda atin-
ge mais de 10 milhões de 

brasileiros. Trata-se de um pro-
blema dramático da vida do Pa-
ís, que atenta contra a dignidade 
humana. Por causa da falta de 
renda, quando não conseguem 
arrumar um bico, famílias intei-
ras deixam de ter o básico para a 
sobrevivência e precisam apelar 
para a assistência do Estado ou a 
solidariedade das pessoas.

Além da fome, nada é mais 
urgente do que enfrentar esse 
problema. Candidatos que vão 
disputar as eleições deste ano 
têm a responsabilidade de pro-
por caminhos para a possível 
ampliação da geração de em-
prego e renda. É preciso refletir 
sobre o que o Estado pode fazer 
(ou deixar de fazer) para propi-
ciar que novos investimentos se-
jam realizados para demandar 
mão de obra.

Neste sentido, é lamentável 
constatar o nível das propostas 
apresentadas pelos candidatos 
ao Senado em entrevistas a este 
AGORA RN publicadas na edi-
ção de ontem. Pouco se apro-
veita do que defenderam Carlos 
Eduardo Alves (PDT), Freitas Jú-
nior (PSOL) e Dário Barbosa (PS-
TU). Já Rogério Marinho (PL) e 
Rafael Motta (PSB) fizeram pior: 
nem retornaram aos contatos da 
reportagem.

Dos que apresentaram suas 
visões, a ideia que mais se apro-
xima da realidade é a de Carlos 
Eduardo. O ex-prefeito de Na-
tal defende, como medida para 
modernizar e dinamizar a eco-
nomia potiguar, a construção de 
um novo porto. A ideia é erguer 
um terminal moderno, que sirva 

para escoar produção de setores 
como a produção de petróleo e 
gás e a fruticultura.

De fato, o Rio Grande do 
Norte precisa de um novo porto. 
Mas, este é um projeto grandio-
so demais e que, portanto, ain-
da é uma possibilidade distan-
te. Um porto, se começasse a ser 
erguido agora, só ficaria pronto 
daqui a uns cinco anos – para só 
depois começar a atrair os inves-
timentos. Trata-se uma propos-
ta para fortalecer a economia 
na próxima década. Importante, 
mas o Estado precisa de metas 
para a geração de emprego já, de 
maneira mais rápida.

O candidato Freitas Júnior 
defende a revogação da reforma 
trabalhista e a realização de uma 
reforma tributária como medi-
das para induzir a geração de 
emprego e renda. Ora, a reforma 
trabalhista pode até ser discuti-
da, mas só se pode falar em direi-
to trabalhista quando, primeiro, 
há emprego. O que se faz urgen-
te são medidas econômicas para 
melhorar o ambiente econômi-
co e, então, gerar emprego. A re-
forma tributária pode ajudar as 
empresas a diminuírem os cus-
tos de contratação, mas é preciso 
muito mais.

Sobre acabar com o teto de 
gastos, outra proposta de Freitas, 
trata-se de medida que precisa-
ria vir acompanhada de outras 
ações, para o governo não virar 
um irresponsável fiscal.

Por fim, Dário Barbosa fa-
la em taxar grandes fortunas, o 
que, por si só, não tem o condão 
de gerar empregos no País.

Todas propostas pobres e 
com baixo impacto em um pro-
blema urgente. Preocupante!
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Direto da Redação
Os sinais de Álvaro nas declarações de apoio

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) fez as pazes 
com o presidente da Câmara Municipal, 
Paulinho Freire (UB). Após vários dias de 

relação estremecida, o prefeito confirmou publi-
camente que vai, sim, apoiar a candidatura do ve-
reador a deputado federal. Pesou o histórico de 
amizade e a parceria administrativa entre os dois 
durante os seis anos da gestão de Álvaro Dias.

Ao confirmar o apoio, Álvaro fez justiça com 
Paulinho Freire. Aliado de primeira hora do pre-
feito, o presidente da Câmara aprovou na Casa 
tudo o que Álvaro queria, inclusive um novo Pla-
no Diretor e uma reforma da Previdência fatiada 
em dois projetos que, em condições normais de 
temperatura e pressão, desgastariam fortemente 
o prefeito de Natal. Não fazia sentido Álvaro Dias 
ignorar a parceria e deixar Paulinho no sal.

O problema é que, além de Paulinho, Álva-
ro Dias também assumiu publicamente que vai 
apoiar outros quatro nomes para deputado fede-
ral: Garibaldi Alves Filho (MDB), Henrique Alves 
(PSB), General Girão (PL) e Carla Dickson (UB). 
Como justificativa, o fato de que todos eles o aju-

daram administrativamente à frente da Prefei-
tura. No caso de Henrique, contou muito mais a 
amizade pessoal, já que ele não é deputado desde 
2014. Álvaro só tomou posse em 2018. 

Agora, dois sinais ficam claros com o movi-
mento do prefeito de Natal. Os dois envolvem Ad-
juto Dias, filho do prefeito, candidato a deputado 
estadual pelo MDB. A eleição de Adjuto é a priori-
dade número 1 do prefeito nesta eleição.

O primeiro sinal captado é que, ao distribuir 
o apoio para cinco candidatos, o prefeito clara-
mente busca também robustecer Adjuto. Afinal 
de contas, nada melhor do que Adjuto casar votos 
com o maior número de candidatos possível.

O segundo é que, ao manifestar apoio a Gari-
baldi Filho, Álvaro Dias faz um afago no MDB – 
partido do filho dele. No fundo, o prefeito de Na-
tal tem o receio de que Adjuto possa ter proble-
mas para sua eleição. Até uma remota negativa de 
legenda foi cogitada. Mas, ao dar apoio à eleição 
de Garibaldi, o prefeito praticamente anula qual-
quer possibilidade de boicote do MDB à candida-
tura do seu filho.

ESTRUTURA. Por falar em Adju-
to, o candidato do MDB a deputa-
do estadual vem com toda a força 
para a campanha. A meta do filho 
de Álvaro Dias é atingir, sozinho, o 
quociente para ser eleito, para não 
depender do restante da nominata 
do MDB e eliminar qualquer risco 
de ficar fora da Assembleia Legisla-
tiva em 2023. A meta, contudo, é ex-
tremamente ousada. Para ser eleito 
sem precisar da nominata, Adjuto 
precisará ter algo em torno de 70 
mil votos. Em 2018, o mais votado 
para deputado estadual foi Ezequiel 
Ferreira, com 58 mil votos.

MOVIMENTO ANULADO. Antes 
de Álvaro Dias declarar apoio a Ga-
ribaldi Filho, existia um temor no 
grupo do prefeito de Natal de que o 
MDB esvaziasse a nominata.

A MÃE LIBEROU. O senador Sty-
venson Valentim anuncia nesta sex-

ta-feira 5 se será ou não candidato 
a governador. Ontem, à 96 FM, ele 
disse ter recebido o aval da mãe. Ele 
destacou, porém, que Dona Edilma 
disse achar que “senador” soa mais 
bonito para o filho.

CONFIANÇA NAS URNAS. Por fa-
lar em Styvenson, na mesma entre-
vista, ele descartou levantar qual-
quer suspeita sobre o sistema elei-
toral. Ele falou confiar no sistema 
eletrônico de votação. “Concordo, 
que eu fui eleito por ela. Sem di-
nheiro, sem tempo de TV, sem ne-
nhum ‘caba’ de peia político perto 
de mim. Quem escolheu? A popula-
ção”, afirmou o senador.

DEBATE. A Band fará no domin-
go 7 o primeiro debate entre os can-
didatos ao governo. Ontem, hou-
ve uma mudança, e apenas quatro 
candidatos vão participar: Fátima, 
Styvenson, Fábio e Danniel Morais.

REPRODUÇÃO

Álvaro: “Me ajudaram e foram importantes em vários momentos da minha vida”

Álvaro declara apoio a cinco 
nomes para deputado federal

Em relação à corrida para o go-
verno do Estado, Álvaro Dias disse 
que ainda não definiu um nome 
para apoiar e que precisa refletir 
um pouco mais. Entretanto, o pre-
feito da Capital passa por uma si-
tuação atípica, já que seu filho Ad-
juto Dias tem o partido apoiando 
a reeleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT), ficando assim, o ges-
tor municipal numa situação des-

confortável. “Ainda não parei para 
refletir, eu não estou conseguindo 
parar para pensar e as prioridades 
são a minha gestão. Realmente eu 
preciso amadurecer e posso to-
mar uma postura de neutralida-
de”, admitiu.

Álvaro Dias detalhou os moti-
vos que levaram as divergências 
com Fátima Bezerra. “Tive diver-
gência com a governadora por 

motivos óbvios, ela estava que-
rendo seguir o caminho errado. 
Ela não instalou um Hospital de 
Campanha, nós instalamos. Ela 
combateu a ivermectina, eu acre-
dito e acreditei no medicamento. 
Divergimos que ela tomou o ca-
minho errado”, lamentou.

O prefeito de Natal sinalizou 
que, por ter divergência com os 
três candidatos ao cargo de gover-

nador do Rio Grande do Norte, po-
derá adotar uma postura de neu-
tralidade e não apoiar nenhum 
dos postulantes. “Tenho divergên-
cia com os candidatos, poderei por 
exemplo tomar uma postura de 
neutralidade”, ressaltou.

Álvaro Dias criticou a aliança 
política entre o PT-PDT no Estado, 
que homologou o nome do ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo Alves 

(PDT), como senador na chapa 
governista. “Um palanque confu-
so, Carlos Eduardo Alves tem Ciro 
Gomes como presidente, a gover-
nadora Fátima Bezerra tem Lula, 
no palanque dela no partido dela. 
não sei como eles vão fazer para 
compatibilizar essas diferenças, 
divergências ideológicas em tor-
no de candidatos para caminha-
rem junto”, pontuou.

Prefeito de Natal 
deverá adotar 
neutralidade para 
o governo do RN, 
sem apoiar nenhum 
dos candidatos 
existentes

 ‘Preciso amadurecer’, afirma, sobre apoio ao governo estadual

“Tenho que ajudar Henri-
que e Garibaldi”, reve-
lou o prefeito de Natal 

Álvaro Dias (PSDB), ao afirmar 
que apoiará os primos Henrique 
Eduardo Alves (PSB) e Garibaldi 
Alves Filho (MDB), ambos can-

didatos à Câmara Federal, nas 
eleições gerais de outubro. O tu-
cano disse ainda que subirá nos 
palanques para defender a can-
didatura de Paulinho Freire (UB) 
e a reeleição dos deputados fe-
derais General Girão (PL) e Carla 
Dickson (UB).

“Vai votar em Garibaldi ou em 
Henrique? Eu tenho que ser grato. 
A palavra ingratidão não faz par-
te do meu dicionário. Garibaldi e 
Henrique me ajudaram e foram 
importantes em vários momen-
tos da minha vida pública, tenho 
uma convivência muito próxima 
com ambos, portanto, tenho que 
ajudar Henrique e Garibaldi”, de-
clarou, em entrevista à TV Ponta 
Negra, nesta quinta-feira 4.

Na TV Ponta Negra, o prefei-
to de Natal se comprometeu a 
pedir votos para os quatro can-
didatos apenas, ignorando Pau-

linho Freire. À noite, contudo, à 
98 FM, o prefeito disse que iria 
apoiar também o presidente da 
Câmara.

Álvaro e Paulinho vinham em 
rota de colisão após vereadores 
aliados de Paulinho declararem 
apoio a outros candidatos a de-
putado estadual que não Adjuto 
Dias (MDB), filho do prefeito. Ál-
varo entendeu o movimento co-
mo uma ação do presidente da 
Câmara, apesar de os vereadores 
terem justificado o apoio por ou-
tras razões.

Sobre Girão, Álvaro declarou: 
“Tenho que ajudar o Girão, que 
ajudou Natal e alocou em tor-
no de R$ 40 milhões de reais em 
recursos para nos ajudar a fazer 
a nossa gestão e obras em favor 
do município e da cidade de Na-
tal. Tenho que ajudar a deputa-
da Carla, que também nos aju-

dou porque alocou recursos im-
portantes para nos ajudar a tra-
balhar, construir e edificar uma 
obra importante na cidade de 

Natal”, afirmou.
E resumiu, de forma simples, 

os apoios. “Tenho que ajudar”, 
afirmou.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Milklei Leite e Maurício Gurgel, 
ambos do PV, são hoje ligados à 
Federação que apoia Fátima go-
vernadora. Então, a neutralidade 
de Álvaro Dias também passa por 
outros interesses...

BACURAU. O compromisso 
que o prefeito de Natal fechou 
com o MDB do deputado Walter 
Alves é outro foco para explicar 
a neutralidade. Álvaro jogou Ad-
juto Dias no MDB, para relem-
brar a história do passado que 
teve no partido. Até o pai de Ál-
varo, o ex-deputado Adjuto Dias, 
fez história também no MDB. O 
partido do filho - Adjuto Neto -, 
hoje depende de Walter Alves 
para manter a nominata para a 
Assembleia Legislativa.

OESTE. Na capital do Oeste, 
a pesquisa Exatus aferiu a ava-
liação do governo Bolsonaro 
entre os mossoroenses. A de-
saprovação é de 53%, a aprova-
ção é de 34% e outros 13% não 
souberam responder. O prefei-
to Allyson Bezerra (Solidarieda-
de) não vai cair nas ondas extre-
mistas de Rogério Marinho (PL) 
em sair em defesa do presidente 
da República. A mesma pesqui-
sa apontou que Lula (PT) está 
em vantagem sobre Bolsonaro. 
A dianteira é de 11,25% pontos 
percentuais.

ADESÃO. Em Caraúbas, o pre-
feito Juninho Alves (PSDB) levou 
o vice-prefeito Paulo Brasil, o ex-
-prefeito Eugênio Alves e mais 
oito vereadores para o palanque 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). A turma do Médio Oeste Po-
tiguar anda saindo da campanha 
de Fábio Dantas (Solidariedade), 
depois que ele começou a patinar 
nas pesquisas, ocupando o ter-
ceiro lugar. Juninho vai manter o 

apoio a Rogério Marinho (PL) pa-
ra o Senado, sendo mais um que 
vota na chapa “Farinho”.

VOO. Em plena campanha à 
reeleição, a governadora Fátima 
Bezerra (PT) vai fazer a abertu-
ra da 10ª edição do “Fórum LI-
DE de Infraestrutura, Logística & 
Energia”. O evento acontece na 
próxima terça-feira em São Pau-
lo. Além de Fátima, também vai 
participar do evento o secretário-
-executivo do Ministério da In-
fraestrutura, Bruno Eustáquio. A 
governadora só retorna na quar-
ta-feira para o RN.

DIESEL. Depois de anunciar 
duas reduções no valor de reven-
da da gasolina nas refinarias du-
rante o mês de julho, a Petrobras 
vai reduzir o valor do diesel. A 
partir de hoje, o litro do combus-
tível cai de R$ 5,61 para R$ 5,41, 
uma queda de 3,56%. Essa é a pri-
meira revisão para baixo no preço 
desse combustível, desde maio 
do ano passado.

Editorial
Vazio de ideias

Apesar de estar em queda, 
o desemprego ainda atin-
ge mais de 10 milhões de 

brasileiros. Trata-se de um pro-
blema dramático da vida do Pa-
ís, que atenta contra a dignidade 
humana. Por causa da falta de 
renda, quando não conseguem 
arrumar um bico, famílias intei-
ras deixam de ter o básico para a 
sobrevivência e precisam apelar 
para a assistência do Estado ou a 
solidariedade das pessoas.

Além da fome, nada é mais 
urgente do que enfrentar esse 
problema. Candidatos que vão 
disputar as eleições deste ano 
têm a responsabilidade de pro-
por caminhos para a possível 
ampliação da geração de em-
prego e renda. É preciso refletir 
sobre o que o Estado pode fazer 
(ou deixar de fazer) para propi-
ciar que novos investimentos se-
jam realizados para demandar 
mão de obra.

Neste sentido, é lamentável 
constatar o nível das propostas 
apresentadas pelos candidatos 
ao Senado em entrevistas a este 
AGORA RN publicadas na edi-
ção de ontem. Pouco se apro-
veita do que defenderam Carlos 
Eduardo Alves (PDT), Freitas Jú-
nior (PSOL) e Dário Barbosa (PS-
TU). Já Rogério Marinho (PL) e 
Rafael Motta (PSB) fizeram pior: 
nem retornaram aos contatos da 
reportagem.

Dos que apresentaram suas 
visões, a ideia que mais se apro-
xima da realidade é a de Carlos 
Eduardo. O ex-prefeito de Na-
tal defende, como medida para 
modernizar e dinamizar a eco-
nomia potiguar, a construção de 
um novo porto. A ideia é erguer 
um terminal moderno, que sirva 

para escoar produção de setores 
como a produção de petróleo e 
gás e a fruticultura.

De fato, o Rio Grande do 
Norte precisa de um novo porto. 
Mas, este é um projeto grandio-
so demais e que, portanto, ain-
da é uma possibilidade distan-
te. Um porto, se começasse a ser 
erguido agora, só ficaria pronto 
daqui a uns cinco anos – para só 
depois começar a atrair os inves-
timentos. Trata-se uma propos-
ta para fortalecer a economia 
na próxima década. Importante, 
mas o Estado precisa de metas 
para a geração de emprego já, de 
maneira mais rápida.

O candidato Freitas Júnior 
defende a revogação da reforma 
trabalhista e a realização de uma 
reforma tributária como medi-
das para induzir a geração de 
emprego e renda. Ora, a reforma 
trabalhista pode até ser discuti-
da, mas só se pode falar em direi-
to trabalhista quando, primeiro, 
há emprego. O que se faz urgen-
te são medidas econômicas para 
melhorar o ambiente econômi-
co e, então, gerar emprego. A re-
forma tributária pode ajudar as 
empresas a diminuírem os cus-
tos de contratação, mas é preciso 
muito mais.

Sobre acabar com o teto de 
gastos, outra proposta de Freitas, 
trata-se de medida que precisa-
ria vir acompanhada de outras 
ações, para o governo não virar 
um irresponsável fiscal.

Por fim, Dário Barbosa fa-
la em taxar grandes fortunas, o 
que, por si só, não tem o condão 
de gerar empregos no País.

Todas propostas pobres e 
com baixo impacto em um pro-
blema urgente. Preocupante!
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Direto da Redação
Os sinais de Álvaro nas declarações de apoio

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) fez as pazes 
com o presidente da Câmara Municipal, 
Paulinho Freire (UB). Após vários dias de 

relação estremecida, o prefeito confirmou publi-
camente que vai, sim, apoiar a candidatura do ve-
reador a deputado federal. Pesou o histórico de 
amizade e a parceria administrativa entre os dois 
durante os seis anos da gestão de Álvaro Dias.

Ao confirmar o apoio, Álvaro fez justiça com 
Paulinho Freire. Aliado de primeira hora do pre-
feito, o presidente da Câmara aprovou na Casa 
tudo o que Álvaro queria, inclusive um novo Pla-
no Diretor e uma reforma da Previdência fatiada 
em dois projetos que, em condições normais de 
temperatura e pressão, desgastariam fortemente 
o prefeito de Natal. Não fazia sentido Álvaro Dias 
ignorar a parceria e deixar Paulinho no sal.

O problema é que, além de Paulinho, Álva-
ro Dias também assumiu publicamente que vai 
apoiar outros quatro nomes para deputado fede-
ral: Garibaldi Alves Filho (MDB), Henrique Alves 
(PSB), General Girão (PL) e Carla Dickson (UB). 
Como justificativa, o fato de que todos eles o aju-

daram administrativamente à frente da Prefei-
tura. No caso de Henrique, contou muito mais a 
amizade pessoal, já que ele não é deputado desde 
2014. Álvaro só tomou posse em 2018. 

Agora, dois sinais ficam claros com o movi-
mento do prefeito de Natal. Os dois envolvem Ad-
juto Dias, filho do prefeito, candidato a deputado 
estadual pelo MDB. A eleição de Adjuto é a priori-
dade número 1 do prefeito nesta eleição.

O primeiro sinal captado é que, ao distribuir 
o apoio para cinco candidatos, o prefeito clara-
mente busca também robustecer Adjuto. Afinal 
de contas, nada melhor do que Adjuto casar votos 
com o maior número de candidatos possível.

O segundo é que, ao manifestar apoio a Gari-
baldi Filho, Álvaro Dias faz um afago no MDB – 
partido do filho dele. No fundo, o prefeito de Na-
tal tem o receio de que Adjuto possa ter proble-
mas para sua eleição. Até uma remota negativa de 
legenda foi cogitada. Mas, ao dar apoio à eleição 
de Garibaldi, o prefeito praticamente anula qual-
quer possibilidade de boicote do MDB à candida-
tura do seu filho.

ESTRUTURA. Por falar em Adju-
to, o candidato do MDB a deputa-
do estadual vem com toda a força 
para a campanha. A meta do filho 
de Álvaro Dias é atingir, sozinho, o 
quociente para ser eleito, para não 
depender do restante da nominata 
do MDB e eliminar qualquer risco 
de ficar fora da Assembleia Legisla-
tiva em 2023. A meta, contudo, é ex-
tremamente ousada. Para ser eleito 
sem precisar da nominata, Adjuto 
precisará ter algo em torno de 70 
mil votos. Em 2018, o mais votado 
para deputado estadual foi Ezequiel 
Ferreira, com 58 mil votos.

MOVIMENTO ANULADO. Antes 
de Álvaro Dias declarar apoio a Ga-
ribaldi Filho, existia um temor no 
grupo do prefeito de Natal de que o 
MDB esvaziasse a nominata.

A MÃE LIBEROU. O senador Sty-
venson Valentim anuncia nesta sex-

ta-feira 5 se será ou não candidato 
a governador. Ontem, à 96 FM, ele 
disse ter recebido o aval da mãe. Ele 
destacou, porém, que Dona Edilma 
disse achar que “senador” soa mais 
bonito para o filho.

CONFIANÇA NAS URNAS. Por fa-
lar em Styvenson, na mesma entre-
vista, ele descartou levantar qual-
quer suspeita sobre o sistema elei-
toral. Ele falou confiar no sistema 
eletrônico de votação. “Concordo, 
que eu fui eleito por ela. Sem di-
nheiro, sem tempo de TV, sem ne-
nhum ‘caba’ de peia político perto 
de mim. Quem escolheu? A popula-
ção”, afirmou o senador.

DEBATE. A Band fará no domin-
go 7 o primeiro debate entre os can-
didatos ao governo. Ontem, hou-
ve uma mudança, e apenas quatro 
candidatos vão participar: Fátima, 
Styvenson, Fábio e Danniel Morais.
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Álvaro: “Me ajudaram e foram importantes em vários momentos da minha vida”

Álvaro declara apoio a cinco 
nomes para deputado federal

Em relação à corrida para o go-
verno do Estado, Álvaro Dias disse 
que ainda não definiu um nome 
para apoiar e que precisa refletir 
um pouco mais. Entretanto, o pre-
feito da Capital passa por uma si-
tuação atípica, já que seu filho Ad-
juto Dias tem o partido apoiando 
a reeleição da governadora Fátima 
Bezerra (PT), ficando assim, o ges-
tor municipal numa situação des-

confortável. “Ainda não parei para 
refletir, eu não estou conseguindo 
parar para pensar e as prioridades 
são a minha gestão. Realmente eu 
preciso amadurecer e posso to-
mar uma postura de neutralida-
de”, admitiu.

Álvaro Dias detalhou os moti-
vos que levaram as divergências 
com Fátima Bezerra. “Tive diver-
gência com a governadora por 

motivos óbvios, ela estava que-
rendo seguir o caminho errado. 
Ela não instalou um Hospital de 
Campanha, nós instalamos. Ela 
combateu a ivermectina, eu acre-
dito e acreditei no medicamento. 
Divergimos que ela tomou o ca-
minho errado”, lamentou.

O prefeito de Natal sinalizou 
que, por ter divergência com os 
três candidatos ao cargo de gover-

nador do Rio Grande do Norte, po-
derá adotar uma postura de neu-
tralidade e não apoiar nenhum 
dos postulantes. “Tenho divergên-
cia com os candidatos, poderei por 
exemplo tomar uma postura de 
neutralidade”, ressaltou.

Álvaro Dias criticou a aliança 
política entre o PT-PDT no Estado, 
que homologou o nome do ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo Alves 

(PDT), como senador na chapa 
governista. “Um palanque confu-
so, Carlos Eduardo Alves tem Ciro 
Gomes como presidente, a gover-
nadora Fátima Bezerra tem Lula, 
no palanque dela no partido dela. 
não sei como eles vão fazer para 
compatibilizar essas diferenças, 
divergências ideológicas em tor-
no de candidatos para caminha-
rem junto”, pontuou.

Prefeito de Natal 
deverá adotar 
neutralidade para 
o governo do RN, 
sem apoiar nenhum 
dos candidatos 
existentes

 ‘Preciso amadurecer’, afirma, sobre apoio ao governo estadual

“Tenho que ajudar Henri-
que e Garibaldi”, reve-
lou o prefeito de Natal 

Álvaro Dias (PSDB), ao afirmar 
que apoiará os primos Henrique 
Eduardo Alves (PSB) e Garibaldi 
Alves Filho (MDB), ambos can-

didatos à Câmara Federal, nas 
eleições gerais de outubro. O tu-
cano disse ainda que subirá nos 
palanques para defender a can-
didatura de Paulinho Freire (UB) 
e a reeleição dos deputados fe-
derais General Girão (PL) e Carla 
Dickson (UB).

“Vai votar em Garibaldi ou em 
Henrique? Eu tenho que ser grato. 
A palavra ingratidão não faz par-
te do meu dicionário. Garibaldi e 
Henrique me ajudaram e foram 
importantes em vários momen-
tos da minha vida pública, tenho 
uma convivência muito próxima 
com ambos, portanto, tenho que 
ajudar Henrique e Garibaldi”, de-
clarou, em entrevista à TV Ponta 
Negra, nesta quinta-feira 4.

Na TV Ponta Negra, o prefei-
to de Natal se comprometeu a 
pedir votos para os quatro can-
didatos apenas, ignorando Pau-

linho Freire. À noite, contudo, à 
98 FM, o prefeito disse que iria 
apoiar também o presidente da 
Câmara.

Álvaro e Paulinho vinham em 
rota de colisão após vereadores 
aliados de Paulinho declararem 
apoio a outros candidatos a de-
putado estadual que não Adjuto 
Dias (MDB), filho do prefeito. Ál-
varo entendeu o movimento co-
mo uma ação do presidente da 
Câmara, apesar de os vereadores 
terem justificado o apoio por ou-
tras razões.

Sobre Girão, Álvaro declarou: 
“Tenho que ajudar o Girão, que 
ajudou Natal e alocou em tor-
no de R$ 40 milhões de reais em 
recursos para nos ajudar a fazer 
a nossa gestão e obras em favor 
do município e da cidade de Na-
tal. Tenho que ajudar a deputa-
da Carla, que também nos aju-

dou porque alocou recursos im-
portantes para nos ajudar a tra-
balhar, construir e edificar uma 
obra importante na cidade de 

Natal”, afirmou.
E resumiu, de forma simples, 

os apoios. “Tenho que ajudar”, 
afirmou.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Leonardo Rêgo defende maior visão de gestão política da bancada federal potiguar, com foco no interesse coletivo

Foco da reunião é apresentar a chapa feminina que concorrerá às vagas na Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa

Filiadas ao PSDB do Seridó se mobilizam para
força-tarefa ‘Tô com elas em Parelhas’ no sábado

Nominatas femininas

Acontece neste sábado 6, a 
partir das 15h45, o even-
to: “Força-tarefa: Tô com 

elas”, que será realizado no Giná-
sio Ovidão, em Parelhas.  O PS-
DB-Mulher Potiguar está mobili-
zando suas prefeitas, vice-prefei-
tas, vereadoras, ex-prefeitas e mi-
litantes de toda região do Seridó. 
O foco da reunião extraordinária 
será apresentar a chapa feminina 
que concorrerá às vagas na Câ-
mara dos Deputados e também 
na Assembleia Legislativa.

Também já confirmaram 
presenças o presidente estadu-
al do PSDB, deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza, e deputados. 
O partido tem investido na sua 
chapa feminina tanto para de-
putadas federais, como para de-
putadas estaduais.

A Federação do PSDB/Cida-
dania irá apresentar quatro mu-
lheres para a Câmara dos Depu-
tados: a médica Dra. Júlia Ferrei-
ra, primeira-dama de Parelhas, 

vai concorrer pela primeira vez. 
Também as vereadoras Delkiza 
Cavalcante (Assú), Leilza Palmei-

ra (Currais Novos) e Wanderleya 
Firmino (Rio do Fogo). Cada uma 
atua em regiões diferentes do Rio 

Grande do Norte.
Para a Assembleia Legislati-

va, o PSDB vai apresentar mu-

lheres que são profissionais de 
saúde, como Engracia Alves, 
da Cooperativa de Médicos 
Ortopedistas do Rio Grande 
do Norte. Também a influen-
cer digital Leila Maia, que foi 
idealizadora do projeto social 
Ponte da Vida, combatendo o 
suicídio. Com a bandeira da 
educação e evangélica, a pro-
fessora Thaysa Barbosa.

O partido conta ainda com a 
advogada que atua em um dos 
segmentos da OAB/RN, Dra. Ka-
rina Pereira. Além da vice-pre-
feita Juliana Dantas, de São Ben-
to do Trairi, e Lucinéia Florêncio, 
que trabalha no segmento de se-
gurança e tem um projeto em de-
fesa do Vale Dourado, na Zona 
Norte de Natal.

“O PSDB Potiguar é o partido 
da mulher. O partido que mais 
cresce em nosso estado também 
defende o voto em mulheres. 
Nossa chapa não tem candida-
turas fictícias femininas, apenas 
para cumprir a cota mínima de 
30% determinada por Lei. Va-
mos mostrar a força da mulher 
seridoense e de todas as regiões”, 
informou Isa Carneiro, que assu-
miu recentemente o segmento 
do PSDB-Mulher Potiguar e in-
tegra a Comissão da Federação 
PSDB/Cidadania.

‘Bancada federal tem que 
buscar investimento para o 
RN’, cobra Leonardo Rêgo

A bancada do Rio Grande 
do Norte no Congresso 
Nacional precisa se em-

penhar pela defesa dos interes-
ses do Estado, o que inclui bus-
car recursos que assegurem os 
investimentos que o governo 
estadual não tem condições de 
realizar. A opinião é do candida-
to a deputado federal, Leonardo 
Rêgo (União Brasil).

Em entrevista nesta quar-
ta-feira à FM Minha Vida, em 
Martins, Leonardo afirmou que 
os deputados federais e sena-
dores do RN precisam estar 
unidos para captar recursos fe-
derais que compensem as difi-
culdades financeiras do Estado. 
“A bancada federal serve pa-
ra garantir o investimento que 
o Estado não está mais tendo 
mais capacidade de fazer”, des-
tacou Leo Rêgo, como também 
é conhecido.

O candidato do União Brasil 
à Câmara dos Deputados lem-
brou que o Rio Grande do Nor-

te tem grande potencial de gera-
ção de riqueza, principalmente 
em setores como o do petróleo, a 
fruticultura, a carcinicultura, de 
energias renováveis e o turismo. 
Apesar disso, emendou, o Esta-
do tem índices de crescimento 
menores que os de vizinhos co-
mo Ceará e Pernambuco. “Está 
faltando visão de gestão apura-
da e maturidade da classe polí-
tica em Brasília para representar 
o Rio Grande do Norte com foco 
no interesse coletivo”.

Leonardo Rêgo apontou 
exemplos de projetos que se ar-
rastam há muitos anos e cujas 
conclusões não são devidamen-
te pautadas pelos parlamenta-
res potiguares em Brasília. “Há 
quantos se sonha com a dupli-
cação da BR-304 ou mesmo da 
Reta Tabajara? É essa a reflexão 
que eu faço, e não estou fazen-
do uma crítica individual a ne-
nhum parlamentar. Estou fa-
zendo uma crítica construtiva”, 
apontou Leo Rêgo.

Ele ratificou a sua visão de que 
os congressistas do RN devem se 
empenhar por recursos federais, 

independentemente das dife-
renças político-partidárias e de 
quem esteja governando o Rio 

Grande do Norte. Garantiu que 
vai se pautar nessa linha, caso se-
ja eleito em outubro.

Candidato defende 
maior atuação dos 
federais potiguares 

pela defesa dos 
interesses do povo 
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Rogério: “A diferença entre valores se dá pela evolução no pagamento do fi nanciamento e atualização dos valores dos bens”

TÂNIA RÊGO/AGENCIA BRASIL

Por meio da assessoria, Ro-
gério Marinho negou as acu-
sações de possível ilegalidade 
sobre o aumento de seu patri-
mônio e disse, “fake news! Meu 
patrimônio não aumentou nos 

últimos quatro anos, pelo con-
trário. O ex-ministro tinha dois 
imóveis a mais que se desfez 
nos últimos quatro anos”.

Disse que o aumento do va-
lor se deve apenas ao fato de 

que seu apartamento em Natal 
passou por valorização, inclusi-
ve porque teve os pagamentos 
do financiamento realizados 
no período.

“Basta analisar a lista de 

bens apresentados para per-
ceber que a quantidade dimi-
nuiu. Em 2018, eu tinha du-
as casas que não possuo mais, 
restam um terreno transforma-
do em cotas e um apartamen-

‘Basta analisar a lista de bens apresentados para 
perceber que a quantidade diminuiu’, rebate

Rogério Marinho está envol-
vido em inúmeras denúncias de 
corrupção. Em 2012, quando foi 
candidato a prefeito de Natal e, de 
acordo com investigação da Po-
lícia Federal, há indícios que na 
campanha, Marinho teria come-
tido crimes de falsidade ideológi-
ca eleitoral, corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. A Operação 
Manus apreendeu provas em uma 
produtora em Natal envolvendo o 
ex-ministro. As evidências indi-
cam crime de Caixa 2.

Conforme denúncias publi-
cadas pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, Rogério Marinho é acu-
sado de envolvimento no es-
cândalo do Orçamento Secreto, 
enquanto ministro do Desen-
volvimento Regional, liberou di-
nheiro para a construção de um 
mirante turístico próximo a um 
terreno de sua propriedade na 
cidade de Monte Gameleiras, no 
Rio Grande do Norte.

O candidato também é liga-
do às acusações em torno do 

tratoraço, esquema cuja a pas-
ta gerida por Marinho recebeu 
a maior fatia de recursos das 
emendas do relator, que desti-
nou dinheiro do orçamento se-
creto para que deputados e se-
nadores da base de apoio do 
presidente Jair Bolsonaro rece-
bessem recursos públicos para 
a compra de equipamentos e 
máquinas agrícolas por preços 
acima dos valores da tabela fi-
xada pelo próprio governo.

Segundo a Folha, a Compa-

nhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Par-
naíba (Codevasf), estatal ligada 
ao MDR, que foi comandado 
pelo candidato, é palco de novo 
escândalo. A reportagem apon-
tou que a estatal lançou, em 
2020, licitação para aquisição 
de centenas de tubos de PVC 
voltada para desovar emendas 
parlamentares sem apontar a 
necessidade das compras, sem 
planejamento e superfaturada, 
conforme relatório da Controla-

doria-Geral da União (CGU).
Pesa também contra o currí-

culo de Rogério o fato de ele ter, 
em 2016, votado a favor da PEC 
dos Gastos Públicos (EC 95), que 
congela os gastos com Saúde e 
Educação. E ainda tentou enqua-
drar os movimentos sociais na 
Lei Antiterrorismo, sendo defen-
sor da reforma do Ensino Médio 
e do projeto Escola Sem Partido. 
Ele também foi relator da refor-
ma trabalhista que alterou mais 
de cem artigos da CLT.

Ex-ministro é envolvido em diversas denúncias de corrupção

to financiado em 30 anos na 
Caixa Econômica, faltando 18 
anos para quitá-lo.  Além da 
dívida deste financiamento, 
possuo ainda algumas aplica-
ções compatíveis com a mi-
nha renda. A diferença entre 
valores declarados entre 2018 
e agora se dá unicamente pe-
la evolução no pagamento do 
financiamento e pela atualiza-
ção dos valores dos bens que eu 
já possuía”, diz a nota.

Rogério, sobre aumento de R$ 1 mi
de seu patrimônio: ‘Fake news’
Candidato ao 
Senado diz que 
realidade financeira 
é outra: valorização 
do imóvel

Envolvido em escândalos de 
corrupção e alvo em, pelo 
menos, cinco ações por cri-

mes como lavagem de dinheiro, 
peculato e falsidade ideológica, o 
ex-ministro do Desenvolvimento 
Regional (MDR) e candidato ao 
Senado Federal Rogério Marinho 
(PL) teve um aumento de mais de 
R$ 1 milhão em seu patrimônio 
nos últimos quatro anos.  Mari-
nho declarou à Justiça Eleitoral 
ter R$ 1,984 milhão em bens, en-
tre eles, um apartamento no valor 
de R$ 1,2 milhão.

Em reportagem publicada 
nesta quarta-feira 3, o Metrópoles 
apontou as declarações de bens 
apresentadas por Rogério Mari-
nho ao Tribunal Superior Eleitoral 
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(TSE) entre as eleições de 2018 e 
de 2022. E mesmo se o ex-minis-
tro não tivesse qualquer despesa 
e não gastasse nada neste perío-
do, o valor acumulado é maior do 
que a soma de todos os salários 
que ele recebeu durante os últi-
mos quatro anos, quando ocupou 
os cargos de secretário especial da 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia e ministro do 
Desenvolvimento Regional.

Há quatro anos, quando ten-
tou reeleição à Câmara dos Depu-
tados, sendo derrotado nas urnas, 
Rogério declarou ter um patrimô-
nio de R$ 983,2 mil, dos quais R$ 
437 mil eram referentes a um imó-
vel. Agora, quando pretende dis-
putar uma vaga ao Senado, Rogé-
rio Marinho revelou possuir um 
patrimônio de R$ 1.984.482,76.

Depois de sair derrotado do 
pleito eleitoral de 2018, o candi-
dato recebeu o convite do pre-
sidente da República Jair Bolso-
naro (PL) para ser secretário es-
pecial da Previdência e Trabalho, 
dentro do Ministério da Eco-
nomia. Marinho permaneceu à 
frente do cargo de janeiro de 2019 
a fevereiro de 2020 e, à época, re-
cebia remuneração mensal de R$ 
17,3 mil brutos, conforme o le-
vantamento do Metrópoles.

Já em fevereiro de 2020, Rogério 
assumiu o Ministério do Desenvol-

vimento Regional, onde permane-
ceu no comando da pasta até mar-
ço de 2022, com um salário bruto 
de R$ 30.934,70. Porém, esse valor 
desce para R$ 22.696,45 quando são 
descontados o Imposto de Renda e 
a contribuição para o INSS.

Dessa forma, sem descon-
tos, ele recebeu como ministro, 
aproximadamente o valor de R$ 
866.171,60, somando-se também 
o décimo terceiro salário equiva-
lente aos dois anos em que ocu-
pou a pasta. Entretanto, quando 
são abatidos o INSS e o Imposto de 

Renda, a soma de dois anos de sa-
lário como ministro do Desenvol-
vimento Regional passa para cerca 
de R$ 635.500,60, contando com o 
décimo terceiro salário do período.

De acordo com o Metrópoles, 
“antes disso, o agora ex-ministro 
atuou como secretário especial 
de Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, com salário 
de R$ 17,3 mil. Enquanto esteve 
no governo, Marinho recebeu por 
um tempo um extra de R$ 21 mil 
para atuar como conselheiro do 
SESC. O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, porém, cortou a re-
galia em outubro de 2020”, diz.

Levando- se em considera-
ção os valores recebidos por Ro-
gério como secretário especial 
e ministro do Desenvolvimento 
Regional, com os devidos aba-
timentos, o crescimento de seu 
patrimônio declarado ao TSE já 
é maior do que a remuneração 
recebida no período. No final das 
contas, é como se Rogério Mari-
nho tivesse adquirido mais bens 
do que seria possível comprar 
com os salários que ganhou.
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Leonardo Rêgo defende maior visão de gestão política da bancada federal potiguar, com foco no interesse coletivo

Foco da reunião é apresentar a chapa feminina que concorrerá às vagas na Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa

Filiadas ao PSDB do Seridó se mobilizam para
força-tarefa ‘Tô com elas em Parelhas’ no sábado

Nominatas femininas

Acontece neste sábado 6, a 
partir das 15h45, o even-
to: “Força-tarefa: Tô com 

elas”, que será realizado no Giná-
sio Ovidão, em Parelhas.  O PS-
DB-Mulher Potiguar está mobili-
zando suas prefeitas, vice-prefei-
tas, vereadoras, ex-prefeitas e mi-
litantes de toda região do Seridó. 
O foco da reunião extraordinária 
será apresentar a chapa feminina 
que concorrerá às vagas na Câ-
mara dos Deputados e também 
na Assembleia Legislativa.

Também já confirmaram 
presenças o presidente estadu-
al do PSDB, deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza, e deputados. 
O partido tem investido na sua 
chapa feminina tanto para de-
putadas federais, como para de-
putadas estaduais.

A Federação do PSDB/Cida-
dania irá apresentar quatro mu-
lheres para a Câmara dos Depu-
tados: a médica Dra. Júlia Ferrei-
ra, primeira-dama de Parelhas, 

vai concorrer pela primeira vez. 
Também as vereadoras Delkiza 
Cavalcante (Assú), Leilza Palmei-

ra (Currais Novos) e Wanderleya 
Firmino (Rio do Fogo). Cada uma 
atua em regiões diferentes do Rio 

Grande do Norte.
Para a Assembleia Legislati-

va, o PSDB vai apresentar mu-

lheres que são profissionais de 
saúde, como Engracia Alves, 
da Cooperativa de Médicos 
Ortopedistas do Rio Grande 
do Norte. Também a influen-
cer digital Leila Maia, que foi 
idealizadora do projeto social 
Ponte da Vida, combatendo o 
suicídio. Com a bandeira da 
educação e evangélica, a pro-
fessora Thaysa Barbosa.

O partido conta ainda com a 
advogada que atua em um dos 
segmentos da OAB/RN, Dra. Ka-
rina Pereira. Além da vice-pre-
feita Juliana Dantas, de São Ben-
to do Trairi, e Lucinéia Florêncio, 
que trabalha no segmento de se-
gurança e tem um projeto em de-
fesa do Vale Dourado, na Zona 
Norte de Natal.

“O PSDB Potiguar é o partido 
da mulher. O partido que mais 
cresce em nosso estado também 
defende o voto em mulheres. 
Nossa chapa não tem candida-
turas fictícias femininas, apenas 
para cumprir a cota mínima de 
30% determinada por Lei. Va-
mos mostrar a força da mulher 
seridoense e de todas as regiões”, 
informou Isa Carneiro, que assu-
miu recentemente o segmento 
do PSDB-Mulher Potiguar e in-
tegra a Comissão da Federação 
PSDB/Cidadania.

‘Bancada federal tem que 
buscar investimento para o 
RN’, cobra Leonardo Rêgo

A bancada do Rio Grande 
do Norte no Congresso 
Nacional precisa se em-

penhar pela defesa dos interes-
ses do Estado, o que inclui bus-
car recursos que assegurem os 
investimentos que o governo 
estadual não tem condições de 
realizar. A opinião é do candida-
to a deputado federal, Leonardo 
Rêgo (União Brasil).

Em entrevista nesta quar-
ta-feira à FM Minha Vida, em 
Martins, Leonardo afirmou que 
os deputados federais e sena-
dores do RN precisam estar 
unidos para captar recursos fe-
derais que compensem as difi-
culdades financeiras do Estado. 
“A bancada federal serve pa-
ra garantir o investimento que 
o Estado não está mais tendo 
mais capacidade de fazer”, des-
tacou Leo Rêgo, como também 
é conhecido.

O candidato do União Brasil 
à Câmara dos Deputados lem-
brou que o Rio Grande do Nor-

te tem grande potencial de gera-
ção de riqueza, principalmente 
em setores como o do petróleo, a 
fruticultura, a carcinicultura, de 
energias renováveis e o turismo. 
Apesar disso, emendou, o Esta-
do tem índices de crescimento 
menores que os de vizinhos co-
mo Ceará e Pernambuco. “Está 
faltando visão de gestão apura-
da e maturidade da classe polí-
tica em Brasília para representar 
o Rio Grande do Norte com foco 
no interesse coletivo”.

Leonardo Rêgo apontou 
exemplos de projetos que se ar-
rastam há muitos anos e cujas 
conclusões não são devidamen-
te pautadas pelos parlamenta-
res potiguares em Brasília. “Há 
quantos se sonha com a dupli-
cação da BR-304 ou mesmo da 
Reta Tabajara? É essa a reflexão 
que eu faço, e não estou fazen-
do uma crítica individual a ne-
nhum parlamentar. Estou fa-
zendo uma crítica construtiva”, 
apontou Leo Rêgo.

Ele ratificou a sua visão de que 
os congressistas do RN devem se 
empenhar por recursos federais, 

independentemente das dife-
renças político-partidárias e de 
quem esteja governando o Rio 

Grande do Norte. Garantiu que 
vai se pautar nessa linha, caso se-
ja eleito em outubro.

Candidato defende 
maior atuação dos 
federais potiguares 

pela defesa dos 
interesses do povo 
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Rogério: “A diferença entre valores se dá pela evolução no pagamento do fi nanciamento e atualização dos valores dos bens”

TÂNIA RÊGO/AGENCIA BRASIL

Por meio da assessoria, Ro-
gério Marinho negou as acu-
sações de possível ilegalidade 
sobre o aumento de seu patri-
mônio e disse, “fake news! Meu 
patrimônio não aumentou nos 

últimos quatro anos, pelo con-
trário. O ex-ministro tinha dois 
imóveis a mais que se desfez 
nos últimos quatro anos”.

Disse que o aumento do va-
lor se deve apenas ao fato de 

que seu apartamento em Natal 
passou por valorização, inclusi-
ve porque teve os pagamentos 
do financiamento realizados 
no período.

“Basta analisar a lista de 

bens apresentados para per-
ceber que a quantidade dimi-
nuiu. Em 2018, eu tinha du-
as casas que não possuo mais, 
restam um terreno transforma-
do em cotas e um apartamen-

‘Basta analisar a lista de bens apresentados para 
perceber que a quantidade diminuiu’, rebate

Rogério Marinho está envol-
vido em inúmeras denúncias de 
corrupção. Em 2012, quando foi 
candidato a prefeito de Natal e, de 
acordo com investigação da Po-
lícia Federal, há indícios que na 
campanha, Marinho teria come-
tido crimes de falsidade ideológi-
ca eleitoral, corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. A Operação 
Manus apreendeu provas em uma 
produtora em Natal envolvendo o 
ex-ministro. As evidências indi-
cam crime de Caixa 2.

Conforme denúncias publi-
cadas pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, Rogério Marinho é acu-
sado de envolvimento no es-
cândalo do Orçamento Secreto, 
enquanto ministro do Desen-
volvimento Regional, liberou di-
nheiro para a construção de um 
mirante turístico próximo a um 
terreno de sua propriedade na 
cidade de Monte Gameleiras, no 
Rio Grande do Norte.

O candidato também é liga-
do às acusações em torno do 

tratoraço, esquema cuja a pas-
ta gerida por Marinho recebeu 
a maior fatia de recursos das 
emendas do relator, que desti-
nou dinheiro do orçamento se-
creto para que deputados e se-
nadores da base de apoio do 
presidente Jair Bolsonaro rece-
bessem recursos públicos para 
a compra de equipamentos e 
máquinas agrícolas por preços 
acima dos valores da tabela fi-
xada pelo próprio governo.

Segundo a Folha, a Compa-

nhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Par-
naíba (Codevasf), estatal ligada 
ao MDR, que foi comandado 
pelo candidato, é palco de novo 
escândalo. A reportagem apon-
tou que a estatal lançou, em 
2020, licitação para aquisição 
de centenas de tubos de PVC 
voltada para desovar emendas 
parlamentares sem apontar a 
necessidade das compras, sem 
planejamento e superfaturada, 
conforme relatório da Controla-

doria-Geral da União (CGU).
Pesa também contra o currí-

culo de Rogério o fato de ele ter, 
em 2016, votado a favor da PEC 
dos Gastos Públicos (EC 95), que 
congela os gastos com Saúde e 
Educação. E ainda tentou enqua-
drar os movimentos sociais na 
Lei Antiterrorismo, sendo defen-
sor da reforma do Ensino Médio 
e do projeto Escola Sem Partido. 
Ele também foi relator da refor-
ma trabalhista que alterou mais 
de cem artigos da CLT.

Ex-ministro é envolvido em diversas denúncias de corrupção

to financiado em 30 anos na 
Caixa Econômica, faltando 18 
anos para quitá-lo.  Além da 
dívida deste financiamento, 
possuo ainda algumas aplica-
ções compatíveis com a mi-
nha renda. A diferença entre 
valores declarados entre 2018 
e agora se dá unicamente pe-
la evolução no pagamento do 
financiamento e pela atualiza-
ção dos valores dos bens que eu 
já possuía”, diz a nota.

Rogério, sobre aumento de R$ 1 mi
de seu patrimônio: ‘Fake news’
Candidato ao 
Senado diz que 
realidade financeira 
é outra: valorização 
do imóvel

Envolvido em escândalos de 
corrupção e alvo em, pelo 
menos, cinco ações por cri-

mes como lavagem de dinheiro, 
peculato e falsidade ideológica, o 
ex-ministro do Desenvolvimento 
Regional (MDR) e candidato ao 
Senado Federal Rogério Marinho 
(PL) teve um aumento de mais de 
R$ 1 milhão em seu patrimônio 
nos últimos quatro anos.  Mari-
nho declarou à Justiça Eleitoral 
ter R$ 1,984 milhão em bens, en-
tre eles, um apartamento no valor 
de R$ 1,2 milhão.

Em reportagem publicada 
nesta quarta-feira 3, o Metrópoles 
apontou as declarações de bens 
apresentadas por Rogério Mari-
nho ao Tribunal Superior Eleitoral 
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(TSE) entre as eleições de 2018 e 
de 2022. E mesmo se o ex-minis-
tro não tivesse qualquer despesa 
e não gastasse nada neste perío-
do, o valor acumulado é maior do 
que a soma de todos os salários 
que ele recebeu durante os últi-
mos quatro anos, quando ocupou 
os cargos de secretário especial da 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia e ministro do 
Desenvolvimento Regional.

Há quatro anos, quando ten-
tou reeleição à Câmara dos Depu-
tados, sendo derrotado nas urnas, 
Rogério declarou ter um patrimô-
nio de R$ 983,2 mil, dos quais R$ 
437 mil eram referentes a um imó-
vel. Agora, quando pretende dis-
putar uma vaga ao Senado, Rogé-
rio Marinho revelou possuir um 
patrimônio de R$ 1.984.482,76.

Depois de sair derrotado do 
pleito eleitoral de 2018, o candi-
dato recebeu o convite do pre-
sidente da República Jair Bolso-
naro (PL) para ser secretário es-
pecial da Previdência e Trabalho, 
dentro do Ministério da Eco-
nomia. Marinho permaneceu à 
frente do cargo de janeiro de 2019 
a fevereiro de 2020 e, à época, re-
cebia remuneração mensal de R$ 
17,3 mil brutos, conforme o le-
vantamento do Metrópoles.

Já em fevereiro de 2020, Rogério 
assumiu o Ministério do Desenvol-

vimento Regional, onde permane-
ceu no comando da pasta até mar-
ço de 2022, com um salário bruto 
de R$ 30.934,70. Porém, esse valor 
desce para R$ 22.696,45 quando são 
descontados o Imposto de Renda e 
a contribuição para o INSS.

Dessa forma, sem descon-
tos, ele recebeu como ministro, 
aproximadamente o valor de R$ 
866.171,60, somando-se também 
o décimo terceiro salário equiva-
lente aos dois anos em que ocu-
pou a pasta. Entretanto, quando 
são abatidos o INSS e o Imposto de 

Renda, a soma de dois anos de sa-
lário como ministro do Desenvol-
vimento Regional passa para cerca 
de R$ 635.500,60, contando com o 
décimo terceiro salário do período.

De acordo com o Metrópoles, 
“antes disso, o agora ex-ministro 
atuou como secretário especial 
de Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, com salário 
de R$ 17,3 mil. Enquanto esteve 
no governo, Marinho recebeu por 
um tempo um extra de R$ 21 mil 
para atuar como conselheiro do 
SESC. O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, porém, cortou a re-
galia em outubro de 2020”, diz.

Levando- se em considera-
ção os valores recebidos por Ro-
gério como secretário especial 
e ministro do Desenvolvimento 
Regional, com os devidos aba-
timentos, o crescimento de seu 
patrimônio declarado ao TSE já 
é maior do que a remuneração 
recebida no período. No final das 
contas, é como se Rogério Mari-
nho tivesse adquirido mais bens 
do que seria possível comprar 
com os salários que ganhou.



Vontade dá e passa? Ou a 
vontade não passa nun-
ca, ainda que satisfeita? 

Quais e quantas são as necessi-
dades? Porque elas variam tanto 
de pessoa a pessoa? Navegar pe-
los mares que envolvem dese-
jos, necessidades, ganhos e per-
das, tanto soa turbulento como 
prazeroso. Mas e a dor; o quan-
to pode ser dolorosa a travessia 
na tempestade das emoções di-
vididas? Por isso, sábio é aque-
le que consegue, ainda que im-
possível fazer na exata (certa?) 
medida, passar pela vida alter-
nando vontades e necessidades, 
desejos e renúncias, mesmo so-
frimentos e prazeres.

A pretensão é refletir sobre a 
diferença entre vontade e desejo, 
vontade e necessidade. Na dic-

ção de Alexandre Herculano, “É 
erro vulgar confundir o desejar 
com o querer. O desejo mede os 
obstáculos; a vontade vence-os”. 
Para Shopenhauer, para cada de-
sejo satisfeito existem dez que 
não o são. Sob a perspectiva de 
sua visão pessimista da existên-
cia, complementa: “A vida é uma 
constante oscilação entre a ânsia 
de ter e o tédio de possuir”.

O fato é que muito nos inquie-
tamos defronte a inescapável re-
alidade de que a maioria de nos-
sos desejos não são alcançados. 
Porém, o primeiro passo para 
que evoluamos é destacar o que é 
vontade e o que é desejo. Desejar 
e não ter vontade significa inércia 

que pode ou não nos combalir. 
Contudo, se desejamos, em prin-
cípio a vontade é o elemento que 
falta para a obtenção de algo que 
nos fará bem.

Segundo passo vem com a 
compreensão do que é alcançável 
e o que não o é, a evitar frustração 
e inerente materialização do pen-
samento de Shopenhauer. Para 
que desejar se nem a vontade é 
capaz de nos satisfazer.

Depois, o controle do hedo-
nismo impõe que se consiga de-
tectar se o desejo e vontade ca-
minharão verdadeiramente em 
nosso proveito. O desejo pode 
entristecer pela sua negação ou, 
até pior, pela sua realização. É 

nesse ponto que se chega a mais 
relevante reflexão: a necessidade 
coincide com o desejo e a vonta-
de?Pela resposta negativa, há de 
se separar o joio do trigo, o que é 
relevante do que é irrelevante. Se-
riam muitos os exemplos, mas fi-
quemos em poucos.

Porque acumular rique-
za material, em detrimento de 
qualidade de vida? Porque op-
tar pelo trabalho em detrimento 
do convívio familiar? Porque os-
tentar em risco para a sua segu-
rança? Porque buscar relações 
não saudáveis por força de sta-
tus e vaidade?

A vida é um trilhar, onde, por 
vezes, se dá um passo para trás 

ou para o lado, a fim de um ca-
minhar mais firme e consistente. 
É inerente à condição humana a 
dúvida sobre que desejos incre-
mentar com a vontade; que inte-
resse deve superar a não neces-
sidade. Por isso, a encetar uma 
bússola, por mais falível que seja, 
há de se lembrar do dizer de Sar-
tre; “Nasci para satisfazer a gran-
de necessidade que eu tinha de 
mim mesmo”. Que os nossos ins-
tintos e a nossa razão consigam 
nos orientar sobre aquilo que va-
lha a pena lutar.

Desejo, vontade e necessidade
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Antenor: “Fatima fez um trabalho assertivo e correto na reconstrução do RN”

SANDRO MENEZES/SECOM RN
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‘Candidatura de Fábio 
Dantas será derrotada por 
Fátima Bezerra’, diz Antenor

Vice-governador 
acredita que 

oposição não terá 
sucesso eleitoral 
e destaca pontos 

fracos desta

“A candidatura de Fábio 
Dantas se insere na dis-
puta democrática, onde 

ele representa a oposição, que 
será fragorosamente derrotada 
pela professora Fátima Bezerra 
nesta eleição”, afirmou o vice-go-
vernador do Rio Grade do Nor-
te, Antenor Roberto (PCdoB), ao 
analisar a candidatura de Fábio 
(SDD), que briga contra o proje-
to de reeleição da governadora 
Fátima Bezerra (PT). Ele acredita 
que o ex-vice-governador sofrerá 
uma dura derrota nas urnas para 
a gestora petista, em outubro.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 2, 
Antenor Roberto reforçou que 
a governadora tem, em seu pa-
lanque eleitoral, antigos e no-
vos aliados, fazendo referên-
cia ao líder potiguar do MDB, 
deputado federal Walter Alves, 
confirmado como vice-gover-
nador na chapa governista por 
meio de aliança política, ao la-
do do seu pai, o ex-senador Ga-
ribaldi Alves Filho (MDB). Além 
dos emedebistas, a gestora con-
ta com o apoio do presiden-
te estadual do PDT, ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves, 

candidato ao Senado Federal.
Na avaliação de Antenor Ro-

berto, outro antigo e importante 
aliado, que declarou que pedirá 
votos para reeleger Fátima Bezer-
ra, é o presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN), deputado estadu-
al e líder potiguar do PSDB, Eze-
quiel Ferreira, que anunciou ofi-
cialmente o apoio formal à chapa 
governista durante a convenção 
partidária do PT

Em seu discurso, Ezequiel 
Ferreira destacou que, apesar de 
conviver com políticos de várias 
posições e orientações ideológi-
cas, em menção aos membros 
do seu partido que divergem em 
relação ao apoio ao governo do 
Estado, ele tem opinião e posi-
cionamento próprio. E que, as-
sim como nas eleições do ano de 
2018, caminhará ao lado da go-
vernadora Fátima Bezerra.

Para Antenor Roberto, o can-
didato Fábio Dantas “não terá 
discurso fácil” para convencer o 
eleitor potiguar, já que fez parte 
da gestão do ex-governador Ro-
binson Faria (PP), responsável 
por deixar quatro folhas salariais 
dos servidores públicos atrasa-
das que se estendiam desde 2017, 
mas que foram quitadas pela go-
vernadora Fátima Bezerra.

Além do que, Fábio Dan-

Adenilson Costa
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oposição. Quando trouxemos 
Carlos Eduardo para a nossa cha-
pa, imobilizamos nomes impor-
tantes que poderiam ter ido para 
a oposição se tornar candidatos, 
então, isso agrega um valor im-
portante”, explicou.

WALTER ALVES. Antenor Ro-
berto avalia que o nome do Wal-
ter Alves para vice-governador 
gera um debate natural e faz com 
que se tenha uma campanha 
muito explicativa. “A campanha 
no RN está nacionalizada, pois 
envolve acordos políticos supra-
partidários no plano nacional. 
Sempre digo à militância que, 
em um primeiro momento, ela 
vai estar resignada e contrariada, 
pois se apresenta formatação de 
forças políticas que estiveram na 
adversidade política eleitoral – a 
interrupção do mandato da pre-
sidente Dilma Rousseff. Só que 
estamos vivendo uma encruzi-
lhada histórica no Brasil e o ca-
minho disputado não envolve 
fazer um acerto de contas de um 
passado político recente. Ou te-
mos uma retomada no campo 
do estado democrático de direi-
to ou vamos continuar fraturan-
do esse estado democrático de 
direito e afundando o processo 
civilizatório democrático brasi-
leiro”, pontuou.

tas e Robinson Faria deixaram 
mais de R$ 2 bilhões em dívidas, 
quando computados os débi-
tos com bancos, consignados e 
fornecedores do Rio Grande do 
Norte. De acordo com Antenor 
Roberto, “Fátima Bezerra fez 
um trabalho assertivo e corre-
to liderando a reorganização e a 
reconstrução do Rio Grande do 
Norte”, pontuou.

CARLOS EDUARDO ALVES. 
O vice-governador acredita que 
Carlos Eduardo Alves agrega à 
chapa de Fátima Bezerra na cor-
rida pelo Senado Federal. “Bas-
ta imaginar, se ele, que dispu-
tou com a governadora na elei-
ção passada, não estivesse sendo 
candidato ao Senado ao nosso 
lado neste projeto, ele estaria on-
de? Veja a própria dificuldade da 
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Azevedo: “A maioria dos prefeitos, vereadores e lideranças políticas do Estado apoia Rogério, por reconhecimento”

EDUARDO MAIA/ALRN

Azevedo sugeriu bom sen-
so ao candidato ao Senado e lí-
der estadual do PSB, deputado 
federal Rafael Motta (PSB) e que, 
“deixe de forçar uma aproxima-
ção” com a governadora Fátima 
Bezerra e Lula (PT). “Chega a ser 

constrangedor ver Rafael Mot-
ta correndo atrás de Fátima, for-
çando uma aproximação com ela 
e Lula, e sendo escanteado. Eu 
teria vergonha, e ele deveria ter 
também. Rafael se aproximou da 
esquerda por conveniência e co-

modidade, mas nunca esteve, de 
fato, integrado a ela”, afirmou.

O deputado disse ainda que 
os militantes veem Rafael com 
desconfiança e um pé atrás. “O 
que ficou ainda mais claro com 
a rasteira que tomou agora, com 

o apoio de Fátima a Carlos Edu-
ardo Alves. Ele esticou a corda, 
forçou a barra pelo apoio do 
partido das trevas, mas acabou 
atirando no próprio pé. Acabará 
perdendo as bases que tinha co-
mo deputado”, aconselhou.

‘Constrangedor ver Rafael correr atrás de Fátima’, diz

Antipetista ferrenho, o depu-
tado estadual teceu duras críti-
cas à candidatura do ex-prefei-
to de Natal Carlos Eduardo Al-
ves ao Senado Federal, ao lado 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). “É uma candidatura opor-
tunista, resultado de um acór-
dão articulado por Lula, Fátima 
e o PT, com os Alves e o MDB, 
para tentar acomodar a todos 
no poder”, disparou.

“Todos sabem que Carlos 
Eduardo e Fátima foram adver-
sários a vida inteira – inclusive na 
Eleição 2018 - e que ele era um 
dos maiores críticos do governo 
estadual até bem pouco tempo. 

‘Oportunista e covarde’, dispara contra Carlos Eduardo Alves

Candidato à reeleição, Coronel 
Azevedo afirmou que sua atuação 
na legislatura atual tem incomo-
dado a governadora Fátima Be-
zerra. “Há quem diga que estou 
sendo o calo no sapato do gover-
no petista no RN. Fui o único de-
putado estadual processado pela 
governadora Fátima Bezerra (que 
teve a ação arquivada, por impro-

cedência). Sou o único parlamen-
tar cujas emendas do exercício 
2022 não foram pagas, nenhum 
centavo. Nem mesmo as transfe-
rências fundo-a-fundo da saúde, 
cujas ordens bancárias foram ge-
radas. Mesmo sendo parlamentar 
de primeiro mandato, fui eleito se-
gundo vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa”, disse.

Segundo Azevedo, caso seja 
reeleito, suas bandeiras na As-
sembleia serão, “na área da saú-
de, seguiremos lutando para a 
redução das filas para cirurgias, 
exames e consultas. No turismo, 
necessitamos de prioridade de 
investimentos na infraestrutura 
de acesso e dos equipamentos 
turísticos, além do fortalecimen-

to dos segmentos da cadeia pro-
dutiva do segme

E prometeu ainda cobrar a 
recuperação das estradas, de-
fender o direito à autodefesa, 
apoiar o movimento PróArmas 
e a concessão de porte de ar-
mas para atiradores desporti-
vos, guardas municipais e vigi-
lantes e implantação e expan-

são da educação cívico-militar. 
“Implantaremos programas de 
segurança e cursos destinados 
aos profissionais que utilizam a 
motocicleta como instrumento 
de trabalho, buscando a isenção 
de IPVA e ICMS incidentes nes-
tes veículos quando destinados 
a motoboys, mototaxistas e mo-
to-entregadores”, pontuou. 

Deputado tem projetos para um segundo mandato na ALRN

‘Rogério Marinho é o único que tem 
serviços prestados’, a� rma Azevedo

O povo não esqueceu, e dará a 
resposta nas urnas. Fato é que ele 
não teve coragem de enfrentar a 
governadora e foi atraído para a 
vaga de senador na chapa, além 
dos cargos na administração es-

tadual”, criticou.
Ele advertiu ainda que Car-

los Eduardo representa “o atra-
so, retrocesso, interesse próprio, 
ganância e total desrespeito aos 
princípios e valores cristãos no 

RN. Não considero uma alian-
ça, mas sim um grande acordo 
do mal, com o único objetivo de 
afundar ainda mais o Estado. Foi 
covarde, ao desistir da candida-
tura contra Fátima e, do dia para 

a noite, unir-se a ela. A história se 
repete. Sabemos o que acontece 
com políticos que pensam ape-
nas em si e agem por conveniên-
cia. Desta vez, não será diferen-
te”, lamentou.

Deputado diz que 
Estado nunca 
recebeu tantos 
recursos como na 
gestão Bolsonaro e 
ex-ministro do MDR

“O único que tem servi-
ço prestado”, afirmou 
o deputado estadu-

al Coronel Azevedo (PL), ao de-
fender o nome do ex-ministro e 
candidato Rogério Marinho (PL) 
ao Senado Federal, nas eleições 
de outubro. Ele destacou que o 
Rio Grande do Norte nunca re-
cebeu tantos recursos públicos 
e investimentos quanto na ges-
tão do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e de Marinho, que foi minis-

tro do Desenvolvimento Regio-
nal nos últimos anos.

“Rogério Marinho, sem dú-
vida, é o mais preparado para 
exercer o cargo e o único que tem 
serviço prestado em todo o Esta-
do como deputado e, principal-
mente, como ministro do Desen-
volvimento Regional. A chegada 
das águas da transposição do Rio 
São Francisco ao interior do Esta-
do só foi possível graças ao esfor-
ço do ex-ministro. O Pró-Sertão 
é um verdadeiro milagre econô-
mico, gerando emprego e renda, 
e tem obra do Governo Federal 
por todo canto”, afirmou, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta quinta-feira 4.

Segundo o parlamentar, o 
candidato ao Senado é o “pai” do 
projeto Metrópole Digital, bene-
ficiando milhares de jovens. “A 
maioria dos prefeitos, vereado-
res e lideranças políticas do Es-
tado apoia Rogério, em reconhe-
cimento ao grande trabalho que 
ele desempenhou nos últimos 
anos. Além disso, ele valoriza os 
princípios e valores cristãos e da 
família, e a sua eleição é funda-
mental para o Brasil continuar 
crescendo”, disse.

Adenilson Costa
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Vontade dá e passa? Ou a 
vontade não passa nun-
ca, ainda que satisfeita? 

Quais e quantas são as necessi-
dades? Porque elas variam tanto 
de pessoa a pessoa? Navegar pe-
los mares que envolvem dese-
jos, necessidades, ganhos e per-
das, tanto soa turbulento como 
prazeroso. Mas e a dor; o quan-
to pode ser dolorosa a travessia 
na tempestade das emoções di-
vididas? Por isso, sábio é aque-
le que consegue, ainda que im-
possível fazer na exata (certa?) 
medida, passar pela vida alter-
nando vontades e necessidades, 
desejos e renúncias, mesmo so-
frimentos e prazeres.

A pretensão é refletir sobre a 
diferença entre vontade e desejo, 
vontade e necessidade. Na dic-

ção de Alexandre Herculano, “É 
erro vulgar confundir o desejar 
com o querer. O desejo mede os 
obstáculos; a vontade vence-os”. 
Para Shopenhauer, para cada de-
sejo satisfeito existem dez que 
não o são. Sob a perspectiva de 
sua visão pessimista da existên-
cia, complementa: “A vida é uma 
constante oscilação entre a ânsia 
de ter e o tédio de possuir”.

O fato é que muito nos inquie-
tamos defronte a inescapável re-
alidade de que a maioria de nos-
sos desejos não são alcançados. 
Porém, o primeiro passo para 
que evoluamos é destacar o que é 
vontade e o que é desejo. Desejar 
e não ter vontade significa inércia 

que pode ou não nos combalir. 
Contudo, se desejamos, em prin-
cípio a vontade é o elemento que 
falta para a obtenção de algo que 
nos fará bem.

Segundo passo vem com a 
compreensão do que é alcançável 
e o que não o é, a evitar frustração 
e inerente materialização do pen-
samento de Shopenhauer. Para 
que desejar se nem a vontade é 
capaz de nos satisfazer.

Depois, o controle do hedo-
nismo impõe que se consiga de-
tectar se o desejo e vontade ca-
minharão verdadeiramente em 
nosso proveito. O desejo pode 
entristecer pela sua negação ou, 
até pior, pela sua realização. É 

nesse ponto que se chega a mais 
relevante reflexão: a necessidade 
coincide com o desejo e a vonta-
de?Pela resposta negativa, há de 
se separar o joio do trigo, o que é 
relevante do que é irrelevante. Se-
riam muitos os exemplos, mas fi-
quemos em poucos.

Porque acumular rique-
za material, em detrimento de 
qualidade de vida? Porque op-
tar pelo trabalho em detrimento 
do convívio familiar? Porque os-
tentar em risco para a sua segu-
rança? Porque buscar relações 
não saudáveis por força de sta-
tus e vaidade?

A vida é um trilhar, onde, por 
vezes, se dá um passo para trás 

ou para o lado, a fim de um ca-
minhar mais firme e consistente. 
É inerente à condição humana a 
dúvida sobre que desejos incre-
mentar com a vontade; que inte-
resse deve superar a não neces-
sidade. Por isso, a encetar uma 
bússola, por mais falível que seja, 
há de se lembrar do dizer de Sar-
tre; “Nasci para satisfazer a gran-
de necessidade que eu tinha de 
mim mesmo”. Que os nossos ins-
tintos e a nossa razão consigam 
nos orientar sobre aquilo que va-
lha a pena lutar.

Desejo, vontade e necessidade
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Antenor: “Fatima fez um trabalho assertivo e correto na reconstrução do RN”
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‘Candidatura de Fábio 
Dantas será derrotada por 
Fátima Bezerra’, diz Antenor

Vice-governador 
acredita que 

oposição não terá 
sucesso eleitoral 
e destaca pontos 

fracos desta

“A candidatura de Fábio 
Dantas se insere na dis-
puta democrática, onde 

ele representa a oposição, que 
será fragorosamente derrotada 
pela professora Fátima Bezerra 
nesta eleição”, afirmou o vice-go-
vernador do Rio Grade do Nor-
te, Antenor Roberto (PCdoB), ao 
analisar a candidatura de Fábio 
(SDD), que briga contra o proje-
to de reeleição da governadora 
Fátima Bezerra (PT). Ele acredita 
que o ex-vice-governador sofrerá 
uma dura derrota nas urnas para 
a gestora petista, em outubro.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 2, 
Antenor Roberto reforçou que 
a governadora tem, em seu pa-
lanque eleitoral, antigos e no-
vos aliados, fazendo referên-
cia ao líder potiguar do MDB, 
deputado federal Walter Alves, 
confirmado como vice-gover-
nador na chapa governista por 
meio de aliança política, ao la-
do do seu pai, o ex-senador Ga-
ribaldi Alves Filho (MDB). Além 
dos emedebistas, a gestora con-
ta com o apoio do presiden-
te estadual do PDT, ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves, 

candidato ao Senado Federal.
Na avaliação de Antenor Ro-

berto, outro antigo e importante 
aliado, que declarou que pedirá 
votos para reeleger Fátima Bezer-
ra, é o presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN), deputado estadu-
al e líder potiguar do PSDB, Eze-
quiel Ferreira, que anunciou ofi-
cialmente o apoio formal à chapa 
governista durante a convenção 
partidária do PT

Em seu discurso, Ezequiel 
Ferreira destacou que, apesar de 
conviver com políticos de várias 
posições e orientações ideológi-
cas, em menção aos membros 
do seu partido que divergem em 
relação ao apoio ao governo do 
Estado, ele tem opinião e posi-
cionamento próprio. E que, as-
sim como nas eleições do ano de 
2018, caminhará ao lado da go-
vernadora Fátima Bezerra.

Para Antenor Roberto, o can-
didato Fábio Dantas “não terá 
discurso fácil” para convencer o 
eleitor potiguar, já que fez parte 
da gestão do ex-governador Ro-
binson Faria (PP), responsável 
por deixar quatro folhas salariais 
dos servidores públicos atrasa-
das que se estendiam desde 2017, 
mas que foram quitadas pela go-
vernadora Fátima Bezerra.

Além do que, Fábio Dan-
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oposição. Quando trouxemos 
Carlos Eduardo para a nossa cha-
pa, imobilizamos nomes impor-
tantes que poderiam ter ido para 
a oposição se tornar candidatos, 
então, isso agrega um valor im-
portante”, explicou.

WALTER ALVES. Antenor Ro-
berto avalia que o nome do Wal-
ter Alves para vice-governador 
gera um debate natural e faz com 
que se tenha uma campanha 
muito explicativa. “A campanha 
no RN está nacionalizada, pois 
envolve acordos políticos supra-
partidários no plano nacional. 
Sempre digo à militância que, 
em um primeiro momento, ela 
vai estar resignada e contrariada, 
pois se apresenta formatação de 
forças políticas que estiveram na 
adversidade política eleitoral – a 
interrupção do mandato da pre-
sidente Dilma Rousseff. Só que 
estamos vivendo uma encruzi-
lhada histórica no Brasil e o ca-
minho disputado não envolve 
fazer um acerto de contas de um 
passado político recente. Ou te-
mos uma retomada no campo 
do estado democrático de direi-
to ou vamos continuar fraturan-
do esse estado democrático de 
direito e afundando o processo 
civilizatório democrático brasi-
leiro”, pontuou.

tas e Robinson Faria deixaram 
mais de R$ 2 bilhões em dívidas, 
quando computados os débi-
tos com bancos, consignados e 
fornecedores do Rio Grande do 
Norte. De acordo com Antenor 
Roberto, “Fátima Bezerra fez 
um trabalho assertivo e corre-
to liderando a reorganização e a 
reconstrução do Rio Grande do 
Norte”, pontuou.

CARLOS EDUARDO ALVES. 
O vice-governador acredita que 
Carlos Eduardo Alves agrega à 
chapa de Fátima Bezerra na cor-
rida pelo Senado Federal. “Bas-
ta imaginar, se ele, que dispu-
tou com a governadora na elei-
ção passada, não estivesse sendo 
candidato ao Senado ao nosso 
lado neste projeto, ele estaria on-
de? Veja a própria dificuldade da 

Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 • 7Política

Azevedo: “A maioria dos prefeitos, vereadores e lideranças políticas do Estado apoia Rogério, por reconhecimento”
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Azevedo sugeriu bom sen-
so ao candidato ao Senado e lí-
der estadual do PSB, deputado 
federal Rafael Motta (PSB) e que, 
“deixe de forçar uma aproxima-
ção” com a governadora Fátima 
Bezerra e Lula (PT). “Chega a ser 

constrangedor ver Rafael Mot-
ta correndo atrás de Fátima, for-
çando uma aproximação com ela 
e Lula, e sendo escanteado. Eu 
teria vergonha, e ele deveria ter 
também. Rafael se aproximou da 
esquerda por conveniência e co-

modidade, mas nunca esteve, de 
fato, integrado a ela”, afirmou.

O deputado disse ainda que 
os militantes veem Rafael com 
desconfiança e um pé atrás. “O 
que ficou ainda mais claro com 
a rasteira que tomou agora, com 

o apoio de Fátima a Carlos Edu-
ardo Alves. Ele esticou a corda, 
forçou a barra pelo apoio do 
partido das trevas, mas acabou 
atirando no próprio pé. Acabará 
perdendo as bases que tinha co-
mo deputado”, aconselhou.

‘Constrangedor ver Rafael correr atrás de Fátima’, diz

Antipetista ferrenho, o depu-
tado estadual teceu duras críti-
cas à candidatura do ex-prefei-
to de Natal Carlos Eduardo Al-
ves ao Senado Federal, ao lado 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). “É uma candidatura opor-
tunista, resultado de um acór-
dão articulado por Lula, Fátima 
e o PT, com os Alves e o MDB, 
para tentar acomodar a todos 
no poder”, disparou.

“Todos sabem que Carlos 
Eduardo e Fátima foram adver-
sários a vida inteira – inclusive na 
Eleição 2018 - e que ele era um 
dos maiores críticos do governo 
estadual até bem pouco tempo. 

‘Oportunista e covarde’, dispara contra Carlos Eduardo Alves

Candidato à reeleição, Coronel 
Azevedo afirmou que sua atuação 
na legislatura atual tem incomo-
dado a governadora Fátima Be-
zerra. “Há quem diga que estou 
sendo o calo no sapato do gover-
no petista no RN. Fui o único de-
putado estadual processado pela 
governadora Fátima Bezerra (que 
teve a ação arquivada, por impro-

cedência). Sou o único parlamen-
tar cujas emendas do exercício 
2022 não foram pagas, nenhum 
centavo. Nem mesmo as transfe-
rências fundo-a-fundo da saúde, 
cujas ordens bancárias foram ge-
radas. Mesmo sendo parlamentar 
de primeiro mandato, fui eleito se-
gundo vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa”, disse.

Segundo Azevedo, caso seja 
reeleito, suas bandeiras na As-
sembleia serão, “na área da saú-
de, seguiremos lutando para a 
redução das filas para cirurgias, 
exames e consultas. No turismo, 
necessitamos de prioridade de 
investimentos na infraestrutura 
de acesso e dos equipamentos 
turísticos, além do fortalecimen-

to dos segmentos da cadeia pro-
dutiva do segme

E prometeu ainda cobrar a 
recuperação das estradas, de-
fender o direito à autodefesa, 
apoiar o movimento PróArmas 
e a concessão de porte de ar-
mas para atiradores desporti-
vos, guardas municipais e vigi-
lantes e implantação e expan-

são da educação cívico-militar. 
“Implantaremos programas de 
segurança e cursos destinados 
aos profissionais que utilizam a 
motocicleta como instrumento 
de trabalho, buscando a isenção 
de IPVA e ICMS incidentes nes-
tes veículos quando destinados 
a motoboys, mototaxistas e mo-
to-entregadores”, pontuou. 

Deputado tem projetos para um segundo mandato na ALRN

‘Rogério Marinho é o único que tem 
serviços prestados’, a� rma Azevedo

O povo não esqueceu, e dará a 
resposta nas urnas. Fato é que ele 
não teve coragem de enfrentar a 
governadora e foi atraído para a 
vaga de senador na chapa, além 
dos cargos na administração es-

tadual”, criticou.
Ele advertiu ainda que Car-

los Eduardo representa “o atra-
so, retrocesso, interesse próprio, 
ganância e total desrespeito aos 
princípios e valores cristãos no 

RN. Não considero uma alian-
ça, mas sim um grande acordo 
do mal, com o único objetivo de 
afundar ainda mais o Estado. Foi 
covarde, ao desistir da candida-
tura contra Fátima e, do dia para 

a noite, unir-se a ela. A história se 
repete. Sabemos o que acontece 
com políticos que pensam ape-
nas em si e agem por conveniên-
cia. Desta vez, não será diferen-
te”, lamentou.

Deputado diz que 
Estado nunca 
recebeu tantos 
recursos como na 
gestão Bolsonaro e 
ex-ministro do MDR

“O único que tem servi-
ço prestado”, afirmou 
o deputado estadu-

al Coronel Azevedo (PL), ao de-
fender o nome do ex-ministro e 
candidato Rogério Marinho (PL) 
ao Senado Federal, nas eleições 
de outubro. Ele destacou que o 
Rio Grande do Norte nunca re-
cebeu tantos recursos públicos 
e investimentos quanto na ges-
tão do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e de Marinho, que foi minis-

tro do Desenvolvimento Regio-
nal nos últimos anos.

“Rogério Marinho, sem dú-
vida, é o mais preparado para 
exercer o cargo e o único que tem 
serviço prestado em todo o Esta-
do como deputado e, principal-
mente, como ministro do Desen-
volvimento Regional. A chegada 
das águas da transposição do Rio 
São Francisco ao interior do Esta-
do só foi possível graças ao esfor-
ço do ex-ministro. O Pró-Sertão 
é um verdadeiro milagre econô-
mico, gerando emprego e renda, 
e tem obra do Governo Federal 
por todo canto”, afirmou, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta quinta-feira 4.

Segundo o parlamentar, o 
candidato ao Senado é o “pai” do 
projeto Metrópole Digital, bene-
ficiando milhares de jovens. “A 
maioria dos prefeitos, vereado-
res e lideranças políticas do Es-
tado apoia Rogério, em reconhe-
cimento ao grande trabalho que 
ele desempenhou nos últimos 
anos. Além disso, ele valoriza os 
princípios e valores cristãos e da 
família, e a sua eleição é funda-
mental para o Brasil continuar 
crescendo”, disse.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Bolsonaro: “Estou fazendo minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, a termos eleições transparentes”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

VEJA OS DETALHES SOBRE AS INVESTIGAÇÕES NO STF:

Interferência indevida na Polícia Federal 
(inquérito aberto em 27/04/2020)

O QUE APURA: Investigação aberta com base em de-
clarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Ao pedir 
demissão, em abril de 2020, Moro afi rmou que Bolsonaro 
tentou interferir na PF para obter informações e blindar fa-
miliares e aliados. O presidente disse, em depoimento em 
novembro de 2021, que “nunca teve como intenção” alte-
rar a direção-geral da PF para ter informações de investiga-
ções sigilosas ou interferir nos trabalhos da corporação.

Fake news e milícias digitais 
(Bolsonaro foi incluído em 02/08/2021)

O QUE APURA: Investiga a difusão de notícias falsas 
contra ministros do STF. Bolsonaro passou a fazer parte 

do inquérito depois de divulgar informações falsas sobre 
o processo eleitoral brasileiro na live realizada em 29 de 
julho de 2021. Neste ano, em maio, o ministro Alexandre 
de Moraes uniu a investigação sobre as declarações do 
presidente ao inquérito que apura a suposta atuação de 
uma milícia digital contra a democracia.

Vazamento de inquérito sigiloso sobre 
um ataque hacker ao TSE 
(inquérito aberto em 12/08/2021)

O QUE APURA: Investigação aberta depois do TSE 
enviar notícia-crime pelo suposto vazamento de inqué-
rito sigiloso da Polícia Federal de 2018. Bolsonaro divul-
gou em live e em perfi s nas redes sociais os documentos 
relacionados ao processo. A PF, em relatório encaminha-
do ao STF, afi rmou que houve crime de violação de sigilo 

funcional por parte do chefe do Executivo, mas não po-
deria indiciar o presidente em razão do foro privilegiado.

Fake news sobre a vacina contra a covid-19 
e o risco de contrair o vírus HIV 
(inquérito aberto em 03/12/2021)

O QUE APURA: O pedido de investigação contra o 
presidente foi apresentado pela CPI da Covid no Sena-
do, depois de Bolsonaro ler, em live em 21 de outubro de 
2021, suposta notícia de que pessoas no Reino Unido 
vacinadas contra a covid “estão desenvolvendo a síndro-
me da imunodefi ciência adquirida [Aids]”. A live de Bol-
sonaro foi retirada do ar pelo Facebook e pelo YouTube. 
O ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por 
mais 60 dias o inquérito sobre o assunto.

Sem foro se não conseguir reeleição, 
Bolsonaro é investigado no TSE e STF
Ministros do Supremo analisarão recursos de dois inquéritos contra o presidente da República a partir do dia 12 de agosto

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) busca impor, 
por meio das Forças Ar-

madas, a condução de eleições 
transparentes no Brasil, nesta 
quinta-feira 4, em reunião com 
pastores da Convenção Geral 
das Assembleias de Deus no Bra-
sil. Ele deve disputar a reeleição 
investigado em inquéritos e com 
aliados envolvidos em processos 
na Justiça. As eleições serão de-
terminantes para o chefe do Exe-
cutivo, que perderá o foro privi-
legiado caso não seja o vencedor 
do pleito. Ele é alvo de investiga-
ções no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

“Três do TSE acreditam pia-
mente nas pesquisas do Data-
folha. Não quero alongar mui-
to sobre isso. Estou fazendo 
minha parte no tocante a isso, 
buscando impor, via Forças Ar-
madas, que foram convidadas, 
a nós termos eleições transpa-
rentes. Porque, se houver algo 
de errado, não é só para mim. 
Vai ser para deputado, senador, 
governador”, disse o chefe do 
Executivo, conforme reporta-
gem do Poder360.

Sem o foro privilegiado, Bol-
sonaro passará a ser julgado pela 
justiça comum. Atualmente, no 
cargo de presidente, só pode res-
ponder a processos penais que 
tenham relação com o mandato 
e depois de oferecidas denúncias 
da Procurador Geral da Repúbli-
ca (PGR) e a confirmação da Câ-
mara dos Deputados para poder 
ser julgado pelo STF. Perdendo, 
as ações podem ser movidas por 

seja reeleito. “Está na imprensa 
ameaças à minha pessoa. Se eu 
perder o mandato, poderei ser 
preso por até cem anos pelos ata-
ques à democracia. Eu não dou 
recado a ninguém. Se querem dar 
recado a mim, não vai surtir efei-
to. Vou continuar fazendo a mes-
ma coisa”, disse.

No STF, Bolsonaro é alvo de 
quatro inquéritos. As investiga-
ções são o pano de fundo do ten-
sionamento da relação com o Ju-
diciário. Além disso, em 19 de ju-
lho, deputados da oposição tam-
bém apresentaram ao STF uma 
notícia-crime contra Bolsonaro 
por crime contra o Estado Demo-
crático de Direito.

O pedido de investigação foi 
motivado pelos ataques feitos 
por Bolsonaro ao sistema elei-
toral em reunião com embaixa-
dores no Palácio da Alvorada. As 
críticas de Bolsonaro às urnas 
eletrônicas, inclusive, são tema 
de inquéritos no STF e no TSE. O 
presidente também é citado em 
outra investigação sobre suposta 
corrupção e tráfico de influência 
no Ministério da Educação com 
possíveis irregularidades pratica-
das pelo ex-ministro Milton Ri-
beiro e por pastores da Assem-
bleia de Deus.

Nesse caso, o STF analisa se 
Bolsonaro teria interferido nas 
investigações. A apuração retor-
nou para o STF. Antes, havia sido 
enviada para a Justiça Federal do 
Distrito Federal. A prerrogativa 
de foro do presidente exigiu que 
a investigação fosse enviada ao 
STF, mas a apuração segue sendo 
contra Milton Ribeiro.

procuradores e promotores que 
atuam nas instâncias ordinárias.

O STF julgará no plenário vir-
tual recursos de dois inquéritos 
contra Bolsonaro de 12 a 19 de 
agosto. São recursos da PGR e da 
Advocacia Geral da União (AGU) 
nas investigações que apuram a 
declaração do presidente sobre 
associar a vacina contra a covid 

ao risco de desenvolver aids e o 
suposto vazamento de um in-
quérito da PF.

CHAPA PARA REELEIÇÃO. 
Bolsonaro lançou em 24 de ju-
lho sua chapa pela reeleição 
ao lado do general Braga Netto 
(PL). Em crítica a ministros do 
STF, o presidente disse no even-

to que os “surdos de capa pre-
ta” devem ouvir a voz do povo. 
Ele está em segundo lugar nas 
pesquisas de intenção de voto, 
atrás do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT).

Em 23 de julho, em evento 
com evangélicos em Vitória (ES), 
Bolsonaro afirmou que não teme 
ações na Justiça comum caso não 
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FIERN

Lideranças de três das prin-
cipais instituições que com-
põem o ecossistema de ino-

vação do Rio Grande do Norte 
defenderam, na terça-feira 2, em 
Brasília, estratégias para impulsio-
nar investimentos e competitivi-
dade do estado e do Brasil em no-
vas fronteiras no setor de energia. 

As propostas para estímulo a 
atividades do setor foram apre-
sentadas de forma conjunta por 
FIERN, Instituto SENAI de Inova-
ção em Energias Renováveis (ISI-
-ER) e SEBRAE-RN ao ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim. O ministro substitu-
to das Comunicações, Maximilia-
no Martinhão, também partici-
pou da reunião, representando o 
titular da pasta, Fabio Faria, que 
está em missão oficial do governo 
nos Estados Unidos. 

Ações estratégicas para o de-
senvolvimento de pesquisas e 
oferta de soluções tecnológicas 
“de grandes dimensões e alta ca-
pacidade” - apontadas como cru-
ciais para o desenvolvimento da 
indústria local e nacional em áre-

as como a energia eólica offsho-
re, a energia prevista em futuros 
parques eólicos no mar, foram os 
pontos centrais da pauta. 

O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (FIERN), Amaro Sales de 
Araújo, o diretor do ISI-ER e do 
departamento regional do SE-
NAI-RN, Rodrigo Mello, o supe-
rintendente do Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena Em-
presa no RN (SEBRAE-RN), Ze-
ca Melo, e o diretor de operações 
da instituição no estado, Marcelo 
Toscano, foram os representan-
tes do ecossistema potiguar de 
inovação no encontro. A audiên-
cia foi realizada no Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), com a presença também 
de assessores da pasta.

OPORTUNIDADES. “Nós tive-
mos uma excelente receptividade 
por parte do ministro e se abrem 
caminhos para o Sistema FIERN, 
através do SENAI, e junto com o 
SEBRAE, fomentar novas opor-
tunidades que dão força ao Rio 

Grande do Norte e às energias no 
Brasil”, disse o presidente do Sis-
tema FIERN, da Comissão Temá-
tica de Energias Renováveis da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (COERE) e do 
Conselho Regional do SENAI-RN, 
Amaro Sales.

O estado, frisou ele, “é líder 
em produção eólica em terra 
no país e tem uma possibilida-
de enorme de grande geração 
de energia também no mar, as-
sim como de ser destaque na in-
dústria de hidrogênio verde”, o 
que justifica a discussão de es-
tratégias para impulsionar ainda 
mais o ambiente favorável. 

“Esses são caminhos que po-
tencializam o fortalecimento do 
setor e o desenvolvimento de 
uma indústria capaz de atuar de 
forma mais competitiva em meio 
à ebulição que esse mercado vive 
no país”, complementou Rodrigo 
Mello, do SENAI-RN.

O Rio Grande do Norte, ressal-
tou ele, é a principal referência do 
SENAI no Brasil em pesquisa, de-
senvolvimento, inovação e edu-

cação profissional com foco em 
energias e sustentabilidade e po-
derá chegar a um novo patamar 
como provedor de soluções para 
o desenvolvimento não só poti-
guar, mas do país.

“O incremento que estamos 
discutindo em nosso ecossistema 
de inovação irá facilitar e muito a 
captação de investimentos e a 
evolução das ações de inovação 
que hoje são lideradas pela região 
Nordeste do Brasil, para o setor 
de energias renováveis, a partir 
do Rio Grande do Norte”, diz ele, 
citando a evolução do ecossis-
tema do estado como “de inte-
resse da nação e oportuna neste 
momento em que o mundo todo 
busca oportunidades e soluções 
na área de energias renováveis e 
dos combustíveis derivados dela”.

O ministro Paulo Alvim apon-
tou o setor elétrico brasileiro co-
mo estratégico no contexto glo-
bal, considerando a força das 
energias renováveis.  “Nós já éra-
mos a segurança alimentar do 
mundo e agora, depois da guer-
ra (entre Rússia e Ucrânia) vamos 

virar também a segurança ener-
gética”, frisou ele, mencionando 
investimentos que o Ministério 
vem incentivando na área. 

O superintendente do SE-
BRAE-RN, Zeca Melo, observou 
que ações que objetivam o de-
senvolvimento do setor signifi-
cam “fazer desenvolvimento re-
gional na veia”, e impactam dire-
tamente estados como o RN.

 “O negócio energia é mui-
to importante para o Rio Grande 
do Norte. É possibilidade da vira-
da, de botar a gente no jogo com 
condições de jogar igual a todo 
mundo”, disse Melo.

A audiência com os ministros 
durou cerca de 40 minutos e se so-
ma a discussões que o Instituto SE-
NAI de Inovação em Energias Re-
nováveis vêm travando com outros 
órgãos ligados ao governo federal 
relacionadas a inovações e ao pro-
gresso tecnológico da atividade.

A expectativa, segundo o 
ministro Paulo Alvim, é que 
desdobramentos da audiência 
sejam anunciados ainda neste 
trimestre.

Fiern discute, com ministros, 
estratégias para impulsionar 
investimentos em novas 
fronteiras de energia

 Propostas foram 
apresentadas de 

forma conjunta por 
FIERN, Instituto 
SENAI (ISI-ER) e 

SEBRAE-RN ao 
ministro Paulo 

Alvim

Sales: “Tivemos uma excelente receptividade por parte 
do ministro e se abrem caminhos para o Sistema FIERN”
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Bolsonaro: “Estou fazendo minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, a termos eleições transparentes”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

VEJA OS DETALHES SOBRE AS INVESTIGAÇÕES NO STF:

Interferência indevida na Polícia Federal 
(inquérito aberto em 27/04/2020)

O QUE APURA: Investigação aberta com base em de-
clarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Ao pedir 
demissão, em abril de 2020, Moro afi rmou que Bolsonaro 
tentou interferir na PF para obter informações e blindar fa-
miliares e aliados. O presidente disse, em depoimento em 
novembro de 2021, que “nunca teve como intenção” alte-
rar a direção-geral da PF para ter informações de investiga-
ções sigilosas ou interferir nos trabalhos da corporação.

Fake news e milícias digitais 
(Bolsonaro foi incluído em 02/08/2021)

O QUE APURA: Investiga a difusão de notícias falsas 
contra ministros do STF. Bolsonaro passou a fazer parte 

do inquérito depois de divulgar informações falsas sobre 
o processo eleitoral brasileiro na live realizada em 29 de 
julho de 2021. Neste ano, em maio, o ministro Alexandre 
de Moraes uniu a investigação sobre as declarações do 
presidente ao inquérito que apura a suposta atuação de 
uma milícia digital contra a democracia.

Vazamento de inquérito sigiloso sobre 
um ataque hacker ao TSE 
(inquérito aberto em 12/08/2021)

O QUE APURA: Investigação aberta depois do TSE 
enviar notícia-crime pelo suposto vazamento de inqué-
rito sigiloso da Polícia Federal de 2018. Bolsonaro divul-
gou em live e em perfi s nas redes sociais os documentos 
relacionados ao processo. A PF, em relatório encaminha-
do ao STF, afi rmou que houve crime de violação de sigilo 

funcional por parte do chefe do Executivo, mas não po-
deria indiciar o presidente em razão do foro privilegiado.

Fake news sobre a vacina contra a covid-19 
e o risco de contrair o vírus HIV 
(inquérito aberto em 03/12/2021)

O QUE APURA: O pedido de investigação contra o 
presidente foi apresentado pela CPI da Covid no Sena-
do, depois de Bolsonaro ler, em live em 21 de outubro de 
2021, suposta notícia de que pessoas no Reino Unido 
vacinadas contra a covid “estão desenvolvendo a síndro-
me da imunodefi ciência adquirida [Aids]”. A live de Bol-
sonaro foi retirada do ar pelo Facebook e pelo YouTube. 
O ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por 
mais 60 dias o inquérito sobre o assunto.

Sem foro se não conseguir reeleição, 
Bolsonaro é investigado no TSE e STF
Ministros do Supremo analisarão recursos de dois inquéritos contra o presidente da República a partir do dia 12 de agosto

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) busca impor, 
por meio das Forças Ar-

madas, a condução de eleições 
transparentes no Brasil, nesta 
quinta-feira 4, em reunião com 
pastores da Convenção Geral 
das Assembleias de Deus no Bra-
sil. Ele deve disputar a reeleição 
investigado em inquéritos e com 
aliados envolvidos em processos 
na Justiça. As eleições serão de-
terminantes para o chefe do Exe-
cutivo, que perderá o foro privi-
legiado caso não seja o vencedor 
do pleito. Ele é alvo de investiga-
ções no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

“Três do TSE acreditam pia-
mente nas pesquisas do Data-
folha. Não quero alongar mui-
to sobre isso. Estou fazendo 
minha parte no tocante a isso, 
buscando impor, via Forças Ar-
madas, que foram convidadas, 
a nós termos eleições transpa-
rentes. Porque, se houver algo 
de errado, não é só para mim. 
Vai ser para deputado, senador, 
governador”, disse o chefe do 
Executivo, conforme reporta-
gem do Poder360.

Sem o foro privilegiado, Bol-
sonaro passará a ser julgado pela 
justiça comum. Atualmente, no 
cargo de presidente, só pode res-
ponder a processos penais que 
tenham relação com o mandato 
e depois de oferecidas denúncias 
da Procurador Geral da Repúbli-
ca (PGR) e a confirmação da Câ-
mara dos Deputados para poder 
ser julgado pelo STF. Perdendo, 
as ações podem ser movidas por 

seja reeleito. “Está na imprensa 
ameaças à minha pessoa. Se eu 
perder o mandato, poderei ser 
preso por até cem anos pelos ata-
ques à democracia. Eu não dou 
recado a ninguém. Se querem dar 
recado a mim, não vai surtir efei-
to. Vou continuar fazendo a mes-
ma coisa”, disse.

No STF, Bolsonaro é alvo de 
quatro inquéritos. As investiga-
ções são o pano de fundo do ten-
sionamento da relação com o Ju-
diciário. Além disso, em 19 de ju-
lho, deputados da oposição tam-
bém apresentaram ao STF uma 
notícia-crime contra Bolsonaro 
por crime contra o Estado Demo-
crático de Direito.

O pedido de investigação foi 
motivado pelos ataques feitos 
por Bolsonaro ao sistema elei-
toral em reunião com embaixa-
dores no Palácio da Alvorada. As 
críticas de Bolsonaro às urnas 
eletrônicas, inclusive, são tema 
de inquéritos no STF e no TSE. O 
presidente também é citado em 
outra investigação sobre suposta 
corrupção e tráfico de influência 
no Ministério da Educação com 
possíveis irregularidades pratica-
das pelo ex-ministro Milton Ri-
beiro e por pastores da Assem-
bleia de Deus.

Nesse caso, o STF analisa se 
Bolsonaro teria interferido nas 
investigações. A apuração retor-
nou para o STF. Antes, havia sido 
enviada para a Justiça Federal do 
Distrito Federal. A prerrogativa 
de foro do presidente exigiu que 
a investigação fosse enviada ao 
STF, mas a apuração segue sendo 
contra Milton Ribeiro.

procuradores e promotores que 
atuam nas instâncias ordinárias.

O STF julgará no plenário vir-
tual recursos de dois inquéritos 
contra Bolsonaro de 12 a 19 de 
agosto. São recursos da PGR e da 
Advocacia Geral da União (AGU) 
nas investigações que apuram a 
declaração do presidente sobre 
associar a vacina contra a covid 

ao risco de desenvolver aids e o 
suposto vazamento de um in-
quérito da PF.

CHAPA PARA REELEIÇÃO. 
Bolsonaro lançou em 24 de ju-
lho sua chapa pela reeleição 
ao lado do general Braga Netto 
(PL). Em crítica a ministros do 
STF, o presidente disse no even-

to que os “surdos de capa pre-
ta” devem ouvir a voz do povo. 
Ele está em segundo lugar nas 
pesquisas de intenção de voto, 
atrás do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT).

Em 23 de julho, em evento 
com evangélicos em Vitória (ES), 
Bolsonaro afirmou que não teme 
ações na Justiça comum caso não 
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FIERN

Lideranças de três das prin-
cipais instituições que com-
põem o ecossistema de ino-

vação do Rio Grande do Norte 
defenderam, na terça-feira 2, em 
Brasília, estratégias para impulsio-
nar investimentos e competitivi-
dade do estado e do Brasil em no-
vas fronteiras no setor de energia. 

As propostas para estímulo a 
atividades do setor foram apre-
sentadas de forma conjunta por 
FIERN, Instituto SENAI de Inova-
ção em Energias Renováveis (ISI-
-ER) e SEBRAE-RN ao ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim. O ministro substitu-
to das Comunicações, Maximilia-
no Martinhão, também partici-
pou da reunião, representando o 
titular da pasta, Fabio Faria, que 
está em missão oficial do governo 
nos Estados Unidos. 

Ações estratégicas para o de-
senvolvimento de pesquisas e 
oferta de soluções tecnológicas 
“de grandes dimensões e alta ca-
pacidade” - apontadas como cru-
ciais para o desenvolvimento da 
indústria local e nacional em áre-

as como a energia eólica offsho-
re, a energia prevista em futuros 
parques eólicos no mar, foram os 
pontos centrais da pauta. 

O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (FIERN), Amaro Sales de 
Araújo, o diretor do ISI-ER e do 
departamento regional do SE-
NAI-RN, Rodrigo Mello, o supe-
rintendente do Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena Em-
presa no RN (SEBRAE-RN), Ze-
ca Melo, e o diretor de operações 
da instituição no estado, Marcelo 
Toscano, foram os representan-
tes do ecossistema potiguar de 
inovação no encontro. A audiên-
cia foi realizada no Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), com a presença também 
de assessores da pasta.

OPORTUNIDADES. “Nós tive-
mos uma excelente receptividade 
por parte do ministro e se abrem 
caminhos para o Sistema FIERN, 
através do SENAI, e junto com o 
SEBRAE, fomentar novas opor-
tunidades que dão força ao Rio 

Grande do Norte e às energias no 
Brasil”, disse o presidente do Sis-
tema FIERN, da Comissão Temá-
tica de Energias Renováveis da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (COERE) e do 
Conselho Regional do SENAI-RN, 
Amaro Sales.

O estado, frisou ele, “é líder 
em produção eólica em terra 
no país e tem uma possibilida-
de enorme de grande geração 
de energia também no mar, as-
sim como de ser destaque na in-
dústria de hidrogênio verde”, o 
que justifica a discussão de es-
tratégias para impulsionar ainda 
mais o ambiente favorável. 

“Esses são caminhos que po-
tencializam o fortalecimento do 
setor e o desenvolvimento de 
uma indústria capaz de atuar de 
forma mais competitiva em meio 
à ebulição que esse mercado vive 
no país”, complementou Rodrigo 
Mello, do SENAI-RN.

O Rio Grande do Norte, ressal-
tou ele, é a principal referência do 
SENAI no Brasil em pesquisa, de-
senvolvimento, inovação e edu-

cação profissional com foco em 
energias e sustentabilidade e po-
derá chegar a um novo patamar 
como provedor de soluções para 
o desenvolvimento não só poti-
guar, mas do país.

“O incremento que estamos 
discutindo em nosso ecossistema 
de inovação irá facilitar e muito a 
captação de investimentos e a 
evolução das ações de inovação 
que hoje são lideradas pela região 
Nordeste do Brasil, para o setor 
de energias renováveis, a partir 
do Rio Grande do Norte”, diz ele, 
citando a evolução do ecossis-
tema do estado como “de inte-
resse da nação e oportuna neste 
momento em que o mundo todo 
busca oportunidades e soluções 
na área de energias renováveis e 
dos combustíveis derivados dela”.

O ministro Paulo Alvim apon-
tou o setor elétrico brasileiro co-
mo estratégico no contexto glo-
bal, considerando a força das 
energias renováveis.  “Nós já éra-
mos a segurança alimentar do 
mundo e agora, depois da guer-
ra (entre Rússia e Ucrânia) vamos 

virar também a segurança ener-
gética”, frisou ele, mencionando 
investimentos que o Ministério 
vem incentivando na área. 

O superintendente do SE-
BRAE-RN, Zeca Melo, observou 
que ações que objetivam o de-
senvolvimento do setor signifi-
cam “fazer desenvolvimento re-
gional na veia”, e impactam dire-
tamente estados como o RN.

 “O negócio energia é mui-
to importante para o Rio Grande 
do Norte. É possibilidade da vira-
da, de botar a gente no jogo com 
condições de jogar igual a todo 
mundo”, disse Melo.

A audiência com os ministros 
durou cerca de 40 minutos e se so-
ma a discussões que o Instituto SE-
NAI de Inovação em Energias Re-
nováveis vêm travando com outros 
órgãos ligados ao governo federal 
relacionadas a inovações e ao pro-
gresso tecnológico da atividade.

A expectativa, segundo o 
ministro Paulo Alvim, é que 
desdobramentos da audiência 
sejam anunciados ainda neste 
trimestre.

Fiern discute, com ministros, 
estratégias para impulsionar 
investimentos em novas 
fronteiras de energia

 Propostas foram 
apresentadas de 

forma conjunta por 
FIERN, Instituto 
SENAI (ISI-ER) e 

SEBRAE-RN ao 
ministro Paulo 

Alvim

Sales: “Tivemos uma excelente receptividade por parte 
do ministro e se abrem caminhos para o Sistema FIERN”
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Reajuste da Taxa Selic 
gera crítica de setores 
da Economia
Setores industrial 
e de créditos se 
posicionaram a 
respeito da decisão 
do Comitê de 
Política Monetária 
do Banco Central, 
que elevou taxa 
básica a 13,75%

Nesta semana, o Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Cen-

tral (BC) decidiu elevar a taxa 
básica de juros (Selic) em 0,5%, 
chegando aos 13,75% ao ano. 
A decisão já era esperada pelos 
analistas financeiros, de acordo 
com previsões do boletim Fo-
cus, feito justamente pelo BC. 
No entanto, a decisão tomada 
pelo Copom recebeu críticas de 
pelo menos dois setores, como 
o industrial e o financeiro.

Uma das entidades a se ma-
nifestar, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) acredita que o 
aumento da Selic foi “equivoca-
do”. Para a CNI, o fato de os juros 
estarem 7,8% acima da inflação 
esperada para daqui a 12 meses 
indica que a elevação foi exage-
rada. “A CNI entende que, neste 
momento, o novo aumento da 
taxa de juros é dispensável para o 
combate da inflação e trará cus-
tos adicionais desnecessários pa-
ra a atividade econômica, com re-
flexos negativos sobre consumo, 
produção e emprego”, afirmou, 
em nota, o presidente da confe-

deração, Robson Andrade.
A Confederação acredita que 

o Banco Central (BC) não preci-
saria aumentar os juros porque 
medidas recentes, como a redu-
ção de impostos sobre energia 
elétrica, combustíveis, telecomu-
nicação e transporte coletivo es-
tão fazendo a inflação cair. “Para 
julho e agosto, inclusive, a expec-
tativa é de deflação”, destacou a 
entidade no comunicado.

Já a Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) infor-
mou, em nota, que “considera 
inadequada a decisão do Ban-
co Central de elevar a taxa bási-
ca de juros para 13,75% ao ano. 
Ainda que desde março de 2021 
a taxa Selic venha sofrendo con-
secutivos aumentos na tentativa 
de frear o consumo, as expec-
tativas com relação à inflação a 
frente seguem desancoradas.”

O comunicado diz ainda que 
o desajuste no nível de preços 
da economia não é um fenôme-
no exclusivamente de demanda, 
mas sobretudo de restrição de 
oferta. “A dinâmica inflacioná-
ria é, em larga medida, resultado 
da desorganização das cadeias 
globais de produção, provocada 
pela pandemia de covid-19 e po-
tencializada pelos impactos de-
rivados da guerra na Ucrânia. Os 
choques repercutiram, sobretu-
do, na alta dos preços dos insu-
mos e matérias-primas.”

A Firjan alertou também sobre 
a necessidade de manutenção de 
uma gestão fiscal responsável du-
rante o ano de eleições. “A busca 
pela aprovação de reformas es-
truturais gerará um ambiente de 
maior credibilidade, viabilizará a 
realização de investimentos em 

setores estratégicos da economia 
e contribuirá para a estabilidade 
de preços no longo prazo.”

Outra a se manifestar foi a 
Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade (Anefac). 
Apesar de o impacto na ponta 
final ser diluído, por causa da 
diferença muito grande entre a 
taxa básica e os juros efetivos de 
prazo mais longo, o tomador de 
novos empréstimos sentirá os 
efeitos do aperto monetário.

Segundo a Anefac, o juro mé-
dio para as pessoas físicas passará 
de 119,07% para 120,05% ao ano. 
Para as pessoas jurídicas, a taxa 
média sairá de 56,57% para 57,29% 
ao ano. Segundo os cálculos da en-
tidade, ao financiar uma geladeira 
de R$ 1,5 mil em 12 prestações, o 
comprador desembolsará R$ 0,39 
a mais por prestação e R$ 4,63 a 
mais no valor final com a nova taxa 
Selic e o cliente que entra no che-
que especial em R$ 1 mil por 20 
dias pagará R$ 0,27 a mais.

A Anefac também produziu 
uma simulação sobre o impacto 
da nova taxa Selic sobre os rendi-
mentos da poupança. Com a taxa 
de 13,75% ao ano, a caderneta só 
rende mais que os fundos de inves-
timento quando o prazo da aplica-
ção é curto e a taxa de administra-
ção cobrada pelos fundos é alta.

Segundo as simulações, a 
poupança rende mais que os 
fundos em apenas um cenário, 
com aplicação de até um ano em 
relação a fundos com taxa de 3% 
ao ano. Quando o fundo tem ta-
xa de administração de 2,5% ao 
ano, a poupança rende o mesmo 
somente quando o dinheiro ficar 
aplicado por até seis meses. 

Entidades fi zeram críticas à decisão do Copom de aumentar Selic em meio ponto percentual. Boletim Focus já previa alta

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 24/08/2022, às 10:10h / 2º Público Leilão: 25/08/2022, às 10:10h  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matriculas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com 
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Fi-
nanciamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento 108, do bloco 09, localizado no pavimento térreo, integran-
te do empreendimento denominado Condomínio Residencial Barcas, situado à Futura Rua Projetada, Nova 
Parnamirim - Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/serviço, BWC social, dois dormitórios, 
possuem uma área real de 77,5149m², sendo 56,04m²  de área privativa, 12,00m² de área de uso comum de 
divisão não proporcional (garagem) e 9,4749m² de área de uso comum de divisão proporcional, com direito 
ao uso de uma vaga de garagem nº 251 (descoberta e livre), localizada no pavimento térreo geral. Imóvel 
objeto de matrícula 52855 do Registro de Imóveis da Comarca de Parnamirim/RN. Conforme AV-12, consta 
alteração do endereço para Rua das Embarcações (antiga Futura Rua Projetada).  Número de Inscrição do 
imóvel: 1.1501.112.01.0100.0441.5. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, os termos do art. 2º da 
Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula 
anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º Leilão: R$ 311.204,76 (trezentos e onze mil, duzentos 
e quatro reais e setenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 155.602,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seis-
centos e dois reais e trinta e oito centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de 
comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue 
no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: ELMA ALVES MARANHÃO, brasileira, divorciada, 
funcionária pública estadual, nascida em 01/09/1966, RG: 001.690.049 SEDS/RN, CPF: 455.188.584-34, 
residente e domiciliada na Avenida dos Ipês, nº 2733, BL B, apto 304, Parque dos Rios B, Neópolis – Natal/
RN, CEP: 59.080-115, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos en-
dereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência 
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
JONY F A DANTAS, CNPJ: 00.469.443/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, para uma Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria, localizada na Rua Boa Vista, 632, Santa Terezinha, CEP: 59.770-000 no município de Patu - 
RN. 

Jony Frankly Andrade Dantas - Proprietário 
 

 

Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão, e de 02/09/2022 até 
12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, 
Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05, 
Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. Atendimento no horário 
de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: www.kleiloes.com.br). O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Área de desmatamento 
cresce 70% no RN em um ano

Em 2020, área 
desmatada no 

estado era de 3.972 
hectares; em 2021, 
passou para 6.760

Parque Ecológico Pico do Cabugy; 
Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”; 
Parque Estadual Florêncio Luciano; 
Parque Estadual Mata da Pipa 
Monumento Natural Cavernas de Martins 

UCs de Proteção Integral no RN

UCs de Uso Sustentável no RN

*No RN também há UCs Federais, Municipais e Particulares.

Área de Proteção Ambiental Bonfi m-Guaraíra; 
Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado, 
Área de Proteção Ambiental Jenipabu; 
Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una; 
Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. 

As Unidades de Conserva-
ção têm um instrumento cha-
mado zoneamento, que é res-
ponsável por delimitar e esta-
belecer os tipos de uso possí-
veis em seu território. No caso 
das UCs de uso sustentável, nas 
zonas onde é permitida a ocu-
pação humana, pode ser au-
torizada a supressão vegetal a 

partir de critérios estabeleci-
dos pela legislação, o que não 
é caracterizado como desmata-
mento ilegal. 

Neste caso, o órgão ambien-
tal consegue ter controle sobre a 
área que será desmatada. O gran-
de problema é o desmatamento 
ilegal, que ocorre às vezes de for-
ma pontual e em pequenas áreas, 

o que muitas vezes dificulta o re-
conhecimento do crime ambien-
tal enquanto ele está ocorrendo. 
Para evitar a recorrência destes 
casos, o Idema realiza vistorias e 
fiscalização nestas áreas. Contu-
do, muitas vezes não é possível 
evitar que este crime ambiental 
ocorra. (*Supervisão da jornalista 
Nathallya Macedo).

Idema tem dificuldade em identificar 
e evitar desmatamentos ilegais

O Rio Grande do Norte teve 
6.760 hectares de cober-
tura vegetal desmatada 

em 2021, de acordo com o mais 
recente Relatório Anual de Des-
matamento no Brasil (RAD), re-
alizado pelo MapBiomas – rede 
colaborativa formada por ONGs 
e universidades. Em 2020, eram 
3.972 hectares de área desma-
tada no estado, o que configura 
um aumento de 70% durante o 
período de um ano. Assim, o RN 
passou a ocupar o 18º lugar no 
ranking nacional.

No cenário nacional, o Bra-
sil teve um aumento de 20% de 
áreas totais desmatadas no ano 
de 2021 em relação a 2020. Fo-
ram 16.557 km2 (1.655.782 ha) 
de vegetação nativa perdida, em 
todos os seis biomas brasileiros. 
Na Amazônia, o aumento foi de 
59% da área total desmatada; no 
Cerrado, foi de 30,2%; na Caatin-
ga, 7%; Mata Atlântica, 1,8%; Pan-
tanal, 1,7%; e no Pampa, 0,1%. 
Diante disso, 89,2% da área des-
matada, em 2021, foi detectada 
na Amazônia e no Cerrado. 

Segundo o relatório, também 
aumentou a velocidade média 
de desmatamento no país, que 
passou de 0,16 hectares/dia pa-
ra cada evento de desmatamen-
to detectado e validado em 2020 
para 0,18 hectares/dia em 2021. 
Com uma média diária de 191 
novos eventos, a área de desma-
tamento por dia em 2021 foi de 
4.536 hectares – ou 189 hectares 
por hora. Somente na Amazônia 
foram 111,6 hectares desmata-
dos por hora ou 1,9 hectare por 
minuto, o que equivale a cerca 

Louise Chacon
Estagiária*

de 18 árvores por segundo.
O estudo, que refinou e vali-

dou 69.796 alertas de desmata-
mento em 2021 em todo o terri-
tório nacional, avaliou individu-
almente cada evento de desma-
tamento cruzando com dados de 
áreas protegidas, autorizações e 
cadastro ambiental rural (CAR) e 

encontrou indícios de irregulari-
dades em mais de 98% dos casos.

UNIDADES DE CONSERVA-
ÇÃO.  Foram detectados 166.895 
hectares de desmatamento den-
tro de Unidades de Conservação 
(UCs) em 2021, o que representa 
10,1% da área total detectada no 

Brasil em 2021. Das 2.181 UCs fe-
derais e estaduais terrestres regis-
tradas, 252 UCs (11,6%) tiveram 
pelo menos um evento de des-
matamento de pelo menos 1 hec-
tare em 2021 – número próximo 
ao observado em 2020 (254 UCs). 
A maior parte desse desmata-
mento ocorreu em UCs de uso 
sustentável (91,9%).

Atualmente, o Rio Grande do 
Norte tem 11 UCs estaduais, sen-
do cinco de proteção integral e 
seis de uso sustentável. Na últi-
ma sexta-feira 29, o Governo do 
Estado criou a mais recente área 
de conservação: o Monumento 
Natural Cavernas de Martins. A 
região tem mapeadas 92 cavida-
des naturais. Desse total, 78 são 
cavernas que apresentam regis-
tro fóssil, pinturas rupestres e 
uma grande diversidade biológi-
ca. A área é de 3.538,45 hectares 

de bioma caatinga e um períme-
tro de 39,14 km.

O total de áreas protegidas 
por UCs estaduais é de aproxi-
madamente 260 mil hectares. As 
UCs estaduais protegem porções 
do bioma da Mata Atlântica, Ca-
atinga e marinho. As UCs de pro-
teção integral tem uso mais res-
trito, sendo permitido apenas 
uso indireto, como realização de 
trilhas ecológicas, educação am-
biental e pesquisa científica. As 
UCs de uso sustentável permi-
tem a compatibilização entre a 
proteção dos recursos naturais e 
ocupação humana.

Durante vistorias feitas pelos 
gestores das UCs, eventualmente, 
são detectados casos de desmata-
mento, principalmente nas UCs 
de uso sustentável do estado, que 
têm extensão territorial maior e 
maior dificuldade de fiscalização. 

Segundo Ilton Araújo Soares, 
supervisor do Núcleo de Unida-
des de Conservação do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente (Idema), quan-
do casos de desmatamento são 
detectados, o Idema é acionado 
para verificação in loco e identifi-
cação do responsável. Posterior-
mente, são tomadas as medidas 
administrativas, de acordo com a 
legislação vigente. 

Os principais casos de desma-
tamento ilegal nas UCs estaduais 
do RN estão associados à utiliza-
ção de madeira para carvoarias, 
construção de estacas para cerca-
mento de propriedades particu-
lares, extração de lenha para ocu-
pação ilegal e construção civil e 
construção de trilhas para carros.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RAIANE MIRANDA

De acordo com o Idema, o Parque das Dunas, em Natal, é uma unidade de conservação de proteção integral no RN

Monumento Natural das Cavernas de Martins é a UC mais recente do estado
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Reajuste da Taxa Selic 
gera crítica de setores 
da Economia
Setores industrial 
e de créditos se 
posicionaram a 
respeito da decisão 
do Comitê de 
Política Monetária 
do Banco Central, 
que elevou taxa 
básica a 13,75%

Nesta semana, o Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Cen-

tral (BC) decidiu elevar a taxa 
básica de juros (Selic) em 0,5%, 
chegando aos 13,75% ao ano. 
A decisão já era esperada pelos 
analistas financeiros, de acordo 
com previsões do boletim Fo-
cus, feito justamente pelo BC. 
No entanto, a decisão tomada 
pelo Copom recebeu críticas de 
pelo menos dois setores, como 
o industrial e o financeiro.

Uma das entidades a se ma-
nifestar, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) acredita que o 
aumento da Selic foi “equivoca-
do”. Para a CNI, o fato de os juros 
estarem 7,8% acima da inflação 
esperada para daqui a 12 meses 
indica que a elevação foi exage-
rada. “A CNI entende que, neste 
momento, o novo aumento da 
taxa de juros é dispensável para o 
combate da inflação e trará cus-
tos adicionais desnecessários pa-
ra a atividade econômica, com re-
flexos negativos sobre consumo, 
produção e emprego”, afirmou, 
em nota, o presidente da confe-

deração, Robson Andrade.
A Confederação acredita que 

o Banco Central (BC) não preci-
saria aumentar os juros porque 
medidas recentes, como a redu-
ção de impostos sobre energia 
elétrica, combustíveis, telecomu-
nicação e transporte coletivo es-
tão fazendo a inflação cair. “Para 
julho e agosto, inclusive, a expec-
tativa é de deflação”, destacou a 
entidade no comunicado.

Já a Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) infor-
mou, em nota, que “considera 
inadequada a decisão do Ban-
co Central de elevar a taxa bási-
ca de juros para 13,75% ao ano. 
Ainda que desde março de 2021 
a taxa Selic venha sofrendo con-
secutivos aumentos na tentativa 
de frear o consumo, as expec-
tativas com relação à inflação a 
frente seguem desancoradas.”

O comunicado diz ainda que 
o desajuste no nível de preços 
da economia não é um fenôme-
no exclusivamente de demanda, 
mas sobretudo de restrição de 
oferta. “A dinâmica inflacioná-
ria é, em larga medida, resultado 
da desorganização das cadeias 
globais de produção, provocada 
pela pandemia de covid-19 e po-
tencializada pelos impactos de-
rivados da guerra na Ucrânia. Os 
choques repercutiram, sobretu-
do, na alta dos preços dos insu-
mos e matérias-primas.”

A Firjan alertou também sobre 
a necessidade de manutenção de 
uma gestão fiscal responsável du-
rante o ano de eleições. “A busca 
pela aprovação de reformas es-
truturais gerará um ambiente de 
maior credibilidade, viabilizará a 
realização de investimentos em 

setores estratégicos da economia 
e contribuirá para a estabilidade 
de preços no longo prazo.”

Outra a se manifestar foi a 
Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade (Anefac). 
Apesar de o impacto na ponta 
final ser diluído, por causa da 
diferença muito grande entre a 
taxa básica e os juros efetivos de 
prazo mais longo, o tomador de 
novos empréstimos sentirá os 
efeitos do aperto monetário.

Segundo a Anefac, o juro mé-
dio para as pessoas físicas passará 
de 119,07% para 120,05% ao ano. 
Para as pessoas jurídicas, a taxa 
média sairá de 56,57% para 57,29% 
ao ano. Segundo os cálculos da en-
tidade, ao financiar uma geladeira 
de R$ 1,5 mil em 12 prestações, o 
comprador desembolsará R$ 0,39 
a mais por prestação e R$ 4,63 a 
mais no valor final com a nova taxa 
Selic e o cliente que entra no che-
que especial em R$ 1 mil por 20 
dias pagará R$ 0,27 a mais.

A Anefac também produziu 
uma simulação sobre o impacto 
da nova taxa Selic sobre os rendi-
mentos da poupança. Com a taxa 
de 13,75% ao ano, a caderneta só 
rende mais que os fundos de inves-
timento quando o prazo da aplica-
ção é curto e a taxa de administra-
ção cobrada pelos fundos é alta.

Segundo as simulações, a 
poupança rende mais que os 
fundos em apenas um cenário, 
com aplicação de até um ano em 
relação a fundos com taxa de 3% 
ao ano. Quando o fundo tem ta-
xa de administração de 2,5% ao 
ano, a poupança rende o mesmo 
somente quando o dinheiro ficar 
aplicado por até seis meses. 

Entidades fi zeram críticas à decisão do Copom de aumentar Selic em meio ponto percentual. Boletim Focus já previa alta

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 24/08/2022, às 10:10h / 2º Público Leilão: 25/08/2022, às 10:10h  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matriculas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com 
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Fi-
nanciamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento 108, do bloco 09, localizado no pavimento térreo, integran-
te do empreendimento denominado Condomínio Residencial Barcas, situado à Futura Rua Projetada, Nova 
Parnamirim - Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/serviço, BWC social, dois dormitórios, 
possuem uma área real de 77,5149m², sendo 56,04m²  de área privativa, 12,00m² de área de uso comum de 
divisão não proporcional (garagem) e 9,4749m² de área de uso comum de divisão proporcional, com direito 
ao uso de uma vaga de garagem nº 251 (descoberta e livre), localizada no pavimento térreo geral. Imóvel 
objeto de matrícula 52855 do Registro de Imóveis da Comarca de Parnamirim/RN. Conforme AV-12, consta 
alteração do endereço para Rua das Embarcações (antiga Futura Rua Projetada).  Número de Inscrição do 
imóvel: 1.1501.112.01.0100.0441.5. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, os termos do art. 2º da 
Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula 
anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º Leilão: R$ 311.204,76 (trezentos e onze mil, duzentos 
e quatro reais e setenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 155.602,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seis-
centos e dois reais e trinta e oito centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de 
comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue 
no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: ELMA ALVES MARANHÃO, brasileira, divorciada, 
funcionária pública estadual, nascida em 01/09/1966, RG: 001.690.049 SEDS/RN, CPF: 455.188.584-34, 
residente e domiciliada na Avenida dos Ipês, nº 2733, BL B, apto 304, Parque dos Rios B, Neópolis – Natal/
RN, CEP: 59.080-115, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos en-
dereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência 
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
JONY F A DANTAS, CNPJ: 00.469.443/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação - LRO, para uma Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria, localizada na Rua Boa Vista, 632, Santa Terezinha, CEP: 59.770-000 no município de Patu - 
RN. 

Jony Frankly Andrade Dantas - Proprietário 
 

 

Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão, e de 02/09/2022 até 
12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, 
Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05, 
Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. Atendimento no horário 
de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: www.kleiloes.com.br). O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Área de desmatamento 
cresce 70% no RN em um ano

Em 2020, área 
desmatada no 

estado era de 3.972 
hectares; em 2021, 
passou para 6.760

Parque Ecológico Pico do Cabugy; 
Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”; 
Parque Estadual Florêncio Luciano; 
Parque Estadual Mata da Pipa 
Monumento Natural Cavernas de Martins 

UCs de Proteção Integral no RN

UCs de Uso Sustentável no RN

*No RN também há UCs Federais, Municipais e Particulares.

Área de Proteção Ambiental Bonfi m-Guaraíra; 
Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado, 
Área de Proteção Ambiental Jenipabu; 
Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una; 
Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. 

As Unidades de Conserva-
ção têm um instrumento cha-
mado zoneamento, que é res-
ponsável por delimitar e esta-
belecer os tipos de uso possí-
veis em seu território. No caso 
das UCs de uso sustentável, nas 
zonas onde é permitida a ocu-
pação humana, pode ser au-
torizada a supressão vegetal a 

partir de critérios estabeleci-
dos pela legislação, o que não 
é caracterizado como desmata-
mento ilegal. 

Neste caso, o órgão ambien-
tal consegue ter controle sobre a 
área que será desmatada. O gran-
de problema é o desmatamento 
ilegal, que ocorre às vezes de for-
ma pontual e em pequenas áreas, 

o que muitas vezes dificulta o re-
conhecimento do crime ambien-
tal enquanto ele está ocorrendo. 
Para evitar a recorrência destes 
casos, o Idema realiza vistorias e 
fiscalização nestas áreas. Contu-
do, muitas vezes não é possível 
evitar que este crime ambiental 
ocorra. (*Supervisão da jornalista 
Nathallya Macedo).

Idema tem dificuldade em identificar 
e evitar desmatamentos ilegais

O Rio Grande do Norte teve 
6.760 hectares de cober-
tura vegetal desmatada 

em 2021, de acordo com o mais 
recente Relatório Anual de Des-
matamento no Brasil (RAD), re-
alizado pelo MapBiomas – rede 
colaborativa formada por ONGs 
e universidades. Em 2020, eram 
3.972 hectares de área desma-
tada no estado, o que configura 
um aumento de 70% durante o 
período de um ano. Assim, o RN 
passou a ocupar o 18º lugar no 
ranking nacional.

No cenário nacional, o Bra-
sil teve um aumento de 20% de 
áreas totais desmatadas no ano 
de 2021 em relação a 2020. Fo-
ram 16.557 km2 (1.655.782 ha) 
de vegetação nativa perdida, em 
todos os seis biomas brasileiros. 
Na Amazônia, o aumento foi de 
59% da área total desmatada; no 
Cerrado, foi de 30,2%; na Caatin-
ga, 7%; Mata Atlântica, 1,8%; Pan-
tanal, 1,7%; e no Pampa, 0,1%. 
Diante disso, 89,2% da área des-
matada, em 2021, foi detectada 
na Amazônia e no Cerrado. 

Segundo o relatório, também 
aumentou a velocidade média 
de desmatamento no país, que 
passou de 0,16 hectares/dia pa-
ra cada evento de desmatamen-
to detectado e validado em 2020 
para 0,18 hectares/dia em 2021. 
Com uma média diária de 191 
novos eventos, a área de desma-
tamento por dia em 2021 foi de 
4.536 hectares – ou 189 hectares 
por hora. Somente na Amazônia 
foram 111,6 hectares desmata-
dos por hora ou 1,9 hectare por 
minuto, o que equivale a cerca 

Louise Chacon
Estagiária*

de 18 árvores por segundo.
O estudo, que refinou e vali-

dou 69.796 alertas de desmata-
mento em 2021 em todo o terri-
tório nacional, avaliou individu-
almente cada evento de desma-
tamento cruzando com dados de 
áreas protegidas, autorizações e 
cadastro ambiental rural (CAR) e 

encontrou indícios de irregulari-
dades em mais de 98% dos casos.

UNIDADES DE CONSERVA-
ÇÃO.  Foram detectados 166.895 
hectares de desmatamento den-
tro de Unidades de Conservação 
(UCs) em 2021, o que representa 
10,1% da área total detectada no 

Brasil em 2021. Das 2.181 UCs fe-
derais e estaduais terrestres regis-
tradas, 252 UCs (11,6%) tiveram 
pelo menos um evento de des-
matamento de pelo menos 1 hec-
tare em 2021 – número próximo 
ao observado em 2020 (254 UCs). 
A maior parte desse desmata-
mento ocorreu em UCs de uso 
sustentável (91,9%).

Atualmente, o Rio Grande do 
Norte tem 11 UCs estaduais, sen-
do cinco de proteção integral e 
seis de uso sustentável. Na últi-
ma sexta-feira 29, o Governo do 
Estado criou a mais recente área 
de conservação: o Monumento 
Natural Cavernas de Martins. A 
região tem mapeadas 92 cavida-
des naturais. Desse total, 78 são 
cavernas que apresentam regis-
tro fóssil, pinturas rupestres e 
uma grande diversidade biológi-
ca. A área é de 3.538,45 hectares 

de bioma caatinga e um períme-
tro de 39,14 km.

O total de áreas protegidas 
por UCs estaduais é de aproxi-
madamente 260 mil hectares. As 
UCs estaduais protegem porções 
do bioma da Mata Atlântica, Ca-
atinga e marinho. As UCs de pro-
teção integral tem uso mais res-
trito, sendo permitido apenas 
uso indireto, como realização de 
trilhas ecológicas, educação am-
biental e pesquisa científica. As 
UCs de uso sustentável permi-
tem a compatibilização entre a 
proteção dos recursos naturais e 
ocupação humana.

Durante vistorias feitas pelos 
gestores das UCs, eventualmente, 
são detectados casos de desmata-
mento, principalmente nas UCs 
de uso sustentável do estado, que 
têm extensão territorial maior e 
maior dificuldade de fiscalização. 

Segundo Ilton Araújo Soares, 
supervisor do Núcleo de Unida-
des de Conservação do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente (Idema), quan-
do casos de desmatamento são 
detectados, o Idema é acionado 
para verificação in loco e identifi-
cação do responsável. Posterior-
mente, são tomadas as medidas 
administrativas, de acordo com a 
legislação vigente. 

Os principais casos de desma-
tamento ilegal nas UCs estaduais 
do RN estão associados à utiliza-
ção de madeira para carvoarias, 
construção de estacas para cerca-
mento de propriedades particu-
lares, extração de lenha para ocu-
pação ilegal e construção civil e 
construção de trilhas para carros.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RAIANE MIRANDA

De acordo com o Idema, o Parque das Dunas, em Natal, é uma unidade de conservação de proteção integral no RN

Monumento Natural das Cavernas de Martins é a UC mais recente do estado
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A foto acima, mostra uma das muitas crateras na Zona 
Norte de Natal, está na foto é da Avenida José Luis da 
Silva no Nossa Senhora da Apresentação, não é dife-

rente da de igapó, pajuçara e outros bairros, lamentavelmen-
te com sol ou com chuva as crateras continuam crescendo, 
botando a população em pânico e o medo de casas desaba-
rem, cobrei por diversas vezes e ontem ouvir do Secretário 
Carlson da Semov, que até próxima semana, pelo menos as 
crateras estarão resolvidas, estamos acompanhando!

CRATERAS

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. 
Prefeito Eraldo Paiva disse que dia 18 
completará 100 dias à frente da Pre-
feitura de São Gonçalo e dará uma 
entrevista no programa Brasil Ur-
gente às 16:00 na Band e no Povo no 
Rádio/96FM, prestando contas com 
o’que foi possível fazer nesses 100 
dias de administração!

SEGURANÇA. Em entrevista com 
o comandante da PM, Coronel Ala-
rico, o mesmo prometeu um reforço 
policial de carros e motos, principal-
mente no horário noturno nos bair-
ros de Petrópolis e Tirol, onde os ar-
rombamentos têm aumentado, e o 
número maior de blitz ,procurando 
dar maior proteção a população em 
especial aos aplicativos, táxis, etc…, 
já o Secretário de Segurança Coro-
nel Araújo promete convocar os 400 
aprovados da Polícia Civil até setem-
bro, conforme a Governadora Fáti-
ma Bezerra.

AGRADECIMENTO. Aos 70 anos, 
tenho enfrentado alguns proble-

mas na área de saúde, como: prós-
tata, infecção urinária, pressão alta, 
agradeço os cuidados dos médicos; 
Dr Paulo Davim Cardiologista, Dr 
Hercules que fez a cirurgia retiran-
do 36cm do meu intestino, Dr Do-
mício Arruda que cuidou da minha 
próstata, por recomendação médica 
tenho que passar 60 dias sem parti-
cipar de aglomerações, estresse, be-
bidas alcoólicas. Em função disso es-
tou fazendo apenas Rádio, Televisão, 
Jornal, Redes Sociais e tenho evitado 
sair a noite, também não posso co-
mer qualquer tipo de alimentação. 
Deus no comando!

AUXILIO BRASIL. 06 municípios 
do Estado, as famílias residentes ne-
les, estão sem receber o auxílio Bra-
sil, por que as prefeituras não apre-
sentaram documentações neces-
sárias para os que necessitam do 
auxílio, e o pagamento do auxílio co-
meçou desde do dia 02.

AGOSTO CULTURAL. No próximo 
dia 11 o amigo Claudionor e demais 
organizadores, realizarão o 06º ano 

do Agosto Cultural, entrada franca, 
shows com Arthur Moral, Ultima 
Hora, Marlucky Vilão, etc…, mais 
um grande evento para nossa Zona 
Norte, obrigado pelo convite.

REGIME SEMI ABERTO. O Plená-
rio da Câmara dos Deputados em 
Brasília, aprovou quarta-feira pro-
jeto de lei que acaba com a saída 
temporária de presos em regime se-
miaberto em todo o Pais, o texto foi 
aprovado por 311 votos e segue ago-
ra para o Senado, estamos acompa-
nhando!

CENTRAL DO CIDADÃO. Muito 
criticado nas redes sociais, imagens 
dos banheiros da Central do Cida-
dão/Zona Norte, cujo sanitário iam 
porta de vidros transparentes, o que 
deixavam os usuários constrangidos, 
o Governo emitiu uma nota esclare-
cendo que a partir de amanhã, todos 
os banheiros, as portas de vidros já 
terão película e as pessoas poderão 
usar sem nenhum constrangimento, 
diante das normas legais.

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

REPRODUÇÃO 

Sesap reforça cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti

RN tem quase 40 mil noti� cações 
de casos suspeitos de dengue

A Sesap reforça, junto à popula-
ção, os cuidados necessários 

para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor 
das arboviroses:

 Mantenham os quintais li-
vres de possíveis criadouros do 
mosquito;
 Esfreguem com bucha as 

vasilhas ou reservatórios de água 
de seus animais;
 Não coloquem lixo em terre-

nos baldios;
 Mantenham as caixas d´á-

gua sempre tampadas;
 Observem vasos e pratos 

de plantas que acumulam água 
parada;
 Observem locais que pos-

sam acumular água parada 
como: bandeja de bebedouros e 
de geladeiras, ralos, pias e vasos 
sanitários sem uso;
 Recebam a visita do agente 

de endemias, aproveitando a 
oportunidade para tirar possíveis 
dúvidas;
 Mantenha em local coberto, 

pneus inservíveis e outros objetos 
que possam acumular água.

PREVENÇÃO

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) di-
vulgou, nesta quinta-feira 

4, o mais recente boletim epide-
miológico das arboviroses no Rio 
Grande do Norte, referente ao pe-
ríodo compreendido entre a Se-
mana Epidemiológica 1 até a 28, 
encerrada em 16 julho de 2022. O 
boletim traz um panorama do ce-
nário epidemiológico das arbovi-
roses até o momento.

No que diz respeito à dengue, 
foram notificados, até a Semana 
Epidemiológica 28, 39.565 casos 
suspeitos de dengue no RN, dos 
quais foram 6.440 confirmados, 
33.901 casos considerados prová-
veis, 5.664 descartados, seis óbi-
tos confirmados e 17 em proces-
so de investigação. A incidência 

apresentada foi de 952,03 casos 
prováveis por 100.000 habitantes.

Ao serem comparados os nú-
meros deste ano com os de 2021, 
quando não houve epidemia de 
dengue, percebe-se um grande 
aumento. Enquanto no ano pas-
sado, nesse mesmo período epi-
demiológico, foram confirmados 
742 casos, neste ano foram 6.440 
confirmações.

Com relação à chikungunya, 
foram notificados no RN, até 
a Semana Epidemiológica 28, 
13.446 casos suspeitos da doen-
ça, sendo confirmados 2.423 ca-
sos, 11.028 casos considerados 
prováveis, 2.418 descartados e 
dois óbitos confirmados. A inci-
dência foi de 309,70 casos prová-
veis por 100.000 habitantes.

Já no que diz respeito à zika, 
entre a semana epidemiológica 
1 e 28 de 2022 no RN, foram no-
tificados 5.572 casos suspeitos da 
doença, sendo confirmados 337 
casos, 4.062 casos considerados 
prováveis, 1.510 descartados e 
nenhum óbito confirmado. A in-
cidência foi de 114,07 casos pro-
váveis por 100.000 habitantes.

Com relação a casos de zi-
ka em gestante, houve 16 casos 
confirmados em 2022, por crité-
rio laboratorial. O quantitativo de 

casos de Zika em gestantes é des-
tacado na análise do cenário epi-
demiológico, devido à capacida-
de do Zika Vírus provocar micro-
cefalia ou alterações no sistema 
nervoso central do feto gestado.

“Uma análise do cenário epi-
demiológico das arboviroses 
mostra que a faixa etária mais 
atingida continua sendo a das 
pessoas em idade de trabalho (25 
a 59 anos) e todos os casos notifi-
cados estão bem distribuídos em 
todo o estado. Observamos tam-

bém uma diminuição nas notifi-
cações de arboviroses a partir da 
Semana Epidemiológica 23, po-
rém não podemos parar as ações 
de prevenção. É importante que 
cada um, dentro de suas respon-
sabilidades, continue com as me-
didas de prevenção, inclusive por-
que ainda estamos vivenciando 
períodos de chuvas, onde os cui-
dados devem ser intensificados”, 
destacou Silvia Dinara, responsá-
vel técnica pelo Programa Esta-
dual de Controle da Dengue. 

De acordo com os 
dados da Sesap, 
a incidência 
apresentada foi 
de 952,03 casos 
prováveis por 100 
mil habitantes
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CEDIDA

Band promove 1º debate entre 
candidatos ao Governo do RN

A Band RN realizará, no pró-
ximo domingo 7, o pri-
meiro debate entre os can-

didatos ao Governo do Rio Gran-
de do Norte nas eleições de 2022. 
Com duas horas de duração, o 
debate focará nas perguntas en-
tre os candidatos sobre temas li-
vres, dando oportunidade ao te-
lespectador para conhecer me-
lhor as propostas sobre os prin-
cipais desafios administrativos 
da gestão estadual.

O debate terá início às 21h 
com transmissão simultânea pe-
la TV e pelo portal ibandRN. A 
mediação será da jornalista An-
na Ruth Dantas, apresentadora 
do jornal Band Cidade. Em nível 
nacional, o Grupo Bandeirantes 
de Comunicação têm importan-
tes contribuições em momentos 
decisivos do país, sendo sempre 
a primeira emissora a realizar 
debates nos períodos eleitorais.

“A Band tem a tradição, des-
de a redemocratização do pa-

ís, de fazer os primeiros deba-
tes em ano eleitoral. Então es-
sa credibilidade que a emisso-
ra tem no jornalismo está em 
seu DNA”, comentou João So-
ares, superintendente da Band 
RN. No debate, estarão presen-
tes Fátima Bezerra (PT), Fábio 
Dantas (Solidariedade), Styven-
son Valentim (Podemos) e Rosá-
lia Fernandes (PSTU).

PROJETOS DA EMISSORA. A 
Band RN vem preparando vários 
projetos para o segundo semestre 
de 2022. O superintendente João 
Soares falou com exclusividade 
ao AGORA RN sobre os planos 
para esse período e também para 
os próximos.

“Para esse segundo semestre 
temos a chegada, em 13 de agos-
to, do Viva Petrópolis, um even-

JOÃO SOARES: LADO A LADO COM A BAND
Publicitário de formação e 

pós-graduado em Marketing, 
“Joãozinho”, como muitos o 
conhecem, entrou na Band 
RN em 2011, na área comer-
cial. Em 2018, foi convidado 
para colaborar com a Band no 
Maranhão, onde ficou até o 
ano passado.

“Nessa operação, eu estava 
em São Luís e montei a Band 
Maranhão, um desafio e tam-
bém um projeto muito bacana. 
Cumprimos nossa missão lá e 
em 2022 voltei para Natal, onde 

assumi a direção local da emis-
sora”, relatou.

Nessa última ocasião, So-
ares substituiu o gestor Carlos 
Bastos, que passou a assumir 
a direção da Band Ceará. “Pas-
sei um período fora e voltei. É 
bom quando a gente trabalha 
no local em que estamos acos-
tumados a viver”, confessou. 
“Temos, na Band, uma equipe 
competente, com muita quali-
dade e muita vontade de que-
rer acertar e de fazer o melhor”, 
finalizou o superintendente.

to cultural que será dedicado ao 
bairro que dá nome ao projeto. 
Petrópolis é um dos bairros mais 
antigos e charmosos da nossa ci-
dade. Haverão muitas atividades, 
como música, gastronomia, tea-
tro, artesanato e carros antigos”, 
disse Soares. “As ruas de Petró-
polis ficarão com um ar cultural 
bem diferenciado”.

Outro evento que chega em 
breve é o Natal Open de Beach 
Tennis, que está marcado para 
acontecer em setembro. “Trata-
-se de um campeonato que tem 
o nome da Band e possui uma 
credibilidade muito forte, sen-
do a maior competição de Beach 
Tennis que temos hoje no RN”. O 

local do evento ainda está sendo 
definido pela equipe.

Soares também revela que, 
no período que compreende os 
meses de agosto e setembro, a 
Band RN transmitirá, de forma 
inédita, alguns jogos de futebol 
do Super Matutão, torneio com 
seleções de cidades do Rio Gran-
de do Norte. 

Outros projetos já em execu-
ção o Seis & Meia (música), uma 
parceria da Band com a Ideart 
Produções; e o Domingo na Ci-
dade, que acontece na Cidade da 
Criança, no bairro Tirol, em Na-
tal. Além disso, Soares enaltece 
os 30 anos, em 2022, da transmis-
são do Carnatal pela Band RN.

Emissora Band RN prepara calendário 
de novidades para os próximos meses

Debate acontece 
no domingo 7, a 
partir das 21h; o 
superintendente 
da emissora, João 
Soares, revela os 
próximos projetos 
da Band

• Sexta-feira, 5 de agosto de 202212 Cidades

A foto acima, mostra uma das muitas crateras na Zona 
Norte de Natal, está na foto é da Avenida José Luis da 
Silva no Nossa Senhora da Apresentação, não é dife-

rente da de igapó, pajuçara e outros bairros, lamentavelmen-
te com sol ou com chuva as crateras continuam crescendo, 
botando a população em pânico e o medo de casas desaba-
rem, cobrei por diversas vezes e ontem ouvir do Secretário 
Carlson da Semov, que até próxima semana, pelo menos as 
crateras estarão resolvidas, estamos acompanhando!

CRATERAS

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. 
Prefeito Eraldo Paiva disse que dia 18 
completará 100 dias à frente da Pre-
feitura de São Gonçalo e dará uma 
entrevista no programa Brasil Ur-
gente às 16:00 na Band e no Povo no 
Rádio/96FM, prestando contas com 
o’que foi possível fazer nesses 100 
dias de administração!

SEGURANÇA. Em entrevista com 
o comandante da PM, Coronel Ala-
rico, o mesmo prometeu um reforço 
policial de carros e motos, principal-
mente no horário noturno nos bair-
ros de Petrópolis e Tirol, onde os ar-
rombamentos têm aumentado, e o 
número maior de blitz ,procurando 
dar maior proteção a população em 
especial aos aplicativos, táxis, etc…, 
já o Secretário de Segurança Coro-
nel Araújo promete convocar os 400 
aprovados da Polícia Civil até setem-
bro, conforme a Governadora Fáti-
ma Bezerra.

AGRADECIMENTO. Aos 70 anos, 
tenho enfrentado alguns proble-

mas na área de saúde, como: prós-
tata, infecção urinária, pressão alta, 
agradeço os cuidados dos médicos; 
Dr Paulo Davim Cardiologista, Dr 
Hercules que fez a cirurgia retiran-
do 36cm do meu intestino, Dr Do-
mício Arruda que cuidou da minha 
próstata, por recomendação médica 
tenho que passar 60 dias sem parti-
cipar de aglomerações, estresse, be-
bidas alcoólicas. Em função disso es-
tou fazendo apenas Rádio, Televisão, 
Jornal, Redes Sociais e tenho evitado 
sair a noite, também não posso co-
mer qualquer tipo de alimentação. 
Deus no comando!

AUXILIO BRASIL. 06 municípios 
do Estado, as famílias residentes ne-
les, estão sem receber o auxílio Bra-
sil, por que as prefeituras não apre-
sentaram documentações neces-
sárias para os que necessitam do 
auxílio, e o pagamento do auxílio co-
meçou desde do dia 02.

AGOSTO CULTURAL. No próximo 
dia 11 o amigo Claudionor e demais 
organizadores, realizarão o 06º ano 

do Agosto Cultural, entrada franca, 
shows com Arthur Moral, Ultima 
Hora, Marlucky Vilão, etc…, mais 
um grande evento para nossa Zona 
Norte, obrigado pelo convite.

REGIME SEMI ABERTO. O Plená-
rio da Câmara dos Deputados em 
Brasília, aprovou quarta-feira pro-
jeto de lei que acaba com a saída 
temporária de presos em regime se-
miaberto em todo o Pais, o texto foi 
aprovado por 311 votos e segue ago-
ra para o Senado, estamos acompa-
nhando!

CENTRAL DO CIDADÃO. Muito 
criticado nas redes sociais, imagens 
dos banheiros da Central do Cida-
dão/Zona Norte, cujo sanitário iam 
porta de vidros transparentes, o que 
deixavam os usuários constrangidos, 
o Governo emitiu uma nota esclare-
cendo que a partir de amanhã, todos 
os banheiros, as portas de vidros já 
terão película e as pessoas poderão 
usar sem nenhum constrangimento, 
diante das normas legais.

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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Sesap reforça cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti

RN tem quase 40 mil noti� cações 
de casos suspeitos de dengue

A Sesap reforça, junto à popula-
ção, os cuidados necessários 

para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor 
das arboviroses:

 Mantenham os quintais li-
vres de possíveis criadouros do 
mosquito;
 Esfreguem com bucha as 

vasilhas ou reservatórios de água 
de seus animais;
 Não coloquem lixo em terre-

nos baldios;
 Mantenham as caixas d´á-

gua sempre tampadas;
 Observem vasos e pratos 

de plantas que acumulam água 
parada;
 Observem locais que pos-

sam acumular água parada 
como: bandeja de bebedouros e 
de geladeiras, ralos, pias e vasos 
sanitários sem uso;
 Recebam a visita do agente 

de endemias, aproveitando a 
oportunidade para tirar possíveis 
dúvidas;
 Mantenha em local coberto, 

pneus inservíveis e outros objetos 
que possam acumular água.

PREVENÇÃO

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) di-
vulgou, nesta quinta-feira 

4, o mais recente boletim epide-
miológico das arboviroses no Rio 
Grande do Norte, referente ao pe-
ríodo compreendido entre a Se-
mana Epidemiológica 1 até a 28, 
encerrada em 16 julho de 2022. O 
boletim traz um panorama do ce-
nário epidemiológico das arbovi-
roses até o momento.

No que diz respeito à dengue, 
foram notificados, até a Semana 
Epidemiológica 28, 39.565 casos 
suspeitos de dengue no RN, dos 
quais foram 6.440 confirmados, 
33.901 casos considerados prová-
veis, 5.664 descartados, seis óbi-
tos confirmados e 17 em proces-
so de investigação. A incidência 

apresentada foi de 952,03 casos 
prováveis por 100.000 habitantes.

Ao serem comparados os nú-
meros deste ano com os de 2021, 
quando não houve epidemia de 
dengue, percebe-se um grande 
aumento. Enquanto no ano pas-
sado, nesse mesmo período epi-
demiológico, foram confirmados 
742 casos, neste ano foram 6.440 
confirmações.

Com relação à chikungunya, 
foram notificados no RN, até 
a Semana Epidemiológica 28, 
13.446 casos suspeitos da doen-
ça, sendo confirmados 2.423 ca-
sos, 11.028 casos considerados 
prováveis, 2.418 descartados e 
dois óbitos confirmados. A inci-
dência foi de 309,70 casos prová-
veis por 100.000 habitantes.

Já no que diz respeito à zika, 
entre a semana epidemiológica 
1 e 28 de 2022 no RN, foram no-
tificados 5.572 casos suspeitos da 
doença, sendo confirmados 337 
casos, 4.062 casos considerados 
prováveis, 1.510 descartados e 
nenhum óbito confirmado. A in-
cidência foi de 114,07 casos pro-
váveis por 100.000 habitantes.

Com relação a casos de zi-
ka em gestante, houve 16 casos 
confirmados em 2022, por crité-
rio laboratorial. O quantitativo de 

casos de Zika em gestantes é des-
tacado na análise do cenário epi-
demiológico, devido à capacida-
de do Zika Vírus provocar micro-
cefalia ou alterações no sistema 
nervoso central do feto gestado.

“Uma análise do cenário epi-
demiológico das arboviroses 
mostra que a faixa etária mais 
atingida continua sendo a das 
pessoas em idade de trabalho (25 
a 59 anos) e todos os casos notifi-
cados estão bem distribuídos em 
todo o estado. Observamos tam-

bém uma diminuição nas notifi-
cações de arboviroses a partir da 
Semana Epidemiológica 23, po-
rém não podemos parar as ações 
de prevenção. É importante que 
cada um, dentro de suas respon-
sabilidades, continue com as me-
didas de prevenção, inclusive por-
que ainda estamos vivenciando 
períodos de chuvas, onde os cui-
dados devem ser intensificados”, 
destacou Silvia Dinara, responsá-
vel técnica pelo Programa Esta-
dual de Controle da Dengue. 

De acordo com os 
dados da Sesap, 
a incidência 
apresentada foi 
de 952,03 casos 
prováveis por 100 
mil habitantes
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Eraldo: “Estamos 
melhorando a mobilidade 
dos moradores”

Prefeito Rosano Taveira diz que projeto vai benefi ciar a população com obras

ASCOM/PMSGA

ANA AMARAL/ASCOM

Parnamirim

Prefeitura apresenta projeto de 
infraestrutura para empresários

A Prefeitura de Parnami-
rim, através da Secretaria 
de Planejamento e Finan-

ças (SEPLAF), reuniu mais de 100 
empresários nesta terça-feira 2 
para apresentar o projeto com 
diversas obras de infraestrutu-
ra que serão realizadas com re-
cursos do Orçamento Geral da 
União (OGU) e do FINISA, uma 
operação de crédito feita entre a 
Administração Pública e a Caixa 
Econômica Federal (CEF).

Somente do FINISA, o inves-
timento chega a R$ 100 milhões, 
enquanto o recurso da OGU tota-
liza R$ 30 milhões. De acordo com 
o prefeito Rosano Taveira, o proje-
to de expansão foi planejado para 
beneficiar a população com diver-

sas obras, além de atrair investido-
res, que vão gerar emprego e ren-
da no nosso município.

De acordo com o secretá-
rio de Planejamento e Finanças, 
Giovane Júnior, o valor total da 
operação será dividido em vá-
rios projetos voltados para obras 
estruturantes no município, que 
incluem drenagem e pavimenta-
ção da Toca da Raposa, em Santa 
Tereza e em diversos bairros.

Também será realizada me-
lhoria viária de Nova Parnami-
rim, reurbanização no Centro, 
urbanização da praça Hélio Gal-
vão, construção de mais praças, 
caminhódromos e ciclovias. 
Além disso, haverá melhorias 
na Rota do Sol que inclui a cons-

trução na Central de Monitora-
mento, a Praça da Feirinha, pór-
tico de Pirangi do Norte, píer, 
marina entre outras obras.

EMPREGO. O Ministério do 
Trabalho divulgou, no final do 
mês passado, o resultado do que-
sito emprego referente ao mês de 
junho para todos os municípios 
do país. Depois de um primeiro 
trimestre de alternância de resul-
tados positivos e negativos, os da-
dos de junho puseram fim a um 
segundo trimestre bastante posi-
tivo para Parnamirim.

Abril, maio e junho tiveram 
saldos positivos na cidade, acu-
mulando 460 postos de trabalho 
gerados a mais do que desliga-

mentos. Neste segundo trimestre, 
os setores que mais se destaca-
ram, puxando os resultados pa-
ra cima, foram a indústria (abril e 
junho) e a construção civil (maio).

O fato de Parnamirim ser uma 
das cidades que mais crescem 
em todo o Rio Grande do Norte, 
não apenas em população, mas 
também no quesito habitação, 
com a entrega de novos empre-
endimentos, contribui e muito 
para os resultados satisfatórios 

na área do emprego.
De acordo com o portal do 

Novo Caged, o Cadastro Nacio-
nal de Empregados e Desempre-
gados do Ministério do Trabalho, 
no último período de três meses 
analisado a cidade de Parnami-
rim se manteve entre as cinco 
melhores do estado quando o as-
sunto é emprego, atingindo in-
clusive o terceiro lugar no mês de 
junho, o último a ser divulgado 
pelo órgão do Governo Federal.

Prefeitura inaugura pavimentação de  
ruas no Conjunto de Todos em SGA
É a primeira etapa 
do projeto que 
também contempla 
os bairros Santa 
Terezinha, Santo 
Antônio e Uruaçu

O prefeito de São Gonça-
lo do Amarante Eraldo 
Paiva inaugurou o calça-

mento das ruas Estevam Mar-
tins de Oliveira, Pedro Martins 
Oliveira, Pedro Araújo de Me-
lo e Professora Maria Martins, 
no Conjunto de Todos. O va-
lor investido na pavimentação 
das vias é de R$ 368.505,19. São 
3.945,51 m² de pavimento pelo 
método convencional, incluin-
do rota acessível com blocos de 
concreto intertravados.

“Estamos melhorando a mo-
bilidade dos moradores, e priori-
zando, ainda mais, a questão da 
acessibilidade para os cadeiran-
tes e mães com carrinhos de be-
bê. Nossa gestão pensa no são-
-gonçalense”, destaca o prefeito.

nicípio de São Gonçalo do Ama-
rante, possuem um acordo de co-
operação técnica, firmado em 23 
de fevereiro de 2021, que possui 
duração de cinco anos. A finali-
dade é fomentar a troca de expe-
riências e formação.

Heide Bezerra, secretária de 
Trabalho, Assistência Social e Ci-
dadania, celebrou a formação 
dos são-gonçalenses no curso. 
“Temos muito a celebrar com 
o programa qualifica mais, que 
certifica as duas primeiras tur-
mas, com 76 alunos no curso de 
eletricista de sistema em energias 
renováveis. Garantir a qualifica-
ção dos são-gonçalenses para o 
mercado profissional, sobretudo 
neste segmento tão em alta, é de 
suma importância”, disse.

Essa é a primeira etapa do 
projeto que também contempla 
os bairros Santa Terezinha, Santo 
Antônio e Uruaçu.

CERTIFICADO. Na última sex-

ta-feira 29, aconteceu a entrega 
dos certificados de conclusão das 
primeiras turmas do curso de ins-
talador de placas solares. A sole-
nidade foi realizada no Auditório 
do IFRN – Campus São Gonçalo. 

A qualificação é uma parceria en-
tre o Instituto e Prefeitura de São 
Gonçalo, por meio do Qualifica 
Mais EnergIF. O curso teve dura-
ção de três meses.

O IFRN São Gonçalo e o mu-
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RN tem um advogado 
para cada 242 habitantes
Ao todo, estado tem 
14.684 advogados 
inscritos na Ordem 
dos Advogados 
do Brasil; a 
preocupação do 
Conselho Federal 
da OAB é com a 
qualidade dos cursos 
jurídicos pelo país

O estado do Rio Grande 
do Norte possui um ad-
vogado inscrito na Or-

dem dos Advogados do Bra-
sil para cada 242 habitantes. 
É o que mostra novo levanta-
mento do Conselho Federal da 
OAB. Com uma população de 
3.560.903 habitantes, o estado 
possui 14.684 advogados ins-
critos na OAB. O levantamen-
to mostra ainda que o Brasil é 
o país com a maior proporção 
de advogados por habitante 
do mundo. Ao todo cerca de 
1,3 milhão de advogados exer-
cem regularmente a profissão 
entre 212,7 milhões de pesso-
as, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Proporcionalmente, 
há um advogado para 164 bra-
sileiros residentes no país.

À frente do Brasil em núme-
ros absolutos está a Índia, com 
pouco mais de 2 milhões de ad-
vogados, mas com uma popula-
ção muito maior que a brasilei-
ra: 1,4 bilhão de indianos frente 
aos 212,7 milhões de brasileiros, 
o que resulta em aproximada-
mente 1 advogado para cada 
grupo de 700 habitantes. Os da-
dos são da International Bar As-
sociation (IBA).

Nos Estados Unidos, os nú-
meros mostram os mesmos 1,3 
milhão de advogados, porém 
para uma população de 329,5 
milhões de pessoas. As infor-
mações são respectivamente da 
American Bar Association (ABA) 
e da ONU e mostram uma pro-
porção de 1 advogado para cada 
253 habitantes.

Para se ter uma ideia do al-
to número de advogados entre 
a população brasileira, é pos-
sível comparar os dados com 
outras nações, a começar pela 
vizinha Argentina. Com uma 
população de 46,1 milhões de 
pessoas, segundo estimativa da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), existem 126 mil ad-

vogados – número informado 
pela Federación Argentina de 
Colegios de Abogados (FACA). 
Logo, uma proporção bem me-
nor que a brasileira: 1 advogado 
para 365 pessoas.

A Europa tem vários ce-
nários. Entre os 10 milhões 
de portugueses, por exemplo, 
apenas 16 mil são profissionais 
da advocacia: 1 advogado pa-
ra cada 625 habitantes. O Rei-
no Unido, por sua vez, tem 146 
mil advogados atuantes pa-
ra uma população de 68,8 mi-
lhões de pessoas – 1 advogado 
para 471 habitantes.

ABERTURA DE CURSOS EX-
CESSIVA. Uma das razões para 
o enorme número de advoga-
dos no Brasil é a abertura in-
discriminada de cursos de di-
reito pelo país. Se o número 
de inscritos na OAB é surpre-
endentemente grande, aque-
le referente aos estudantes de 
direito é ainda maior. Existem, 
hoje, no país, cerca de 1,8 mil 
cursos jurídicos e, atualmente, 
segundo dados do próprio ór-
gão, são mais de 700 mil alunos 
matriculados.

Luta antiga e histórica da 
OAB, a qualificação do ensi-
no de direito no país poderia 
ter avanços maiores se não 
fosse a autorização desenfre-
ada de cursos superiores na 
área jurídica pelo Ministério 
da Educação (MEC). A Ordem, 
por meio do Exame de Ordem 
Unificado (EOU), acaba fun-
cionando como uma espécie 
de funil educacional, penei-
rando os alunos aptos a tra-
balhar na área. A maioria não 
consegue passar no exame, e a 
taxa de aprovação, desde que 

a prova foi unificada no país, 
não passa de 20% - uma ex-
ceção foi o 33° EOU, em 2021, 
quando a taxa foi de 31,4%.

O presidente nacional da 
OAB, Beto Simonetti, enten-
de que o caminho ainda é lon-
go. “Precisamos avançar muito 
na formação de futuros advo-
gadas e advogadas. A OAB tem 
o compromisso de lutar e con-
tribuir com a modernização do 
ensino jurídico brasileiro, sem 
abrir mão de sua qualidade, efi-
ciência e superioridade técnico-
-científica”, afirma Simonetti.

OAB RECOMENDA. Uma das 
bandeiras da atual gestão é con-
seguir tornar vinculantes os pa-
receres que a OAB elabora ao 
MEC, em relação à criação de 
novos cursos no país. Hoje, es-
tes pareceres são considerados 
apenas opinativos.

Para incentivar as faculda-
des a oferecerem uma gradua-
ção em direito com nível quali-
tativo cada vez mais elevado, a 
OAB criou, em 1999, o Selo OAB 
Recomenda. O indicador é mais 
uma das ferramentas da luta 
que a Ordem vem travando em 
defesa da proteção da educa-
ção jurídica no país. Junto com 
o EOU, o selo é um dos instru-
mentos fundamentais para a ga-
rantia da qualificação dos pro-
fissionais de direito no Brasil.

Ao instituir essa forma de 
reconhecimento, o objetivo da 
OAB era criar um balizador pa-
ra os cursos da área no país. Em 
1999 – ano da criação do selo – 
o MEC contabilizava 380 cursos 
de direito no Brasil. Um número 
já considerado grande na época, 
com mais de 300 mil alunos cur-
sando faculdades de direito.

Sede da OAB fi ca na Barão de Serra Branca, Candelária, Natal– RN

ASCOM/OAB

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

OCEANIC MARICULTURA LTDA, CNPJ: 05.607.859/0001-87, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2016-099544/TEC/RLO-0097, com prazo de validade até 
29/07/2028, em favor do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Oceanic, com 
área produtiva de 17,25 ha, Canguaretama -RN. 
 

OCEANIC MARICULTURA LTDA 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
P J DE CARVALHO POLI & CIA LTDA., CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação para pesquisa e extração de rocha ornamental (quartzo/quartzito) uso 
revestimento, área 4,45 ha, volume 200 m³/mês, na localidade Sítio Balanço, sn, zona rural, no Município 
de São Tomé/RN.  

P J de Carvalho Poli – Sócio Administrador. 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
AUTO POSTO T4 LTDA, CNPJ: 41.326.834/0001-79 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Instalação nº 2022-181017/TEC/LI-0078, com validade até 29/07/2026, para um posto revendedor de 
combustíveis líquidos, a se localizar na Av. 27 de novembro, 153, Centro, Umarizal/RN, CEP: 59.865-000. 
 

TIAGO ANTUNES DO OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO 

 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 047/2022
**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS**

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 047/2022 - Processo Administrativo nº 3215/2022 – Secretaria Municipal de 
Pesca e Carcinicultura que objetiva a Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de 
Material de Pesca e Outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Pesca e 
Carcinicultura de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, 
ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 04 de Agosto de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO LTDA., CNPJ N° 15.031.293/0001-41, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação, para as atividades de Base de apoio a extração 
de petróleo e demais atividades correlatas numa área total de 37.700M², localizada na Av. 
Dehuel Vieira Diniz, Km 31,7, s/n, Bairro Santa Júlia, Mossoró/RN. Sebastião Couto -Proprietário.
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Municípios 

Eraldo: “Estamos 
melhorando a mobilidade 
dos moradores”

Prefeito Rosano Taveira diz que projeto vai benefi ciar a população com obras

ASCOM/PMSGA

ANA AMARAL/ASCOM

Parnamirim

Prefeitura apresenta projeto de 
infraestrutura para empresários

A Prefeitura de Parnami-
rim, através da Secretaria 
de Planejamento e Finan-

ças (SEPLAF), reuniu mais de 100 
empresários nesta terça-feira 2 
para apresentar o projeto com 
diversas obras de infraestrutu-
ra que serão realizadas com re-
cursos do Orçamento Geral da 
União (OGU) e do FINISA, uma 
operação de crédito feita entre a 
Administração Pública e a Caixa 
Econômica Federal (CEF).

Somente do FINISA, o inves-
timento chega a R$ 100 milhões, 
enquanto o recurso da OGU tota-
liza R$ 30 milhões. De acordo com 
o prefeito Rosano Taveira, o proje-
to de expansão foi planejado para 
beneficiar a população com diver-

sas obras, além de atrair investido-
res, que vão gerar emprego e ren-
da no nosso município.

De acordo com o secretá-
rio de Planejamento e Finanças, 
Giovane Júnior, o valor total da 
operação será dividido em vá-
rios projetos voltados para obras 
estruturantes no município, que 
incluem drenagem e pavimenta-
ção da Toca da Raposa, em Santa 
Tereza e em diversos bairros.

Também será realizada me-
lhoria viária de Nova Parnami-
rim, reurbanização no Centro, 
urbanização da praça Hélio Gal-
vão, construção de mais praças, 
caminhódromos e ciclovias. 
Além disso, haverá melhorias 
na Rota do Sol que inclui a cons-

trução na Central de Monitora-
mento, a Praça da Feirinha, pór-
tico de Pirangi do Norte, píer, 
marina entre outras obras.

EMPREGO. O Ministério do 
Trabalho divulgou, no final do 
mês passado, o resultado do que-
sito emprego referente ao mês de 
junho para todos os municípios 
do país. Depois de um primeiro 
trimestre de alternância de resul-
tados positivos e negativos, os da-
dos de junho puseram fim a um 
segundo trimestre bastante posi-
tivo para Parnamirim.

Abril, maio e junho tiveram 
saldos positivos na cidade, acu-
mulando 460 postos de trabalho 
gerados a mais do que desliga-

mentos. Neste segundo trimestre, 
os setores que mais se destaca-
ram, puxando os resultados pa-
ra cima, foram a indústria (abril e 
junho) e a construção civil (maio).

O fato de Parnamirim ser uma 
das cidades que mais crescem 
em todo o Rio Grande do Norte, 
não apenas em população, mas 
também no quesito habitação, 
com a entrega de novos empre-
endimentos, contribui e muito 
para os resultados satisfatórios 

na área do emprego.
De acordo com o portal do 

Novo Caged, o Cadastro Nacio-
nal de Empregados e Desempre-
gados do Ministério do Trabalho, 
no último período de três meses 
analisado a cidade de Parnami-
rim se manteve entre as cinco 
melhores do estado quando o as-
sunto é emprego, atingindo in-
clusive o terceiro lugar no mês de 
junho, o último a ser divulgado 
pelo órgão do Governo Federal.

Prefeitura inaugura pavimentação de  
ruas no Conjunto de Todos em SGA
É a primeira etapa 
do projeto que 
também contempla 
os bairros Santa 
Terezinha, Santo 
Antônio e Uruaçu

O prefeito de São Gonça-
lo do Amarante Eraldo 
Paiva inaugurou o calça-

mento das ruas Estevam Mar-
tins de Oliveira, Pedro Martins 
Oliveira, Pedro Araújo de Me-
lo e Professora Maria Martins, 
no Conjunto de Todos. O va-
lor investido na pavimentação 
das vias é de R$ 368.505,19. São 
3.945,51 m² de pavimento pelo 
método convencional, incluin-
do rota acessível com blocos de 
concreto intertravados.

“Estamos melhorando a mo-
bilidade dos moradores, e priori-
zando, ainda mais, a questão da 
acessibilidade para os cadeiran-
tes e mães com carrinhos de be-
bê. Nossa gestão pensa no são-
-gonçalense”, destaca o prefeito.

nicípio de São Gonçalo do Ama-
rante, possuem um acordo de co-
operação técnica, firmado em 23 
de fevereiro de 2021, que possui 
duração de cinco anos. A finali-
dade é fomentar a troca de expe-
riências e formação.

Heide Bezerra, secretária de 
Trabalho, Assistência Social e Ci-
dadania, celebrou a formação 
dos são-gonçalenses no curso. 
“Temos muito a celebrar com 
o programa qualifica mais, que 
certifica as duas primeiras tur-
mas, com 76 alunos no curso de 
eletricista de sistema em energias 
renováveis. Garantir a qualifica-
ção dos são-gonçalenses para o 
mercado profissional, sobretudo 
neste segmento tão em alta, é de 
suma importância”, disse.

Essa é a primeira etapa do 
projeto que também contempla 
os bairros Santa Terezinha, Santo 
Antônio e Uruaçu.

CERTIFICADO. Na última sex-

ta-feira 29, aconteceu a entrega 
dos certificados de conclusão das 
primeiras turmas do curso de ins-
talador de placas solares. A sole-
nidade foi realizada no Auditório 
do IFRN – Campus São Gonçalo. 

A qualificação é uma parceria en-
tre o Instituto e Prefeitura de São 
Gonçalo, por meio do Qualifica 
Mais EnergIF. O curso teve dura-
ção de três meses.

O IFRN São Gonçalo e o mu-
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RN tem um advogado 
para cada 242 habitantes
Ao todo, estado tem 
14.684 advogados 
inscritos na Ordem 
dos Advogados 
do Brasil; a 
preocupação do 
Conselho Federal 
da OAB é com a 
qualidade dos cursos 
jurídicos pelo país

O estado do Rio Grande 
do Norte possui um ad-
vogado inscrito na Or-

dem dos Advogados do Bra-
sil para cada 242 habitantes. 
É o que mostra novo levanta-
mento do Conselho Federal da 
OAB. Com uma população de 
3.560.903 habitantes, o estado 
possui 14.684 advogados ins-
critos na OAB. O levantamen-
to mostra ainda que o Brasil é 
o país com a maior proporção 
de advogados por habitante 
do mundo. Ao todo cerca de 
1,3 milhão de advogados exer-
cem regularmente a profissão 
entre 212,7 milhões de pesso-
as, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Proporcionalmente, 
há um advogado para 164 bra-
sileiros residentes no país.

À frente do Brasil em núme-
ros absolutos está a Índia, com 
pouco mais de 2 milhões de ad-
vogados, mas com uma popula-
ção muito maior que a brasilei-
ra: 1,4 bilhão de indianos frente 
aos 212,7 milhões de brasileiros, 
o que resulta em aproximada-
mente 1 advogado para cada 
grupo de 700 habitantes. Os da-
dos são da International Bar As-
sociation (IBA).

Nos Estados Unidos, os nú-
meros mostram os mesmos 1,3 
milhão de advogados, porém 
para uma população de 329,5 
milhões de pessoas. As infor-
mações são respectivamente da 
American Bar Association (ABA) 
e da ONU e mostram uma pro-
porção de 1 advogado para cada 
253 habitantes.

Para se ter uma ideia do al-
to número de advogados entre 
a população brasileira, é pos-
sível comparar os dados com 
outras nações, a começar pela 
vizinha Argentina. Com uma 
população de 46,1 milhões de 
pessoas, segundo estimativa da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), existem 126 mil ad-

vogados – número informado 
pela Federación Argentina de 
Colegios de Abogados (FACA). 
Logo, uma proporção bem me-
nor que a brasileira: 1 advogado 
para 365 pessoas.

A Europa tem vários ce-
nários. Entre os 10 milhões 
de portugueses, por exemplo, 
apenas 16 mil são profissionais 
da advocacia: 1 advogado pa-
ra cada 625 habitantes. O Rei-
no Unido, por sua vez, tem 146 
mil advogados atuantes pa-
ra uma população de 68,8 mi-
lhões de pessoas – 1 advogado 
para 471 habitantes.

ABERTURA DE CURSOS EX-
CESSIVA. Uma das razões para 
o enorme número de advoga-
dos no Brasil é a abertura in-
discriminada de cursos de di-
reito pelo país. Se o número 
de inscritos na OAB é surpre-
endentemente grande, aque-
le referente aos estudantes de 
direito é ainda maior. Existem, 
hoje, no país, cerca de 1,8 mil 
cursos jurídicos e, atualmente, 
segundo dados do próprio ór-
gão, são mais de 700 mil alunos 
matriculados.

Luta antiga e histórica da 
OAB, a qualificação do ensi-
no de direito no país poderia 
ter avanços maiores se não 
fosse a autorização desenfre-
ada de cursos superiores na 
área jurídica pelo Ministério 
da Educação (MEC). A Ordem, 
por meio do Exame de Ordem 
Unificado (EOU), acaba fun-
cionando como uma espécie 
de funil educacional, penei-
rando os alunos aptos a tra-
balhar na área. A maioria não 
consegue passar no exame, e a 
taxa de aprovação, desde que 

a prova foi unificada no país, 
não passa de 20% - uma ex-
ceção foi o 33° EOU, em 2021, 
quando a taxa foi de 31,4%.

O presidente nacional da 
OAB, Beto Simonetti, enten-
de que o caminho ainda é lon-
go. “Precisamos avançar muito 
na formação de futuros advo-
gadas e advogadas. A OAB tem 
o compromisso de lutar e con-
tribuir com a modernização do 
ensino jurídico brasileiro, sem 
abrir mão de sua qualidade, efi-
ciência e superioridade técnico-
-científica”, afirma Simonetti.

OAB RECOMENDA. Uma das 
bandeiras da atual gestão é con-
seguir tornar vinculantes os pa-
receres que a OAB elabora ao 
MEC, em relação à criação de 
novos cursos no país. Hoje, es-
tes pareceres são considerados 
apenas opinativos.

Para incentivar as faculda-
des a oferecerem uma gradua-
ção em direito com nível quali-
tativo cada vez mais elevado, a 
OAB criou, em 1999, o Selo OAB 
Recomenda. O indicador é mais 
uma das ferramentas da luta 
que a Ordem vem travando em 
defesa da proteção da educa-
ção jurídica no país. Junto com 
o EOU, o selo é um dos instru-
mentos fundamentais para a ga-
rantia da qualificação dos pro-
fissionais de direito no Brasil.

Ao instituir essa forma de 
reconhecimento, o objetivo da 
OAB era criar um balizador pa-
ra os cursos da área no país. Em 
1999 – ano da criação do selo – 
o MEC contabilizava 380 cursos 
de direito no Brasil. Um número 
já considerado grande na época, 
com mais de 300 mil alunos cur-
sando faculdades de direito.

Sede da OAB fi ca na Barão de Serra Branca, Candelária, Natal– RN

ASCOM/OAB

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

OCEANIC MARICULTURA LTDA, CNPJ: 05.607.859/0001-87, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2016-099544/TEC/RLO-0097, com prazo de validade até 
29/07/2028, em favor do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Oceanic, com 
área produtiva de 17,25 ha, Canguaretama -RN. 
 

OCEANIC MARICULTURA LTDA 
PROPRIETÁRIO 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
P J DE CARVALHO POLI & CIA LTDA., CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação para pesquisa e extração de rocha ornamental (quartzo/quartzito) uso 
revestimento, área 4,45 ha, volume 200 m³/mês, na localidade Sítio Balanço, sn, zona rural, no Município 
de São Tomé/RN.  

P J de Carvalho Poli – Sócio Administrador. 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
AUTO POSTO T4 LTDA, CNPJ: 41.326.834/0001-79 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Instalação nº 2022-181017/TEC/LI-0078, com validade até 29/07/2026, para um posto revendedor de 
combustíveis líquidos, a se localizar na Av. 27 de novembro, 153, Centro, Umarizal/RN, CEP: 59.865-000. 
 

TIAGO ANTUNES DO OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO 

 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 047/2022
**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS**

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 047/2022 - Processo Administrativo nº 3215/2022 – Secretaria Municipal de 
Pesca e Carcinicultura que objetiva a Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de 
Material de Pesca e Outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Pesca e 
Carcinicultura de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, 
ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 04 de Agosto de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO LTDA., CNPJ N° 15.031.293/0001-41, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação, para as atividades de Base de apoio a extração 
de petróleo e demais atividades correlatas numa área total de 37.700M², localizada na Av. 
Dehuel Vieira Diniz, Km 31,7, s/n, Bairro Santa Júlia, Mossoró/RN. Sebastião Couto -Proprietário.
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Cultura

Filmes exibidos no 
festival possuem 
audiodescrição das 
cenas, janela de libras 
e ainda legendas 
descritivas 

Sidnei Schames e o fi lho, David, são os responsáveis pelo projeto de cinema

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Natal recebe o Festival de 
Cinema Acessível Kids

FESTIVAL DE CINEMA ACES-
SÍVEL KIDS - A SERVIÇO DA IN-
CLUSÃO EDUCACIONAL

QUANDO:  8, 9 e 10 de agosto
LOCAL: Auditório Pedro Silveira 

e Sá Leitão, na avenida Senador 
Salgado Filho, 1559, Tirol, no Cam-
pus do IFRN

Acesso gratuito com inscrição 
pelo e-mail contato@maiscrianca.
org.br

Serviço

Natal receberá nos dias 8, 9 
e 10 de agosto o inovador 
“Festival de Cinema Aces-

sível Kids - a serviço da inclusão 
educacional”, que foi aprovado 
para a 36ª e, agora, também pa-
ra a 37ª. edição do “Criança Espe-
rança”. O projeto, que conta com 
a chancela da Unesco, aproxima 
da sétima arte as crianças com 
deficiência visual, deficiência au-
ditiva e com deficiência intelec-
tual, e mostra como educação, 
cultura, tecnologia e solidarieda-
de podem ser agentes de trans-
formação e inclusão social.

O projeto nasceu há oito anos 
no Rio Grande do Sul como Fes-
tival de Cinema Acessível, ideali-
zado pelo empreendedor e musi-
cista Sidnei Schames, o Sid, pre-
sidente da OSC Mais Criança (a 
proponente do projeto) e diretor 
da empresa Som da Luz. Logo na 
estreia, em 2015, seu filho, Da-
vid, então com oito anos, não pô-
de entrar no cinema por não ter 
a idade necessária. Acabrunha-
do, exclamou: “meu pai criou um 
Festival Acessível para os outros; 
mas não é acessível para mim!”. 
Logo depois, transformou a in-
dignação em projeto: “Pai, que tal 
a gente criar também um festival 
para as crianças? Já tenho até no-
me e slogan: ‘Festival de Cinema 
Acessível Kids, leve seu pai ao ci-
nema!’”. Esse é o projeto que foi 
lançado em 2017 e ganhou o País, 
encorpado pela oficina “Educa-
dores +Inclusivos” (para educa-
dores de escolas da rede pública 
e privadas a serviço da inclusão 
educacional).

Em Natal, o projeto conta 
com o apoio de um grupo criado 
pelo professor Jefferson Fernan-
des, diretor do Centro de Educa-
ção da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e 
pesquisador da área de Acessibi-
lidade Cultural. “Temos nos reu-
nido à distância para alinhar to-
dos os detalhes da produção do 
evento. O professor Jefferson está 
sendo fundamental reunindo e 
coordenando a equipe de Natal, 
formada por entidades, secreta-
rias, escolas e universidades para 
fortalecer a ação”, disse Schames.

De acordo com ele, o Festival 
de Cinema Acessível Kids na ca-
pital potiguar terá a seguinte pro-
gramação: no Auditório Pedro 
Silveira e Sá Leitão, na avenida 
Senador Salgado Filho, 1559, Ti-
rol, no Campus do Instituto Fe-

Festival acontece 
entre os dias 8, 9 

e 10 deste mês, no 
campus do IFRN; 
acesso é gratuito 

deral do Rio Grande do Norte. No 
dia 8 de agosto, segunda-feira, 
das 9h às 15h, acontece a oficina 
para educadores. Nos dias 9 e 10, 
acontecem duas sessões por dia, 
às 8h e às 14h, com o filme Malé-
vola, exibido com três tecnologias 
de acessibilidade, a Audiodescri-
ção, LIBRAS e Legenda Descriti-
va. A entrada é franca, mas é pre-
ciso fazer a inscrição pelo e-mail 
contato@maiscrianca.org.br.

O Festival de Cinema Acessí-
vel Kids é apoiado nacionalmen-
te pela Bem Promotora, Som da 
Luz, Total Seguros e Senado Fede-
ral. Em Natal, conta com o apoio 

do Centro de Educação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Urbano Cine, Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
Prefeitura de Natal, Secretaria do 
Estado da Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer - SEEC do 
Rio Grande do Norte e OSC Mun-
do Melhor.

Até hoje, em suas versões 
adulto e infantil, o Festival de Ci-
nema Acessível foi assistido por 
cerca de 17 mil pessoas, em 35 ci-
dades (32 no Rio Grande do Sul, 

duas em Santa Catarina e uma 
vez em São Paulo), em 92 apre-
sentações presenciais; além de 
quatro online, em 2021.

DIFERENCIAIS. O Festival de 
Cinema Acessível Kids traz como 
diferencial a adaptação de obras 
cinematográficas infanto-juve-
nis, mas que fazem sucesso com 
a família toda. Oferece conteúdo 
acessível de qualidade para uma 
parcela da população privada 
do direito de ter acesso à magia 
do cinema. As ações de inclusão 
cultural para o público das pes-
soas com deficiência são raras e, 
quando existem, invariavelmen-
te assistencialistas. 

De acordo com Schames, os 
filmes têm audiodescrição das 
cenas para quem não enxerga, 
janela de libras para quem não 
ouve e legendas descritivas para 
quem não sabe Libras. “Para che-
gar às telas de cinema com toda 
a acessibilidade necessária, tudo 
é gravado em estúdio. É preciso 
tecnologia e muita sensibilida-
de”, disse. E acrescentou: “Todos 
somos diferentes, mas podemos 
compartilhar uma mesma sala 
de cinema. Nas sessões tem o pai 
com deficiência visual, com o fi-
lho que enxerga; a filha com de-
ficiência auditiva com a mãe que 
escuta, crianças com deficiência 
intelectual ou mental...e todos 

estão juntos se divertindo dentro 
do cinema”. 

David, hoje com 15 anos, 
enaltece: “criamos o Festival para 
todo mundo ser igual. Não igual 
no sentido de ter as mesmas ca-
racterísticas, mas os mesmos 
direitos e possibilidades. É um 
momento de inclusão para todo 
mundo, pessoas com e sem defi-
ciência, assistindo ao filme”. 
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Evento mescla no repertório obras compostas por mestres do samba e do pagode, por ícones da MPB, além de contar com sambas da cantora potiguar Valéria Oliveira e de parceiros

Potiguar Valéria Oliveira é a anfi triã do projeto “Cores do Nosso Samba” e vai comandar a festa neste sábado 6

Roda de samba gratuita 
invade o Largo Ruy Pereira

A roda “Cores do Nosso Sam-
ba” chega a sua terceira 
edição da temporada de 

2022 neste sábado 6. O evento vai 
acontecer no Largo Ruy Pereira, 
no centro de Natal, a partir das 
17h. O homenageado da vez será 
o compositor Mário Lúcio Barbo-
sa Cavalcanti, que nasceu nas Ro-
cas – assim como a anfitriã da ro-
da, a cantora Valéria Oliveira. 

O samba “Rocas, o passado 
não passou” é um hino de amor 
ao bairro das Rocas. Composto 
por Mário Lúcio, o samba foi o 
vencedor da edição 2018 do Fes-
tival Música Potiguar Brasileira, 
promovida pela Rádio Universi-
tária FM de Natal, com interpre-
tação de Valéria. Este samba e 
“Traço de Brasilidade”, também 
de autoria de Mário, estarão no 
repertório desta edição da roda.

O evento mescla obras com-
postas por mestres do panteão 
do samba e do pagode e sambas 
compostos por ícones da MPB 
como Chico Buarque, Dorival 
Caymmi e Gonzaguinha, sam-
bas de Valéria Oliveira e parceiros 
e ainda sambas enredos, matizes 
de um colorido fascinante.

CORES DO NOSSO SAMBA - 
TEMPORADA 2022 
Terceira Edição
DIA 06 de agosto, sábado, 
a partir das 17h
LOCAL: Largo Ruy Pereira
Acesso Gratuito
SIGA: @coresdonossosamba

Serviço

Evento acontecerá 
neste sábado 6, a 
partir das 17h, e 

vai reunir diversos 
artistas potiguares 

Desta vez, os convidados es-
peciais de Valéria são: Rogerinho 
Lucarino (Balanço do Morro), 
um dos ícones do samba das Ro-
cas, o cantor Serginho, e as canto-
ras Cida Lobo e Silvana Martins, 
trazendo um recorte bonito do 

vasto e rico repertório do samba 
brasileiro.

Neste sábado, a programa-
ção musical começa com o tradi-
cional chorinho executado pelos 
músicos, Raphael Almeida (ca-
vaco e diretor musical), Jubileu 

Filho (7 cordas), Jane Eyre (Sax 
e flauta), Aluízio Pizão, Toninho 
Melé, Cicinho e Kelliney Silva 
(percussões). Depois, o samba to-
mará conta do Largo Ruy Pereira, 
espaço que há tempos abriga di-
versos eventos culturais, trazen-

do Michele Lima no vocal e Valé-
ria Oliveira no comando da festa.

A entrada é gratuita, sem a 
necessidade de retirada anteci-
pada de ingressos. O serviço de 
bebidas e alimentos desta edi-
ção ficará a cargo dos fornecedo-
res locais, com destaque para o 
Bar do Seu Zé Reeira, já bastante 
conhecido pelos frequentadores 
do centro da cidade. A terceira 
edição da roda Cores do Nosso 
Samba conta com os patrocínios 
da Prefeitura do Natal, Arena 
das Dunas, Hospital do Coração 
e Humana Saúde, por meio do 
Programa Djalma Maranhão, e 
com o apoio da Funcarte.

BRUNNO MARTINS
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Filmes exibidos no 
festival possuem 
audiodescrição das 
cenas, janela de libras 
e ainda legendas 
descritivas 

Sidnei Schames e o fi lho, David, são os responsáveis pelo projeto de cinema

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Natal recebe o Festival de 
Cinema Acessível Kids

FESTIVAL DE CINEMA ACES-
SÍVEL KIDS - A SERVIÇO DA IN-
CLUSÃO EDUCACIONAL

QUANDO:  8, 9 e 10 de agosto
LOCAL: Auditório Pedro Silveira 

e Sá Leitão, na avenida Senador 
Salgado Filho, 1559, Tirol, no Cam-
pus do IFRN

Acesso gratuito com inscrição 
pelo e-mail contato@maiscrianca.
org.br

Serviço

Natal receberá nos dias 8, 9 
e 10 de agosto o inovador 
“Festival de Cinema Aces-

sível Kids - a serviço da inclusão 
educacional”, que foi aprovado 
para a 36ª e, agora, também pa-
ra a 37ª. edição do “Criança Espe-
rança”. O projeto, que conta com 
a chancela da Unesco, aproxima 
da sétima arte as crianças com 
deficiência visual, deficiência au-
ditiva e com deficiência intelec-
tual, e mostra como educação, 
cultura, tecnologia e solidarieda-
de podem ser agentes de trans-
formação e inclusão social.

O projeto nasceu há oito anos 
no Rio Grande do Sul como Fes-
tival de Cinema Acessível, ideali-
zado pelo empreendedor e musi-
cista Sidnei Schames, o Sid, pre-
sidente da OSC Mais Criança (a 
proponente do projeto) e diretor 
da empresa Som da Luz. Logo na 
estreia, em 2015, seu filho, Da-
vid, então com oito anos, não pô-
de entrar no cinema por não ter 
a idade necessária. Acabrunha-
do, exclamou: “meu pai criou um 
Festival Acessível para os outros; 
mas não é acessível para mim!”. 
Logo depois, transformou a in-
dignação em projeto: “Pai, que tal 
a gente criar também um festival 
para as crianças? Já tenho até no-
me e slogan: ‘Festival de Cinema 
Acessível Kids, leve seu pai ao ci-
nema!’”. Esse é o projeto que foi 
lançado em 2017 e ganhou o País, 
encorpado pela oficina “Educa-
dores +Inclusivos” (para educa-
dores de escolas da rede pública 
e privadas a serviço da inclusão 
educacional).

Em Natal, o projeto conta 
com o apoio de um grupo criado 
pelo professor Jefferson Fernan-
des, diretor do Centro de Educa-
ção da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e 
pesquisador da área de Acessibi-
lidade Cultural. “Temos nos reu-
nido à distância para alinhar to-
dos os detalhes da produção do 
evento. O professor Jefferson está 
sendo fundamental reunindo e 
coordenando a equipe de Natal, 
formada por entidades, secreta-
rias, escolas e universidades para 
fortalecer a ação”, disse Schames.

De acordo com ele, o Festival 
de Cinema Acessível Kids na ca-
pital potiguar terá a seguinte pro-
gramação: no Auditório Pedro 
Silveira e Sá Leitão, na avenida 
Senador Salgado Filho, 1559, Ti-
rol, no Campus do Instituto Fe-

Festival acontece 
entre os dias 8, 9 

e 10 deste mês, no 
campus do IFRN; 
acesso é gratuito 

deral do Rio Grande do Norte. No 
dia 8 de agosto, segunda-feira, 
das 9h às 15h, acontece a oficina 
para educadores. Nos dias 9 e 10, 
acontecem duas sessões por dia, 
às 8h e às 14h, com o filme Malé-
vola, exibido com três tecnologias 
de acessibilidade, a Audiodescri-
ção, LIBRAS e Legenda Descriti-
va. A entrada é franca, mas é pre-
ciso fazer a inscrição pelo e-mail 
contato@maiscrianca.org.br.

O Festival de Cinema Acessí-
vel Kids é apoiado nacionalmen-
te pela Bem Promotora, Som da 
Luz, Total Seguros e Senado Fede-
ral. Em Natal, conta com o apoio 

do Centro de Educação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Urbano Cine, Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
Prefeitura de Natal, Secretaria do 
Estado da Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer - SEEC do 
Rio Grande do Norte e OSC Mun-
do Melhor.

Até hoje, em suas versões 
adulto e infantil, o Festival de Ci-
nema Acessível foi assistido por 
cerca de 17 mil pessoas, em 35 ci-
dades (32 no Rio Grande do Sul, 

duas em Santa Catarina e uma 
vez em São Paulo), em 92 apre-
sentações presenciais; além de 
quatro online, em 2021.

DIFERENCIAIS. O Festival de 
Cinema Acessível Kids traz como 
diferencial a adaptação de obras 
cinematográficas infanto-juve-
nis, mas que fazem sucesso com 
a família toda. Oferece conteúdo 
acessível de qualidade para uma 
parcela da população privada 
do direito de ter acesso à magia 
do cinema. As ações de inclusão 
cultural para o público das pes-
soas com deficiência são raras e, 
quando existem, invariavelmen-
te assistencialistas. 

De acordo com Schames, os 
filmes têm audiodescrição das 
cenas para quem não enxerga, 
janela de libras para quem não 
ouve e legendas descritivas para 
quem não sabe Libras. “Para che-
gar às telas de cinema com toda 
a acessibilidade necessária, tudo 
é gravado em estúdio. É preciso 
tecnologia e muita sensibilida-
de”, disse. E acrescentou: “Todos 
somos diferentes, mas podemos 
compartilhar uma mesma sala 
de cinema. Nas sessões tem o pai 
com deficiência visual, com o fi-
lho que enxerga; a filha com de-
ficiência auditiva com a mãe que 
escuta, crianças com deficiência 
intelectual ou mental...e todos 

estão juntos se divertindo dentro 
do cinema”. 

David, hoje com 15 anos, 
enaltece: “criamos o Festival para 
todo mundo ser igual. Não igual 
no sentido de ter as mesmas ca-
racterísticas, mas os mesmos 
direitos e possibilidades. É um 
momento de inclusão para todo 
mundo, pessoas com e sem defi-
ciência, assistindo ao filme”. 
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Evento mescla no repertório obras compostas por mestres do samba e do pagode, por ícones da MPB, além de contar com sambas da cantora potiguar Valéria Oliveira e de parceiros

Potiguar Valéria Oliveira é a anfi triã do projeto “Cores do Nosso Samba” e vai comandar a festa neste sábado 6

Roda de samba gratuita 
invade o Largo Ruy Pereira

A roda “Cores do Nosso Sam-
ba” chega a sua terceira 
edição da temporada de 

2022 neste sábado 6. O evento vai 
acontecer no Largo Ruy Pereira, 
no centro de Natal, a partir das 
17h. O homenageado da vez será 
o compositor Mário Lúcio Barbo-
sa Cavalcanti, que nasceu nas Ro-
cas – assim como a anfitriã da ro-
da, a cantora Valéria Oliveira. 

O samba “Rocas, o passado 
não passou” é um hino de amor 
ao bairro das Rocas. Composto 
por Mário Lúcio, o samba foi o 
vencedor da edição 2018 do Fes-
tival Música Potiguar Brasileira, 
promovida pela Rádio Universi-
tária FM de Natal, com interpre-
tação de Valéria. Este samba e 
“Traço de Brasilidade”, também 
de autoria de Mário, estarão no 
repertório desta edição da roda.

O evento mescla obras com-
postas por mestres do panteão 
do samba e do pagode e sambas 
compostos por ícones da MPB 
como Chico Buarque, Dorival 
Caymmi e Gonzaguinha, sam-
bas de Valéria Oliveira e parceiros 
e ainda sambas enredos, matizes 
de um colorido fascinante.

CORES DO NOSSO SAMBA - 
TEMPORADA 2022 
Terceira Edição
DIA 06 de agosto, sábado, 
a partir das 17h
LOCAL: Largo Ruy Pereira
Acesso Gratuito
SIGA: @coresdonossosamba

Serviço

Evento acontecerá 
neste sábado 6, a 
partir das 17h, e 

vai reunir diversos 
artistas potiguares 

Desta vez, os convidados es-
peciais de Valéria são: Rogerinho 
Lucarino (Balanço do Morro), 
um dos ícones do samba das Ro-
cas, o cantor Serginho, e as canto-
ras Cida Lobo e Silvana Martins, 
trazendo um recorte bonito do 

vasto e rico repertório do samba 
brasileiro.

Neste sábado, a programa-
ção musical começa com o tradi-
cional chorinho executado pelos 
músicos, Raphael Almeida (ca-
vaco e diretor musical), Jubileu 

Filho (7 cordas), Jane Eyre (Sax 
e flauta), Aluízio Pizão, Toninho 
Melé, Cicinho e Kelliney Silva 
(percussões). Depois, o samba to-
mará conta do Largo Ruy Pereira, 
espaço que há tempos abriga di-
versos eventos culturais, trazen-

do Michele Lima no vocal e Valé-
ria Oliveira no comando da festa.

A entrada é gratuita, sem a 
necessidade de retirada anteci-
pada de ingressos. O serviço de 
bebidas e alimentos desta edi-
ção ficará a cargo dos fornecedo-
res locais, com destaque para o 
Bar do Seu Zé Reeira, já bastante 
conhecido pelos frequentadores 
do centro da cidade. A terceira 
edição da roda Cores do Nosso 
Samba conta com os patrocínios 
da Prefeitura do Natal, Arena 
das Dunas, Hospital do Coração 
e Humana Saúde, por meio do 
Programa Djalma Maranhão, e 
com o apoio da Funcarte.

BRUNNO MARTINS
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Ração pode interferir 
na longevidade dos Pets, 
defende veterinário

Assim como os humanos, 
os animais de estimação 

precisam de alimentação 
balanceada. Tipo de 

ração pode interferir na 
expectativa de vida dos 

bichinhos

A alimentação é um dos 
principais assuntos quan-
do se trata do bem-estar e 

saúde dos animais de estimação. 
Empregar uma nutrição ótima 
e oferecer alimentos completos 
e balanceados, após o período 
de amamentação contribui para 
longevidade dos pets. Além dis-
so, de acordo com a Associação 
Mundial de Medicina Veteriná-
ria de Pequenos Animais (World 
Small Animal Veterinary Associa-
tion), uma boa nutrição também 
aumenta a expectativa e qualida-
de de vida dos cães e gatos. 

Mesmo com as inúmeras op-
ções de alimentos para os pets 
disponíveis no mercado, os tu-

tores precisam levar em consi-
deração os benefícios, necessi-
dades nutricionais e energéticas, 
que variam de acordo com a ida-
de, peso, fase de vida, espécie e 
condições específicas de saúde. 
Assim como os humanos, cães e 
gatos precisam ter refeições ade-
quadas, de modo que o conceito 
de nutrição ótima seja aplicado 
- com todos os nutrientes essen-
ciais, disponíveis em quantidade 
e proporções equilibradas. 

“É normal que os tutores en-
contrem dificuldades para chegar 
no melhor alimento para seu pet. 
Um dos primeiros passos é enten-
der as necessidades nutricionais 
de proteínas, gorduras, vitaminas 

podem apresentar sinais clínicos 
específicos, como por exemplo 
anemia, perda de massa muscu-
lar, limitação no crescimento (fi-
lhotes), pelagem opaca e quebra-
diça, além de maior suscetibilida-
de a doenças.

BENEFÍCIOS. Alinhado com 
as necessidades nutricionais dos 
animais, o mercado pet desenvol-
veu os alimentos super premium, 
que possuem ingredientes sele-
cionados com alta qualidade e ní-
veis balanceados de todos os nu-
trientes. Além de contribuir para 
a saúde e longevidade dos pets, 
o alimento foi desenvolvido para 
suprir as necessidades mais es-
pecíficas, promovendo também 
o bem-estar dos pets. 

“Por trás de todo alimento su-
per premium, existe muito tempo 
investido em pesquisas com ba-
se em evidências científicas. São 
alimentos desenvolvidos através 
da ciência e muita inovação para 
aperfeiçoar os produtos existentes 
que ajudarão o animal de estima-
ção a ter uma vida longa, saudável 
e plena.” explica Macedo. 

e minerais em cada fase da vida do 
animal e determinar a quantidade 
ideal a ser fornecida”, afirma Hen-
rique Macedo, médico veterinário 
e consultor de assuntos veteriná-
rios da Hill’s Pet Nutrition. 

O especialista também res-

salta que, alguns nutrientes, se 
consumidos em excesso, podem 
gerar consequências para o ani-
mal, como obesidade e maior de-
manda fisiológica para eliminar 
excessos. Já em situações de de-
ficiência nutricional, os animais 

Alimentação tem 
papel importante 
na qualidade de 
vida de cães e 
gatos, segundo 
especialista

Palavras Cruzadas

Sudoku

Entretenimento
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Caça Palavras

Sudoku Soluções

Vai ser fácil fazer con-
tato com pessoas muito 
interessantes e há algo 
novo no ar. Você preci-

sa de movimento, isso ajudaria a 
se livrar do estresse. Uma fadi-
ga nervosa está esperando por 
você. Desacelere seu fl uxo de 
pensamento.

Aries  (21/03 a 20/04)

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom mo-

mento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se benefi ciará 
se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa.

Libra (23/09 a 22/10)

Você dará atenção 
de bom grado aos 
outros e isso vai lhe 
trazer sorte. Você es-

tará em boa forma e canaliza-
rá a sua energia em excesso 
de forma construtiva. Faça 
exercício.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje o dia será cheio 
de lições valiosas e 
você vai seguir o ca-
minho para a maturi-

dade. Você esconde seu can-
saço admiravelmente bem, 
mas vai precisar recuperar o 
sono perdido.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 

o seu caminho. Seja tolerante, 
nem todos serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. Cuida-
do com o fígado e não exage-
re nos prazeres da mesa.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O bom humor faz com 
que você seja simpático 
com as pessoas ao seu 
redor. Você sabe como 

propagar essa simpatia. Você vai 
estar em sua melhor forma. Não 
tente resolver todos os desafi os de 
uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua autoconfi ança 
vai deixar algumas 
pessoas invejosas e 
isso poderia levá-lo 

a mal-entendidos. Impulsos 
inesperados e frenéticos vão 
deixar você cansado, então 
não exagere no entusiasmo 
físico.

Cancer (21/06 a 22/07)

Viagens de negócios 
e documentos estão 
na ordem do dia. 
Ajuste seus planos 

para dar conta disso. Você 
não vai ter muita energia, mas 
seu estado de ânimo elevado 
vai compensar isso.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu relacionamen-
to com crianças e 
jovens elevam o 
seu espírito. Usar 

uma máscara não combi-
na com você. Se você sair, 
mantenha os pés no chão 
e não pense que você é in-
vencível. 

Leão (23/07 a 22/08)

Você oscila entre me-
lancolia geral e alegria 
de viver, para o bem ou 
para o mal. Olhe para 

o futuro! Você se sentirá em boa 
forma e inquieto. Fazer exercício 
seria ideal para fortalecer as de-
fesas do seu corpo.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você terá uma ideia 
clara das intenções 
de algumas pesso-
as. Há conclusões 

úteis que podem ser tiradas 
aqui. Você precisa abandonar 
hábitos antigos e revê-los de 
antemão antes de se dirigir na 
direção certa.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Sua sede de vida o 
leva para os prazeres 
extremos e agora é 
a hora de saborear a 

vida em todo seu esplendor. 
Sua atitude otimista vai fazer 
a diferença e facilmente com-
pensará sua falta de sono. 

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Ração pode interferir 
na longevidade dos Pets, 
defende veterinário
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“Por trás de todo alimento su-
per premium, existe muito tempo 
investido em pesquisas com ba-
se em evidências científicas. São 
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Alimentação tem 
papel importante 
na qualidade de 
vida de cães e 
gatos, segundo 
especialista
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ga nervosa está esperando por 
você. Desacelere seu fl uxo de 
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NOITE CEMENT. As irmãs Renalle e 
Raíssa Diniz comandaram, na últi-
ma quarta-feira, evento bacaníssimo 
voltado para arquitetos, tudo para 
apresentar a mais recente novidade de 
O Borrachão, empresa da família que 
passa a oferecer o primeiro revesti-
mento de alto padrão completamente 
fabricado no Rio Grande do Norte, o 
Cement. O evento marcou a inaugu-
ração do novo show room da unidade 
da rua Apodi em grande estilo. Já num 
lounge montado na calçada Diogo das 
Virgens recepcionava os convidados, 
de imprensa apenas a coluna.

*
 No ambiente interno a grande 

atração foi o artista Lennon Lie. Poti-
guar que reside em São Paulo, pintava 
as iniciais dos convidadas em peque-
nas placas de revestimentos cimentí-
cios da nova marca. Um sucesso. Ou-
tra atração,  a novidade que movimen-
ta as festas, filmagens em 360 graus. 
Para completar os drinks da Bar Servi-
ce, com serviço impecável; o buffet foi 
de Claudine Góis. 

PARA INGLÊS VÊ. Dois seridoenses 
marcaram presença no recém inaugu-
rado Academy Museum of Motion Pic-
tures (Museu do Oscar), em Los Ange-
les, essa semana. O artista visual Mocó 
elaborou uma exposição com várias 
instalações no local, na comemoração 
de aniversário da conterrânea, a res-
tauranteur Clija Chait. Ocasião na qual 
a arte contemporânea, alegre, cheia 
de personalidade de Mocó, sempre ao 
lado da amada Karla Ximenes, deixou 
os americanos de queixo caído. 

GRANDE ELEFANTE. Projeto baca-
na que a gente curte muito, o Conexão 
Elefante Cultural coloca o pé na estra-
da e começa a primeira etapa de cir-
culação pelo estado no próximo dia 10 
de agosto. Ao todo, 8 municípios poti-
guares receberão ações, que neste ano 
focam especialmente na formação 
dos artistas do interior do Rio Grande 
do Norte. Alexandria e Riacho da Cruz 
são as duas primeiras cidades que os 
artistas da Trupe da Luz, sob o coman-
do de Diana Fontes, irão desenvolver 
oficinas nas áreas de arte-comunida-
de, cena, música, reuso de material e 
audiovisual.

NOVA GALÉ. O 10o empreendimen-
to da rede Vila Galé no Brasil - que 
possui uma unidade em Touros- se-
rá inaugurado no finalmente mês em 
Barra de Santo Antônio, em Alagoas. 
Será um resort temático que vai reve-
renciar a literatura com um investi-
mento de R$ 150 milhões. Foram mais 
300 postos de trabalho gerados na re-
gião. O presidente fundador do grupo, 
o português Jorge Roberto de Almeida, 
na ocasião, vai anunciar novos inves-
timentos em todo o país, talvez mais 
um no Rio Grande do Norte. 

Família O Borrachão Gilberto, Fátima e Betinho Diniz com Moacir Pinheiro

Arquiteta Olga Portela com as placas pintadas pelo artista Lennon Lie Lorena Medeiros e Caíque Lopes foram conhecer revestimento o potiguar
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Happy    Birthday
Murilo Felinto, Suzy Noronha, 

Sulamita Pacheco

Está tudo bem, quando está tudo bem 
e não quando é sobre isso

VEM AÍ. O produtor Wil-
son Martinez passa o fio para 
a coluna convidando para o 
lançamento da 27ª edição da 
Multifeira Brasil Mostra Brasil 
(BMB) que ocorre na próxima 
quinta-feira, 11, no restauran-
te Sal e Brasa a partir do meio-
-dia. O encontro, voltado a 
jornalistas e parceiros, dá con-
tinuidade às comemorações 
pelos 27 anos de um mais im-
portante evento multissetorial 
do Norte/Nordeste, que este 
ano ocorre de 01 a 09 de ou-
tubro, e a expectativa é atrair 
cerca de 80 mil visitantes ao 
Centro de Convenções.

MARCA DA DISCÓRDIA. 
Monica Lewinsky, pivô de um 
escândalo sexual que quase 
derrubou o então presiden-
te dos EUA Bill Clinton nos 
anos 1990, quer que a cantora 
Beyonce  tire seu nome dos 
“poéticos”versos de Partition, 
lançada em 2013: “Ele estou-
rou todos os meus botões e 
rasgou minha blusa, e como 
a Monica Lewinsky ele gozou 
no meu vestido.” Beyoncé ain-
da não respondeu ao pedido.

DIREITO. Desde que o Su-
premo Tribunal Federal reco-
nheceu, em 2018, o direito de 
transexuais retificarem seus 
documentos sem a necessi-
dade da cirurgia de redesig-
nação sexual, o número de 
solicitações em cartórios de 
registro civil segue aumentan-
do. Segundo o levantamento 
da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen), foram 1.124 
mudanças de nome e gêne-
ro nos seis primeiros meses 
deste ano, 44% a mais que o 
registrado no mesmo período 
do ano passado. O número de 
retificações também supera 
os 636 no primeiro semestre 
de 2020 e os 937 de janeiro a 
junho de 2019.

B-DAY - SUZY NORONHA 

BOAS & CURTAS
 Depois de Pipa e do Tirol, o Calígula - que também já teve uma unidade na Ribeira, abre suas portas num Mall pela primeira vez. 

Lidiane inaugura a casa dentro do projeto de expansão do Natal Shopping.
 Os espaços que prestam serviços públicos em Natal deverão afixar cartazes informativos sobre violência sexual. Proposta do Projeto 

de Lei da vereadora Divaneide Basílio, aprovado na Câmara Municipal.
 A cada 11 minutos, um estupro é registrado no país, de acordo com o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mesmo sendo 

alarmante, o dado ainda não corresponde ao total dos casos, pela alta subnotificação.
 Dudu Nobre tem data de  a Natal no Sambinha Natal. Já agendada a data de 08 de outubro. Terá a participação de Mesa 12, Ribeira 

Boêmia e Preto no Branco. Evento de Johab Madruga.
 Na reabertura dos trabalhos do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco fez uma defesa enfática das urnas eletrônicas, 

que classificou como “orgulho nacional”. Disse que a legitimidade do voto deve ser reconhecida.

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros no almoço em torno do 
novo cidadão natalense, o advogado paranaense Nelson Wilians

No lançamento do Cement, Raissa Oliveira, 
Judilita Patriota é Gabriele Diniz

Festejando 52 anos a serviço da beleza, Anninha Melo 
recebeu ontem Isolda Daher e Zalix Marinho 

Garibaldi Alves Filho prestigiando o lançamento do 
livro de Manoel de Brito, no Complexo Noilde Ramalho
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Neste final de semana teremos dois dias de festas em Na-
tal. Amanhã o torcedor alvinegro promete fazer uma 
grande festa no Frasqueirão, apesar de alguns dirigen-

tes terem tentado melar a participação da frasqueira, cobran-
do preços fora da realidade financeira dos torcedores. Já no 
domingo, com o aval dos dirigentes rubros, que estão estimu-
lando a ida ao Arena das Dunas cobrando preços acessíveis, a 
torcida rubra promete colocar mais 25 mil torcedores no es-
tádio. Não tenho dúvidas de que a “briga” será para ver quem 
fará a festa mais bonita. Mais linda. Que assim seja. Às duas 
equipes dentro de campo precisarão muito do apoio dos seus 
torcedores.

Um fi nal de semana diferente

PEDRO NETOEsporte

MELHOROU MUITO DE UMA COMPETIÇÃO PARA OUTRA. É incrí-
vel como a zaga do ABC melhorou do estadual para a série C. E olha 
que do goleiro ao lateral esquerdo a única mudança foi na lateral direi-
ta com a saída de Gustavo e a chegada de Marcus Vinicius. Agora, eu 
acredito que o principal fator foi a efetivação de Wellington Reis como 
titular, pois o volante deu muito mais segurança aos quatro homens 
da zaga. Na realidade o que ocorreu foi mudança de posicionamento 
mais mudança de postura. Apenas isso.

SUPER MATUTÃO. Amanhã e 
domingo teremos a sequência do 
Super Matutão com os jogos da 
volta. No último final de semana 
tivemos os jogos da ida. Na reali-
dade não estamos tendo muitas 
surpresas na competição. Talvez 
a maior delas tenha sido a elimi-
nação, ainda na primeira rodada, 
da seleção de São Gonçalo. Os di-
rigentes da FNF estão satisfeitos 
com o que estão vendo.

TEM A OPÇÃO DE ALEF PELO 
LADO DIREITO. O técnico Lean-
dro Sena tem a opção de colocar 
Alef pelo lado direito no lugar de 
Everton, na partida contra o Mo-
to Club no domingo. Com isso a 
equipe ganharia mais, principal-
mente no apoio. Se Leandro op-
tar por essa mudança ele abre 
espaço para Téssio ser o terceiro 
homem de meio ao lado de Araú-
jo e possivelmente Juninho, que 
poderá substituir Maycon Lucas 
que foi expulso na última partida. 
Jogando em casa é bem provável 
que Leandro Sena abra mão de 
jogar com três volantes de Mar-
cação. Aguardemos.

QUE APENAS JOGUEM BOLA. 
Os laterais do ABC Felipinho e 
Marcus Vinicius, tem que pensar 
apenas em jogar bola. Eles tem 
que esquecer que o árbitro exis-
te. Não tem uma partida em que 
um deles, ou os dois, não leve car-
tão amarelo, ou vermelho. Chega 
a ser irritante. Com isso eles aca-
bam prejudicando a equipe, pois 
muitas vezes o técnico queima 
uma substituição de graça, quan-
do não haveria necessidade de fa-
zer aquela troca. Se apenas joga-

rem bola serão muito mais úteis.

HÁ 53 ANOS SITUAÇÃO ERA 
DIFERENTE. Há 53 anos, mais 
precisamente no ano de 1969, 
uma pesquisa realizada entre tor-
cidas, apontava o Santos-SP, de 
Pelé, como o clube mais queri-
do do Brasil. Flamengo e Corin-
thians, que ocupam hoje primei-
ra e segunda posições respecti-
vamente, eram segundo e tercei-
ro colocados. Naquela época era 
difícil competir dentro de campo 
com Santos e Botafogo-RJ. Mas, o 
mundo gira, e hoje o Santos apa-
rece apenas como mais um entre 
os vinte primeiros clubes do Bra-
sil no quesito torcida.

FÁBIO LIMA. O atacante Fábio 
Lima do ABC, parece que se reen-
controu com o seu bom futebol. 
Jogador quando chegou ao clu-
be realizou boas partidas. Depois 
caiu de produção no início da sé-
rie C, mas voltou novamente a ser 
aquele jogador insinuante que le-
va pra cima do adversário. Poderá 
ser muito útil a sua equipe nesta 
reta final de competição.

QUER O MAIOR PÚBLICO DA 
SÉRIE D. Com a liberação de ou-
tra parte do estádio do Arruda 
por parte das autoridades, a dire-
ção do Santa Cruz-PE está acre-
ditando em um público superior 
a 40 mil torcedores no próximo 
domingo contra o Tocantinópo-
lis, pela série D. Após eliminar o 
Retrô na última segunda-feira o 
clima mudou por completo no 
tricolor do Arruda. Avante cobra 
coral. É mais um nordestino pe-
dindo passagem para a série C.

José Vanido: “O torneio é vitrine e pode revelar grandes craques do futebol potiguar”

REPRODUÇÃO

 RODADA DATA HORA LOCAL TIME LOCAL     VISITANTE  

 4 06.08.2022 15:00 Barrettão Ceará Mirim - x - Jandaira - -
 4 06.08.2022 20:00 IBEREZÃO Santa Cruz - x - Lagoa D’anta - -
 4 07.08.2022 15:00 Nogueirão Mossoró - x - Apodi Liga - -
 4 07.08.2022 15:00 A defi nir Areia Branca - x - Macau - -
 4 07.08.2022 15:00 AREZ Arez - x - Tibau do Sul - -
 4 07.08.2022 15:00 EXTREMOZ Extremoz - x - Macaíba - -
 4 07.08.2022 16:00 São Tomé São Tomé - x - Serra Caiada - -

PRÓXIMA RODADA

Super Matutão: jogos 
do � m de semana 
decidem quem avança
Jogos de ida da 
segunda fase se 
encerraram com a 
partida entre Serra 
Caiada e São Tomé

    

RESULTADOS JOGOS DA IDA
 Tibau do Sul  3 x 0  Arez
 Macaíba  2 x 0  Extremoz
 Lagoa D’anta  2 x 2  Santa Cruz
 Macau  2 x 0  Areia Branca
 Apodi Liga  0 X 2  Mossoró
 Jandaíra  2 x 1  Ceará-Mirim
 Serra Caiada  0 x 2  São Tomé

CONFIRA A TABELA COM AS PRÓXIMAS PARTIDAS
https://www.fnf.org.br/tabela/133/supermatutao-2022

Os jogos de ida da segun-
da fase encerraram com a 
partida entre Serra Caiada 

e São Tomé no Estádio O Ribei-
rão, em Serra Caiada. A equipe 
visitante levou a vitória por 2 a 0 e 
leva a vantagem para a próxima 
partida. Nos setes jogos desta ro-
dada, quatro mandantes vence-
ram as partidas disputadas.

A segunda fase do Super Ma-
tutão reúne as equipes vence-
doras dos confrontos da etapa 
inicial. Os jogos são disputados 
em partidas de ida e volta. Os jo-
gos de ida já aconteceram, con-
fira o resultado no fim desta ma-
téria. A partir deste sábado 6, os 
jogos de volta decidem quem 
avança na competição (confi-
ra tabela no fim da matéria). Já 
na etapa seguinte, o torneio te-
rá as seleções vencedoras da se-
gunda fase e a seleção elimina-
da que obtiver o melhor índice 
técnico nesta etapa.

A disputa das quartas de fi-
nal segue o mesmo sistema das 
fases anteriores, com os quatro 
vencedores se classificando pa-
ra as semifinais. A grande final 
do Super Matutão será disputa-
da pelas duas equipes que ven-
cerem esses confrontos. A previ-
são é que o jogo decisivo acon-
teça no mês de novembro.

O presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Fute-

bol, José Vanildo, destacou a 
importância do torneio. “Esse 
campeonato é disputado pelo 
munícipe, por aquele atleta da 
cidade. São atletas que nunca 

jogaram futebol de forma pro-
fissional, está sendo vitrine e 
pode revelar grandes craques 
do futebol potiguar”, ressaltou o 
presidente da FNF.

Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 • 23Esportes

Hugo Calderano passou por cima do chinês Liu Dingshuo em partida válida pelas oitavas de fi nal do WTT de Túnis 

WTT
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  
 

LEITE XODÓ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 07.275.493/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada com prazo de validade até 20/07/2028, em favor do empreendimento para a Fabricação de 
Laticínios, localizada na Rodovia RN 120, KM 02, s/n, Fazenda Jacumirim, Zona Rural, Santo 
Antônio/RN, CEP: 59.255-000.  

EUZEBIO MAIA DE SOUZA  
EMPRESÁRIO 

 
EDITAL DE LOTEAMENTO 

 
Samara Thalita Cabral Machado, Oficial Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso-RN, FAZ SABER, a todos 
quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com atribuição conferida pela Lei Federal 
6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 26/07/2022, prenotado sob o 1.095, em 02/08/2022, subscrito 
por SMG LOTEADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 
número 41.814.556/0001-07, localizada e estabelecida na Avenida Prudente de Morais, 507, Loja 06, Bloco F, 
Condomínio Comercial e Empresarial Djalma Marinho, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.020-505 , acompanhado de Memorial 
Descritivo e demais documentos relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO URBANO (artigo 2º, § 1º, da Lei 
6.766/1979) do imóvel situado nesta cidade de São Miguel do Gostoso-RN, constituído de uma área de 239.423,14 m², 
objeto da Matrícula 1.206, Livro 02 – Registro Geral de Imóveis de São Miguel do Gostoso-RN, Comarca de 
Touros-RN, denominado “LOTEAMENTO GUAJIRU”, os quais se encontram depositados nesta Serventia nos termos 
do que dispõe o artigo 18 da Lei 6.766/1979, passando referido imóvel, após o loteamento a ser constituído de 539 
NOVOS LOTES, designados lotes divididos em 27 quadras, tudo em conformidade com a legislação municipal. 
Planta e Memorial descritivo e croqui de Localização abaixo.  
Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados 
da última publicação, RECLAMAR contra o loteamento, por escrito perante o Ofício Único de São Miguel do Gostoso -
RN, situado na Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000, de segunda à sexta-feira 
das 08:00 às 14:00 e, se não houver impugnação no prazo legal de 15 dias, uma vez satisfeitas todas as exigências 
legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artigo 19, da mencionada Lei. Dado e passado aos 03/08/2022. 
A Oficial Interina, (a), Samara Thalita Cabral Machado. 

LOTEAMENTO GUAJIRU 
Área total do imóvel 239.423,14 m² (100%) 
Quantidade total de quadras 27 (vinte e sete) quadras 
Quantidade total de lotes 539 (quinhentos e trinta e nove) lotes 
Área total de lotes  141.010,05 m² (58,90% da área gleba) 
ÁREAS VERDES  
Área verde 01 1381,49 m² (0,575%) 
Área verde 02 1381,49 m² (0,575%) 
Total de áreas verdes 2762,98 m² (1,15%) 
ÁREAS PÚBLICAS  
Área pública livre 01 1.235,61 m² 
Área pública livre 02 5.503,80 m² 
Área pública livre 03 9.835,30 m² 
Área pública livre 04 18.465,70 m² 
Área pública equipamentos 01 1.243,78 m² 
Área pública equipamentos 02 235,6 m² 
Área pública equipamentos 03 134,35 m² 
Total de áreas pública  36.654,14 m² (15,31%) 
Perímetro da gleba 2.189,57 m² 
Área total do sistema viário 58.995,97 m² (24,64%) 
Quantidade de ruas   18 (dezoito) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
NACIONAL COMBUSTIVEIS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 11.463.230/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO- LO da atividade de Posto de Abastecimento de Combustíveis com capacidade de 
armazenamento de 75m³, localizada na Avenida Sérvulo Marcelino, 54, Planalto 13 de Maio, Mossoró - 
RN. 

ROBSON PAULO CAVALCANTE 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

  
NACIONAL COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ - 11.463.230/0001-03, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, 
com prazo de validade até 08/06/2022, em favor do empreendimento, Posto Nacional II (Revenda de 
Combustíveis Líquidos - 75m³ de armazenamento), localizado na Avenida Sérvulo Marcelino, 54, Planalto 
13 de Maio, Município de Mossoró/RN. 
 

ROBSON PAULO CAVALCANTE 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
  
MARIA DE FATIMA PAIVA MARINHO, CNPJ: 07.588.786/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, com prazo de validade até 23/05/2024 para o Comércio de madeiras sem beneficiamento, 
localizado na Rua Maria José de Magalhães Freitas, nº 9993 – Centro, CEP: 59.810-000 no município de 
Portalegre-RN. 

Maria de Fátima Paiva Marinho - Proprietária 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NATURAL GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 06.705.050/0001 - 50, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS, com prazo de validade até 16/12/2019, em favor do empreendimento Natural Gás - Unidade de 
Compressão e distribuição de GNC com capac. de 1.000 Nm³/h, localizada na Rod. BR 304, km 08, Zona 
Rural – CEP: 59600-970. Mossoró/RN.  

 
ROBERTO REBOUÇA ANTUNES  

Procurador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-SRP
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 19/08/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão 
Pública que trata do Pregão Eletrônico Nº 034/2022, objetivando a formação de registro 
de preços para futura e eventual fornecimento de medicamentos para as unidades 
de saúde do município de Pedro Avelino-RN, conforme especificações no edital, a 
disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal e no portal de compras públicas. 
O critério de julgamento será pelo menor valor por ITEM, conforme anexo I e Termo de 
referência do edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal nos horários 
das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro 
Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 03 de agosto de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Tomada 
de Preços Nº 003/2022 – Processo Administrativo Nº 074/2022, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X, NO PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, no dia 26 de agosto de 2022, às 
09h na sala da Comissão Permanente de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de 
Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro. O Edital 
contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, 
Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 04 de agosto de 2022
NADJA DE FRANCA COSTA

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 08.523912/0001-50, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS e 
SISTEMA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS, localizada a Rua Manoel Leão, 1902, Neópolis, Natal  
CEP 59.067-060, Natal/RN. 
 

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

Tênis de Mesa: Calderano 
atropela chinês; dupla 
mista é bronze
Brasileiro vai brigar 
pela semifinal nesta 
sexta-feira 5, a 
partir das 11 horas 
pelo horário de 
Brasília

O brasileiro Hugo Calde-
rano passou por cima 
do chinês Liu Dingshuo 

nesta quinta-feira 4 em partida 
válida pelas oitavas de final do 
WTT Contender de Túnis, na 
Tunísia. Ele fez 3 a 0, com par-
ciais de 11/2, 11/4 e 11/7 em 
menos de vinte minutos e agora 
vai brigar pela semifinal contra 
o Liao Cheng-Ting, de Taipei. O 
confronto será na manhã des-
ta sexta-feira 5, a partir das 11 
h pelo horário de Brasília. Nas 
duplas mistas, Bruna Takahashi 
e Vitor Ishiy ganharam uma e 
perderam outra, esta na semifi-
nal, e saem da competição com 
uma medalha de bronze. As in-
formações são do Portal OTD.

Os dois primeiros games 
de Hugo Calderano, sexto do 
ranking mundial, contra Liu 
Dingshuo, o 47º, foram verda-
deiros massacres. No primeiro, 
o brasileiro abriu 6 a 0 e depois 
10 a 1. No segundo, a vantagem 
inicial foi de 4 a 1 e depois saltou 
para 9 a 1. Liu Dingshuo ainda 
tentou fazer alguma coisa des-
contando três pontos seguidos, 
mas nada que desligasse o ro-
lo compressor brasileiro. A ter-
ceira série foi equilibrada até 
o 4 a 4, quando Calderano vol-
tou a abrir frente até fechar sem 
maiores problemas.

 BRONZE NAS MISTAS. Bruna 
Takahashi e Vitor Ishiy garantiram 
o bronze na primeira partida do 
dia, vitória por 3 a 0 sobre os sul-
-coreanos Kim Nayeong e Cho 
Daeseong, parciais de 11/0, 11/8 e 
11/4, nas quartas de final. No tênis 
de mesa não há disputa de terceiro 

lugar, então quem cai na semifinal 
sobe no pódio. Com a medalha ga-
rantida, a dupla mista dos brasilei-
ros enfrentou os japoneses Miwa 
Harimoto e Tomokazu Harimo-
to para mudar a cor dela. Saíram 
vencendo por 11/5, mas tomaram 
a virada com 11/4, 11/5 e 11/6.
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Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Neste final de semana teremos dois dias de festas em Na-
tal. Amanhã o torcedor alvinegro promete fazer uma 
grande festa no Frasqueirão, apesar de alguns dirigen-

tes terem tentado melar a participação da frasqueira, cobran-
do preços fora da realidade financeira dos torcedores. Já no 
domingo, com o aval dos dirigentes rubros, que estão estimu-
lando a ida ao Arena das Dunas cobrando preços acessíveis, a 
torcida rubra promete colocar mais 25 mil torcedores no es-
tádio. Não tenho dúvidas de que a “briga” será para ver quem 
fará a festa mais bonita. Mais linda. Que assim seja. Às duas 
equipes dentro de campo precisarão muito do apoio dos seus 
torcedores.

Um fi nal de semana diferente

PEDRO NETOEsporte

MELHOROU MUITO DE UMA COMPETIÇÃO PARA OUTRA. É incrí-
vel como a zaga do ABC melhorou do estadual para a série C. E olha 
que do goleiro ao lateral esquerdo a única mudança foi na lateral direi-
ta com a saída de Gustavo e a chegada de Marcus Vinicius. Agora, eu 
acredito que o principal fator foi a efetivação de Wellington Reis como 
titular, pois o volante deu muito mais segurança aos quatro homens 
da zaga. Na realidade o que ocorreu foi mudança de posicionamento 
mais mudança de postura. Apenas isso.

SUPER MATUTÃO. Amanhã e 
domingo teremos a sequência do 
Super Matutão com os jogos da 
volta. No último final de semana 
tivemos os jogos da ida. Na reali-
dade não estamos tendo muitas 
surpresas na competição. Talvez 
a maior delas tenha sido a elimi-
nação, ainda na primeira rodada, 
da seleção de São Gonçalo. Os di-
rigentes da FNF estão satisfeitos 
com o que estão vendo.

TEM A OPÇÃO DE ALEF PELO 
LADO DIREITO. O técnico Lean-
dro Sena tem a opção de colocar 
Alef pelo lado direito no lugar de 
Everton, na partida contra o Mo-
to Club no domingo. Com isso a 
equipe ganharia mais, principal-
mente no apoio. Se Leandro op-
tar por essa mudança ele abre 
espaço para Téssio ser o terceiro 
homem de meio ao lado de Araú-
jo e possivelmente Juninho, que 
poderá substituir Maycon Lucas 
que foi expulso na última partida. 
Jogando em casa é bem provável 
que Leandro Sena abra mão de 
jogar com três volantes de Mar-
cação. Aguardemos.

QUE APENAS JOGUEM BOLA. 
Os laterais do ABC Felipinho e 
Marcus Vinicius, tem que pensar 
apenas em jogar bola. Eles tem 
que esquecer que o árbitro exis-
te. Não tem uma partida em que 
um deles, ou os dois, não leve car-
tão amarelo, ou vermelho. Chega 
a ser irritante. Com isso eles aca-
bam prejudicando a equipe, pois 
muitas vezes o técnico queima 
uma substituição de graça, quan-
do não haveria necessidade de fa-
zer aquela troca. Se apenas joga-

rem bola serão muito mais úteis.

HÁ 53 ANOS SITUAÇÃO ERA 
DIFERENTE. Há 53 anos, mais 
precisamente no ano de 1969, 
uma pesquisa realizada entre tor-
cidas, apontava o Santos-SP, de 
Pelé, como o clube mais queri-
do do Brasil. Flamengo e Corin-
thians, que ocupam hoje primei-
ra e segunda posições respecti-
vamente, eram segundo e tercei-
ro colocados. Naquela época era 
difícil competir dentro de campo 
com Santos e Botafogo-RJ. Mas, o 
mundo gira, e hoje o Santos apa-
rece apenas como mais um entre 
os vinte primeiros clubes do Bra-
sil no quesito torcida.

FÁBIO LIMA. O atacante Fábio 
Lima do ABC, parece que se reen-
controu com o seu bom futebol. 
Jogador quando chegou ao clu-
be realizou boas partidas. Depois 
caiu de produção no início da sé-
rie C, mas voltou novamente a ser 
aquele jogador insinuante que le-
va pra cima do adversário. Poderá 
ser muito útil a sua equipe nesta 
reta final de competição.

QUER O MAIOR PÚBLICO DA 
SÉRIE D. Com a liberação de ou-
tra parte do estádio do Arruda 
por parte das autoridades, a dire-
ção do Santa Cruz-PE está acre-
ditando em um público superior 
a 40 mil torcedores no próximo 
domingo contra o Tocantinópo-
lis, pela série D. Após eliminar o 
Retrô na última segunda-feira o 
clima mudou por completo no 
tricolor do Arruda. Avante cobra 
coral. É mais um nordestino pe-
dindo passagem para a série C.

José Vanido: “O torneio é vitrine e pode revelar grandes craques do futebol potiguar”

REPRODUÇÃO

 RODADA DATA HORA LOCAL TIME LOCAL     VISITANTE  

 4 06.08.2022 15:00 Barrettão Ceará Mirim - x - Jandaira - -
 4 06.08.2022 20:00 IBEREZÃO Santa Cruz - x - Lagoa D’anta - -
 4 07.08.2022 15:00 Nogueirão Mossoró - x - Apodi Liga - -
 4 07.08.2022 15:00 A defi nir Areia Branca - x - Macau - -
 4 07.08.2022 15:00 AREZ Arez - x - Tibau do Sul - -
 4 07.08.2022 15:00 EXTREMOZ Extremoz - x - Macaíba - -
 4 07.08.2022 16:00 São Tomé São Tomé - x - Serra Caiada - -

PRÓXIMA RODADA

Super Matutão: jogos 
do � m de semana 
decidem quem avança
Jogos de ida da 
segunda fase se 
encerraram com a 
partida entre Serra 
Caiada e São Tomé

    

RESULTADOS JOGOS DA IDA
 Tibau do Sul  3 x 0  Arez
 Macaíba  2 x 0  Extremoz
 Lagoa D’anta  2 x 2  Santa Cruz
 Macau  2 x 0  Areia Branca
 Apodi Liga  0 X 2  Mossoró
 Jandaíra  2 x 1  Ceará-Mirim
 Serra Caiada  0 x 2  São Tomé

CONFIRA A TABELA COM AS PRÓXIMAS PARTIDAS
https://www.fnf.org.br/tabela/133/supermatutao-2022

Os jogos de ida da segun-
da fase encerraram com a 
partida entre Serra Caiada 

e São Tomé no Estádio O Ribei-
rão, em Serra Caiada. A equipe 
visitante levou a vitória por 2 a 0 e 
leva a vantagem para a próxima 
partida. Nos setes jogos desta ro-
dada, quatro mandantes vence-
ram as partidas disputadas.

A segunda fase do Super Ma-
tutão reúne as equipes vence-
doras dos confrontos da etapa 
inicial. Os jogos são disputados 
em partidas de ida e volta. Os jo-
gos de ida já aconteceram, con-
fira o resultado no fim desta ma-
téria. A partir deste sábado 6, os 
jogos de volta decidem quem 
avança na competição (confi-
ra tabela no fim da matéria). Já 
na etapa seguinte, o torneio te-
rá as seleções vencedoras da se-
gunda fase e a seleção elimina-
da que obtiver o melhor índice 
técnico nesta etapa.

A disputa das quartas de fi-
nal segue o mesmo sistema das 
fases anteriores, com os quatro 
vencedores se classificando pa-
ra as semifinais. A grande final 
do Super Matutão será disputa-
da pelas duas equipes que ven-
cerem esses confrontos. A previ-
são é que o jogo decisivo acon-
teça no mês de novembro.

O presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Fute-

bol, José Vanildo, destacou a 
importância do torneio. “Esse 
campeonato é disputado pelo 
munícipe, por aquele atleta da 
cidade. São atletas que nunca 

jogaram futebol de forma pro-
fissional, está sendo vitrine e 
pode revelar grandes craques 
do futebol potiguar”, ressaltou o 
presidente da FNF.
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Hugo Calderano passou por cima do chinês Liu Dingshuo em partida válida pelas oitavas de fi nal do WTT de Túnis 

WTT
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS  
 

LEITE XODÓ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 07.275.493/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada com prazo de validade até 20/07/2028, em favor do empreendimento para a Fabricação de 
Laticínios, localizada na Rodovia RN 120, KM 02, s/n, Fazenda Jacumirim, Zona Rural, Santo 
Antônio/RN, CEP: 59.255-000.  

EUZEBIO MAIA DE SOUZA  
EMPRESÁRIO 

 
EDITAL DE LOTEAMENTO 

 
Samara Thalita Cabral Machado, Oficial Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso-RN, FAZ SABER, a todos 
quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com atribuição conferida pela Lei Federal 
6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 26/07/2022, prenotado sob o 1.095, em 02/08/2022, subscrito 
por SMG LOTEADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 
número 41.814.556/0001-07, localizada e estabelecida na Avenida Prudente de Morais, 507, Loja 06, Bloco F, 
Condomínio Comercial e Empresarial Djalma Marinho, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.020-505 , acompanhado de Memorial 
Descritivo e demais documentos relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO URBANO (artigo 2º, § 1º, da Lei 
6.766/1979) do imóvel situado nesta cidade de São Miguel do Gostoso-RN, constituído de uma área de 239.423,14 m², 
objeto da Matrícula 1.206, Livro 02 – Registro Geral de Imóveis de São Miguel do Gostoso-RN, Comarca de 
Touros-RN, denominado “LOTEAMENTO GUAJIRU”, os quais se encontram depositados nesta Serventia nos termos 
do que dispõe o artigo 18 da Lei 6.766/1979, passando referido imóvel, após o loteamento a ser constituído de 539 
NOVOS LOTES, designados lotes divididos em 27 quadras, tudo em conformidade com a legislação municipal. 
Planta e Memorial descritivo e croqui de Localização abaixo.  
Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados 
da última publicação, RECLAMAR contra o loteamento, por escrito perante o Ofício Único de São Miguel do Gostoso -
RN, situado na Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000, de segunda à sexta-feira 
das 08:00 às 14:00 e, se não houver impugnação no prazo legal de 15 dias, uma vez satisfeitas todas as exigências 
legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artigo 19, da mencionada Lei. Dado e passado aos 03/08/2022. 
A Oficial Interina, (a), Samara Thalita Cabral Machado. 

LOTEAMENTO GUAJIRU 
Área total do imóvel 239.423,14 m² (100%) 
Quantidade total de quadras 27 (vinte e sete) quadras 
Quantidade total de lotes 539 (quinhentos e trinta e nove) lotes 
Área total de lotes  141.010,05 m² (58,90% da área gleba) 
ÁREAS VERDES  
Área verde 01 1381,49 m² (0,575%) 
Área verde 02 1381,49 m² (0,575%) 
Total de áreas verdes 2762,98 m² (1,15%) 
ÁREAS PÚBLICAS  
Área pública livre 01 1.235,61 m² 
Área pública livre 02 5.503,80 m² 
Área pública livre 03 9.835,30 m² 
Área pública livre 04 18.465,70 m² 
Área pública equipamentos 01 1.243,78 m² 
Área pública equipamentos 02 235,6 m² 
Área pública equipamentos 03 134,35 m² 
Total de áreas pública  36.654,14 m² (15,31%) 
Perímetro da gleba 2.189,57 m² 
Área total do sistema viário 58.995,97 m² (24,64%) 
Quantidade de ruas   18 (dezoito) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
NACIONAL COMBUSTIVEIS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 11.463.230/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO- LO da atividade de Posto de Abastecimento de Combustíveis com capacidade de 
armazenamento de 75m³, localizada na Avenida Sérvulo Marcelino, 54, Planalto 13 de Maio, Mossoró - 
RN. 

ROBSON PAULO CAVALCANTE 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

  
NACIONAL COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ - 11.463.230/0001-03, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, 
com prazo de validade até 08/06/2022, em favor do empreendimento, Posto Nacional II (Revenda de 
Combustíveis Líquidos - 75m³ de armazenamento), localizado na Avenida Sérvulo Marcelino, 54, Planalto 
13 de Maio, Município de Mossoró/RN. 
 

ROBSON PAULO CAVALCANTE 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
  
MARIA DE FATIMA PAIVA MARINHO, CNPJ: 07.588.786/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, com prazo de validade até 23/05/2024 para o Comércio de madeiras sem beneficiamento, 
localizado na Rua Maria José de Magalhães Freitas, nº 9993 – Centro, CEP: 59.810-000 no município de 
Portalegre-RN. 

Maria de Fátima Paiva Marinho - Proprietária 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NATURAL GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 06.705.050/0001 - 50, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS, com prazo de validade até 16/12/2019, em favor do empreendimento Natural Gás - Unidade de 
Compressão e distribuição de GNC com capac. de 1.000 Nm³/h, localizada na Rod. BR 304, km 08, Zona 
Rural – CEP: 59600-970. Mossoró/RN.  

 
ROBERTO REBOUÇA ANTUNES  

Procurador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-SRP
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que fica estabelecido o dia 19/08/2022, às 09:00 horas, para a abertura da Sessão 
Pública que trata do Pregão Eletrônico Nº 034/2022, objetivando a formação de registro 
de preços para futura e eventual fornecimento de medicamentos para as unidades 
de saúde do município de Pedro Avelino-RN, conforme especificações no edital, a 
disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal e no portal de compras públicas. 
O critério de julgamento será pelo menor valor por ITEM, conforme anexo I e Termo de 
referência do edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal nos horários 
das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro 
Avelino/RN ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 03 de agosto de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Tomada 
de Preços Nº 003/2022 – Processo Administrativo Nº 074/2022, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X, NO PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, no dia 26 de agosto de 2022, às 
09h na sala da Comissão Permanente de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de 
Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro. O Edital 
contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, 
Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 04 de agosto de 2022
NADJA DE FRANCA COSTA

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 08.523912/0001-50, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS e 
SISTEMA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS, localizada a Rua Manoel Leão, 1902, Neópolis, Natal  
CEP 59.067-060, Natal/RN. 
 

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

Tênis de Mesa: Calderano 
atropela chinês; dupla 
mista é bronze
Brasileiro vai brigar 
pela semifinal nesta 
sexta-feira 5, a 
partir das 11 horas 
pelo horário de 
Brasília

O brasileiro Hugo Calde-
rano passou por cima 
do chinês Liu Dingshuo 

nesta quinta-feira 4 em partida 
válida pelas oitavas de final do 
WTT Contender de Túnis, na 
Tunísia. Ele fez 3 a 0, com par-
ciais de 11/2, 11/4 e 11/7 em 
menos de vinte minutos e agora 
vai brigar pela semifinal contra 
o Liao Cheng-Ting, de Taipei. O 
confronto será na manhã des-
ta sexta-feira 5, a partir das 11 
h pelo horário de Brasília. Nas 
duplas mistas, Bruna Takahashi 
e Vitor Ishiy ganharam uma e 
perderam outra, esta na semifi-
nal, e saem da competição com 
uma medalha de bronze. As in-
formações são do Portal OTD.

Os dois primeiros games 
de Hugo Calderano, sexto do 
ranking mundial, contra Liu 
Dingshuo, o 47º, foram verda-
deiros massacres. No primeiro, 
o brasileiro abriu 6 a 0 e depois 
10 a 1. No segundo, a vantagem 
inicial foi de 4 a 1 e depois saltou 
para 9 a 1. Liu Dingshuo ainda 
tentou fazer alguma coisa des-
contando três pontos seguidos, 
mas nada que desligasse o ro-
lo compressor brasileiro. A ter-
ceira série foi equilibrada até 
o 4 a 4, quando Calderano vol-
tou a abrir frente até fechar sem 
maiores problemas.

 BRONZE NAS MISTAS. Bruna 
Takahashi e Vitor Ishiy garantiram 
o bronze na primeira partida do 
dia, vitória por 3 a 0 sobre os sul-
-coreanos Kim Nayeong e Cho 
Daeseong, parciais de 11/0, 11/8 e 
11/4, nas quartas de final. No tênis 
de mesa não há disputa de terceiro 

lugar, então quem cai na semifinal 
sobe no pódio. Com a medalha ga-
rantida, a dupla mista dos brasilei-
ros enfrentou os japoneses Miwa 
Harimoto e Tomokazu Harimo-
to para mudar a cor dela. Saíram 
vencendo por 11/5, mas tomaram 
a virada com 11/4, 11/5 e 11/6.
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Atlético-MG planeja virar SAF e 
busca receber R$ 1 bi de parceiros

O Atlético-MG planeja se 
tornar SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol) em 

dezembro de 2022, como soube 
a GOAL. Isso, no entanto, não 
significa que o clube terá par-
ceiros já no primeiro momento 
da transformação. A diretoria 

tenta organizar as finanças pa-
ra fazer um valuation (processo 
de avaliar o valor da empresa) e 
buscar parceiros. A reportagem 
é do jornalista Thiago Fernan-
des, do Portal Goal.

A cúpula é cautelosa em rela-
ção ao futuro. Não à toa já con-
tratou duas empresas para atu-
arem como parceiras neste pro-
cesso: a Ernst & Young e a BTG 
Pactual. A primeira é respon-
sável por ajustar as finanças. A 
empresa ajuda o Galo a se rees-
truturar economicamente e nos 
bastidores. A segunda tem a in-
cumbência de buscar parceiros 
e investidores para a transforma-
ção em clube-empresa.

Embora a diretoria adote pru-
dência na situação, existe a espe-
rança de receber R$ 1 bilhão na 
venda de 50% das ações envol-
vendo o futebol, especialmente 
depois da construção do estádio, 
a Arena MRV, como soube a Goal.

O clube deseja seguir com 
uma gestão participativa no fu-
tebol, mesmo que na prática seja 
inferior à atuação do proprietário 
da SAF. A diretoria, portanto, não 
pensa em negociar todo o per-
centual do esporte. O trabalho 
feito pelo Atlético-MG nos basti-
dores é para que o clube não pre-
cise de celeridade no ato de ven-
da das ações da SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol). A diretoria 
tenta reestruturar os bastidores 
para depois sacramentar acordo 
com investidores.

A própria transformação em 
SAF não está adiantada. Mesmo 
que o desejo seja para dezembro, 
a diretoria nem sequer contratou 
um escritório para assumir a situ-
ação. Alguns já conversaram com 
o clube, mas ainda não houve 
contratação de um grupo jurídi-
co para conduzir o caso.

A dívida atual do Atlético-MG 
é a maior do futebol brasileiro. 

Clube só pode 
concluir processo 
em dezembro, mas 
já iniciou projeto de 
reestruturação nos 
bastidores e busca 
por parceiros. Time 
vegano potiguar 
Laguna é uma SAF

Os mineiros têm débitos na casa 
de R$ 1,3 bilhão, mas fazem pla-
nos para a redução com vendas 

de atletas, a negociação do sho-
pping Diamond Mall e outras for-
mas de receita.

O clube deseja seguir com uma gestão participativa no futebol

GABRIEL PAZINI/GOAL BRASIL

Canoagem

Isaquias 
Queiroz avança 
e pode chegar 
à segunda final 
do Mundial

Isaquias Queiroz avançou, 
nesta quinta-feira 4, pa-
ra as semifinais da prova 

do C1 1000 metros no Cam-
peonato Mundial de canoa-
gem de velocidade que está 
sendo disputado em Halifax 
(Canadá). O feito foi alcan-
çado após o baiano terminar 
a sua eliminatória na segun-
da posição, com o tempo de 
3min59s71.

O vencedor da prova foi o 
romeno Catalin Chirila, en-
quanto Serghei Tarnovschi, da 
Moldávia, alcançou a terceira 
melhor marca. Caso supere as 
semifinais, o campeão olím-
pico chegará à sua segunda fi-
nal na competição, pois na úl-
tima quarta 3 garantiu a clas-
sificação direta para a decisão 
da prova do C1 500 metros ao 
terminar em primeiro na sua 
eliminatória.

Na história de mundiais de 
canoagem de velocidade, Isa-
quias Queiroz já soma o total 
de 12 medalhas (seis ouros e 
seis bronzes).


