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Máfi a

Reportagem do Agora RN 
apura que o ex-ministro Ro-
gério Marinho nunca foi pre-
sidente da Urbana nem foi de-
nunciado por suposto esquema 
envolvendo pesagem do lixo.

Suposta ligação 
de Rogério com 
“Saco Preto” não 
é confirmada

__PÁG.3

Eleições

Presidente estadual do par-
tido afirma que todas as discus-
sões sobre chapa majoritária 
dizem respeito apenas à pos-
sível entrega de tempo de TV e 
rádio para pré-candidatos.

Agripino nega 
que União Brasil 
vá indicar vice 
de Fábio Dantas

__PÁG.4

São seguras

Tribunal Superior Eleitoral 
realizou teste de segurança e, 
mais uma vez, nenhum espe-
cialista conseguiu comprovar 
irregularidades nas urnas.

Ninguém 
consegue 
invadir urnas 
eletrônicas

__PÁG. 11

Últimas da Política

Ezequiel e Walter Alves 
vestem verde e circulam 
juntos pelo interior

__PÁG.2

__PÁG.6

__PÁG.23

Editorial

Direto da Redação

Pedro Neto

Carlos Eduardo vai de estilingue
a vidraça em cerca de 24 horas

Ezequiel dá rara entrevista e fala que 
nunca foi 1ª opção da oposição

ABC tem jogo difícil diante do 
Botafogo, em Ribeirão Preto

Água

No último ano, com apoio 
do “caça-gatos”, Companhia 
realizou mais de 50 mil fiscali-
zações em todas as regiões do 
Rio Grande do Norte. Ligações 
irregulares de água prejudicam 
sistema de abastecimento.

Caern encontra 
13 mil “gatos” 
em 1 ano

__PÁG.12

__PÁG. 2

Musical inspirado nas mulheres que seguiam os bandos nordestinos atuantes contra a desigualdade social da região continua temporada em Natal

PRISCILA PRADE

Greve da saúde é 
encerrada em Natal 
após Prefeitura ceder 
e aceitar dar reajuste
Gestão do prefeito Álvaro Dias (PSDB) topou repassar aumento 
para categorias da saúde, sendo 9% para enfermeiros e médicos

Paralisação encerrada

A greve dos profissionais da 
saúde de Natal, iniciada no 
dia 11 de abril, foi suspensa 

nesta sexta-feira 13, após a catego-
ria ter aceitado proposta da Prefei-
tura Municipal, que se comprome-

teu a conceder reajuste de 24,77% 
para técnicos e 9% para enfermei-
ros, médicos e nutricionistas. 

Também será concedido au-
mento de 62,97% para assisten-
tes de saúde, de nível médio, e 

69,66% para dois auxiliares de ní-
vel fundamental.

Com o movimento suspenso, 
eles se manterão em estado de 
greve, para observação do cum-
primento dos pontos acordados.

__PÁG.4

CAERN / DIVULGAÇÃO

“As Cangaceiras” chegam a Natal __PÁG.16
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No início da noite desta sexta-feira 13, Apo-
di foi cenário do primeiro encontro do pre-
sidente da Assembleia, deputado Ezequiel 

Ferreira (PSDB), com o deputado federal Walter Al-
ves (MDB), indicado como vice na chapa da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). O prefeito Alan Silveira 
(MDB) foi o anfitrião do encontro, que contou ainda 
com o ex-governador Garibaldi Filho (MDB). 

O jovem prefeito Alan assinou ordem de serviço 
para a construção da Ponte do Vale, na Zona Rural. 
A ponte vai beneficiar mais de cinco mil famílias da 
região.

Desde março, Ezequiel e Walter Alves não es-
condem a afinidade entre o PSDB e MDB, sigla à 
qual Ezequiel foi filiado até 2016. Walter foi cole-
ga de Ezequiel na Assembleia Legislativa e, juntos, 
construíram uma amizade. Na política, desde 2014 
os dois fazem dobradinha em diversos municípios 
do interior. Em Apodi, este ano, a dobradinha será 

com Garibaldi. Alan apoia a dobradinha e já decla-
rou apoiou à chapa Fátima/Walter e também a can-
didatura de Rogério Marinho (PL), ao Senado.

Em Apodi, Walter Alves, Ezequiel e Garibaldi
usam verde e são recebidos pelo prefeito Alan

NOVA PESQUISA. O Agora RN 
vai publicar na próxima quinta-
-feira 19 a primeira de uma série 
de pesquisas que serão realizadas 
durante o processo eleitoral des-
te ano. O jornal encomendou ao 
Instituto Exatus um levantamen-
to para medir intenções de voto 
para governo do Estado, Senado 
e deputados estaduais e fede-
rais. Serão 2 mil entrevistas em 60 
municípios do Estado. Os núme-
ros terão margem de erro de 2,1 
pontos percentuais, com nível de 
confiança de 95%.

MÉDIO OESTE. O deputado 
Dr. Bernardo Amorim (PSDB) 
ampliou suas bases no Oeste Po-
tiguar. Hoje, segundo analistas, 
é o deputado estadual campeão 
de votos na região. Sai com uma 
dezena de prefeitos e conta ho-
je com 160 vereadores em todas 
as regiões. A força do deputado é 
fruto de um trabalho de atendi-
mento médico, uma espécie de 
plano de saúde da pobreza. 

MOSSORÓ. A disputa para 
deputado estadual na segunda 
maior cidade do Estado come-
çou. O empresário Jorge do Ro-
sário (Avante); o candidato do 
prefeito Alysson Bezerra, Solda-
do Jadson (Solidariedade); e a 
deputada Isolda Dantas (PT) vão 
brigar pelos votos. Os outros não 
terão tanto votos assim este ano 
em Mossoró. As urnas de outu-
bro vão comprovar. 

CONSELHO. O prefeito Alys-
son Bezerra tem recebido algu-

mas análises que mostram o im-
pacto da disputa pelo governo do 
Estado em Mossoró. Hoje, todas 
as pesquisas registradas na Jus-
tiça Eleitoral mostram vantagem 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) na cidade. Em 2018, nos dois 
turnos, Fátima derrotou na cida-
de Carlos Eduardo Alves (PDT), 
então candidato da então prefei-
ta Rosalba Ciarlini (PP), que era a 
maior liderança de Mossoró na 
época. Allyson está cauteloso.

SUPLENTE DE ROGÉRIO. O pri-
meiro suplente do pré-candidato 
a senador Rogério Marinho (PL) 
será mesmo o empresário Flávio 
Azevedo (PL), ex-presidente da 
Federação das Indústrias do RN 
(Fiern). A informação foi confir-
mada pelo próprio pré-candida-
to ontem, em entrevista à 98 FM.

FÁTIMA ADORA FÁTIMA. A go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
circulou ontem em Parnamirim. 
Era feriado municipal, em ho-
menagem à santa que inspirou o 
nome da governadora: Nossa Se-
nhora de Fátima. A santa, aliás, é 
padroeira da cidade.

REDUZIR FGTS. O Governo Fe-
deral estuda uma ampla flexibi-
lização nas regras do FGTS, sob a 
justificativa de reduzir o custo dos 
empregadores na contratação. 
Em três minutas de MPs (medidas 
provisórias), às quais o jornal Fo-
lha de S. Paulo teve acesso ontem, 
o Ministério da Economia propõe 
cortar a alíquota de contribuição 
que as empresas recolhem sobre 

o salário dos trabalhadores, de 8% 
para 2%, e reduzir a multa paga 
em caso de demissão sem justa 
causa, de 40% para 20%. Procu-
rado oficialmente, o Ministério da 
Economia não respondeu.

IMPROBIDADE. Marqueteiro 
escolhido para conduzir a cam-
panha do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) nas eleições 
deste ano, o publicitário Sidônio 
Palmeira é alvo de uma ação civil 
pública de improbidade admi-
nistrativa movida pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia.

DEGUSTA GENIPABU. Come-
çou ontem e vai até o próximo do-
mingo 15 o 1º Festival Gastronô-
nimo Degusta Genipabu, promo-
vido pela Prefeitura de Extremoz. 
E quem participou do evento no 
1º dia foi o pré-candidato a gover-
nador Fábio Dantas (Solidarieda-
de). A prefeita Jussara Sales (Pros), 
que ainda não definiu seu apoio 
nas próximas eleições, postou fo-
to com o pré-candidato nas redes 
sociais. “Um novo tempo em Ex-
tremoz”, colocou na legenda.

RECADO A JAIR. Em um novo re-
cado a Jair Bolsonaro, o presiden-
te do TSE, Edson Fachin, disse on-
tem que não vai permitir a subver-
são do processo eleitoral no Brasil. 
“Não permitiremos a subversão do 
processo eleitoral e digo com todas 
as letras para que não se tenha dú-
vida; para remover a justiça eleito-
ral de suas funções, este presiden-
te, teria antes que ser removido da 
presidência”, afirmou.
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Editorial
De estilingue a vidraça

Depois de um longo perío-
do sem aparecer publica-
mente ou dar entrevistas, 

o pré-candidato ao Senado Car-
los Eduardo Alves (PDT) ressur-
giu nesta semana. E reapareceu 
com a língua afiada, disparando 
uma verdadeira metralhadora 
verbal contra seu principal adver-
sário, o também pré-candidato 
Rogério Marinho (PL).

Resgatando escândalos rela-
cionados a Rogério, o ex-prefeito 
de Natal afirmou, em entrevista a 
este AGORA RN, que o ex-minis-
tro do governo Jair Bolsonaro tem 
a “biografia manchada pela cor-
rupção”.

Com o que o ex-prefeito não 
contava, porém, era que, 24 ho-
ras depois, seu nome também 
estaria implicado em uma práti-
ca suspeita. Apesar de ele ter dito 
na entrevista que tem mais de 30 
anos de vida pública sem ser acu-
sado de qualquer “desvio ético”, 
informações trazidas à tona pela 
imprensa mostram que o ex-pre-
feito não é incriticável.

Conforme este AGORA RN 
publicou, a prestação de contas 
do partido que Carlos Eduardo 
preside no Estado, o PDT, desper-
tou estranheza no Ministério Pú-
blico. O órgão detectou que a le-
genda alugou um imóvel perten-
cente à mulher do próprio Carlos 
Eduardo, Andréa Ramalho Alves. 
Para a procuradora Caroline Ma-
ciel, uma clara violação aos prin-
cípios da moralidade e probidade.

De fato, ao autorizar o uso de 
uma verba pública - como é o 
fundo partidário -, para alugar o 
imóvel de uma parente, no caso 
a própria esposa, Carlos Eduar-
do age de maneira inadequada. 
Pode até ser legal, mas é imoral. 

Apesar de os valores não serem 
de grande monta (R$ 2.500 por 
mês), não é adequado de toda 
forma.

Nas entrevistas que deu nesta 
semana, o ex-prefeito falou gros-
so ao se referir a Rogério, mas viu 
depois que a pré-campanha re-
serva reviravoltas que estão fora 
do controle dele. O pré-candida-
to do PDT foi do céu ao inferno 
em pouco tempo.

A situação demonstra, ainda, 
que fatos surpreendentes podem 
alterar o curso da campanha, 
que ainda nem começou oficial-
mente. Diferentemente do que 
disse em suas entrevistas, Car-
los Eduardo pode ter esqueletos 
no armário que, certamente, se-
rão exumados pelos adversários 
à medida que o encontro com 
as urnas for se aproximando. As 
contas do partido são um.

Mas há outros. O ex-prefeito, 
por exemplo, ainda corre risco de 
se tornar inelegível, em função do 
fato de que duas de suas presta-
ções de contas da época em que 
foi prefeito tiveram parecer pe-
la desaprovação no Tribunal de 
Contas. Se a Câmara Municipal, 
que tem a palavra final, manti-
ver o documento, Carlos Eduardo 
não poderá ser candidato.

Só lembrar que, nesta sema-
na, depois das críticas feitas a Ro-
gério, começou a circular nas re-
des sociais a lembrança de uma 
matéria deste AGORA RN de abril 
de 2018. Na ocasião, a reporta-
gem trazia detalhes de duas de-
lações premiadas que implicam 
Carlos Eduardo. O prefeito foi 
acusado de receber R$ 280 mil 
em propina.

Apertem os cintos. A campa-
nha ainda nem começou.
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Em entrevista ao programa 
“Repórter 98”, da 98 FM Natal, 
Carlos Eduardo disse, ainda, 
que, se for acusado de praticar 
denunciação caluniosa (acusa-
ções sem fundamentos ou pro-
vas) contra o oponente, vai “de-
senterrar as coisas” para provar 
suas declarações. “Eu aceito. 
Faça a denunciação, que a gen-
te vai desenterrar as coisas”, dis-
parou.

Assim como já tinha feito 
em entrevista ao jornal Agora 
RN, Carlos Eduardo resgatou 
na entrevista à 98 FM escânda-
los relacionados a Rogério Ma-
rinho, para ligar o nome do ex-
-ministro a casos de corrupção. 
Na entrevista, o caso que mere-
ceu mais destaque foi o da “Má-
fia do Saco Preto”.

“Quando foi presidente da 
Urbana, houve o famoso es-

cândalo do Saco Preto. Ele pre-
sidente da Urbana, o Ministé-
rio Público e a Polícia invadi-
ram a Urbana porque o lixo de 
Natal, que era colocado no sa-
co preto para pesar, ele levava 
areia no outro saco para dar o 
sobrepeso e ali era onde esta-
va a propina. Não sei como es-
tá esse processo, porque foi há 
mais de 20 anos. Eu me lembro 
da luta para não quebrarem o 

sigilo bancário dele naquela 
época”, afirmou o ex-prefeito 
de Natal.

Carlos Eduardo registrou, 
ainda, que Rogério Marinho 
responde a uma ação por pe-
culato por supostamente ter 
nomeado servidores fantasmas 
quando era presidente da Câ-
mara de Natal. No mês passa-
do, o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) negou uma ação do 

ex-ministro para trancar a ação. 
Está prevista uma audiência no 
caso para o fim de maio.

Por fim, o ex-prefeito de 
Natal citou a denúncia do jor-
nal O Estado de S. Paulo de 
que uma emenda orçamentá-
ria do relator prevê a constru-
ção de um mirante turístico 
perto de uma propriedade de 
Rogério Marinho em Monte 
das Gameleiras (RN).

Carlos Eduardo Alves reforçou denúncias em nova entrevista

“Má� a do Saco Preto”: Ligação de 
Rogério ao caso não é con� rmada

O ex-prefeito de Natal e 
pré-candidato a senador 
Carlos Eduardo Alves 

(PDT) resgatou, recentemen-
te, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, o escândalo que na 
época ficou conhecido como 
a “Máfia do Saco”. O pedetista 
atribuiu o fato ao seu possível 
concorrente à vaga no Senado 
Federal nas eleições de outu-
bro, o ex-ministro do Desenvol-
vimento Regional Rogério Ma-
rinho (PL). “Rogério Marinho 
foi presidente da Urbana e ficou 
conhecido como o famoso es-
cândalo do Saco Preto”, afirmou 
Carlos Eduardo à reportagem.

Diante das declarações, o 
AGORA RN foi em busca de 
apurar os fatos e, até o mo-
mento, não conseguiu ligar o 
ex-ministro Rogério Marinho 
ao caso. O escândalo tornou-
-se público em 2009 a partir 
de uma denúncia de Fernando 
Lucena, então presidente do 
Sindicato dos Profissionais da 
Limpeza. A denúncia foi torna-
da pública através de uma re-
portagem das jornalistas Del-
ma Lopes e Luana Ferreira, pu-
blicada no portal Nominuto. 
Lucena denunciou um esque-
ma atribuído, por ele, às em-
presas de lixo e a Companhia 
de Serviços Urbanos de Natal 
(Urbana), responsável por gerir 
a limpeza pública de Natal. De 
acordo com a denúncia feita 
em 2009, a intenção era adul-
terar os lixos para pesar mais, 
e assim pagar o valor mais caro 
do que era originalmente.

O AGORA RN pesquisou 
e não encontrou na biografia 
de Rogério Marinho se o mes-
mo, em algum momento, es-
teve à frente da Urbana. O que 
se apurou é que Josenildo Bar-
bosa, que ocupou, entre 2004 

Reportagem do Agora RN não localizou registro de que o ex-ministro sequer tenha ocupado a diretoria da Urbana

e setembro de 2008, a diretoria 
de operações da empresa, teria 
sido indicação do ex-ministro 
Rogério Marinho, que em 2005 
ocupou a presidência da Câma-
ra Municipal de Natal. Em 2009, 
a promotora de Justiça Keiviany 
Silva de Sena instaurou proce-
dimento, onde solicitou cópia 
da perícia realizada nas balan-
ças do lixão, e requisitou do di-

retor da Urbana cópia do con-
trato referente aos serviços de 
limpeza pública de Natal, e no-
tificou o diretor da Associação 
dos Caçambeiros de Natal para 
prestar depoimento. A reporta-
gem ainda não teve acesso ao 
resultado deste procedimento.

Em pesquisa realizada no si-
te do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJ-RN), a re-

portagem não conseguiu en-
contrar qualquer processo ju-
dicial em que possa apontar o 
ex-ministro Rogério Marinho 
como participante da “Máfia do 
Saco Preto”. Não se encontrou 
documentos que comprovem, 
configurem ou associem Rogé-
rio Marinho ao escândalo men-
cionado pelo ex-prefeito de Na-
tal Carlos Eduardo Alves.

Não há documentos que 
comprovem, confi gurem 

ou associem Rogério 
Marinho ao caso 

mencionado pelo ex-
prefeito de Natal 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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No início da noite desta sexta-feira 13, Apo-
di foi cenário do primeiro encontro do pre-
sidente da Assembleia, deputado Ezequiel 

Ferreira (PSDB), com o deputado federal Walter Al-
ves (MDB), indicado como vice na chapa da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). O prefeito Alan Silveira 
(MDB) foi o anfitrião do encontro, que contou ainda 
com o ex-governador Garibaldi Filho (MDB). 

O jovem prefeito Alan assinou ordem de serviço 
para a construção da Ponte do Vale, na Zona Rural. 
A ponte vai beneficiar mais de cinco mil famílias da 
região.

Desde março, Ezequiel e Walter Alves não es-
condem a afinidade entre o PSDB e MDB, sigla à 
qual Ezequiel foi filiado até 2016. Walter foi cole-
ga de Ezequiel na Assembleia Legislativa e, juntos, 
construíram uma amizade. Na política, desde 2014 
os dois fazem dobradinha em diversos municípios 
do interior. Em Apodi, este ano, a dobradinha será 

com Garibaldi. Alan apoia a dobradinha e já decla-
rou apoiou à chapa Fátima/Walter e também a can-
didatura de Rogério Marinho (PL), ao Senado.

Em Apodi, Walter Alves, Ezequiel e Garibaldi
usam verde e são recebidos pelo prefeito Alan

NOVA PESQUISA. O Agora RN 
vai publicar na próxima quinta-
-feira 19 a primeira de uma série 
de pesquisas que serão realizadas 
durante o processo eleitoral des-
te ano. O jornal encomendou ao 
Instituto Exatus um levantamen-
to para medir intenções de voto 
para governo do Estado, Senado 
e deputados estaduais e fede-
rais. Serão 2 mil entrevistas em 60 
municípios do Estado. Os núme-
ros terão margem de erro de 2,1 
pontos percentuais, com nível de 
confiança de 95%.

MÉDIO OESTE. O deputado 
Dr. Bernardo Amorim (PSDB) 
ampliou suas bases no Oeste Po-
tiguar. Hoje, segundo analistas, 
é o deputado estadual campeão 
de votos na região. Sai com uma 
dezena de prefeitos e conta ho-
je com 160 vereadores em todas 
as regiões. A força do deputado é 
fruto de um trabalho de atendi-
mento médico, uma espécie de 
plano de saúde da pobreza. 

MOSSORÓ. A disputa para 
deputado estadual na segunda 
maior cidade do Estado come-
çou. O empresário Jorge do Ro-
sário (Avante); o candidato do 
prefeito Alysson Bezerra, Solda-
do Jadson (Solidariedade); e a 
deputada Isolda Dantas (PT) vão 
brigar pelos votos. Os outros não 
terão tanto votos assim este ano 
em Mossoró. As urnas de outu-
bro vão comprovar. 

CONSELHO. O prefeito Alys-
son Bezerra tem recebido algu-

mas análises que mostram o im-
pacto da disputa pelo governo do 
Estado em Mossoró. Hoje, todas 
as pesquisas registradas na Jus-
tiça Eleitoral mostram vantagem 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) na cidade. Em 2018, nos dois 
turnos, Fátima derrotou na cida-
de Carlos Eduardo Alves (PDT), 
então candidato da então prefei-
ta Rosalba Ciarlini (PP), que era a 
maior liderança de Mossoró na 
época. Allyson está cauteloso.

SUPLENTE DE ROGÉRIO. O pri-
meiro suplente do pré-candidato 
a senador Rogério Marinho (PL) 
será mesmo o empresário Flávio 
Azevedo (PL), ex-presidente da 
Federação das Indústrias do RN 
(Fiern). A informação foi confir-
mada pelo próprio pré-candida-
to ontem, em entrevista à 98 FM.

FÁTIMA ADORA FÁTIMA. A go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
circulou ontem em Parnamirim. 
Era feriado municipal, em ho-
menagem à santa que inspirou o 
nome da governadora: Nossa Se-
nhora de Fátima. A santa, aliás, é 
padroeira da cidade.

REDUZIR FGTS. O Governo Fe-
deral estuda uma ampla flexibi-
lização nas regras do FGTS, sob a 
justificativa de reduzir o custo dos 
empregadores na contratação. 
Em três minutas de MPs (medidas 
provisórias), às quais o jornal Fo-
lha de S. Paulo teve acesso ontem, 
o Ministério da Economia propõe 
cortar a alíquota de contribuição 
que as empresas recolhem sobre 

o salário dos trabalhadores, de 8% 
para 2%, e reduzir a multa paga 
em caso de demissão sem justa 
causa, de 40% para 20%. Procu-
rado oficialmente, o Ministério da 
Economia não respondeu.

IMPROBIDADE. Marqueteiro 
escolhido para conduzir a cam-
panha do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) nas eleições 
deste ano, o publicitário Sidônio 
Palmeira é alvo de uma ação civil 
pública de improbidade admi-
nistrativa movida pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia.

DEGUSTA GENIPABU. Come-
çou ontem e vai até o próximo do-
mingo 15 o 1º Festival Gastronô-
nimo Degusta Genipabu, promo-
vido pela Prefeitura de Extremoz. 
E quem participou do evento no 
1º dia foi o pré-candidato a gover-
nador Fábio Dantas (Solidarieda-
de). A prefeita Jussara Sales (Pros), 
que ainda não definiu seu apoio 
nas próximas eleições, postou fo-
to com o pré-candidato nas redes 
sociais. “Um novo tempo em Ex-
tremoz”, colocou na legenda.

RECADO A JAIR. Em um novo re-
cado a Jair Bolsonaro, o presiden-
te do TSE, Edson Fachin, disse on-
tem que não vai permitir a subver-
são do processo eleitoral no Brasil. 
“Não permitiremos a subversão do 
processo eleitoral e digo com todas 
as letras para que não se tenha dú-
vida; para remover a justiça eleito-
ral de suas funções, este presiden-
te, teria antes que ser removido da 
presidência”, afirmou.
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Editorial
De estilingue a vidraça

Depois de um longo perío-
do sem aparecer publica-
mente ou dar entrevistas, 

o pré-candidato ao Senado Car-
los Eduardo Alves (PDT) ressur-
giu nesta semana. E reapareceu 
com a língua afiada, disparando 
uma verdadeira metralhadora 
verbal contra seu principal adver-
sário, o também pré-candidato 
Rogério Marinho (PL).

Resgatando escândalos rela-
cionados a Rogério, o ex-prefeito 
de Natal afirmou, em entrevista a 
este AGORA RN, que o ex-minis-
tro do governo Jair Bolsonaro tem 
a “biografia manchada pela cor-
rupção”.

Com o que o ex-prefeito não 
contava, porém, era que, 24 ho-
ras depois, seu nome também 
estaria implicado em uma práti-
ca suspeita. Apesar de ele ter dito 
na entrevista que tem mais de 30 
anos de vida pública sem ser acu-
sado de qualquer “desvio ético”, 
informações trazidas à tona pela 
imprensa mostram que o ex-pre-
feito não é incriticável.

Conforme este AGORA RN 
publicou, a prestação de contas 
do partido que Carlos Eduardo 
preside no Estado, o PDT, desper-
tou estranheza no Ministério Pú-
blico. O órgão detectou que a le-
genda alugou um imóvel perten-
cente à mulher do próprio Carlos 
Eduardo, Andréa Ramalho Alves. 
Para a procuradora Caroline Ma-
ciel, uma clara violação aos prin-
cípios da moralidade e probidade.

De fato, ao autorizar o uso de 
uma verba pública - como é o 
fundo partidário -, para alugar o 
imóvel de uma parente, no caso 
a própria esposa, Carlos Eduar-
do age de maneira inadequada. 
Pode até ser legal, mas é imoral. 

Apesar de os valores não serem 
de grande monta (R$ 2.500 por 
mês), não é adequado de toda 
forma.

Nas entrevistas que deu nesta 
semana, o ex-prefeito falou gros-
so ao se referir a Rogério, mas viu 
depois que a pré-campanha re-
serva reviravoltas que estão fora 
do controle dele. O pré-candida-
to do PDT foi do céu ao inferno 
em pouco tempo.

A situação demonstra, ainda, 
que fatos surpreendentes podem 
alterar o curso da campanha, 
que ainda nem começou oficial-
mente. Diferentemente do que 
disse em suas entrevistas, Car-
los Eduardo pode ter esqueletos 
no armário que, certamente, se-
rão exumados pelos adversários 
à medida que o encontro com 
as urnas for se aproximando. As 
contas do partido são um.

Mas há outros. O ex-prefeito, 
por exemplo, ainda corre risco de 
se tornar inelegível, em função do 
fato de que duas de suas presta-
ções de contas da época em que 
foi prefeito tiveram parecer pe-
la desaprovação no Tribunal de 
Contas. Se a Câmara Municipal, 
que tem a palavra final, manti-
ver o documento, Carlos Eduardo 
não poderá ser candidato.

Só lembrar que, nesta sema-
na, depois das críticas feitas a Ro-
gério, começou a circular nas re-
des sociais a lembrança de uma 
matéria deste AGORA RN de abril 
de 2018. Na ocasião, a reporta-
gem trazia detalhes de duas de-
lações premiadas que implicam 
Carlos Eduardo. O prefeito foi 
acusado de receber R$ 280 mil 
em propina.

Apertem os cintos. A campa-
nha ainda nem começou.
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Em entrevista ao programa 
“Repórter 98”, da 98 FM Natal, 
Carlos Eduardo disse, ainda, 
que, se for acusado de praticar 
denunciação caluniosa (acusa-
ções sem fundamentos ou pro-
vas) contra o oponente, vai “de-
senterrar as coisas” para provar 
suas declarações. “Eu aceito. 
Faça a denunciação, que a gen-
te vai desenterrar as coisas”, dis-
parou.

Assim como já tinha feito 
em entrevista ao jornal Agora 
RN, Carlos Eduardo resgatou 
na entrevista à 98 FM escânda-
los relacionados a Rogério Ma-
rinho, para ligar o nome do ex-
-ministro a casos de corrupção. 
Na entrevista, o caso que mere-
ceu mais destaque foi o da “Má-
fia do Saco Preto”.

“Quando foi presidente da 
Urbana, houve o famoso es-

cândalo do Saco Preto. Ele pre-
sidente da Urbana, o Ministé-
rio Público e a Polícia invadi-
ram a Urbana porque o lixo de 
Natal, que era colocado no sa-
co preto para pesar, ele levava 
areia no outro saco para dar o 
sobrepeso e ali era onde esta-
va a propina. Não sei como es-
tá esse processo, porque foi há 
mais de 20 anos. Eu me lembro 
da luta para não quebrarem o 

sigilo bancário dele naquela 
época”, afirmou o ex-prefeito 
de Natal.

Carlos Eduardo registrou, 
ainda, que Rogério Marinho 
responde a uma ação por pe-
culato por supostamente ter 
nomeado servidores fantasmas 
quando era presidente da Câ-
mara de Natal. No mês passa-
do, o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) negou uma ação do 

ex-ministro para trancar a ação. 
Está prevista uma audiência no 
caso para o fim de maio.

Por fim, o ex-prefeito de 
Natal citou a denúncia do jor-
nal O Estado de S. Paulo de 
que uma emenda orçamentá-
ria do relator prevê a constru-
ção de um mirante turístico 
perto de uma propriedade de 
Rogério Marinho em Monte 
das Gameleiras (RN).

Carlos Eduardo Alves reforçou denúncias em nova entrevista

“Má� a do Saco Preto”: Ligação de 
Rogério ao caso não é con� rmada

O ex-prefeito de Natal e 
pré-candidato a senador 
Carlos Eduardo Alves 

(PDT) resgatou, recentemen-
te, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, o escândalo que na 
época ficou conhecido como 
a “Máfia do Saco”. O pedetista 
atribuiu o fato ao seu possível 
concorrente à vaga no Senado 
Federal nas eleições de outu-
bro, o ex-ministro do Desenvol-
vimento Regional Rogério Ma-
rinho (PL). “Rogério Marinho 
foi presidente da Urbana e ficou 
conhecido como o famoso es-
cândalo do Saco Preto”, afirmou 
Carlos Eduardo à reportagem.

Diante das declarações, o 
AGORA RN foi em busca de 
apurar os fatos e, até o mo-
mento, não conseguiu ligar o 
ex-ministro Rogério Marinho 
ao caso. O escândalo tornou-
-se público em 2009 a partir 
de uma denúncia de Fernando 
Lucena, então presidente do 
Sindicato dos Profissionais da 
Limpeza. A denúncia foi torna-
da pública através de uma re-
portagem das jornalistas Del-
ma Lopes e Luana Ferreira, pu-
blicada no portal Nominuto. 
Lucena denunciou um esque-
ma atribuído, por ele, às em-
presas de lixo e a Companhia 
de Serviços Urbanos de Natal 
(Urbana), responsável por gerir 
a limpeza pública de Natal. De 
acordo com a denúncia feita 
em 2009, a intenção era adul-
terar os lixos para pesar mais, 
e assim pagar o valor mais caro 
do que era originalmente.

O AGORA RN pesquisou 
e não encontrou na biografia 
de Rogério Marinho se o mes-
mo, em algum momento, es-
teve à frente da Urbana. O que 
se apurou é que Josenildo Bar-
bosa, que ocupou, entre 2004 

Reportagem do Agora RN não localizou registro de que o ex-ministro sequer tenha ocupado a diretoria da Urbana

e setembro de 2008, a diretoria 
de operações da empresa, teria 
sido indicação do ex-ministro 
Rogério Marinho, que em 2005 
ocupou a presidência da Câma-
ra Municipal de Natal. Em 2009, 
a promotora de Justiça Keiviany 
Silva de Sena instaurou proce-
dimento, onde solicitou cópia 
da perícia realizada nas balan-
ças do lixão, e requisitou do di-

retor da Urbana cópia do con-
trato referente aos serviços de 
limpeza pública de Natal, e no-
tificou o diretor da Associação 
dos Caçambeiros de Natal para 
prestar depoimento. A reporta-
gem ainda não teve acesso ao 
resultado deste procedimento.

Em pesquisa realizada no si-
te do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJ-RN), a re-

portagem não conseguiu en-
contrar qualquer processo ju-
dicial em que possa apontar o 
ex-ministro Rogério Marinho 
como participante da “Máfia do 
Saco Preto”. Não se encontrou 
documentos que comprovem, 
configurem ou associem Rogé-
rio Marinho ao escândalo men-
cionado pelo ex-prefeito de Na-
tal Carlos Eduardo Alves.

Não há documentos que 
comprovem, confi gurem 

ou associem Rogério 
Marinho ao caso 

mencionado pelo ex-
prefeito de Natal 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



A greve dos profissionais da 
saúde de Natal, iniciada 
no dia 11 de abril, foi sus-

pensa nesta sexta-feira 13, após 
a categoria ter aceitado propos-
ta da Prefeitura Municipal, que 
se comprometeu a conceder re-
ajuste de 24,77% para técnicos e 
9% para enfermeiros, médicos e 
nutricionistas. Também será con-
cedido aumento de 62,97% para 
assistentes de saúde, de nível mé-
dio, e 69,66% para dois auxiliares 
de nível fundamental. Com o mo-
vimento suspenso, eles se mante-
rão em estado de greve, para ob-
servação do cumprimento dos 
pontos acordados.

De acordo o Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde do Es-
tado (Sindsaúde), a mobilização, 
que completou 32 dias, foi consi-
derada vitoriosa porque os pro-
fissionais conseguiram “avanço 
nas pautas mais importantes”. Os 
profissionais também conside-
raram a possibilidade de judicia-
lização do movimento, para sus-
pender o movimento.

Entre os pontos destacados 

pela entidade, estão: isonomia 
para os profissionais do grupo 
“Assistente em Saúde”, que rece-
berão em conformidade com a 
tabela de técnico e a formação 
futura de comissão permanen-
te para a da implantação e pa-
gamento retroativo das gratifica-

ções, adicionais de insalubrida-
de, adicionais noturnos, atualiza-
ção de quinquênios, progressões 
funcionais e revisão do PCCV, 
cuja data da primeira reunião se-
rá até a primeira quinzena de ju-
nho.

“Os trabalhadores deram um 

show de compromisso e empe-
nho no movimento grevista. Fo-
ram mais de trinta dias enfren-
tando chuva, sol, o próprio can-
saço, o assédio moral dos ges-
tores nos locais de trabalho, os 
ataques da mídia hegemônica 
que muitas vezes criminalizou o 

movimen dato, a pequena par-
te da população que não enten-
de e não apoiou a greve, enfim, a 
categoria fez história e, com cer-
teza, seguirá fazendo”, afirmou a 
diretoria do sindicato, em nota 
oficial.

O Sindsaúde informou que, 
apesar da suspensão do movi-
mento, a categoria permanece-
rá atenta à realização do com-
promisso firmado pela Prefei-
tura de Natal, sob risco de a ca-
tegoria retomar a paralisação 
das atividades caso o municí-
pio desrespeite o acordo firma-
do nesta sexta. “A luta não para”, 
escreveu.

Na última quarta 11, quando a 
greve completou um mês, os ser-
vidores da Saúde realizaram ato 
unificado em frente ao Paço Mu-
nicipal, na Cidade Alta, quando 
rejeitaram, mais uma vez, a ofer-
ta de reajuste de 8% da Prefeitu-
ra para uma parte da categoria. O 
índice, segundo os grevistas, esta-
va abaixo das perdas salariais nos 
últimos oito anos sem data-base. 
Eles também consideraram o va-
lor injusto sobretudo com os tra-
balhadores que atuaram na linha 
de frente do combate à Covid-
-19.
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O presidente estadual e vi-
ce-presidente nacional do 
União Brasil, ex-senador 

José Agripino Maia, confirmou 
que se reuniu, na quinta-feira 12, 
com o pré-candidato ao gover-
no do Rio Grande do Norte Fábio 
Dantas (Solidariedade). O ex-se-
nador disse que foi uma conversa 
cordial e não houve o tom de ne-
gociações partidária. “Não houve 
qualquer menção, nem manifes-
tação de adesão do União Brasil 
à pré-candidatura de Fábio Dan-
tas. Foi mais uma conversa cor-
dial. Eu atendo a todos que me 
procuram para conversar”, disse 
José Agripino.

O ex-senador comentou que 
no encontro existiram trocas de 

opinião. “Como já falei foi uma 
visita marcada pela cordialidade. 
Foi uma longa conversa sobre o 
Rio Grande do Norte, sobre os fa-
tos recentes. Conversamos sobre 
política, mas de uma forma ge-
ral, questões partidárias, sem se 
ater à adesão às chapas majori-
tárias”, declarou o presidente do 
União Brasil.

José Agripino Maia esclareceu 
que seu partido está focado nas 
eleições proporcionais. “Nosso 
partido trabalha no RN para for-
mar uma nominata forte, tanto 
para deputado estadual, quanto 
para federal. Eu tenho me reuni-
do com os pré-candidatos à As-
sembleia Legislativa e à Câmara 
Federal para debatermos sobre 

“Conversa marcada pela cordialidade”, 
diz Agripino, após encontro com Fábio

Presidente estadual do União Brasil e pré-candidato se encontraram nesta quinta

as propostas de cada um. Em re-
lação à majoritária, o partido não 
cogitou nomes para disputa esta-
dual, temos Luciano Bivar como 

nosso candidato à Presidência da 
República. Qualquer manifesta-
ção em relação à majoritária es-
tadual diz respeito, apenas, ao 

nosso tempo no horário eleitoral 
gratuito de rádio e TV”, frisou o 
ex-senador.

Sobre possível indicação na 
vaga de vice na chapa encabeçada 
pelo pré-candidato Fábio Dantas, 
Agripino foi enfático ao reafirmar 
que não se justifica indicar nomes 
para compor a eleição estadual, 
visto que as candidaturas ao go-
verno que estão postas têm víncu-
los com candidaturas à Presidên-
cia da República.

As afirmações do presiden-
te estadual do União Brasil fo-
ram confirmadas pelo pré-can-
didato Fábio Dantas. “Eu gosto 
de dialogar, então, fui conversar 
com o senador José Agripino, e 
trocamos ideias sobre o nosso 
Estado (o Rio Grande do Norte) 
e sobre o Brasil. Falei dos meus 
projetos, das minhas priorida-
des. Sem dúvida foi uma tar-
de enriquecedora e agradável”, 
pontuou Fábio Dantas, infor-
mando que a escolha do nome 
para se unir à ele na chapa de 
oposição à governadora Fátima 
Bezerra (PT) será escolhido no 
momento oportuno.

Clima tranquilo

ARQUIVO PESSOAL

Servidores da Saúde de Natal acabam 
greve após Prefeitura aceitar reajuste
Município de Natal se comprometeu a conceder 24% de aumento salarial para técnicos e 9% para médicos e enfermeiros

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Servidores da Saúde se manterão em estado de greve, para observação do cumprimento dos pontos acordados

DIVULGAÇÃO SINDSAÚDE
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“A coisa se precipitou, acho 
que deveria ter havido 
mais discussões em ja-

neiro, mas como precipitou-se 
e foi-se atropelando processos, 
agora a gente tem que lidar com 
isso”, declarou o senador da Re-
pública Jean Paul Prates (PT) 
sobre o processo que levou ao 
anúncio do apoio do PT no Rio 
Grande do Norte à pré-candida-
tura do ex-prefeito de Natal e lí-
der do potiguar do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, ao Congresso Na-
cional.

“Eu não tenho dúvida nenhu-
ma que eu tinha, e tenho, poten-

cial, a qualquer momento, para 
entrar no jogo eleitoral e não fa-
zer feio”, admitiu Jean Paul Prates 
caso tivesse tido a oportunidade 
de ter sido o nome escolhido pela 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
buscar a sua reeleição no Senado 
Federal.

No entanto, o senador não 
considera desprestígio ou des-
merecimento algum o fato da 
sigla ter decidido por ele ser su-
plente de Carlos Eduardo. E lem-
brou que saiu do “banco de reser-
vas para substituir a camisa 10 do 
time”, neste caso, a governado-
ra Fátima Bezerra em 2018. “Fiz 
meus golzinhos”, disse.

“Eu sou um cara de partido. 
Vejo essa questão como um ti-
me de futebol, que você tem um 

técnico. Porém, no PT, a figura do 
técnico não é uma pessoa só, é o 
partido, por isso me filiei à legen-
da. O partido é quem escala o ti-
me e sou um membro do plantel, 
então, pode me escalar para ser 
suplente ou para outra função, 
tenho a opção de aceitar ou não. 
É uma questão pessoal. Neste ca-
so, me coloquei à disposição pa-
ra o Senado na condição de titu-
lar ou suplente. Eu não considero 
demérito nem rebaixamento al-
gum. É questão de você ter joga-
dores em um time, e me conside-
ro um deles, cada um tem a sua 
posição”, afirmou.

De acordo com Jean Paul Pra-
tes, ele vê Carlos Eduardo como 
um representante da legenda 
PDT, que o PT no Estado, como 

Para Jean, aliança de PT e PDT foi precipitada

partido, resolveu trazer para a lu-
ta pelo Senado. “No jogo eleito-
ral de agora é o PT, PDT e MDB, 

se as figuras desses dois partidos 
são Alves isso é um problema dos 
partidos”, disse.

RAFAEL MOTTA. Sobre a pos-
sibilidade do deputado federal 
e líder estadual do PSB, que tem 
o desejo de viabilizar a sua can-
didatura ao Senado no lugar de 
Carlos Eduardo, Jean Paul Prates 
declarou que acha que isso pode 
ser superado com tranquilidade 
e calma. “Rafael Motta é um ca-
ra que tem muito diálogo conos-
co, partido e a governadora, tem 
a posição de apoio desde o início 
ao governo do Estado, tem uma 
posição de apoio firme a Lula, 
acho que isso vai nas próximas 
semanas se resolver de uma for-
ma ou de outra”, pontuou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Adenilson Costa
Repórter de Política

 Jean: “Me coloquei à disposição do PT”

Divanilton: “O partido reorganiza suas energias pelo seu fortalecimento”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO 

Disputa pelo Senado

Futuro político de Antenor 
Roberto ainda é incerto

PCdoB luta para 
que vice-governador 

ocupe pelo menos 
a 1ª suplente ao 
Senado Federal

“Teve tratativas, 
no plano local e 
nacional, sobre o 
futuro papel de 
Antenor Roberto. 
Esperamos que 
tais entendimentos 
se concretizem, 
efetivando-o como 
1º suplente de 
Carlos Eduardo”

Divanilton Pereira
Presidente do PCdoB no RN

Com a vaga de vice-governa-
dor entregue ao deputado 
federal Walter Alves (MDB), 

na chapa majoritária encabeçada 
pela governado Fátima Bezerra 
(PT), o atual vice da gestora petis-
ta, Antenor Roberto (PCdoB), es-
tá com seu futuro político incerto. 
O PCdoB no Rio Grande do Nor-
te vem travando uma batalha por 
espaço na majoritária, que busca 
a reeleição da gestora petista.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 13, 
o presidente estadual do PCdoB, 
Divanilton Pereira, declarou que 
o partido, teve várias tratativas no 
plano local e nacional sobre o fu-
turo papel do atual vice-governa-
dor Antenor Roberto. A expectativa 
é que tais entendimentos se con-
cretizem, efetivando-o como o pri-
meiro suplente de Carlos Eduardo 
Alves (PDT) ao Senado Federal.

“A continuidade da exitosa 
participação de Antenor Roberto 
na vice-governadoria, seria a ex-
pressão de uma amálgama pro-
gramática mais sólida, publica-
mente visível entre ele e a gover-
nadora. Apesar da nossa diver-
gência pela escolha, respeitamos. 
Porém, o partido reorganiza as 
suas energias pelo seu fortaleci-
mento e em torno dele, se remo-

tiva e já se lançou em busca dos 
nossos objetivos políticos e elei-
torais deste ano. A história res-
ponderá sobre as opções feitas 
por alguns”, ressaltou.

Questionado se, caso Antenor 
Roberto não ocupe a vaga de 1ª 
suplência ao Senado Federal, ele 
poderá concorrer a algum cargo 
eletivo nas eleições desse ano, o 
presidente estadual do PCdoB foi 
enfático. “Não consideramos es-
sa hipótese. O PCdoB, conforme 
sinalizações anteriores, reivindi-
ca a 1ª suplência”, afirmou.

“Antenor Roberto é um par-
tícipe ativo na gestão estadual. A 
governadora atribuiu a ele inú-
meras missões, com destaque 
para a elaboração do plano esta-
dual da segurança pública. Além 
disso, a convite da própria gover-
nadora Fátima Bezerra, está sem-
pre presente em diversos outros 
eventos governamentais, princi-
palmente, nos das realizações da 
gestão em vários municípios”, ex-
plicou.

Ele reiterou que Antenor, além 
de ser servidor público e vice-go-
vernador, é um ativo do quadro 
político local e nacional do PC-
doB. E como tal, está à disposição 
para integrar a disputa eleitoral 
deste ano e ser o 1º suplente de 
Carlos Eduardo.

“A militância e o sistema dire-
tivo do PCdoB potiguar já deram 
publicidade às nossas opiniões. 

Elas estão fundamentadas de que 
esse inédito ciclo inaugurado por 
Fátima e Antenor em 2018, tenha 
uma larga longevidade que pos-
sibilite a efetivação de um proje-
to estadual de desenvolvimento. 
Sem isso, provavelmente, ficare-
mos disputando narrativas sobre 
o modo das gestões”, disse.

‘Fragilização da oposição é 
consequência da escolha de Fá-
tima’, diz

Sobre o fato da governadora 
Fátima Bezerra e sua equipe ter 
escolhido Carlos Eduardo Alves 
para o Senado, ao invés de optar 
por Rafael Motta (PSB), aliado da 
governadora a nível local e nacio-
nal, inclusive com o PSB indican-
do Geraldo Alckmin para ser o 

vice de Lula (PT), Divanilton Pe-
reira explicou que respeita a legi-
timidade dos partidos do campo 
situacionista, em apresentar suas 
aspirações. 

“Contudo, nesse processo 
eleitoral com novos ingredientes 
– sem coligações proporcionais, 
federações partidárias – algumas 
fases das tradicionais campanhas 
foram antecipadas. Já houve o 
tempo dos partidos – nominatas, 
janelas partidárias, composições 
majoritárias – e se deu largada 
mais intensamente o tempo da 
política”, disse.

E continuou enfatizando que, 
“rever estratégias eleitorais, repito, 
tem legitimidade, mas neste mo-
mento fragiliza o alcance dos ob-

jetivos prioritários do bloco gover-
nista que é reeleger Fátima Bezer-
ra e derrotar o bolsonarismo local, 
em particular a sua maior repre-
sentação, o pré-candidato ao Se-
nado, Rogério Marinho”.

Segundo o presidente estadu-
al do PCdoB, nessa direção, ele 
não considera que haja contradi-
ção e que a governadora Fátima 
Bezerra fez a sua escolha com ba-
se nos objetivos maiores. “A atual 
fragilização da oposição é conse-
quência da correta escolha feita 
pela governadora por Carlos Edu-
ardo Alves”, finalizou. 



A greve dos profissionais da 
saúde de Natal, iniciada 
no dia 11 de abril, foi sus-

pensa nesta sexta-feira 13, após 
a categoria ter aceitado propos-
ta da Prefeitura Municipal, que 
se comprometeu a conceder re-
ajuste de 24,77% para técnicos e 
9% para enfermeiros, médicos e 
nutricionistas. Também será con-
cedido aumento de 62,97% para 
assistentes de saúde, de nível mé-
dio, e 69,66% para dois auxiliares 
de nível fundamental. Com o mo-
vimento suspenso, eles se mante-
rão em estado de greve, para ob-
servação do cumprimento dos 
pontos acordados.

De acordo o Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde do Es-
tado (Sindsaúde), a mobilização, 
que completou 32 dias, foi consi-
derada vitoriosa porque os pro-
fissionais conseguiram “avanço 
nas pautas mais importantes”. Os 
profissionais também conside-
raram a possibilidade de judicia-
lização do movimento, para sus-
pender o movimento.

Entre os pontos destacados 

pela entidade, estão: isonomia 
para os profissionais do grupo 
“Assistente em Saúde”, que rece-
berão em conformidade com a 
tabela de técnico e a formação 
futura de comissão permanen-
te para a da implantação e pa-
gamento retroativo das gratifica-

ções, adicionais de insalubrida-
de, adicionais noturnos, atualiza-
ção de quinquênios, progressões 
funcionais e revisão do PCCV, 
cuja data da primeira reunião se-
rá até a primeira quinzena de ju-
nho.

“Os trabalhadores deram um 

show de compromisso e empe-
nho no movimento grevista. Fo-
ram mais de trinta dias enfren-
tando chuva, sol, o próprio can-
saço, o assédio moral dos ges-
tores nos locais de trabalho, os 
ataques da mídia hegemônica 
que muitas vezes criminalizou o 

movimen dato, a pequena par-
te da população que não enten-
de e não apoiou a greve, enfim, a 
categoria fez história e, com cer-
teza, seguirá fazendo”, afirmou a 
diretoria do sindicato, em nota 
oficial.

O Sindsaúde informou que, 
apesar da suspensão do movi-
mento, a categoria permanece-
rá atenta à realização do com-
promisso firmado pela Prefei-
tura de Natal, sob risco de a ca-
tegoria retomar a paralisação 
das atividades caso o municí-
pio desrespeite o acordo firma-
do nesta sexta. “A luta não para”, 
escreveu.

Na última quarta 11, quando a 
greve completou um mês, os ser-
vidores da Saúde realizaram ato 
unificado em frente ao Paço Mu-
nicipal, na Cidade Alta, quando 
rejeitaram, mais uma vez, a ofer-
ta de reajuste de 8% da Prefeitu-
ra para uma parte da categoria. O 
índice, segundo os grevistas, esta-
va abaixo das perdas salariais nos 
últimos oito anos sem data-base. 
Eles também consideraram o va-
lor injusto sobretudo com os tra-
balhadores que atuaram na linha 
de frente do combate à Covid-
-19.
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O presidente estadual e vi-
ce-presidente nacional do 
União Brasil, ex-senador 

José Agripino Maia, confirmou 
que se reuniu, na quinta-feira 12, 
com o pré-candidato ao gover-
no do Rio Grande do Norte Fábio 
Dantas (Solidariedade). O ex-se-
nador disse que foi uma conversa 
cordial e não houve o tom de ne-
gociações partidária. “Não houve 
qualquer menção, nem manifes-
tação de adesão do União Brasil 
à pré-candidatura de Fábio Dan-
tas. Foi mais uma conversa cor-
dial. Eu atendo a todos que me 
procuram para conversar”, disse 
José Agripino.

O ex-senador comentou que 
no encontro existiram trocas de 

opinião. “Como já falei foi uma 
visita marcada pela cordialidade. 
Foi uma longa conversa sobre o 
Rio Grande do Norte, sobre os fa-
tos recentes. Conversamos sobre 
política, mas de uma forma ge-
ral, questões partidárias, sem se 
ater à adesão às chapas majori-
tárias”, declarou o presidente do 
União Brasil.

José Agripino Maia esclareceu 
que seu partido está focado nas 
eleições proporcionais. “Nosso 
partido trabalha no RN para for-
mar uma nominata forte, tanto 
para deputado estadual, quanto 
para federal. Eu tenho me reuni-
do com os pré-candidatos à As-
sembleia Legislativa e à Câmara 
Federal para debatermos sobre 

“Conversa marcada pela cordialidade”, 
diz Agripino, após encontro com Fábio

Presidente estadual do União Brasil e pré-candidato se encontraram nesta quinta

as propostas de cada um. Em re-
lação à majoritária, o partido não 
cogitou nomes para disputa esta-
dual, temos Luciano Bivar como 

nosso candidato à Presidência da 
República. Qualquer manifesta-
ção em relação à majoritária es-
tadual diz respeito, apenas, ao 

nosso tempo no horário eleitoral 
gratuito de rádio e TV”, frisou o 
ex-senador.

Sobre possível indicação na 
vaga de vice na chapa encabeçada 
pelo pré-candidato Fábio Dantas, 
Agripino foi enfático ao reafirmar 
que não se justifica indicar nomes 
para compor a eleição estadual, 
visto que as candidaturas ao go-
verno que estão postas têm víncu-
los com candidaturas à Presidên-
cia da República.

As afirmações do presiden-
te estadual do União Brasil fo-
ram confirmadas pelo pré-can-
didato Fábio Dantas. “Eu gosto 
de dialogar, então, fui conversar 
com o senador José Agripino, e 
trocamos ideias sobre o nosso 
Estado (o Rio Grande do Norte) 
e sobre o Brasil. Falei dos meus 
projetos, das minhas priorida-
des. Sem dúvida foi uma tar-
de enriquecedora e agradável”, 
pontuou Fábio Dantas, infor-
mando que a escolha do nome 
para se unir à ele na chapa de 
oposição à governadora Fátima 
Bezerra (PT) será escolhido no 
momento oportuno.

Clima tranquilo

ARQUIVO PESSOAL

Servidores da Saúde de Natal acabam 
greve após Prefeitura aceitar reajuste
Município de Natal se comprometeu a conceder 24% de aumento salarial para técnicos e 9% para médicos e enfermeiros

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Servidores da Saúde se manterão em estado de greve, para observação do cumprimento dos pontos acordados

DIVULGAÇÃO SINDSAÚDE
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“A coisa se precipitou, acho 
que deveria ter havido 
mais discussões em ja-

neiro, mas como precipitou-se 
e foi-se atropelando processos, 
agora a gente tem que lidar com 
isso”, declarou o senador da Re-
pública Jean Paul Prates (PT) 
sobre o processo que levou ao 
anúncio do apoio do PT no Rio 
Grande do Norte à pré-candida-
tura do ex-prefeito de Natal e lí-
der do potiguar do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, ao Congresso Na-
cional.

“Eu não tenho dúvida nenhu-
ma que eu tinha, e tenho, poten-

cial, a qualquer momento, para 
entrar no jogo eleitoral e não fa-
zer feio”, admitiu Jean Paul Prates 
caso tivesse tido a oportunidade 
de ter sido o nome escolhido pela 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
buscar a sua reeleição no Senado 
Federal.

No entanto, o senador não 
considera desprestígio ou des-
merecimento algum o fato da 
sigla ter decidido por ele ser su-
plente de Carlos Eduardo. E lem-
brou que saiu do “banco de reser-
vas para substituir a camisa 10 do 
time”, neste caso, a governado-
ra Fátima Bezerra em 2018. “Fiz 
meus golzinhos”, disse.

“Eu sou um cara de partido. 
Vejo essa questão como um ti-
me de futebol, que você tem um 

técnico. Porém, no PT, a figura do 
técnico não é uma pessoa só, é o 
partido, por isso me filiei à legen-
da. O partido é quem escala o ti-
me e sou um membro do plantel, 
então, pode me escalar para ser 
suplente ou para outra função, 
tenho a opção de aceitar ou não. 
É uma questão pessoal. Neste ca-
so, me coloquei à disposição pa-
ra o Senado na condição de titu-
lar ou suplente. Eu não considero 
demérito nem rebaixamento al-
gum. É questão de você ter joga-
dores em um time, e me conside-
ro um deles, cada um tem a sua 
posição”, afirmou.

De acordo com Jean Paul Pra-
tes, ele vê Carlos Eduardo como 
um representante da legenda 
PDT, que o PT no Estado, como 

Para Jean, aliança de PT e PDT foi precipitada

partido, resolveu trazer para a lu-
ta pelo Senado. “No jogo eleito-
ral de agora é o PT, PDT e MDB, 

se as figuras desses dois partidos 
são Alves isso é um problema dos 
partidos”, disse.

RAFAEL MOTTA. Sobre a pos-
sibilidade do deputado federal 
e líder estadual do PSB, que tem 
o desejo de viabilizar a sua can-
didatura ao Senado no lugar de 
Carlos Eduardo, Jean Paul Prates 
declarou que acha que isso pode 
ser superado com tranquilidade 
e calma. “Rafael Motta é um ca-
ra que tem muito diálogo conos-
co, partido e a governadora, tem 
a posição de apoio desde o início 
ao governo do Estado, tem uma 
posição de apoio firme a Lula, 
acho que isso vai nas próximas 
semanas se resolver de uma for-
ma ou de outra”, pontuou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Adenilson Costa
Repórter de Política

 Jean: “Me coloquei à disposição do PT”

Divanilton: “O partido reorganiza suas energias pelo seu fortalecimento”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO 

Disputa pelo Senado

Futuro político de Antenor 
Roberto ainda é incerto

PCdoB luta para 
que vice-governador 

ocupe pelo menos 
a 1ª suplente ao 
Senado Federal

“Teve tratativas, 
no plano local e 
nacional, sobre o 
futuro papel de 
Antenor Roberto. 
Esperamos que 
tais entendimentos 
se concretizem, 
efetivando-o como 
1º suplente de 
Carlos Eduardo”

Divanilton Pereira
Presidente do PCdoB no RN

Com a vaga de vice-governa-
dor entregue ao deputado 
federal Walter Alves (MDB), 

na chapa majoritária encabeçada 
pela governado Fátima Bezerra 
(PT), o atual vice da gestora petis-
ta, Antenor Roberto (PCdoB), es-
tá com seu futuro político incerto. 
O PCdoB no Rio Grande do Nor-
te vem travando uma batalha por 
espaço na majoritária, que busca 
a reeleição da gestora petista.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta sexta-feira 13, 
o presidente estadual do PCdoB, 
Divanilton Pereira, declarou que 
o partido, teve várias tratativas no 
plano local e nacional sobre o fu-
turo papel do atual vice-governa-
dor Antenor Roberto. A expectativa 
é que tais entendimentos se con-
cretizem, efetivando-o como o pri-
meiro suplente de Carlos Eduardo 
Alves (PDT) ao Senado Federal.

“A continuidade da exitosa 
participação de Antenor Roberto 
na vice-governadoria, seria a ex-
pressão de uma amálgama pro-
gramática mais sólida, publica-
mente visível entre ele e a gover-
nadora. Apesar da nossa diver-
gência pela escolha, respeitamos. 
Porém, o partido reorganiza as 
suas energias pelo seu fortaleci-
mento e em torno dele, se remo-

tiva e já se lançou em busca dos 
nossos objetivos políticos e elei-
torais deste ano. A história res-
ponderá sobre as opções feitas 
por alguns”, ressaltou.

Questionado se, caso Antenor 
Roberto não ocupe a vaga de 1ª 
suplência ao Senado Federal, ele 
poderá concorrer a algum cargo 
eletivo nas eleições desse ano, o 
presidente estadual do PCdoB foi 
enfático. “Não consideramos es-
sa hipótese. O PCdoB, conforme 
sinalizações anteriores, reivindi-
ca a 1ª suplência”, afirmou.

“Antenor Roberto é um par-
tícipe ativo na gestão estadual. A 
governadora atribuiu a ele inú-
meras missões, com destaque 
para a elaboração do plano esta-
dual da segurança pública. Além 
disso, a convite da própria gover-
nadora Fátima Bezerra, está sem-
pre presente em diversos outros 
eventos governamentais, princi-
palmente, nos das realizações da 
gestão em vários municípios”, ex-
plicou.

Ele reiterou que Antenor, além 
de ser servidor público e vice-go-
vernador, é um ativo do quadro 
político local e nacional do PC-
doB. E como tal, está à disposição 
para integrar a disputa eleitoral 
deste ano e ser o 1º suplente de 
Carlos Eduardo.

“A militância e o sistema dire-
tivo do PCdoB potiguar já deram 
publicidade às nossas opiniões. 

Elas estão fundamentadas de que 
esse inédito ciclo inaugurado por 
Fátima e Antenor em 2018, tenha 
uma larga longevidade que pos-
sibilite a efetivação de um proje-
to estadual de desenvolvimento. 
Sem isso, provavelmente, ficare-
mos disputando narrativas sobre 
o modo das gestões”, disse.

‘Fragilização da oposição é 
consequência da escolha de Fá-
tima’, diz

Sobre o fato da governadora 
Fátima Bezerra e sua equipe ter 
escolhido Carlos Eduardo Alves 
para o Senado, ao invés de optar 
por Rafael Motta (PSB), aliado da 
governadora a nível local e nacio-
nal, inclusive com o PSB indican-
do Geraldo Alckmin para ser o 

vice de Lula (PT), Divanilton Pe-
reira explicou que respeita a legi-
timidade dos partidos do campo 
situacionista, em apresentar suas 
aspirações. 

“Contudo, nesse processo 
eleitoral com novos ingredientes 
– sem coligações proporcionais, 
federações partidárias – algumas 
fases das tradicionais campanhas 
foram antecipadas. Já houve o 
tempo dos partidos – nominatas, 
janelas partidárias, composições 
majoritárias – e se deu largada 
mais intensamente o tempo da 
política”, disse.

E continuou enfatizando que, 
“rever estratégias eleitorais, repito, 
tem legitimidade, mas neste mo-
mento fragiliza o alcance dos ob-

jetivos prioritários do bloco gover-
nista que é reeleger Fátima Bezer-
ra e derrotar o bolsonarismo local, 
em particular a sua maior repre-
sentação, o pré-candidato ao Se-
nado, Rogério Marinho”.

Segundo o presidente estadu-
al do PCdoB, nessa direção, ele 
não considera que haja contradi-
ção e que a governadora Fátima 
Bezerra fez a sua escolha com ba-
se nos objetivos maiores. “A atual 
fragilização da oposição é conse-
quência da correta escolha feita 
pela governadora por Carlos Edu-
ardo Alves”, finalizou. 



Conhecida como “nude”, a 
foto íntima foi fortemen-
te estimulada com a che-

gada de novas tecnologias, es-
pecialmente com o uso do ce-
lular para registro de imagens 
e da internet para compartilha-
mento. Fazer esse tipo de regis-
tro e enviar para pessoas próxi-
mas não configura nenhum ti-
po de delito, desde que os en-
volvidos sejam maiores e ca-
pazes. Trata-se apenas de uma 
forma saudável de reforçar vín-
culos de intimidade e cumplici-
dade entre as pessoas.

A prática se torna um crime, 
no entanto, quando esses regis-
tros vazam. Isso 
pode acontecer 
de duas manei-
ras: por meio 
de invasão de 
dispositivos co-
mo celulares 
e computado-
res ou quando 
compartilhado 
sem autoriza-
ção. Ambos fo-
ram tipificados 
recentemente, 
em resposta ao 
aumento ab-
surdo de casos 
de crimes ci-
bernéticos que 
não tinham res-
paldo na legislação.

Em 2012, foi publicada a Lei 
nº 12.737, mais conhecida co-
mo Lei Carolina Dieckmann, 
que considerou como crime 
a invasão de dispositivo infor-
mático. Já a criminalização da 
divulgação de cena de sexo ou 
nudez somente se deu no ano 
de 2018, com a publicação da 
Lei nº 13.718 (antes desta Lei, 
o acusado respondia por injú-
ria ou difamação). Quando a 
vítima é menor, o caso é ain-
da mais grave, respondendo o 
acusado pelo crime previsto no 
art. 241-A, do ECA, que prevê 
pena mais severa.

A Lei nº 13.718/2018 regu-
lamentou a prática criminosa 
que se denomina “pornografia 
de vingança” ou “revenge porn”, 
forma de violência moral pra-
ticada por indivíduo que man-
tém ou manteve relação íntima 
de afeto com a vítima e divul-
ga fotos íntimas sem consenti-
mento, com o fim de vingança 
ou humilhação. De acordo com 
pesquisas realizadas pelo Portal 
Brasil Post, as mulheres são as 
principais vítimas e represen-
tam cerca de 81% dos casos de-
nunciados.

Nas duas hipóteses, o acu-
sado, além de responder pe-

la prática cri-
minosa, pode 
ser condenado 
ao pagamen-
to de indeniza-
ção pelos da-
nos morais. Em 
julgado recente 
(19/06/2020), o 
STJ decidiu que 
é irrelevante o 
fato de o rosto 
da vítima não 
ser evidenciado 
para configura-
ção dos danos 
morais (RESP 
1735712/SP).

Outra medi-
da judicial im-

portante a ser tomada é o pedi-
do de remoção das imagens da 
internet, mas essa providência 
somente deve ser efetivada de-
pois de colhidas e arquivadas 
todas as provas para não com-
prometer a responsabilização 
futura do acusado.

As consequências desse ti-
po de crime são devastadoras 
para a vítima. Não raro, mulhe-
res que são expostas no meio 
digital e/ou nas redes sociais 
nestas circunstâncias cometem 
suicídio. Assim, é importante 
informar e conscientizar a to-
d@s, homens e mulheres, acer-
ca de suas reais implicações.
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O presidente da Assembleia Legislativa, depu-
tado Ezequiel Ferreira (PSDB), quebrou o si-
lêncio e deu uma raríssima entrevista nesta 

sexta-feira 13. Foi à rádio Minha Vida FM, de Mar-
tins (foto). Na entrevista, de cerca de 50 minutos, 
Ezequiel discorreu sobre os mais variados assuntos. 
Não emitiu nenhuma declaração muito compro-
metedora, como é seu estilo. Mas houve alguns mo-
mentos interessantes.

Um dos destaques da entrevista foi quando Eze-
quiel foi perguntado sobre a ventilação do seu no-
me para disputar o governo do Estado. De manei-
ra muito franca, ele rebateu o argumento daqueles 
aliados mais empolgados que diziam que o cenário 
atual era quase perfeito para sua candidatura e que 
talvez nunca mais se repetisse.

Ele agradeceu a todas as manifestações de apoio, 
mas ressaltou, para começar, que não houve uma 
“escolha” pelo seu nome para disputar o governo.

O deputado disse que só foi chamado para a dis-
puta quando a oposição percebeu que os nomes mais 
fortes, Carlos Eduardo Alves (PDT) e Álvaro Dias (PS-
DB), ficariam de fora. “Não houve escolha pela minha 
candidatura. Houve, diante da impossibilidade desses 
dois nomes”, afirmou o presidente da Assembleia.

Ezequiel confessou que ser governador está nos 
seus planos, mas não agora. Ele avaliou que talvez 
este não seja o momento mais adequado. “Na polí-
tica, a gente precisa saber a hora certa. A hora certa 
talvez não fosse essa. Não acredito que o cavalo te-
nha passado selado. Acho que pode estar selado pa-

ra outras pessoas”, argumentou o deputado.
Em outro trecho da entrevista, o presidente da 

Assembleia Legislativa disse que, diante da situação 
herdada, Fátima Bezerra (PT) faz “aquilo que po-
dia”. Ressaltou, entretanto, que a governadora teve 
a “sorte” de o Rio Grande do Norte ter dois minis-
tros no governo Jair Bolsonaro (PL), condição que, 
segundo ele, foi determinante para que o Estado 
conseguisse colocar as finanças em dia. “De forma 
inédita, o Governo Federal liberou de recursos qua-
se R$ 3 bilhões”, enalteceu.

Ezequiel Ferreira cobrou mais ousadia do gover-
no estadual. Citou áreas em que, segundo ele, é pre-
ciso avançar, como na recuperação das estradas, na 
segurança pública e na saúde. Pediu, ainda, proje-
tos de desenvolvimento econômico para que o Es-
tado cresça. “Precisamos ter uma administração 
que foque acima de tudo no bem estar social das 
pessoas”, pontuou.

O cavalo selado que Ezequiel não montou

DEFINIÇÃO.  Na entrevista à 
Minha Vida FM, Ezequiel Ferreira 
não deixou escapar sua preferên-
cia para o governo do Estado. Fa-
lou que ainda vai conversar tan-
to com Fátima Bezerra (PT) quan-
to com Fábio Dantas (Solidarie-
dade) antes de decidir quem vai 
apoiar. Sobre o destino do PSDB, 
o presidente da Assembleia enfa-
tizou que vai prevalecer a demo-
cracia interna do partido. “Acabou 
o tempo em que o presidente do 
partido dizia ‘tem que ser desse 
lado’ e todos teriam de ficar desse 
lado”, argumentou.

REUNIÃO.  O deputado tucano 
falou que vai reunir os 12 deputa-
dos estaduais para decidir que ru-
mo o partido tomará na eleição 
majoritária. “O partido não to-
mará uma posição unilateral por-
que o presidente quer. Ele escuta-
rá dos seus membros, os seus filia-
dos, para tomar uma posição. Se a 
posição da maioria for a liberdade 
interna para que cada um siga seu 
caminho, será adotada sem ne-
nhum tipo de problema. Defendo 
a não radicalização”, declarou.

ALINHAMENTO. O presiden-
te da Assembleia foi pergunta-
do sobre o que espera do próxi-
mo governo, seja com Fátima re-

eleita ou outro governador ven-
cendo a eleição. Ele afirmou que 
o preponderante é que o próximo 
governante tenha alinhamento 
com o Governo Federal. “Preci-
samos continuar tendo apoio do 
Governo Federal para que o Esta-
do possa fazer obras estruturan-
tes. O povo precisa da ajuda do 
Governo Federal”, disse.

DOR DE COTOVELO. O pré-
-candidato a senador Rogério 
Marinho (PL) chamou de “dor de 
cotovelo” a crítica que o adversá-
rio Carlos Eduardo Alves (PDT) 
fez ao fato de que a maioria dos 
prefeitos apoia a pré-candidatu-
ra do ex-ministro. Carlos Eduar-
do tinha dito, antes, que os pre-
feitos só apoiam Rogério porque 
são gratos pelas emendas do “or-
çamento secreto”.

NEGATIVA. O ex-senador José 
Agripino Maia, líder da União Bra-
sil no Rio Grande do Norte, disse 
a interlocutores que não há a me-
nor chance de o partido indicar o 
candidato a vice na chapa de Fá-
bio Dantas (Solidariedade) para 
o governo do Estado. Quanto ao 
apoio, nada definido.

PRESSA INIMIGA DA PERFEI-
ÇÃO.  O senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) criticou ontem o modo 
como a governadora Fátima Be-
zerra (PT) e o chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves Júnior, condu-
ziram o processo de definição de 
aliança com o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT), pré-
-candidato ao Senado. “O proces-
so foi um pouco apressado, pre-
cocemente. Não foi devidamen-
te consolidado. Vocês sabem, es-
tá claro (de quem ele estava falan-
do). Foi um processo um pouco 
motorizado. Num momento com-
plicado, dezembro, janeiro, come-
ço de ano, de legislatura. Isso ge-
rou um problema”, afirmou Jean 
Paul, em entrevista à rádio 96 FM.

MENTALIDADE ESCRAVOCRA-
TA. O ex-presidente Michel Te-
mer não gostou da fala do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) sobre a reforma trabalhista. 
Lula disse que a reforma foi feita 
por pessoas com “mentalidade es-
cravocrata”. “A única intenção do 
ex-presidente Lula, certa e segu-
ramente, é restabelecer o imposto 
sindical. Sendo assim, que o diga 
expressamente e não faça acusa-
ções a quem não retirou nenhum 
direito dos trabalhadores. Nossa 
reforma trabalhista acrescentou 
direitos aos trabalhadores brasi-
leiros”, afirmou Temer.
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A pré-candidata ao governo 
do Rio Grande do Norte Clori-
sa Linhares (Brasil 35) disse, em 
entrevista ao AGORA RN, nesta 
sexta-feira 13, que “investir tem-
po e energia apontando se Car-
los Eduardo Alves está certo ou 
errado é deixar de fazer e pensar 
no que realmente importa. Se ele 
cometeu qualquer que seja a ir-
regularidade é papel da justiça se 
ocupar com isso”.

A pré-candidata ao governo do 

Estado continuou: “o meu tempo 
está dedicado ao Rio Grande do 
Norte, já que o Estado está atra-
sado em todos os sentidos, sem 
perspectivas de crescimento eco-
nômico e social, sem obras estru-
turantes que impactem positiva-
mente na vida dos cidadãos que 
tanto contribuem com impostos”.

Ela explicou que a “politica-
gem rasa e de entretenimento” 
não ganha espaço em sua pré-
-candidatura e que o seu foco es-

tá na “proposição de planos e es-
tratégias para avançar com o RN”.

A reportagem do AGORA RN 
procurou os deputados federais 
Benes Leocádio (União Brasil) e 
General Girão (PL), além dos pré-
-candidatos ao governo Fábio 
Dantas (Solidariedade) e Rosália 
Fernandes (PSTU) para comen-
tar o assunto, mas nenhum deles 
retornou as tentativas de contato, 
feitas ao longo da tarde.

Também foram procurados, 

igualmente para comentar o caso, 
o pré-candidato ao Senado Fede-
ral Rogério Marinho (PL), o depu-
tado estadual Kelps Lima (Solida-
riedade) e o presidente estadual 
do Solidariedade, Janiel Hercilio. 
Porém, não obtivemos respostas 
até o fechamento desta edição.

JUSTIFICATIVA DO PDT. Nos 
autos, o PDT do Rio Grande do 
Norte afirmou que o contrato de 
locação questionado foi firmado 

e, posteriormente, reajustado em 
2016. Naquele ano, as contas do 
partido foram aprovadas. No en-
tanto, o partido manifesta estra-
nheza pelo assunto ter apareci-
do no ano seguinte (2017) como 
argumento para reprovação das 
contas da legenda por outro mo-
tivo. Além disso, a legenda afir-
ma que o contrato de aluguel foi 
aprovado por toda a direção do 
partido, através de reunião regis-
trada em ata.

‘É papel da Justiça se ocupar com isso’, diz Clorisa Linhares

Carlos Eduardo silencia sobre 
aluguel do imóvel de sua esposa
Ex-prefeito preferiu, mais uma vez, o silêncio como resposta a um questionamento feito pela imprensa do RN

Mostrando-se expressivo 
em reportagens ante-
riores publicadas pelo 

AGORA RN, onde faz duras crí-
ticas aos seus adversários políti-
cos Rogério Marinho (PL) e Ro-
bério Paulino (Psol), o ex-prefeito 
de Natal e pré-candidato ao Se-
nado Federal Carlos Eduardo Al-
ves (PDT) preferiu o silêncio pa-
ra fugir da polêmica sobre o fato 
do diretório do PDT estadual ter 
usado verba do fundo partidário 
para alugar um imóvel perten-
cente à sua esposa e secretária 
municipal das Mulheres do Na-
tal, Andréa Ramalho Alves.

Procurado pelo AGORA RN 
nesta sexta-feira 13, desde as 
13h44, para explicar o que moti-
vou o uso de verba do fundo par-
tidário do PDT em um contrato 
de locação de uma propriedade 
que pertence à sua companheira, 
o ex-prefeito de Natal não emitiu 
uma única palavra.

O aluguel do imóvel, em si, 
não foi apontado como uma ir-
regularidade, mas o fato contri-
buiu para a Justiça Eleitoral de-
saprovar as contas do PDT re-
ferentes ao ano de 2017. O que 
ensejou realmente a reprovação 
foi o fato de que o PDT não uti-
lizou o mínimo obrigatório para 
estimular a participação femini-
na na política. Por lei, devem ser 
investidos no mínimo 5% dos re-
cursos todos os anos.

O imóvel foi alugado em ja-
neiro de 2016 por R$ 1 mil por 
mês. Cinco meses depois, foi re-
ajustado para R$ 2.500, o que 
causou estranheza devido ao al-
to crescimento do preço cobra-
do. O caso chamou a atenção do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), que emitiu pa-
recer apontando que o pagamen-
to violava os princípios da mora-

lidade e da probidade.
“Não se questiona a regula-

ridade da documentação com-
probatória da despesa acostada 
aos autos pelo partido, mas a au-
sência de confiabilidade da infor-
mação e a afronta aos princípios 
da moralidade, da probidade e 
da transparência, ainda mais se 
levado em conta que a despesa 
foi paga com recursos públicos 
oriundos do Fundo Partidário”, 
fechou entendimento a Justiça 
Eleitoral, em julgamento no ple-
nário do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-RN).

Recursos partidários atendem 

à rígida legislação do setor. O Mi-
nistério Público Eleitoral descon-
fiou que as informações presta-
das pelo PDT para justificar o alu-
guel e aumento do valor não são 
confiáveis.

“Os recursos repassados do 
fundo partidário possuem natu-
reza pública e sua aplicação de-
ve ocorrer em estrita consonân-
cia com os postulados balizado-
res da atividade pública, entre os 
quais sobressaem a transparên-
cia, a moralidade, a finalidade e 
a probidade”, discorreu a então 
procuradora regional eleitoral, 
Caroline Maciel da Mata.

O imóvel, de propriedade de Andrea Ramalho Alves, foi alugado inicialmente por R$ 1 mil, sendo reajustado para R$ 2,5 mil cinco meses depois

Imóvel fi ca localizado em área nobre de Natal, no bairro do Tirol, zona Leste

GOOGLE MAPS

REPRODUÇÃO



Conhecida como “nude”, a 
foto íntima foi fortemen-
te estimulada com a che-

gada de novas tecnologias, es-
pecialmente com o uso do ce-
lular para registro de imagens 
e da internet para compartilha-
mento. Fazer esse tipo de regis-
tro e enviar para pessoas próxi-
mas não configura nenhum ti-
po de delito, desde que os en-
volvidos sejam maiores e ca-
pazes. Trata-se apenas de uma 
forma saudável de reforçar vín-
culos de intimidade e cumplici-
dade entre as pessoas.

A prática se torna um crime, 
no entanto, quando esses regis-
tros vazam. Isso 
pode acontecer 
de duas manei-
ras: por meio 
de invasão de 
dispositivos co-
mo celulares 
e computado-
res ou quando 
compartilhado 
sem autoriza-
ção. Ambos fo-
ram tipificados 
recentemente, 
em resposta ao 
aumento ab-
surdo de casos 
de crimes ci-
bernéticos que 
não tinham res-
paldo na legislação.

Em 2012, foi publicada a Lei 
nº 12.737, mais conhecida co-
mo Lei Carolina Dieckmann, 
que considerou como crime 
a invasão de dispositivo infor-
mático. Já a criminalização da 
divulgação de cena de sexo ou 
nudez somente se deu no ano 
de 2018, com a publicação da 
Lei nº 13.718 (antes desta Lei, 
o acusado respondia por injú-
ria ou difamação). Quando a 
vítima é menor, o caso é ain-
da mais grave, respondendo o 
acusado pelo crime previsto no 
art. 241-A, do ECA, que prevê 
pena mais severa.

A Lei nº 13.718/2018 regu-
lamentou a prática criminosa 
que se denomina “pornografia 
de vingança” ou “revenge porn”, 
forma de violência moral pra-
ticada por indivíduo que man-
tém ou manteve relação íntima 
de afeto com a vítima e divul-
ga fotos íntimas sem consenti-
mento, com o fim de vingança 
ou humilhação. De acordo com 
pesquisas realizadas pelo Portal 
Brasil Post, as mulheres são as 
principais vítimas e represen-
tam cerca de 81% dos casos de-
nunciados.

Nas duas hipóteses, o acu-
sado, além de responder pe-

la prática cri-
minosa, pode 
ser condenado 
ao pagamen-
to de indeniza-
ção pelos da-
nos morais. Em 
julgado recente 
(19/06/2020), o 
STJ decidiu que 
é irrelevante o 
fato de o rosto 
da vítima não 
ser evidenciado 
para configura-
ção dos danos 
morais (RESP 
1735712/SP).

Outra medi-
da judicial im-

portante a ser tomada é o pedi-
do de remoção das imagens da 
internet, mas essa providência 
somente deve ser efetivada de-
pois de colhidas e arquivadas 
todas as provas para não com-
prometer a responsabilização 
futura do acusado.

As consequências desse ti-
po de crime são devastadoras 
para a vítima. Não raro, mulhe-
res que são expostas no meio 
digital e/ou nas redes sociais 
nestas circunstâncias cometem 
suicídio. Assim, é importante 
informar e conscientizar a to-
d@s, homens e mulheres, acer-
ca de suas reais implicações.
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O presidente da Assembleia Legislativa, depu-
tado Ezequiel Ferreira (PSDB), quebrou o si-
lêncio e deu uma raríssima entrevista nesta 

sexta-feira 13. Foi à rádio Minha Vida FM, de Mar-
tins (foto). Na entrevista, de cerca de 50 minutos, 
Ezequiel discorreu sobre os mais variados assuntos. 
Não emitiu nenhuma declaração muito compro-
metedora, como é seu estilo. Mas houve alguns mo-
mentos interessantes.

Um dos destaques da entrevista foi quando Eze-
quiel foi perguntado sobre a ventilação do seu no-
me para disputar o governo do Estado. De manei-
ra muito franca, ele rebateu o argumento daqueles 
aliados mais empolgados que diziam que o cenário 
atual era quase perfeito para sua candidatura e que 
talvez nunca mais se repetisse.

Ele agradeceu a todas as manifestações de apoio, 
mas ressaltou, para começar, que não houve uma 
“escolha” pelo seu nome para disputar o governo.

O deputado disse que só foi chamado para a dis-
puta quando a oposição percebeu que os nomes mais 
fortes, Carlos Eduardo Alves (PDT) e Álvaro Dias (PS-
DB), ficariam de fora. “Não houve escolha pela minha 
candidatura. Houve, diante da impossibilidade desses 
dois nomes”, afirmou o presidente da Assembleia.

Ezequiel confessou que ser governador está nos 
seus planos, mas não agora. Ele avaliou que talvez 
este não seja o momento mais adequado. “Na polí-
tica, a gente precisa saber a hora certa. A hora certa 
talvez não fosse essa. Não acredito que o cavalo te-
nha passado selado. Acho que pode estar selado pa-

ra outras pessoas”, argumentou o deputado.
Em outro trecho da entrevista, o presidente da 

Assembleia Legislativa disse que, diante da situação 
herdada, Fátima Bezerra (PT) faz “aquilo que po-
dia”. Ressaltou, entretanto, que a governadora teve 
a “sorte” de o Rio Grande do Norte ter dois minis-
tros no governo Jair Bolsonaro (PL), condição que, 
segundo ele, foi determinante para que o Estado 
conseguisse colocar as finanças em dia. “De forma 
inédita, o Governo Federal liberou de recursos qua-
se R$ 3 bilhões”, enalteceu.

Ezequiel Ferreira cobrou mais ousadia do gover-
no estadual. Citou áreas em que, segundo ele, é pre-
ciso avançar, como na recuperação das estradas, na 
segurança pública e na saúde. Pediu, ainda, proje-
tos de desenvolvimento econômico para que o Es-
tado cresça. “Precisamos ter uma administração 
que foque acima de tudo no bem estar social das 
pessoas”, pontuou.

O cavalo selado que Ezequiel não montou

DEFINIÇÃO.  Na entrevista à 
Minha Vida FM, Ezequiel Ferreira 
não deixou escapar sua preferên-
cia para o governo do Estado. Fa-
lou que ainda vai conversar tan-
to com Fátima Bezerra (PT) quan-
to com Fábio Dantas (Solidarie-
dade) antes de decidir quem vai 
apoiar. Sobre o destino do PSDB, 
o presidente da Assembleia enfa-
tizou que vai prevalecer a demo-
cracia interna do partido. “Acabou 
o tempo em que o presidente do 
partido dizia ‘tem que ser desse 
lado’ e todos teriam de ficar desse 
lado”, argumentou.

REUNIÃO.  O deputado tucano 
falou que vai reunir os 12 deputa-
dos estaduais para decidir que ru-
mo o partido tomará na eleição 
majoritária. “O partido não to-
mará uma posição unilateral por-
que o presidente quer. Ele escuta-
rá dos seus membros, os seus filia-
dos, para tomar uma posição. Se a 
posição da maioria for a liberdade 
interna para que cada um siga seu 
caminho, será adotada sem ne-
nhum tipo de problema. Defendo 
a não radicalização”, declarou.

ALINHAMENTO. O presiden-
te da Assembleia foi pergunta-
do sobre o que espera do próxi-
mo governo, seja com Fátima re-

eleita ou outro governador ven-
cendo a eleição. Ele afirmou que 
o preponderante é que o próximo 
governante tenha alinhamento 
com o Governo Federal. “Preci-
samos continuar tendo apoio do 
Governo Federal para que o Esta-
do possa fazer obras estruturan-
tes. O povo precisa da ajuda do 
Governo Federal”, disse.

DOR DE COTOVELO. O pré-
-candidato a senador Rogério 
Marinho (PL) chamou de “dor de 
cotovelo” a crítica que o adversá-
rio Carlos Eduardo Alves (PDT) 
fez ao fato de que a maioria dos 
prefeitos apoia a pré-candidatu-
ra do ex-ministro. Carlos Eduar-
do tinha dito, antes, que os pre-
feitos só apoiam Rogério porque 
são gratos pelas emendas do “or-
çamento secreto”.

NEGATIVA. O ex-senador José 
Agripino Maia, líder da União Bra-
sil no Rio Grande do Norte, disse 
a interlocutores que não há a me-
nor chance de o partido indicar o 
candidato a vice na chapa de Fá-
bio Dantas (Solidariedade) para 
o governo do Estado. Quanto ao 
apoio, nada definido.

PRESSA INIMIGA DA PERFEI-
ÇÃO.  O senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) criticou ontem o modo 
como a governadora Fátima Be-
zerra (PT) e o chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves Júnior, condu-
ziram o processo de definição de 
aliança com o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT), pré-
-candidato ao Senado. “O proces-
so foi um pouco apressado, pre-
cocemente. Não foi devidamen-
te consolidado. Vocês sabem, es-
tá claro (de quem ele estava falan-
do). Foi um processo um pouco 
motorizado. Num momento com-
plicado, dezembro, janeiro, come-
ço de ano, de legislatura. Isso ge-
rou um problema”, afirmou Jean 
Paul, em entrevista à rádio 96 FM.

MENTALIDADE ESCRAVOCRA-
TA. O ex-presidente Michel Te-
mer não gostou da fala do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) sobre a reforma trabalhista. 
Lula disse que a reforma foi feita 
por pessoas com “mentalidade es-
cravocrata”. “A única intenção do 
ex-presidente Lula, certa e segu-
ramente, é restabelecer o imposto 
sindical. Sendo assim, que o diga 
expressamente e não faça acusa-
ções a quem não retirou nenhum 
direito dos trabalhadores. Nossa 
reforma trabalhista acrescentou 
direitos aos trabalhadores brasi-
leiros”, afirmou Temer.
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A pré-candidata ao governo 
do Rio Grande do Norte Clori-
sa Linhares (Brasil 35) disse, em 
entrevista ao AGORA RN, nesta 
sexta-feira 13, que “investir tem-
po e energia apontando se Car-
los Eduardo Alves está certo ou 
errado é deixar de fazer e pensar 
no que realmente importa. Se ele 
cometeu qualquer que seja a ir-
regularidade é papel da justiça se 
ocupar com isso”.

A pré-candidata ao governo do 

Estado continuou: “o meu tempo 
está dedicado ao Rio Grande do 
Norte, já que o Estado está atra-
sado em todos os sentidos, sem 
perspectivas de crescimento eco-
nômico e social, sem obras estru-
turantes que impactem positiva-
mente na vida dos cidadãos que 
tanto contribuem com impostos”.

Ela explicou que a “politica-
gem rasa e de entretenimento” 
não ganha espaço em sua pré-
-candidatura e que o seu foco es-

tá na “proposição de planos e es-
tratégias para avançar com o RN”.

A reportagem do AGORA RN 
procurou os deputados federais 
Benes Leocádio (União Brasil) e 
General Girão (PL), além dos pré-
-candidatos ao governo Fábio 
Dantas (Solidariedade) e Rosália 
Fernandes (PSTU) para comen-
tar o assunto, mas nenhum deles 
retornou as tentativas de contato, 
feitas ao longo da tarde.

Também foram procurados, 

igualmente para comentar o caso, 
o pré-candidato ao Senado Fede-
ral Rogério Marinho (PL), o depu-
tado estadual Kelps Lima (Solida-
riedade) e o presidente estadual 
do Solidariedade, Janiel Hercilio. 
Porém, não obtivemos respostas 
até o fechamento desta edição.

JUSTIFICATIVA DO PDT. Nos 
autos, o PDT do Rio Grande do 
Norte afirmou que o contrato de 
locação questionado foi firmado 

e, posteriormente, reajustado em 
2016. Naquele ano, as contas do 
partido foram aprovadas. No en-
tanto, o partido manifesta estra-
nheza pelo assunto ter apareci-
do no ano seguinte (2017) como 
argumento para reprovação das 
contas da legenda por outro mo-
tivo. Além disso, a legenda afir-
ma que o contrato de aluguel foi 
aprovado por toda a direção do 
partido, através de reunião regis-
trada em ata.

‘É papel da Justiça se ocupar com isso’, diz Clorisa Linhares

Carlos Eduardo silencia sobre 
aluguel do imóvel de sua esposa
Ex-prefeito preferiu, mais uma vez, o silêncio como resposta a um questionamento feito pela imprensa do RN

Mostrando-se expressivo 
em reportagens ante-
riores publicadas pelo 

AGORA RN, onde faz duras crí-
ticas aos seus adversários políti-
cos Rogério Marinho (PL) e Ro-
bério Paulino (Psol), o ex-prefeito 
de Natal e pré-candidato ao Se-
nado Federal Carlos Eduardo Al-
ves (PDT) preferiu o silêncio pa-
ra fugir da polêmica sobre o fato 
do diretório do PDT estadual ter 
usado verba do fundo partidário 
para alugar um imóvel perten-
cente à sua esposa e secretária 
municipal das Mulheres do Na-
tal, Andréa Ramalho Alves.

Procurado pelo AGORA RN 
nesta sexta-feira 13, desde as 
13h44, para explicar o que moti-
vou o uso de verba do fundo par-
tidário do PDT em um contrato 
de locação de uma propriedade 
que pertence à sua companheira, 
o ex-prefeito de Natal não emitiu 
uma única palavra.

O aluguel do imóvel, em si, 
não foi apontado como uma ir-
regularidade, mas o fato contri-
buiu para a Justiça Eleitoral de-
saprovar as contas do PDT re-
ferentes ao ano de 2017. O que 
ensejou realmente a reprovação 
foi o fato de que o PDT não uti-
lizou o mínimo obrigatório para 
estimular a participação femini-
na na política. Por lei, devem ser 
investidos no mínimo 5% dos re-
cursos todos os anos.

O imóvel foi alugado em ja-
neiro de 2016 por R$ 1 mil por 
mês. Cinco meses depois, foi re-
ajustado para R$ 2.500, o que 
causou estranheza devido ao al-
to crescimento do preço cobra-
do. O caso chamou a atenção do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), que emitiu pa-
recer apontando que o pagamen-
to violava os princípios da mora-

lidade e da probidade.
“Não se questiona a regula-

ridade da documentação com-
probatória da despesa acostada 
aos autos pelo partido, mas a au-
sência de confiabilidade da infor-
mação e a afronta aos princípios 
da moralidade, da probidade e 
da transparência, ainda mais se 
levado em conta que a despesa 
foi paga com recursos públicos 
oriundos do Fundo Partidário”, 
fechou entendimento a Justiça 
Eleitoral, em julgamento no ple-
nário do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-RN).

Recursos partidários atendem 

à rígida legislação do setor. O Mi-
nistério Público Eleitoral descon-
fiou que as informações presta-
das pelo PDT para justificar o alu-
guel e aumento do valor não são 
confiáveis.

“Os recursos repassados do 
fundo partidário possuem natu-
reza pública e sua aplicação de-
ve ocorrer em estrita consonân-
cia com os postulados balizado-
res da atividade pública, entre os 
quais sobressaem a transparên-
cia, a moralidade, a finalidade e 
a probidade”, discorreu a então 
procuradora regional eleitoral, 
Caroline Maciel da Mata.

O imóvel, de propriedade de Andrea Ramalho Alves, foi alugado inicialmente por R$ 1 mil, sendo reajustado para R$ 2,5 mil cinco meses depois

Imóvel fi ca localizado em área nobre de Natal, no bairro do Tirol, zona Leste

GOOGLE MAPS

REPRODUÇÃO
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Rogério: “Estamos revolucionando o transporte público da região metropolitana de Natal. É desenvolvimento que chega”

Um homem que se identi-
fica como Felipe Alax se 
passou nesta sexta-fei-

ra 13, por assessor do novo pre-
feito de São Gonçalo do Ama-
rante, Eraldo Paiva (PT), e dis-

tribuiu uma notícia falsa para a 
imprensa de que o novo prefei-
to faria mudanças no secreta-
riado. A fake news foi repercu-
tida por blogs – alguns já se re-
trataram.

Na mensagem, enviada por 
e-mail para veículos de im-
prensa, o suposto assessor in-
forma que Eraldo Paiva abri-
ria processo seletivo para esco-
lher novos secretários. O novo 

prefeito foi empossado na últi-
ma terça-feira (10) pela Câma-
ra Municipal após a morte do 
prefeito Paulo Emídio, vítima 
de câncer.

O texto apontava que o prefei-

Homem se passa por assessor do novo 
prefeito de São Gonçalo e espalha fake

Grande Natal to teria contratado um instituto 
de seleção para definir os novos 
secretários para “pastas estraté-
gicas” a partir de análise de currí-
culo, competência, conhecimen-
to da realidade local e perfil pro-
fissional.

O novo prefeito negou a in-
formação e disse que não conhe-
ce nenhum “Felipe Alax”.

O secretário de Comunicação 
do Município, Rodolfo Ramon, 
porta-voz oficial da gestão mu-
nicipal, disse que o homem não 
faz parte da equipe de assessoria 
de imprensa e que o secretariado 
permanece inalterado.

Rogério visita estação de Cajupiranga 
e responde: “É trabalho que chama”

Pré-candidato ao 
Senado andou no 
trem, inaugurado 

em março passado, 
e deu recado aos 
opositores que o 

criticaram

Adversários vinham critican-
do o fato de que, apesar da inau-
guração, a estação ainda não es-
tava funcionando. Inaugurada 
em março passado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e gran-
de comitiva ministerial, incluin-
do o pré-candidato ao Senado 
Rogério Marinho, a estação de 
trem estava em fase de testes e a 
viagem que o presidente Jair Bol-
sonaro fez a bordo do VLT, entre 

as estações de Cajupiranga, Boa 
Esperança e Centro, em Parna-
mirim, foi a primeira da compo-
sição.

No entanto, o intervalo de 
quase dois meses entre a inaugu-
ração e o funcionamento, de fato, 
gerou insatisfação nos parlamen-
tares de oposição. O pré-candida-
to a deputado federal Fernando 
Mineiro e a pré-candidata a de-
putada estadual Divaneide Basí-

lio, ambos do PT, chegaram a gra-
var um vídeo no local chamando 
a obra de “trem fantasma”, suge-
rindo que Rogério Marinho e Bol-
sonaro haviam inaugurado uma 
obra inacabada.

“Esse é o trem que Bolso-
naro e seus ministros potigua-
res inauguraram mês passado 
aqui no Rio Grande do Norte. 
Já virou praxe desse presiden-
te brincar com o povo, fazendo 

pouco caso das suas necessida-
des. É mais uma obra inaugura-
da sem estar concluída”, dispa-
rou Mineiro.

Divaneide publicou um ví-
deo em uma rede social, mos-
trando a situação da estação. 
“Um trem fantasma. É mais 
uma obra que anunciam, mas 
não entregam. A gente sabe co-
mo é que esse povo funciona. É 
isso. Como fica a vida de quem 

precisa usar transporte público 
todos os dias na Região Metro-
politana de Natal?”.

Quem também se manifes-
tou sobre o fato foi a pré-candi-
data a deputada federal Samanda 
Alves (PT), para quem a inaugu-
ração ocorreu em tom de campa-
nha eleitoral e despedida do ex-
-ministro Rogério Marinho. “Um 
Trem Fantasma”, afirmou, na 
época. 

 Visita é resposta aos adversários que criticaram

“É trabalho que chama. É 
desenvolvimento que 
chega!”, declarou o pré-

-candidato ao Senado e ex-minis-
tro de Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho (PL), ao visitar 
a nova estação do VLT em Caju-
piranga, em Parnamirim, nesta 
sexta-feira 13. A obra, inaugurada 
por ele em março passado quan-
do ainda ocupava o cargo de mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional, entrou em operação nesta 
semana, um mês e meio após sua 
inauguração oficial.

Durante a visita, Rogério Ma-
rinho embarcou em um dos trens 

da composição e percorreu a no-
va rota da Linha Branca CBTU, 
que entrou em operação nesta 
semana, em direção ao Centro de 
Parnamirim, quando conversou 
com os usuários sobre as melho-
rias advindas com a entrega da 
obra pelo governo federal.

“Visitei a estação de trem de 
Cajupiranga, que saiu do papel 
quando estávamos à frente do 
MDR. Deixamos tudo prontinho 
e encaminhado para que, até se-
tembro, Natal tenha a maior re-
de férrea do Nordeste. Estamos 
revolucionando o transporte pú-
blico da região metropolitana de 
Natal. Estou muito feliz com esse 
projeto realizado em nossa ges-
tão. É trabalho que chama”, disse.

A estação havia sido inaugu-
rada por Rogério Marinho no dia 
30 de março passado, no último 
ato público dele enquanto minis-
tro do Desenvolvimento Regio-
nal. Na ocasião, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) veio ao Rio Gran-
de do Norte acompanhar de per-
to a entrega de mais uma obra do 
governo federal ao Estado e che-
gou a fazer uma viagem inaugu-
ral da nova rota, em fase de testes.

ARQUIVO PESSOAL
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O processo eleitoral de 2022 
será o terceiro no Brasil a 
utilizar o financiamen-

to coletivo na internet para ar-
recadar recursos para campa-
nhas. A arrecadação por crow-
dfunding, ou vaquinha virtual, 
pode começar a ser feita a par-
tir do dia 15 de maio, seguindo 
as regras do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A modalidade 
de arrecadação de recursos para 
campanhas eleitorais foi regula-
mentada pela reforma eleitoral 
de 2017 e utilizada nas Eleições 
Gerais de 2018 e nas Municipais 
de 2020. A reforma de 2017 tam-
bém proibiu a doação de em-

presas para candidatos.
A vaquinha ganhou, então, 

força para aumentar o montan-
te para as campanhas eleitorais, 
somada às doações de pessoas 
físicas e aos recursos públicos, 
procedentes do Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha, que neste ano tem previsão 
de R$ 4,9 bilhões. Segundo dados 
do TSE, nas eleições de 2018, na 
primeira vez que as vaquinhas 
foram realizadas, foram arreca-
dados aproximadamente R$ 19,7 
milhões por meio de financia-
mento coletivo. Nas eleições de 
2020, foram arrecadados R$ 15,8 
milhões.

REGRAS. Estão previstas na 
resolução nº 23.607/2019. Parti-
dos e pré-candidatos precisam 
contratar empresas ou entidades 
com cadastro aprovado pelo TSE 
para realizar esse tipo de serviço, 
respeitar as normas gerais de fi-
nanciamento de campanha e de-
clarar todos os valores arrecada-
dos na prestação de contas à Jus-
tiça Eleitoral. A lista das empresas 
com cadastro aprovado está no 
site do TSE.

Para receber os recursos ar-
recadados, os candidatos de-
vem ter feito o requerimento 
do registro de candidatura, ins-
crição no CNPJ e a abertura de 

Arrecadação por vaquinha virtual 
tem regras definidas pelo TSE

Eleições 2022 conta bancária específica pa-
ra acompanhamento da movi-
mentação financeira de campa-
nha. Somente depois de cum-
pridos esses requisitos é que 
as empresas arrecadadoras po-
derão repassar os recursos aos 
candidatos.

QUEM PODE DOAR. Somen-
te pessoas físicas podem doar. 
Pelas regras do TSE, não exis-
te limite de valor a ser recebido 
pela modalidade de financia-
mento coletivo. As doações de 
valores iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 somente podem ser re-
cebidas mediante transferência 
eletrônica ou cheque cruzado e 
nominal. Essa regra deve ser ob-
servada, inclusive na hipótese de 
contribuições sucessivas realiza-
das por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. A 
emissão de recibos é obrigató-
ria em todo tipo de contribui-
ção recebida, seja em dinheiro 

ou cartão. Isso é feito para pos-
sibilitar o controle pelo Ministé-
rio Público e pelo Judiciário. A 
empresa arrecadadora também 
deve disponibilizar em site a lis-
ta com a identificação dos doa-
dores e das respectivas quantias 
doadas, a ser atualizada instan-
taneamente a cada nova contri-
buição, bem como informar os 
candidatos e os eleitores sobre 
as taxas administrativas a se-
rem cobradas pela realização do 
serviço. Todas as doações rece-
bidas mediante financiamen-
to coletivo deverão ser lança-
das individualmente pelo valor 
bruto na prestação de contas de 
campanha eleitoral de candida-
tos e partidos políticos.

PRAZOS. As entidades arre-
cadadoras, após cadastramen-
to prévio e habilitação no TSE, 
podem iniciar a arrecadação de 
recursos para pré-candidatos a 
partir de 15 de maio. A data limite 
para a arrecadação é o dia da elei-
ção, 2 de outubro.

Parlamentares e profi ssionais de saúde falaram sobre situação das unidades, atendimentos e violência obstétrica

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

Câmara de Natal debate impactos
de fechamento de maternidades
Vereadores discutiram violência obstétrica, necessidade de melhoria das estruturas e trabalho dos profissionais de saúde

A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher da Câmara Municipal 

de Natal debateu, nesta sexta-fei-
ra 13, a situação das maternida-
des da capital, bem como os pro-
blemas no atendimento à saúde 
da mulher na rede municipal de 
saúde. Durante as discussões fo-
ram apresentados relatos sobre 
violência obstétrica, fechamento 
de unidades e a necessidade de 
melhorar a estrutura e o trabalho 
dos profissionais da saúde.

“Neste mês das mães, resol-
vemos fazer essa reunião temá-
tica trazendo esse debate, no 
qual nos deparamos com pro-
blemas recorrentes e antigos e 
que vão se acumulando, como 
o fechamento de maternida-
des. Por isso, estamos buscan-
do soluções, propomos irmos à 
Secretaria Municipal de Saúde 
para entendermos as mudan-
ças no trabalho de assistência 
à saúde da mulher e as contro-
vérsias sobre o fechamento do 
Hospital Municipal”, disse a ve-
readora Divaneide Basílio (PT), 
presidente da Frente.

Kelly Pinheiro, que preside o 
Conselho Municipal de Saúde, 
fez um histórico relatando o fe-
chamento das maternidades dos 
bairros de Lagoa Seca, que se tor-

durante e pós-parto”, pontuou a 
parlamentar.

Profissionais da saúde rela-
taram suas dificuldades de tra-
balho, assim como também fo-
ram relatados casos de violência 
obstétrica. Neste sentido, a Fren-
te aprovou uma nota de repúdio 
contra uma orientação do Minis-
tério da Saúde sobre o assunto. 
“Repudiamos a caderneta lança-
da pelo Ministério da Saúde, na 
qual se traz elementos que niti-
damente se mostram em casos 
de violência obstétrica com práti-
cas que não têm eficácia, já bani-
das pela Organização Mundial da 
Saúde”, explicou a vereadora Bri-
sa Bracchi (PT).

O documento autoriza ma-
nobras físicas de esmagamen-
to, empurrar e apertar a barriga 
da gestante para forçar a saída 
do bebê – chamado Manobra de 
Kristeller -, e do corte no períneo 
da mulher - Episiotomia, que é o 
corte na vulva e na vagina para 
“facilitar” o parto. Esta, especial-
mente, é contraindicada há, pelo 
menos, duas décadas, por orga-
nismos internacionais de saúde, 
por ser considerada um tipo de 
mutilação genital. As técnicas são 
classificadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como 
violência obstética. 

nou uma Unidade Básica de Saú-
de; de Felipe Camarão, que hoje é 
um hospital de leitos clínicos; das 
Quintas que, por problemas es-
truturais foi transferida para um 
prédio alugado sendo hoje a Ma-
ternidade Araken Pinto, no Tirol; e 
a Maternidade Leide Morais, que, 
segundo ela, apresenta problemas 
estruturais, na zona Norte.

“Não se justifica retirar um 
serviço importante para abrir 
outro. Com isso, a assistência à 

saúde das mulheres ainda passa 
por problema de estrutura física, 
equipamentos e pessoal para tra-
balhar. A proposta da secretaria 
é levar a Maternidade Leide Mo-
rais para o Hospital Municipal, 
que sofre com os mesmos pro-
blemas estruturais. Por que não 
fazer o Hospital da Mulher num 
terreno próprio na Maternidade 
Leide Morais?” questionou a con-
selheira.

Diante do que foi apresen-

tado, a vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB) destacou a importância 
da temática. “Foi uma audiên-
cia importante e necessária por-
que estamos acompanhando a 
precarização na saúde pública 
municipal e agora a eminência 
do fechamento da Maternidade 
Araken Pinto. Também levanta-
mos temas importantes como a 
necessidade de profissionais de 
fisioterapia e psicologia nas ma-
ternidades no processo antes, 
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Rogério: “Estamos revolucionando o transporte público da região metropolitana de Natal. É desenvolvimento que chega”

Um homem que se identi-
fica como Felipe Alax se 
passou nesta sexta-fei-

ra 13, por assessor do novo pre-
feito de São Gonçalo do Ama-
rante, Eraldo Paiva (PT), e dis-

tribuiu uma notícia falsa para a 
imprensa de que o novo prefei-
to faria mudanças no secreta-
riado. A fake news foi repercu-
tida por blogs – alguns já se re-
trataram.

Na mensagem, enviada por 
e-mail para veículos de im-
prensa, o suposto assessor in-
forma que Eraldo Paiva abri-
ria processo seletivo para esco-
lher novos secretários. O novo 

prefeito foi empossado na últi-
ma terça-feira (10) pela Câma-
ra Municipal após a morte do 
prefeito Paulo Emídio, vítima 
de câncer.

O texto apontava que o prefei-

Homem se passa por assessor do novo 
prefeito de São Gonçalo e espalha fake

Grande Natal to teria contratado um instituto 
de seleção para definir os novos 
secretários para “pastas estraté-
gicas” a partir de análise de currí-
culo, competência, conhecimen-
to da realidade local e perfil pro-
fissional.

O novo prefeito negou a in-
formação e disse que não conhe-
ce nenhum “Felipe Alax”.

O secretário de Comunicação 
do Município, Rodolfo Ramon, 
porta-voz oficial da gestão mu-
nicipal, disse que o homem não 
faz parte da equipe de assessoria 
de imprensa e que o secretariado 
permanece inalterado.

Rogério visita estação de Cajupiranga 
e responde: “É trabalho que chama”

Pré-candidato ao 
Senado andou no 
trem, inaugurado 

em março passado, 
e deu recado aos 
opositores que o 

criticaram

Adversários vinham critican-
do o fato de que, apesar da inau-
guração, a estação ainda não es-
tava funcionando. Inaugurada 
em março passado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e gran-
de comitiva ministerial, incluin-
do o pré-candidato ao Senado 
Rogério Marinho, a estação de 
trem estava em fase de testes e a 
viagem que o presidente Jair Bol-
sonaro fez a bordo do VLT, entre 

as estações de Cajupiranga, Boa 
Esperança e Centro, em Parna-
mirim, foi a primeira da compo-
sição.

No entanto, o intervalo de 
quase dois meses entre a inaugu-
ração e o funcionamento, de fato, 
gerou insatisfação nos parlamen-
tares de oposição. O pré-candida-
to a deputado federal Fernando 
Mineiro e a pré-candidata a de-
putada estadual Divaneide Basí-

lio, ambos do PT, chegaram a gra-
var um vídeo no local chamando 
a obra de “trem fantasma”, suge-
rindo que Rogério Marinho e Bol-
sonaro haviam inaugurado uma 
obra inacabada.

“Esse é o trem que Bolso-
naro e seus ministros potigua-
res inauguraram mês passado 
aqui no Rio Grande do Norte. 
Já virou praxe desse presiden-
te brincar com o povo, fazendo 

pouco caso das suas necessida-
des. É mais uma obra inaugura-
da sem estar concluída”, dispa-
rou Mineiro.

Divaneide publicou um ví-
deo em uma rede social, mos-
trando a situação da estação. 
“Um trem fantasma. É mais 
uma obra que anunciam, mas 
não entregam. A gente sabe co-
mo é que esse povo funciona. É 
isso. Como fica a vida de quem 

precisa usar transporte público 
todos os dias na Região Metro-
politana de Natal?”.

Quem também se manifes-
tou sobre o fato foi a pré-candi-
data a deputada federal Samanda 
Alves (PT), para quem a inaugu-
ração ocorreu em tom de campa-
nha eleitoral e despedida do ex-
-ministro Rogério Marinho. “Um 
Trem Fantasma”, afirmou, na 
época. 

 Visita é resposta aos adversários que criticaram

“É trabalho que chama. É 
desenvolvimento que 
chega!”, declarou o pré-

-candidato ao Senado e ex-minis-
tro de Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho (PL), ao visitar 
a nova estação do VLT em Caju-
piranga, em Parnamirim, nesta 
sexta-feira 13. A obra, inaugurada 
por ele em março passado quan-
do ainda ocupava o cargo de mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional, entrou em operação nesta 
semana, um mês e meio após sua 
inauguração oficial.

Durante a visita, Rogério Ma-
rinho embarcou em um dos trens 

da composição e percorreu a no-
va rota da Linha Branca CBTU, 
que entrou em operação nesta 
semana, em direção ao Centro de 
Parnamirim, quando conversou 
com os usuários sobre as melho-
rias advindas com a entrega da 
obra pelo governo federal.

“Visitei a estação de trem de 
Cajupiranga, que saiu do papel 
quando estávamos à frente do 
MDR. Deixamos tudo prontinho 
e encaminhado para que, até se-
tembro, Natal tenha a maior re-
de férrea do Nordeste. Estamos 
revolucionando o transporte pú-
blico da região metropolitana de 
Natal. Estou muito feliz com esse 
projeto realizado em nossa ges-
tão. É trabalho que chama”, disse.

A estação havia sido inaugu-
rada por Rogério Marinho no dia 
30 de março passado, no último 
ato público dele enquanto minis-
tro do Desenvolvimento Regio-
nal. Na ocasião, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) veio ao Rio Gran-
de do Norte acompanhar de per-
to a entrega de mais uma obra do 
governo federal ao Estado e che-
gou a fazer uma viagem inaugu-
ral da nova rota, em fase de testes.

ARQUIVO PESSOAL
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O processo eleitoral de 2022 
será o terceiro no Brasil a 
utilizar o financiamen-

to coletivo na internet para ar-
recadar recursos para campa-
nhas. A arrecadação por crow-
dfunding, ou vaquinha virtual, 
pode começar a ser feita a par-
tir do dia 15 de maio, seguindo 
as regras do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A modalidade 
de arrecadação de recursos para 
campanhas eleitorais foi regula-
mentada pela reforma eleitoral 
de 2017 e utilizada nas Eleições 
Gerais de 2018 e nas Municipais 
de 2020. A reforma de 2017 tam-
bém proibiu a doação de em-

presas para candidatos.
A vaquinha ganhou, então, 

força para aumentar o montan-
te para as campanhas eleitorais, 
somada às doações de pessoas 
físicas e aos recursos públicos, 
procedentes do Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha, que neste ano tem previsão 
de R$ 4,9 bilhões. Segundo dados 
do TSE, nas eleições de 2018, na 
primeira vez que as vaquinhas 
foram realizadas, foram arreca-
dados aproximadamente R$ 19,7 
milhões por meio de financia-
mento coletivo. Nas eleições de 
2020, foram arrecadados R$ 15,8 
milhões.

REGRAS. Estão previstas na 
resolução nº 23.607/2019. Parti-
dos e pré-candidatos precisam 
contratar empresas ou entidades 
com cadastro aprovado pelo TSE 
para realizar esse tipo de serviço, 
respeitar as normas gerais de fi-
nanciamento de campanha e de-
clarar todos os valores arrecada-
dos na prestação de contas à Jus-
tiça Eleitoral. A lista das empresas 
com cadastro aprovado está no 
site do TSE.

Para receber os recursos ar-
recadados, os candidatos de-
vem ter feito o requerimento 
do registro de candidatura, ins-
crição no CNPJ e a abertura de 

Arrecadação por vaquinha virtual 
tem regras definidas pelo TSE

Eleições 2022 conta bancária específica pa-
ra acompanhamento da movi-
mentação financeira de campa-
nha. Somente depois de cum-
pridos esses requisitos é que 
as empresas arrecadadoras po-
derão repassar os recursos aos 
candidatos.

QUEM PODE DOAR. Somen-
te pessoas físicas podem doar. 
Pelas regras do TSE, não exis-
te limite de valor a ser recebido 
pela modalidade de financia-
mento coletivo. As doações de 
valores iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 somente podem ser re-
cebidas mediante transferência 
eletrônica ou cheque cruzado e 
nominal. Essa regra deve ser ob-
servada, inclusive na hipótese de 
contribuições sucessivas realiza-
das por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. A 
emissão de recibos é obrigató-
ria em todo tipo de contribui-
ção recebida, seja em dinheiro 

ou cartão. Isso é feito para pos-
sibilitar o controle pelo Ministé-
rio Público e pelo Judiciário. A 
empresa arrecadadora também 
deve disponibilizar em site a lis-
ta com a identificação dos doa-
dores e das respectivas quantias 
doadas, a ser atualizada instan-
taneamente a cada nova contri-
buição, bem como informar os 
candidatos e os eleitores sobre 
as taxas administrativas a se-
rem cobradas pela realização do 
serviço. Todas as doações rece-
bidas mediante financiamen-
to coletivo deverão ser lança-
das individualmente pelo valor 
bruto na prestação de contas de 
campanha eleitoral de candida-
tos e partidos políticos.

PRAZOS. As entidades arre-
cadadoras, após cadastramen-
to prévio e habilitação no TSE, 
podem iniciar a arrecadação de 
recursos para pré-candidatos a 
partir de 15 de maio. A data limite 
para a arrecadação é o dia da elei-
ção, 2 de outubro.

Parlamentares e profi ssionais de saúde falaram sobre situação das unidades, atendimentos e violência obstétrica

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

Câmara de Natal debate impactos
de fechamento de maternidades
Vereadores discutiram violência obstétrica, necessidade de melhoria das estruturas e trabalho dos profissionais de saúde

A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher da Câmara Municipal 

de Natal debateu, nesta sexta-fei-
ra 13, a situação das maternida-
des da capital, bem como os pro-
blemas no atendimento à saúde 
da mulher na rede municipal de 
saúde. Durante as discussões fo-
ram apresentados relatos sobre 
violência obstétrica, fechamento 
de unidades e a necessidade de 
melhorar a estrutura e o trabalho 
dos profissionais da saúde.

“Neste mês das mães, resol-
vemos fazer essa reunião temá-
tica trazendo esse debate, no 
qual nos deparamos com pro-
blemas recorrentes e antigos e 
que vão se acumulando, como 
o fechamento de maternida-
des. Por isso, estamos buscan-
do soluções, propomos irmos à 
Secretaria Municipal de Saúde 
para entendermos as mudan-
ças no trabalho de assistência 
à saúde da mulher e as contro-
vérsias sobre o fechamento do 
Hospital Municipal”, disse a ve-
readora Divaneide Basílio (PT), 
presidente da Frente.

Kelly Pinheiro, que preside o 
Conselho Municipal de Saúde, 
fez um histórico relatando o fe-
chamento das maternidades dos 
bairros de Lagoa Seca, que se tor-

durante e pós-parto”, pontuou a 
parlamentar.

Profissionais da saúde rela-
taram suas dificuldades de tra-
balho, assim como também fo-
ram relatados casos de violência 
obstétrica. Neste sentido, a Fren-
te aprovou uma nota de repúdio 
contra uma orientação do Minis-
tério da Saúde sobre o assunto. 
“Repudiamos a caderneta lança-
da pelo Ministério da Saúde, na 
qual se traz elementos que niti-
damente se mostram em casos 
de violência obstétrica com práti-
cas que não têm eficácia, já bani-
das pela Organização Mundial da 
Saúde”, explicou a vereadora Bri-
sa Bracchi (PT).

O documento autoriza ma-
nobras físicas de esmagamen-
to, empurrar e apertar a barriga 
da gestante para forçar a saída 
do bebê – chamado Manobra de 
Kristeller -, e do corte no períneo 
da mulher - Episiotomia, que é o 
corte na vulva e na vagina para 
“facilitar” o parto. Esta, especial-
mente, é contraindicada há, pelo 
menos, duas décadas, por orga-
nismos internacionais de saúde, 
por ser considerada um tipo de 
mutilação genital. As técnicas são 
classificadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como 
violência obstética. 

nou uma Unidade Básica de Saú-
de; de Felipe Camarão, que hoje é 
um hospital de leitos clínicos; das 
Quintas que, por problemas es-
truturais foi transferida para um 
prédio alugado sendo hoje a Ma-
ternidade Araken Pinto, no Tirol; e 
a Maternidade Leide Morais, que, 
segundo ela, apresenta problemas 
estruturais, na zona Norte.

“Não se justifica retirar um 
serviço importante para abrir 
outro. Com isso, a assistência à 

saúde das mulheres ainda passa 
por problema de estrutura física, 
equipamentos e pessoal para tra-
balhar. A proposta da secretaria 
é levar a Maternidade Leide Mo-
rais para o Hospital Municipal, 
que sofre com os mesmos pro-
blemas estruturais. Por que não 
fazer o Hospital da Mulher num 
terreno próprio na Maternidade 
Leide Morais?” questionou a con-
selheira.

Diante do que foi apresen-

tado, a vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB) destacou a importância 
da temática. “Foi uma audiên-
cia importante e necessária por-
que estamos acompanhando a 
precarização na saúde pública 
municipal e agora a eminência 
do fechamento da Maternidade 
Araken Pinto. Também levanta-
mos temas importantes como a 
necessidade de profissionais de 
fisioterapia e psicologia nas ma-
ternidades no processo antes, 
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 26/05/2022, às 10:10 hs / 2º Público Leilão: 27/05/2022, às 10:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas 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° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão 
Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Siste-
ma de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento Residencial Nº 1402 do 14º pavimento do bloco 
6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE”, situado 
na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no bairro de Neópolis, zona sul, 
na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de cozinha, serviço, estar/jantar, 
varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total de 75,11m², sendo 64,47m² 
de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 623744,0492/6252516 avos do 
terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² de superfície, com direito a 01 
vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro de Imóveis 3ª Zona Comarca de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos 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 men-
cionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 568.664,91 (Quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos 
e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 284.332,46 
(Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis 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: SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 
002.275.503 SSP/RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, 
nascido em 22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de 
Comunhão Parcial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, 
CEP 59500-000, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) se-
rá(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 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readqui-
rir(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 de-
verão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.  

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A Ambipar Response Control Environmental Consulting S/A, inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, 
torna público que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA concedeu a Licença de Operação para desenvolver a atividade de Sistema de Tratamento e/ou 
Disposição Final de Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e Industrial, Secagem de 
Cascalho de Perfuração e Compostagem de Resíduos Orgânicos, localizada Rua Ranieri Barbosa Paiva, 
273 Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803. 
 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.984.327/0001-07, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação (LO) para um transporte de cargas perigosas, localizado no Sitio CH, 18, Letra A, Zona 
Rural, Jaçanã/RN. 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA  
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

ILENA MARIA DE ALBUQUERQUE, CNPJ 13.369.593/0001-00, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - 
Nº 2021-171161/TEC/LS-0450, com prazo de validade, 05/05/2028, em favor do empreendimento, para 
extração de berilo, quartzo e água marinha, numa área de 4,89ha, volume 500 m3/mês, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848.022/2020, na Localidade Povoado Olho D’Água, Zona Rural, Município 
de Lajes Pintada - RN. 

ILENA MARIA DE ALBUQUERQUE  
Requerente 

 
 

EDITAL PARA FINS DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE CAIÇARA DO RIO DO /RN. A Dra. SYDIA MARA 
FENANDES DE SOUZA ROSAS, Oficiala do Cartório Único de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, na forma da Lei, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE 
CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante esse Cartório de 
Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ DE ARIMATEIA DO 
NASCIMENTO (RG: 1427924 SSP/RN E CPF: 022.821.334-71) referente a uma área com a seguinte descrição: SÍTIO 
BELA VISTA, S/N, ZONA RURAL, CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, CEP: 59.540-000; -ÁREA TOTAL DE 18,2405Ha; 
-Número do NIRF.: 9.565.272-8, em nome de JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO; -Número do CCIR: 
175.021.000.370-6, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta 
e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

 
2x4 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
LATICINIOS IRAPURU LTDA, CNPJ: 02.766.959/0001-68, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, para indústria de laticínio (produção de leite pasteurizado, iogurte, manteiga e queijo 
coalho), em uma área de 448,64m2, localizado na Rua Irapuru, 200, centro, Tangará/RN. 
 

THIAGO ANDRADE BEZERRA NELSON 
PROPRIETÁRIO 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Pregoeiro de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
26/05/2022 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, 
o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva
Pregoeiro Municipal.

Mendonça derruba 
decisão do Confaz sobre 
ICMS cobrado no diesel
Decisão de estados driblou a criação de alíquota única

O ministro André Mendonça, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), atendeu a um 

pedido feito pelo Governo Fede-
ral e deu nesta sexta-feira 13 uma 
decisão liminar para derrubar a 
decisão do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) so-
bre a política de ICMS dos estados 
sobre o diesel. Com a decisão, fi-
cam restabelecidos os patamares 
de imposto antigos o que, na prá-
tica, não deve refletir em uma re-
dução significativa nos preços do 
combustível nas bombas.

Na ação, a AGU pede que o 
Supremo suspenda o convênio 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que definiu 
a alíquota de ICMS sobre o diesel.

Para dar a liminar, o ministro 
levou em consideração “a proxi-
midade de vigência do novo mo-
delo, considerando ainda que 
a complexidade e relevância da 
questão justifica a urgência pa-
ra que, a partir de tal decisão, se 
dê início imediato à construção 
de uma solução efetiva, perene e 
consentânea (adequada) com os 
parâmetros constitucionais re-

guladores da matéria”.
Em sua decisão, o ministro 

considerou que as cláusulas vio-
lam os dispositivos constitucio-
nais apontados pelo governo fe-
deral, em especial o princípio da 
uniformidade, em razão do esta-
belecimento do fator de equali-
zação, previsto na cláusula quar-
ta do Convênio ICMS 16/2022.

“Ademais, a relevância e ur-
gência da questão parece-me 
clara ao se verificar que tanto o 
Chefe do Poder Executivo - autor 
da presente demanda -, quan-
to o Chefe do Poder Legislativo 

federal - que instou o CONFAZ 
a reanalisar a questão por meio 
do Ofício suso mencionado -, 
ocupam-se da matéria, manifes-
tando-se, cada um à sua manei-
ra, pela necessária superação do 
status quo, inalterado pela nor-
ma vergastada (contestada)”, diz 
o ministro no despacho.

A decisão cautelar foi comu-
nicada pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL) no início desta noite, 
durante a abertura da 56ª Con-
venção Nacional do Comércio 
Lojista, em Campos do Jordão 
(SP). 

Ministro André Mendonça, do STF, atendeu a pedido do Governo Federal

CARLOS MOURA / STF

Trabalho

Mais de 3 milhões de brasileiros estão 
desempregados há mais de dois anos

Cerca de três em cada dez 
desempregados no Brasil 
estão em busca de uma 

recolocação no mercado de tra-
balho há mais de dois anos. É o 
que apontam os dados divulga-
dos nesta sexta-feira 13 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

De acordo com o levanta-
mento, ao final do 1º trimestre 
de 2022 o número de trabalha-
dores desempregados há mais 
de 2 anos era de 3,463 milhões – 
cerca de 29% do total de desem-
pregados no País.

Trata-se da segunda maior 
proporção de desempregados 

há mais de 2 anos de toda a série 
da pesquisa, iniciada em 2012. 
Ela havia sido maior somente no 
trimestre anterior, o 4º de 2021, 
quando atingia cerca de 3,6 mi-
lhões dos desempregados, o que 
correspondia a 30,3% do total de 
brasileiros em busca de uma va-
ga no mercado naquele período.

O levantamento, realizado 
por meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad), é referente ao pri-
meiro trimestre de 2022, quando 
o país registrava um contingente 
de mais de 11,9 milhões de de-
sempregados.

Só é considerado desempre-

gado aquele trabalhador que 
não está ocupado no mercado 
de trabalho, tem disponibilida-
de para trabalhar e está, efetiva-
mente, em busca de uma vaga.

De acordo com o IBGE, ao 
final de março, a maior parte 
(40,8%) desses trabalhadores 
estava em busca de nova opor-
tunidade de trabalho há mais 
de um mês, mas a menos de 
um ano.

Já a menor parcela (12,9%) 
estava na fila há mais de um ano, 
mas há menos de de 2 anos. Os 
que buscavam nova vaga há me-
nos de um mês somavam 17,2% 
do total de desempregados. 
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nl@neylopes.com.br

Um tema que merece prioridade no debate político deste 
ano é o potencial de geração de energias renováveis exis-
tente no RN. Além de uma questão de sobrevivência do pla-

neta, tais fontes energéticas agregam países e contribuem para a 
estabilidade do dólar.

Energias renováveis e o futuro do RN

JOÃO CÂMARA. O município 
de João Câmara (RN) simboliza 
o progresso dessa atividade. Com 
29 parques eólicos e 327 aero ge-
radores, João Câmara já é tida co-
nhecida como a Capital Nacional 
dos Ventos, inclusive pela aprova-
ção de proposta do senador Jean 
Paul Prates neste sentido.

CRESCIMENTO. No ranking do 
PIB per capita estadual, a cidade 
saltou para o 7º lugar, com gera-
ção de emprego e renda na região 
limítrofe, sendo hoje a 10ª que 
mais recolhe impostos no estado.

APROXIMAÇÃO. Atualmen-
te, a China domina a produção 

de energia, a partir de fontes re-
nováveis e insumos necessários. 
Para fugir ao monopólio tecno-
lógico chinês, países como Chi-
le, México e Brasil terão de se 
aproximar e desenvolver indús-
tria latino-americana de ener-
gias renováveis.

RN. O nosso estado terá todas 
as condições de liderar a geração 
no país. Já existe a   lei que criou 
o marco legal da geração própria 
de energia, com regras para con-
sumidores que produzem a pró-
pria energia a partir de fontes re-
nováveis, como solar fotovoltaica 
e eólica. É o caso de dizer: “mãos 
à obra! ”.

FAMÍLIA. Amanhã, o Dia In-
ternacional da Família. A da-
ta foi proclamada pela Assem-
bleia Geral da ONU, em 1993 e 
reflete a importância que a co-
munidade internacional atri-
bui às famílias.

MORTES. Oligarca russo mor-
re em queda de penhasco. Dire-
tor do resort de ski da Gazprom 
é o sétimo em poucos meses. Há 
quem acredite que se trata de um 
esquema elaborado pelo regime 
de Vladimir Putin para castigar os 
dissidentes.

TRADIÇÃO. A Lufthansa vai 
investir este ano 2,5 mil milhões 
de euros para modernizar a fro-
ta. Neste valor entram 17 novos 
aparelhos da Boeing, que visam 
aumentar a rentabilidade da ope-
ração no transporte de mercado-
rias. A empresa tem tradição de 
operar no RN, no transporte de 
frutas tropicais.

FÁTIMA. Na última sexta, 13 de 
maio, mais de 200 mil pessoas vi-
sitaram o Santuário de Nossa Se-
nhoria de Fátima, em Portugal.

TEMOR. Houve receio entre os 
petistas, quando Janja, a noiva de 
Lula, pegou o microfone no lan-
çamento da candidatura no Expo 
Center Norte, em SP. A opinião é 

que ela deve aparecer menos. Foi 
proposta homenagem a d. Mari-
sa Letícia, a ex-primeira-dama fa-
lecida, na Convenção de julho.

SAÍDA. O Congresso e o STF se 
articulam para não desmoralizar 
a instituições, no caso do indul-
to do deputado Daniel Silveira. A 
Corte não tem como desfazer o 
perdão. A saída honrosa é jogar o 
assunto para resolução no Parla-
mento.

BOLSONARO. O escritor Var-
gas Llosa, prêmio Nobel de li-
teratura, declarou em Montevi-
deo, que as “travessuras de Bol-
sonaro são muito difíceis para 
um liberal admitir. Agora, entre 
Bolsonaro e Lula, prefiro Bolso-
naro. Com suas travessuras, ele 
não é Lula”

EUROPA I. A decisão da Fin-
lândia e Suécia de entrarem na 
OTAN poderá levar ao agrava-
mento da guerra na Ucrânia. 
Moscou fala em tomar ‘medidas 
duras”.

EUROPA II. Putin acha que um 
vizinho territorial da Rússia não 
pode prevenir-se de uma inva-
são. No caso, só haveria o direito 
unilateral do ditador russo mon-
tar um arsenal bélico e ameaçar o 
mundo.

Olho aberto

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS/
Natal) fará manutenção 

no ponto de vacinação do gi-
násio Nélio Dias, neste domin-
go 15. Por este motivo, neste dia 
não haverá aplicação de vaci-
nas contra a Covid, influenza e 
sarampo no local. Aos domin-
gos, Natal disponibiliza tam-
bém outros pontos de vacina, 
como Via Direta, das 9h às 16h. 
Todos os demais pontos voltam 
a funcionar normalmente na 
segunda-feira 16. Para mais in-
formações sobre locais, dúvidas 
frequentes e documentação as 

pessoas podem acessar vacina.
natal.rn.gov.br .

A SMS Natal reforça que as 
pessoas com 18 anos e mais que 
tenham completado o esque-
ma vacinal, com duas doses, de 
qualquer imunizante contra a 
Covid-19 (Coronavac, Oxford 
ou Pfizer) há pelo menos qua-
tro meses, que procure um dos 
pontos de vacinação para com-
pletar o esquema vacinal. As 
pessoas que tiveram Covid-19 
precisam esperar 30 dias para 
receber a D2 ou D3. A quarta do-
se está disponível para imunos-
suprimidos que tenham com-

Nélio Dias terá vacinação 
suspensa no domingo

Saúde

Ninguém consegue invadir 
urnas em teste de segurança

pletado quatro meses de inter-
valo da D3 e idosos a partir dos 
60 anos com intervalo de 04 me-
ses da terceira dose.

Os imunobiológicos contra o 
sarampo estão disponíveis para 
profissionais da saúde e crian-
ças de seis meses a menores de 
cinco anos; a vacinação contra a 
influenza vem atendendo a tra-
balhadores da saúde, idosos aci-
ma de 60 anos, crianças entre 
06 meses a menores de 05 anos, 
gestantes, puérperas, povos in-
dígenas, professores, pessoas 
com comorbidades, pessoas 
com deficiência, caminhonei-
ros, trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passagei-
ros urbano e de longo curso, tra-
balhadores portuários, forças de 
segurança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do sis-
tema de privação de liberdade, 
população privada de liberdade, 
adolescentes e jovens em medi-
das socioeducativas.

TSE submeteu equipamento a exame de especialistas, incluindo PF

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) realizou nesta 
sexta-feira 13 um teste de 

segurança das urnas eletrônicas 
que serão utilizadas nas eleições 
deste ano. Segundo a Corte, os 
equipamentos foram submeti-
dos a tentativas de invasão do 
sistema, mas não foi detectada 
nenhuma falha.

Para o chamado Teste Pú-
blico de Segurança (TPS), o 
tribunal convidou especialis-
tas, incluindo peritos da Polí-
cia Federal. Desde o início da 
semana, eles vinham execu-
tando operações para testar 
a confiabilidade das urnas. O 
procedimento já fora adotado 
em outras eleições. Este ano, 
no entanto, reforça o discurso 
da Corte Eleitoral que enfren-
ta severas críticas do presiden-
te Jair Bolsonaro. Mesmo sem 
provas, ele levanta suspeitas 
sobre a segurança do proces-
so de votação e totalização co-
mandado pelo TSE.

No ano passado, a PF já ha-
via feito levantamento em to-
dos os inquéritos abertos desde 
1996 e nada foi encontrado que 
pudesse pôr em dúvida a segu-
rança das urnas. Os casos de ir-
regularidades remontam às elei-

Urnas foram submetidas a teste de segurança e não falharam

ABDIAS PINHEIRO / SECOM / TSE

ções em que se usava a cédula 
de papel.

Segundo o TSE, a bateria de 
testes de segurança encerrada 
hoje deu sequência a procedi-
mento semelhante realizado no 
ano passado. participaram des-
ta edição, 26 especialistas. “Ao fi-
nal do teste, sem contestação à 
excelência técnica das equipes, 
nenhum dos grupos obteve su-
cesso que comprometesse a vio-
lação da integridade ou o sigilo 

dos votos em uma eleição”, in-
formou o tribunal.

Nos “ataques” simulados es-
ta semana, foram feitas tentati-
vas de violação dos votos regis-
trados nas urnas, no sistema de 
transmissão entre outros. Ape-
sar de o TSE informar que as 
tentativas não conseguiram co-
locar em risco a segurança da 
votação, o trabalho dos especia-
listas servirá para aperfeiçoar as 
medidas de segurança.  
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 26/05/2022, às 10:10 hs / 2º Público Leilão: 27/05/2022, às 10:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas 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° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão 
Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Siste-
ma de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento Residencial Nº 1402 do 14º pavimento do bloco 
6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE”, situado 
na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no bairro de Neópolis, zona sul, 
na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de cozinha, serviço, estar/jantar, 
varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total de 75,11m², sendo 64,47m² 
de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 623744,0492/6252516 avos do 
terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² de superfície, com direito a 01 
vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro de Imóveis 3ª Zona Comarca de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos 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 men-
cionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 568.664,91 (Quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos 
e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 284.332,46 
(Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis 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: SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 
002.275.503 SSP/RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, 
nascido em 22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de 
Comunhão Parcial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, 
CEP 59500-000, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) se-
rá(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 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readqui-
rir(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 de-
verão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.  

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A Ambipar Response Control Environmental Consulting S/A, inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, 
torna público que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA concedeu a Licença de Operação para desenvolver a atividade de Sistema de Tratamento e/ou 
Disposição Final de Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e Industrial, Secagem de 
Cascalho de Perfuração e Compostagem de Resíduos Orgânicos, localizada Rua Ranieri Barbosa Paiva, 
273 Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803. 
 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.984.327/0001-07, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação (LO) para um transporte de cargas perigosas, localizado no Sitio CH, 18, Letra A, Zona 
Rural, Jaçanã/RN. 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA  
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

ILENA MARIA DE ALBUQUERQUE, CNPJ 13.369.593/0001-00, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - 
Nº 2021-171161/TEC/LS-0450, com prazo de validade, 05/05/2028, em favor do empreendimento, para 
extração de berilo, quartzo e água marinha, numa área de 4,89ha, volume 500 m3/mês, inserida na 
poligonal do Processo ANM 848.022/2020, na Localidade Povoado Olho D’Água, Zona Rural, Município 
de Lajes Pintada - RN. 

ILENA MARIA DE ALBUQUERQUE  
Requerente 

 
 

EDITAL PARA FINS DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE CAIÇARA DO RIO DO /RN. A Dra. SYDIA MARA 
FENANDES DE SOUZA ROSAS, Oficiala do Cartório Único de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, na forma da Lei, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE 
CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante esse Cartório de 
Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ DE ARIMATEIA DO 
NASCIMENTO (RG: 1427924 SSP/RN E CPF: 022.821.334-71) referente a uma área com a seguinte descrição: SÍTIO 
BELA VISTA, S/N, ZONA RURAL, CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, CEP: 59.540-000; -ÁREA TOTAL DE 18,2405Ha; 
-Número do NIRF.: 9.565.272-8, em nome de JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO; -Número do CCIR: 
175.021.000.370-6, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta 
e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
LATICINIOS IRAPURU LTDA, CNPJ: 02.766.959/0001-68, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, para indústria de laticínio (produção de leite pasteurizado, iogurte, manteiga e queijo 
coalho), em uma área de 448,64m2, localizado na Rua Irapuru, 200, centro, Tangará/RN. 
 

THIAGO ANDRADE BEZERRA NELSON 
PROPRIETÁRIO 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Pregoeiro de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
26/05/2022 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, 
o edital.

Francisco Magno Araújo da Silva
Pregoeiro Municipal.

Mendonça derruba 
decisão do Confaz sobre 
ICMS cobrado no diesel
Decisão de estados driblou a criação de alíquota única

O ministro André Mendonça, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), atendeu a um 

pedido feito pelo Governo Fede-
ral e deu nesta sexta-feira 13 uma 
decisão liminar para derrubar a 
decisão do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) so-
bre a política de ICMS dos estados 
sobre o diesel. Com a decisão, fi-
cam restabelecidos os patamares 
de imposto antigos o que, na prá-
tica, não deve refletir em uma re-
dução significativa nos preços do 
combustível nas bombas.

Na ação, a AGU pede que o 
Supremo suspenda o convênio 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que definiu 
a alíquota de ICMS sobre o diesel.

Para dar a liminar, o ministro 
levou em consideração “a proxi-
midade de vigência do novo mo-
delo, considerando ainda que 
a complexidade e relevância da 
questão justifica a urgência pa-
ra que, a partir de tal decisão, se 
dê início imediato à construção 
de uma solução efetiva, perene e 
consentânea (adequada) com os 
parâmetros constitucionais re-

guladores da matéria”.
Em sua decisão, o ministro 

considerou que as cláusulas vio-
lam os dispositivos constitucio-
nais apontados pelo governo fe-
deral, em especial o princípio da 
uniformidade, em razão do esta-
belecimento do fator de equali-
zação, previsto na cláusula quar-
ta do Convênio ICMS 16/2022.

“Ademais, a relevância e ur-
gência da questão parece-me 
clara ao se verificar que tanto o 
Chefe do Poder Executivo - autor 
da presente demanda -, quan-
to o Chefe do Poder Legislativo 

federal - que instou o CONFAZ 
a reanalisar a questão por meio 
do Ofício suso mencionado -, 
ocupam-se da matéria, manifes-
tando-se, cada um à sua manei-
ra, pela necessária superação do 
status quo, inalterado pela nor-
ma vergastada (contestada)”, diz 
o ministro no despacho.

A decisão cautelar foi comu-
nicada pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL) no início desta noite, 
durante a abertura da 56ª Con-
venção Nacional do Comércio 
Lojista, em Campos do Jordão 
(SP). 

Ministro André Mendonça, do STF, atendeu a pedido do Governo Federal

CARLOS MOURA / STF

Trabalho

Mais de 3 milhões de brasileiros estão 
desempregados há mais de dois anos

Cerca de três em cada dez 
desempregados no Brasil 
estão em busca de uma 

recolocação no mercado de tra-
balho há mais de dois anos. É o 
que apontam os dados divulga-
dos nesta sexta-feira 13 pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

De acordo com o levanta-
mento, ao final do 1º trimestre 
de 2022 o número de trabalha-
dores desempregados há mais 
de 2 anos era de 3,463 milhões – 
cerca de 29% do total de desem-
pregados no País.

Trata-se da segunda maior 
proporção de desempregados 

há mais de 2 anos de toda a série 
da pesquisa, iniciada em 2012. 
Ela havia sido maior somente no 
trimestre anterior, o 4º de 2021, 
quando atingia cerca de 3,6 mi-
lhões dos desempregados, o que 
correspondia a 30,3% do total de 
brasileiros em busca de uma va-
ga no mercado naquele período.

O levantamento, realizado 
por meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad), é referente ao pri-
meiro trimestre de 2022, quando 
o país registrava um contingente 
de mais de 11,9 milhões de de-
sempregados.

Só é considerado desempre-

gado aquele trabalhador que 
não está ocupado no mercado 
de trabalho, tem disponibilida-
de para trabalhar e está, efetiva-
mente, em busca de uma vaga.

De acordo com o IBGE, ao 
final de março, a maior parte 
(40,8%) desses trabalhadores 
estava em busca de nova opor-
tunidade de trabalho há mais 
de um mês, mas a menos de 
um ano.

Já a menor parcela (12,9%) 
estava na fila há mais de um ano, 
mas há menos de de 2 anos. Os 
que buscavam nova vaga há me-
nos de um mês somavam 17,2% 
do total de desempregados. 
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Um tema que merece prioridade no debate político deste 
ano é o potencial de geração de energias renováveis exis-
tente no RN. Além de uma questão de sobrevivência do pla-

neta, tais fontes energéticas agregam países e contribuem para a 
estabilidade do dólar.

Energias renováveis e o futuro do RN

JOÃO CÂMARA. O município 
de João Câmara (RN) simboliza 
o progresso dessa atividade. Com 
29 parques eólicos e 327 aero ge-
radores, João Câmara já é tida co-
nhecida como a Capital Nacional 
dos Ventos, inclusive pela aprova-
ção de proposta do senador Jean 
Paul Prates neste sentido.

CRESCIMENTO. No ranking do 
PIB per capita estadual, a cidade 
saltou para o 7º lugar, com gera-
ção de emprego e renda na região 
limítrofe, sendo hoje a 10ª que 
mais recolhe impostos no estado.

APROXIMAÇÃO. Atualmen-
te, a China domina a produção 

de energia, a partir de fontes re-
nováveis e insumos necessários. 
Para fugir ao monopólio tecno-
lógico chinês, países como Chi-
le, México e Brasil terão de se 
aproximar e desenvolver indús-
tria latino-americana de ener-
gias renováveis.

RN. O nosso estado terá todas 
as condições de liderar a geração 
no país. Já existe a   lei que criou 
o marco legal da geração própria 
de energia, com regras para con-
sumidores que produzem a pró-
pria energia a partir de fontes re-
nováveis, como solar fotovoltaica 
e eólica. É o caso de dizer: “mãos 
à obra! ”.

FAMÍLIA. Amanhã, o Dia In-
ternacional da Família. A da-
ta foi proclamada pela Assem-
bleia Geral da ONU, em 1993 e 
reflete a importância que a co-
munidade internacional atri-
bui às famílias.

MORTES. Oligarca russo mor-
re em queda de penhasco. Dire-
tor do resort de ski da Gazprom 
é o sétimo em poucos meses. Há 
quem acredite que se trata de um 
esquema elaborado pelo regime 
de Vladimir Putin para castigar os 
dissidentes.

TRADIÇÃO. A Lufthansa vai 
investir este ano 2,5 mil milhões 
de euros para modernizar a fro-
ta. Neste valor entram 17 novos 
aparelhos da Boeing, que visam 
aumentar a rentabilidade da ope-
ração no transporte de mercado-
rias. A empresa tem tradição de 
operar no RN, no transporte de 
frutas tropicais.

FÁTIMA. Na última sexta, 13 de 
maio, mais de 200 mil pessoas vi-
sitaram o Santuário de Nossa Se-
nhoria de Fátima, em Portugal.

TEMOR. Houve receio entre os 
petistas, quando Janja, a noiva de 
Lula, pegou o microfone no lan-
çamento da candidatura no Expo 
Center Norte, em SP. A opinião é 

que ela deve aparecer menos. Foi 
proposta homenagem a d. Mari-
sa Letícia, a ex-primeira-dama fa-
lecida, na Convenção de julho.

SAÍDA. O Congresso e o STF se 
articulam para não desmoralizar 
a instituições, no caso do indul-
to do deputado Daniel Silveira. A 
Corte não tem como desfazer o 
perdão. A saída honrosa é jogar o 
assunto para resolução no Parla-
mento.

BOLSONARO. O escritor Var-
gas Llosa, prêmio Nobel de li-
teratura, declarou em Montevi-
deo, que as “travessuras de Bol-
sonaro são muito difíceis para 
um liberal admitir. Agora, entre 
Bolsonaro e Lula, prefiro Bolso-
naro. Com suas travessuras, ele 
não é Lula”

EUROPA I. A decisão da Fin-
lândia e Suécia de entrarem na 
OTAN poderá levar ao agrava-
mento da guerra na Ucrânia. 
Moscou fala em tomar ‘medidas 
duras”.

EUROPA II. Putin acha que um 
vizinho territorial da Rússia não 
pode prevenir-se de uma inva-
são. No caso, só haveria o direito 
unilateral do ditador russo mon-
tar um arsenal bélico e ameaçar o 
mundo.

Olho aberto

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS/
Natal) fará manutenção 

no ponto de vacinação do gi-
násio Nélio Dias, neste domin-
go 15. Por este motivo, neste dia 
não haverá aplicação de vaci-
nas contra a Covid, influenza e 
sarampo no local. Aos domin-
gos, Natal disponibiliza tam-
bém outros pontos de vacina, 
como Via Direta, das 9h às 16h. 
Todos os demais pontos voltam 
a funcionar normalmente na 
segunda-feira 16. Para mais in-
formações sobre locais, dúvidas 
frequentes e documentação as 

pessoas podem acessar vacina.
natal.rn.gov.br .

A SMS Natal reforça que as 
pessoas com 18 anos e mais que 
tenham completado o esque-
ma vacinal, com duas doses, de 
qualquer imunizante contra a 
Covid-19 (Coronavac, Oxford 
ou Pfizer) há pelo menos qua-
tro meses, que procure um dos 
pontos de vacinação para com-
pletar o esquema vacinal. As 
pessoas que tiveram Covid-19 
precisam esperar 30 dias para 
receber a D2 ou D3. A quarta do-
se está disponível para imunos-
suprimidos que tenham com-

Nélio Dias terá vacinação 
suspensa no domingo

Saúde

Ninguém consegue invadir 
urnas em teste de segurança

pletado quatro meses de inter-
valo da D3 e idosos a partir dos 
60 anos com intervalo de 04 me-
ses da terceira dose.

Os imunobiológicos contra o 
sarampo estão disponíveis para 
profissionais da saúde e crian-
ças de seis meses a menores de 
cinco anos; a vacinação contra a 
influenza vem atendendo a tra-
balhadores da saúde, idosos aci-
ma de 60 anos, crianças entre 
06 meses a menores de 05 anos, 
gestantes, puérperas, povos in-
dígenas, professores, pessoas 
com comorbidades, pessoas 
com deficiência, caminhonei-
ros, trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passagei-
ros urbano e de longo curso, tra-
balhadores portuários, forças de 
segurança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do sis-
tema de privação de liberdade, 
população privada de liberdade, 
adolescentes e jovens em medi-
das socioeducativas.

TSE submeteu equipamento a exame de especialistas, incluindo PF

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) realizou nesta 
sexta-feira 13 um teste de 

segurança das urnas eletrônicas 
que serão utilizadas nas eleições 
deste ano. Segundo a Corte, os 
equipamentos foram submeti-
dos a tentativas de invasão do 
sistema, mas não foi detectada 
nenhuma falha.

Para o chamado Teste Pú-
blico de Segurança (TPS), o 
tribunal convidou especialis-
tas, incluindo peritos da Polí-
cia Federal. Desde o início da 
semana, eles vinham execu-
tando operações para testar 
a confiabilidade das urnas. O 
procedimento já fora adotado 
em outras eleições. Este ano, 
no entanto, reforça o discurso 
da Corte Eleitoral que enfren-
ta severas críticas do presiden-
te Jair Bolsonaro. Mesmo sem 
provas, ele levanta suspeitas 
sobre a segurança do proces-
so de votação e totalização co-
mandado pelo TSE.

No ano passado, a PF já ha-
via feito levantamento em to-
dos os inquéritos abertos desde 
1996 e nada foi encontrado que 
pudesse pôr em dúvida a segu-
rança das urnas. Os casos de ir-
regularidades remontam às elei-

Urnas foram submetidas a teste de segurança e não falharam

ABDIAS PINHEIRO / SECOM / TSE

ções em que se usava a cédula 
de papel.

Segundo o TSE, a bateria de 
testes de segurança encerrada 
hoje deu sequência a procedi-
mento semelhante realizado no 
ano passado. participaram des-
ta edição, 26 especialistas. “Ao fi-
nal do teste, sem contestação à 
excelência técnica das equipes, 
nenhum dos grupos obteve su-
cesso que comprometesse a vio-
lação da integridade ou o sigilo 

dos votos em uma eleição”, in-
formou o tribunal.

Nos “ataques” simulados es-
ta semana, foram feitas tentati-
vas de violação dos votos regis-
trados nas urnas, no sistema de 
transmissão entre outros. Ape-
sar de o TSE informar que as 
tentativas não conseguiram co-
locar em risco a segurança da 
votação, o trabalho dos especia-
listas servirá para aperfeiçoar as 
medidas de segurança.  
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Na última quinta-feira, fiz uma excelente entre-
vista com o presidente da Câmara Municipal de Na-
tal, Paulinho Freire, pré-candidato a deputado fede-
ral. Na ocasião, Paulinho disse estar tentando con-
vencer o prefeito Álvaro Dias a dar subsídio para o 
sistema de transporte público, cobrindo a passagem 
gratuita do idoso e a meia do estudante, seguindo 
exemplos de outros estados. O presidente também 
está agindo para termos 100% da frota de transporte 
em Natal, sem  aumento de passagem. Ou o prefeito 
faz isso ou a população continua com 40% da frota. 
O que é um absurdo. 

DIVULGAÇÃO

POMPEIA. No próximo dia 
22, das 17h às 22h, haverá festa 
das mães no Clube do Toinho na 
Avenida Pompeia, com entrada 
grátis. Todas as mulheres rece-
berão uma senha para concorrer 
a vários prêmios, entre eles bi-
cicletas, liquidificador e ventila-
dor. O evento contará com a par-
ticipação da Banda Adrenalina e 
o rei do Brega, Luiz Almir.

SÃO JOÃO. A Funcarte, através 
do amigo e secretário Dacio Gal-
vão, diz que o grande São João de 

Natal, realizado pela prefeitura, se-
rá na Arena das Dunas, com festi-
val de quadrilhas durante 6 dias. 
Na abertura, haverá show com ar-
tistas nacionais. No final, também. 
Os demais dias terão festival de 
quadrilhas juninas e shows com 
artistas da terra. Já quanto ao São 
João nos bairros, cada pessoa in-
teressada em promover deve fazer 
um ofício para a Funcarte. De acor-
do com a disponibilidade de recur-
sos, poderá haver uma pequena 
ajuda financeira. O prazo para en-
tregar os oficios é 30 de maio.

MÊS DAS MÃES. No próximo domingo, dia 
15, teremos o aniversário da deputada Eudia-
ne Macedo no Colégio Expansivo a partir das 
13h. No mesmo dia, a loja Karol Pronta Entre-
ga, que atende a sacoleiros e sacoleiras, tam-
bém abrirá. Quem não comprou o presente 
das mães tem uma ótima oportunidade. Na 
Avenida Pompeia, nº 1251.

POLÍCIA. Parabéns à equipe do 3º BPM, 
que prendeu um bandido chefe de quadri-
lha que roubava bancos na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte. O bandido estava escondi-
do em uma casa na cidade de Ceará-Mirim. 
Parabéns!

FUTEBOL. É preciso que se faça uma cons-
cientização entre as torcidas de time de fute-
bol. Quinta-feira, lamentavelmente um che-
fe de torcida do América-RN estava em uma 
lanchonete no Bairro Nordeste com mais du-
as pessoas e foi vítima de vários disparos de ti-
ro, sendo morto no local. É preciso saber per-
der e ganhar. O verdadeiro torcedor é aquele 
que quando ganha fica alegre e, quando per-
de, respeita o adversário!

ENTREVISTA

ESPAÇO DO VAQUEIRO. O amigo Miel, proprietário da Gema 
Produções, a melhor produtora de CD e DVD do Estado, vai rea-
lizar no dia 29 de maio, a partir das 14h, uma grande festa em Ex-
tremoz conhecida como “Renovada do Vaqueiro”. Haverá shows 
com Paulo Santos; Val Vallin, que é um cover de Bell Marques; Pe-
gada do Coyote; Luan Santiago; Adrenalina; e o Rei do Brega, Luiz 
Almir. O evento é particular. Não tem nennum apoio da Prefeitu-
ra da cidade.

Caern identi� ca mais de 13 mil 
“gatos” nos últimos 12 meses

A Companhia de Águas e Es-
gotos do Rio Grande do 
Norte (Caern) encontrou, 

no último ano, 13.648 gatos, ou 
seja, ligações clandestinas. A ação 
irregular prejudica o sistema de 
abastecimento e é crime previsto 
no código penal, por esse motivo, 
a Companhia mantém equipes 
trabalhando diariamente para in-
vestigar denúncias.

Nos últimos 12 meses, a Caern 
realizou mais de 50 mil fiscaliza-
ções em todo o Estado. O furto 
de água é considerado uma per-
da comercial para a Companhia, 
além disso, prejudica o abasteci-
mento, já que essa água deveria 
ser distribuída apenas para liga-
ções ativas. 

“As ações de fiscalização bus-
cam coibir as ligações clandes-
tinas e possibilitar uma melhor 
distribuição entre os clientes da 
Companhia”, explica Giordano 
Filgueira, Superintendente Co-
mercial.

As ligações clandestinas são 
passíveis de multa, suspensão 
do fornecimento de água e ou-
tras penalidades. As fraudes po-
dem ser denunciadas de forma 
anônima através da Ouvidoria da 
Caern através do telefone 0800 84 

No último ano, a Companhia realizou mais de 50 mil fiscalizações em todas as regiões do Rio Grande do Norte

028100 ou pelo e-mail ouvido-
ria@caern.com.br.

Em maio do ano passado, a 
Caern investiu R$ 1 milhão em 

georadares, para maior fiscali-
zação de ligações irregulares de 
água. Os equipamentos, além 
de contribuírem com a distri-

buição justa da água entre os 
clientes, possuem o objetivo de 
diminuir as perdas comerciais 
da empresa.

NEGOCIAÇÃO. Os clientes em 
débito têm a oportunidade de se 
regularizar com vantagens espe-
ciais até 31 de maio. Na campa-
nha de negociação de débitos a 
Caern oferece descontos de juros 
e multa, também permite o par-
celamento do saldo devedor em 
até 60 meses.

A abertura da negociação 
abrange faturas anteriores a mar-
ço de 2022. Se o cliente não fizer 
o pagamento à vista, pode optar 
pelo parcelamento, caso em que 
a entrada deve ser de pelo me-
nos 5% do total da dívida, com o 
saldo podendo ser parcelado em 
até 60 vezes, desde que o valor da 
parcela seja, no mínimo, 50% do 
valor médio da fatura do imóvel.

O cliente pode incluir débitos 
negociados anteriormente e ain-
da não saldados, com a entrada 
mínima de 10% do total do dé-
bito. A negociação também po-
de ser feita pelo cartão de crédi-
to, sem entrada, com isenção de 
juros e multas, em até 24 vezes 
e com parcela mínima de R$ 5. 
Quem quiser aproveitar a oportu-
nidade, pode procurar os canais 
virtuais da companhia ou ir ao 
escritório de atendimento mais 
próximo de sua casa.

DIVULGAÇÃO / CAERN

Ligações irregulares de água prejudicam o sistema de abastecimento, e prática é crime previsto no código penal
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IBGE

Censo 2022 precisa de ajustes para mapear 
autismo no Brasil, defende pesquisadora

O censo de 2022 está mar-
cado para ser iniciado 
em 1º de agosto de 2022 e 

entrevistará 78 milhões de lares 
brasileiros, utilizando os dois 
modelos de questionários do 
Censo Demográfico do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

É uma pesquisa muito aguar-
dada por autistas e suas famílias 
que esperam entrar na estatísti-
ca nacional pela primeira vez e 
serem incluídos em políticas pú-
blicas para uma vida mais digna.

Andiara Freitas, pós-gradu-
anda em Transtorno do Espec-
tro Autista - Inclusão Escolar e 
Social, é ativista na causa e mãe 
de um autista moderado de 3 
anos. Para ela, o IBGE existe 
uma falha no cumprimento da 
Lei 13.861/2019 que obriga per-
guntar sobre o autismo no cen-

so nacional. 
“A pergunta foi incluída, mas 

para aplicação numa amostra 
de aproximadamente 10% da 
população e essa amostra não 
revelará o número exato de pes-
soas autistas que continuarão 
sem ter direitos fundamentais 
atendidos por causa da subno-

tificação”, explica.
Estima-se que no Brasil exis-

tam 2 milhões de autistas e o 
censo é o único instrumento ca-
paz de estimar o número exato 
deste público. A pesquisa terá 
duração de três meses e será a 
13ª edição realizada em territó-
rio brasileiro.

Ao todo, a pesquisa terá duração de três meses e será a 13ª edição no país

Além de 30 expositores, o encontro terá a “Assembleia Geral Talk Show”

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

Natal vai sediar um dos 
eventos mais tradicio-
nais do País na área con-

dominial. A 4ª Edição do Encon-
tro de Síndicos do RN promete 
quebrar padrões e formalidades 
presentes em eventos do seg-
mento. A edição deste ano será 
realizada nos próximos dias 20 e 
21 de maio, no salão de eventos 
do Holiday Inn Natal, e terá co-
mo tema: Novos Desafios da Ad-
ministração de Condomínios. A 
expectativa da organização é de 
que cerca de 800 pessoas partici-
pem do evento.

Com serviços, informação e 
também muito humor, o Encon-
tro de Síndicos do RN vai reunir 
em um só lugar todas as novida-
des, tendências e lançamentos 
da área de produtos e serviços 
para gestão de condomínios. O 
encontro proporcionará de for-
ma facilitada e gratuita a intera-
ção entre síndicos e empresas de 
administração de condomínios, 
com agências prestadoras de 
serviço e fornecedoras de pro-
dutos para o setor.

Temas como condomínio, 
segurança, tecnologia, tributa-
ção e higienização em condo-
mínios, dentre outros, serão le-

Natal sedia 4ª edição
de Encontro de Síndicos
Feira de produtos e talk show farão parte da programação

vantados durante as 14 horas 
do evento. Além da Feira com 
30 expositores, o 4º Encontro de 
Síndicos do RN terá um espaço 
VIP chamado Assembleia Geral 
Talk Show, dividido em dois blo-
cos de discussões com pessoas 
do segmento condominial, re-
gado a muita música (com ban-
das locais) e humor (de stand 
up comedy).

O diretor da Banco de Ima-
gem, Helder Coutinho, ideali-
zador e organizador do evento, 
destaca o caráter inovador da 
programação e se mostra bas-
tante otimista quanto à partici-

pação de representantes do seg-
mento condominial. “Conside-
rando os atuais desafios vividos 
pelos gestores de condomínios, 
em face das inúmeras mudan-
ças organizacionais, o Encon-
tro de Síndicos debaterá temas 
contemporâneos ligados à área 
de gestão de negócios, a fim de 
estimular debates e soluções 
para o setor em um cenário ca-
da vez mais complexo”, aponta 
o diretor.

Para mais informações sobre 
o evento: bdeimagem@bdeima-
gem.com.br ou através do nú-
mero: (84) 3322.5523. 
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Na última quinta-feira, fiz uma excelente entre-
vista com o presidente da Câmara Municipal de Na-
tal, Paulinho Freire, pré-candidato a deputado fede-
ral. Na ocasião, Paulinho disse estar tentando con-
vencer o prefeito Álvaro Dias a dar subsídio para o 
sistema de transporte público, cobrindo a passagem 
gratuita do idoso e a meia do estudante, seguindo 
exemplos de outros estados. O presidente também 
está agindo para termos 100% da frota de transporte 
em Natal, sem  aumento de passagem. Ou o prefeito 
faz isso ou a população continua com 40% da frota. 
O que é um absurdo. 

DIVULGAÇÃO

POMPEIA. No próximo dia 
22, das 17h às 22h, haverá festa 
das mães no Clube do Toinho na 
Avenida Pompeia, com entrada 
grátis. Todas as mulheres rece-
berão uma senha para concorrer 
a vários prêmios, entre eles bi-
cicletas, liquidificador e ventila-
dor. O evento contará com a par-
ticipação da Banda Adrenalina e 
o rei do Brega, Luiz Almir.

SÃO JOÃO. A Funcarte, através 
do amigo e secretário Dacio Gal-
vão, diz que o grande São João de 

Natal, realizado pela prefeitura, se-
rá na Arena das Dunas, com festi-
val de quadrilhas durante 6 dias. 
Na abertura, haverá show com ar-
tistas nacionais. No final, também. 
Os demais dias terão festival de 
quadrilhas juninas e shows com 
artistas da terra. Já quanto ao São 
João nos bairros, cada pessoa in-
teressada em promover deve fazer 
um ofício para a Funcarte. De acor-
do com a disponibilidade de recur-
sos, poderá haver uma pequena 
ajuda financeira. O prazo para en-
tregar os oficios é 30 de maio.

MÊS DAS MÃES. No próximo domingo, dia 
15, teremos o aniversário da deputada Eudia-
ne Macedo no Colégio Expansivo a partir das 
13h. No mesmo dia, a loja Karol Pronta Entre-
ga, que atende a sacoleiros e sacoleiras, tam-
bém abrirá. Quem não comprou o presente 
das mães tem uma ótima oportunidade. Na 
Avenida Pompeia, nº 1251.

POLÍCIA. Parabéns à equipe do 3º BPM, 
que prendeu um bandido chefe de quadri-
lha que roubava bancos na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte. O bandido estava escondi-
do em uma casa na cidade de Ceará-Mirim. 
Parabéns!

FUTEBOL. É preciso que se faça uma cons-
cientização entre as torcidas de time de fute-
bol. Quinta-feira, lamentavelmente um che-
fe de torcida do América-RN estava em uma 
lanchonete no Bairro Nordeste com mais du-
as pessoas e foi vítima de vários disparos de ti-
ro, sendo morto no local. É preciso saber per-
der e ganhar. O verdadeiro torcedor é aquele 
que quando ganha fica alegre e, quando per-
de, respeita o adversário!

ENTREVISTA

ESPAÇO DO VAQUEIRO. O amigo Miel, proprietário da Gema 
Produções, a melhor produtora de CD e DVD do Estado, vai rea-
lizar no dia 29 de maio, a partir das 14h, uma grande festa em Ex-
tremoz conhecida como “Renovada do Vaqueiro”. Haverá shows 
com Paulo Santos; Val Vallin, que é um cover de Bell Marques; Pe-
gada do Coyote; Luan Santiago; Adrenalina; e o Rei do Brega, Luiz 
Almir. O evento é particular. Não tem nennum apoio da Prefeitu-
ra da cidade.

Caern identi� ca mais de 13 mil 
“gatos” nos últimos 12 meses

A Companhia de Águas e Es-
gotos do Rio Grande do 
Norte (Caern) encontrou, 

no último ano, 13.648 gatos, ou 
seja, ligações clandestinas. A ação 
irregular prejudica o sistema de 
abastecimento e é crime previsto 
no código penal, por esse motivo, 
a Companhia mantém equipes 
trabalhando diariamente para in-
vestigar denúncias.

Nos últimos 12 meses, a Caern 
realizou mais de 50 mil fiscaliza-
ções em todo o Estado. O furto 
de água é considerado uma per-
da comercial para a Companhia, 
além disso, prejudica o abasteci-
mento, já que essa água deveria 
ser distribuída apenas para liga-
ções ativas. 

“As ações de fiscalização bus-
cam coibir as ligações clandes-
tinas e possibilitar uma melhor 
distribuição entre os clientes da 
Companhia”, explica Giordano 
Filgueira, Superintendente Co-
mercial.

As ligações clandestinas são 
passíveis de multa, suspensão 
do fornecimento de água e ou-
tras penalidades. As fraudes po-
dem ser denunciadas de forma 
anônima através da Ouvidoria da 
Caern através do telefone 0800 84 

No último ano, a Companhia realizou mais de 50 mil fiscalizações em todas as regiões do Rio Grande do Norte

028100 ou pelo e-mail ouvido-
ria@caern.com.br.

Em maio do ano passado, a 
Caern investiu R$ 1 milhão em 

georadares, para maior fiscali-
zação de ligações irregulares de 
água. Os equipamentos, além 
de contribuírem com a distri-

buição justa da água entre os 
clientes, possuem o objetivo de 
diminuir as perdas comerciais 
da empresa.

NEGOCIAÇÃO. Os clientes em 
débito têm a oportunidade de se 
regularizar com vantagens espe-
ciais até 31 de maio. Na campa-
nha de negociação de débitos a 
Caern oferece descontos de juros 
e multa, também permite o par-
celamento do saldo devedor em 
até 60 meses.

A abertura da negociação 
abrange faturas anteriores a mar-
ço de 2022. Se o cliente não fizer 
o pagamento à vista, pode optar 
pelo parcelamento, caso em que 
a entrada deve ser de pelo me-
nos 5% do total da dívida, com o 
saldo podendo ser parcelado em 
até 60 vezes, desde que o valor da 
parcela seja, no mínimo, 50% do 
valor médio da fatura do imóvel.

O cliente pode incluir débitos 
negociados anteriormente e ain-
da não saldados, com a entrada 
mínima de 10% do total do dé-
bito. A negociação também po-
de ser feita pelo cartão de crédi-
to, sem entrada, com isenção de 
juros e multas, em até 24 vezes 
e com parcela mínima de R$ 5. 
Quem quiser aproveitar a oportu-
nidade, pode procurar os canais 
virtuais da companhia ou ir ao 
escritório de atendimento mais 
próximo de sua casa.

DIVULGAÇÃO / CAERN

Ligações irregulares de água prejudicam o sistema de abastecimento, e prática é crime previsto no código penal
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IBGE

Censo 2022 precisa de ajustes para mapear 
autismo no Brasil, defende pesquisadora

O censo de 2022 está mar-
cado para ser iniciado 
em 1º de agosto de 2022 e 

entrevistará 78 milhões de lares 
brasileiros, utilizando os dois 
modelos de questionários do 
Censo Demográfico do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

É uma pesquisa muito aguar-
dada por autistas e suas famílias 
que esperam entrar na estatísti-
ca nacional pela primeira vez e 
serem incluídos em políticas pú-
blicas para uma vida mais digna.

Andiara Freitas, pós-gradu-
anda em Transtorno do Espec-
tro Autista - Inclusão Escolar e 
Social, é ativista na causa e mãe 
de um autista moderado de 3 
anos. Para ela, o IBGE existe 
uma falha no cumprimento da 
Lei 13.861/2019 que obriga per-
guntar sobre o autismo no cen-

so nacional. 
“A pergunta foi incluída, mas 

para aplicação numa amostra 
de aproximadamente 10% da 
população e essa amostra não 
revelará o número exato de pes-
soas autistas que continuarão 
sem ter direitos fundamentais 
atendidos por causa da subno-

tificação”, explica.
Estima-se que no Brasil exis-

tam 2 milhões de autistas e o 
censo é o único instrumento ca-
paz de estimar o número exato 
deste público. A pesquisa terá 
duração de três meses e será a 
13ª edição realizada em territó-
rio brasileiro.

Ao todo, a pesquisa terá duração de três meses e será a 13ª edição no país

Além de 30 expositores, o encontro terá a “Assembleia Geral Talk Show”

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

Natal vai sediar um dos 
eventos mais tradicio-
nais do País na área con-

dominial. A 4ª Edição do Encon-
tro de Síndicos do RN promete 
quebrar padrões e formalidades 
presentes em eventos do seg-
mento. A edição deste ano será 
realizada nos próximos dias 20 e 
21 de maio, no salão de eventos 
do Holiday Inn Natal, e terá co-
mo tema: Novos Desafios da Ad-
ministração de Condomínios. A 
expectativa da organização é de 
que cerca de 800 pessoas partici-
pem do evento.

Com serviços, informação e 
também muito humor, o Encon-
tro de Síndicos do RN vai reunir 
em um só lugar todas as novida-
des, tendências e lançamentos 
da área de produtos e serviços 
para gestão de condomínios. O 
encontro proporcionará de for-
ma facilitada e gratuita a intera-
ção entre síndicos e empresas de 
administração de condomínios, 
com agências prestadoras de 
serviço e fornecedoras de pro-
dutos para o setor.

Temas como condomínio, 
segurança, tecnologia, tributa-
ção e higienização em condo-
mínios, dentre outros, serão le-

Natal sedia 4ª edição
de Encontro de Síndicos
Feira de produtos e talk show farão parte da programação

vantados durante as 14 horas 
do evento. Além da Feira com 
30 expositores, o 4º Encontro de 
Síndicos do RN terá um espaço 
VIP chamado Assembleia Geral 
Talk Show, dividido em dois blo-
cos de discussões com pessoas 
do segmento condominial, re-
gado a muita música (com ban-
das locais) e humor (de stand 
up comedy).

O diretor da Banco de Ima-
gem, Helder Coutinho, ideali-
zador e organizador do evento, 
destaca o caráter inovador da 
programação e se mostra bas-
tante otimista quanto à partici-

pação de representantes do seg-
mento condominial. “Conside-
rando os atuais desafios vividos 
pelos gestores de condomínios, 
em face das inúmeras mudan-
ças organizacionais, o Encon-
tro de Síndicos debaterá temas 
contemporâneos ligados à área 
de gestão de negócios, a fim de 
estimular debates e soluções 
para o setor em um cenário ca-
da vez mais complexo”, aponta 
o diretor.

Para mais informações sobre 
o evento: bdeimagem@bdeima-
gem.com.br ou através do nú-
mero: (84) 3322.5523. 



A Prefeitura de Macaíba, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura, está 

realizando um estudo detalhado 
para concretizar uma importan-
te obra de drenagem completa, 
ou seja, subterrânea – visando a 
remoção do excesso de água do 
solo até uma profundidade de-
terminada, na Rua Ovídio Perei-
ra (Rua do Fórum) e imediações, 
tendo em vista a constante dete-
rioração da via, principalmente 
em períodos chuvosos.

Há cerca de um mês, o referi-
do trecho recebeu obras de ma-
nutenção asfáltica, o que deverá 
novamente ocorrer nos próximos 
dias, no sentido de proporcionar 
uma solução definitiva, A Prefei-
tura também está fazendo um 
levantamento para resolver a si-
tuação de outros pontos que pas-

sam por problemas de manuten-
ção em suas vias e redes de dre-
nagem, como por exemplo: Ruas 

Enock Garcia (Lagoa Grande), Jo-
sé Coelho, Dinarte Mariz, Olím-
pio Maciel e Heráclito Vilar. 

• Sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 202214 Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
BRAULIO LEANDRO DE LIMA CHAGAS, CNPJ 38.945.821/0001-73, 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 10/05/2024, em favor do 
empreendimento para uma Indústria de Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, localizada 
na Av. Trairi, n° 1147, letra B– Maracujá – Santa Cruz/RN - CEP: 59.200-000. 

 
Braulio Leandro de Lima Chagas 

Proprietário 

 
OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ 

COMARCA – MONTE ALEGRE/RN 
Tabelião – Luiz Ernane de Miranda Liberato  

Escrevente Substituta – Anelly do Nascimento Silva 
Escrevente Autorizada – Marineide Ferreira de Lima 

 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos) 
 
PROCEDIMENTO N.º 003/2022 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
Modalidade: Usucapião Extraordinário 
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
SOLICITANTE: MARIA TEREZA MEDEIROS DE FREITAS MOURA, brasileira, funcionária pública municipal, nascida 
em 28 de fevereiro de 1966, portadora da cédula de identidade n.º 764.538 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
526.199.234-68 e seu esposo JOSÉ FERREIRA DE MOURA, brasileiro, autônomo, nascido em 13 de maio de 1967, 
portador da cédula de identidade n.º 964.200 ITEP/RN (3ª via), inscrito no CPF/MF sob o n.º 635.108.124-68, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme assento realizado em 10 de agosto de 2012 no Livro B-10 do 
Cartório Único de Bom Jesus/RN, sob o n.º 1.542, fls. 131), residentes e domiciliados na Avenida Monsenhor Paiva, n.º 
129, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000); 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e 
desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento 
extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 
dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João 
Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000). A não apresentação de 
impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. 
IMÓVEL: UM TERRENO situado na Rua João Tavares Cabral, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 
5.281,574m2 de superfície, limitando ao Norte, com Amaury Alves da Silva; ao Sul, com Rua João Tavares 
Cabral; a Leste, com Amaury Alves da Silva e Rua Projetada; e, ao Oeste, com Maria José Lourenço da Silva; 
possuindo a seguinte descrição perimetral:   Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V 0001, de 
coordenadas N 9.331.553,486m e E 230.854,340m; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury 
Alves Da Silva, com azimute de 193°16'38" por uma distância de 28,80m, até o ponto V 0002, de coordenadas N 
9.331.525,455m e E 230.847,726m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°40'44" por uma distância de 54,45m, até o ponto V 0003, de coordenadas N 
9.331.471,625m e E 230.839,509m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°12'05" por uma distância de 44,84m, até o ponto V 0004, de coordenadas N 
9.331.427,246m e E 230.833,113m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°31'27" por uma distância de 24,52m, até o ponto V 0005, de coordenadas N 
9.331.402,993m e E 230.829,478m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 187°27'23" por uma distância de 11,93m, até o ponto V 0006, de coordenadas N 
9.331.391,168m e E 230.827,930m ; deste segue confrontando com a propriedade de Rua Projetada, deste segue 
com azimute de 197°26'16" por uma distância de 38,46m, até o ponto V 0007, de coordenadas N 9.331.354,480m 
e E 230.816,406m ; deste segue confrontando com a Rua João Tavares Cabral, com azimute de 267°52'06" por 
uma distância de 16,75m, até o ponto V 0008, de coordenadas N 9.331.353,857m e E 230.799,666m ; deste segue 
confrontando com a Rua João Tavares Cabral, deste segue com azimute de 268°44'07" por uma distância de 
7,80m, até o ponto V 0009, de coordenadas N 9.331.353,684m e E 230.791,865m ; deste segue confrontando com 
a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, com azimute de 11°58'04" por uma distância de 52,54m, até o 
ponto V 0010, de coordenadas N 9.331.405,083m e E 230.802,760m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, deste segue com azimute de 8°56'47" por uma distância de 
41,22m, até o ponto V 0011, de coordenadas N 9.331.445,807m e E 230.809,171m ; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, deste segue com azimute de 8°45'59" por uma distância de 
59,99m, até o ponto V 0012, de coordenadas N 9.331.505,091m e E 230.818,313m; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, com azimute de 8°44'35" por uma distância de 46,25m, até 
o ponto V 0013 , de coordenadas N 9.331.550,800m e E 230.825,343m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de Amaury Alves Da Silva, deste segue com azimute de 84°42'33" por uma  distância de 29,12m, até 
o ponto V 0001, de coordenadas N 9.331.553,486m e E 230.854,340m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro, perfazendo uma área de 5.281,574m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenadas N  e E , e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 33°00', fuso -25, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M; 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de 
avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Anelly do Nascimento Silva, o digitei, o conferi 
e subscrevi. 

Vera Cruz/RN, 10 de maio de 2022. 
Anelly do Nascimento Silva 

Escrevente Substituta 
Ofício Único de Vera Cruz/RN 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, CPF: n° 011.908.224-15 torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2021-167055/TEC/RLS-0250, com validade até 14/01/2028, 
de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Natal-RN. 

 
Carlos Teixeira de Carvalho 

Proprietário 

 
  

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
FACCAO SANTOS E CIA LTDA ME, CNPJ 10.561.345/0001-78, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 10/05/2028, em favor do empreendimento para uma 
Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Joaquim Lolo, N° 464, Centro, São José do Seridó/RN - CEP: 
59.378-000. 

Adriana Jane Santos Medeiros  
Proprietária 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165  

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na 

forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 
(vinte) dias, que, pelo presente, ficam CITADO(A)(S) F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME, CNPJ: 11.650.565/0001-
30, ADINVEST EIRELI, CNPJ: 32.102.877/0001-80, FC PARTICIPACOES SCP, CNPJ: 34.248.647/0001-59, e FELIPE 
DE SANTANA CALIL, CPF: 403.003.718-61, atualmente em lugares incertos e não sabidos, bem como a quem mais 
interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0837853-
49.2019.8.20.5001, proposta por FASIL EMPREENDIMENTOS e outros (4) contra F. DE S. CALIL INFORMATICA - 
ME e outros (3), cuja cópia da petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, 
para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o 
fazendo dentro do prazo estabelecido, presumir-se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 
344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 24/06/2021. Eu, EMILSON INACIO 
SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 

 
Daniella Paraiso Guedes Pereira  
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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Prefeitura economiza 
quase 70% na montagem 
das estruturas do MCJ
Valor estimado era R$ 12,6 milhões, mas ficou em R$ 4,1 milhões

A Prefeitura Municipal de 
Mossoró economizou 
quase 70% nos valores 

da licitação referente à monta-
gem das estruturas para realiza-
ção do “Mossoró Cidade Junina 
2022”. O evento iniciará no dia 
4 de junho, com o tradicional 
“Pingo da Mei Dia”.

O valor estimado no início da 
licitação era de R$ 12,6 milhões. 
Já o valor contratado chegou a 

apenas R$ 4,1 milhões - ou seja 
quase 70% de economia aos co-
fres públicos.

“Com profissionalização, 
planejamento e respeito ao di-
nheiro público conseguimos 
chegar a essa economia. Segui-
mos trabalhando para realizar 
um grande Mossoró Cidade Ju-
nina, valorizando nossa cultura, 
nossos artistas, nossa história”, 
afirma Etevaldo Almeida, secre-

tário municipal de Cultura.
A Prefeitura segue com cro-

nograma de planejamento e 
execução de ações referentes à 
realização do “Mossoró Cidade 
Junina”, a exemplo da monta-
gem da Arena das Quadrilhas, 
Cidadela, além das obras na Es-
tação das Artes Elizeu Ventania, 
Memorial da Resistência, Praça 
da Convivência e Teatro Munici-
pal Dix-huit Rosado. 

Estrutura começou a ser 
montada para junho

Via tem fi cado constantemente deteriorada, principalmente na chuva

WESLEY DUARTE (SECOM/PMM)

PREFEITURA DE MACAÍBA / REPRODUÇÃO

Macaíba

Secretaria de Infraestrutura planeja 
drenagem total da Rua Ovídio Pereira

Sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 2022 • 15Geral

Um soldado morreu nes-
ta semana no Alasca 
após ser atacado por 

um urso, o qual oficiais que 
cuidam da vida selvagem dis-
seram que poderia estar ten-
tando proteger seus filhotes.

Após ter sido ferido, o sar-
gento Seth Michael Plant foi 
transportado para o hospital 
da base do exército, onde foi 
declarado morto, confirmou o 
exército do Alaska em nota na 
quinta-feira 13.

Outro soldado foi ferido du-
rante o ataque, segundo o co-
municado, recebeu tratamento 
para pequenos ferimentos e foi 
liberado.

Plant era membro da in-
fantaria e estava trabalhando 
em uma área de treinamento 
na Base Conjunta Elmendorf-
-Richardson (JBER) quando o 
ataque aconteceu. “O sargento 
Plant era uma parte integral da 
nossa organização”, disse o te-
nente coronel David J. Nelson, 
comandante do batalhão onde 
a vítima servia, em nota. “Ele 
foi um líder positivo e dedica-
do, que trazia energia e alegria 
aos paraquedistas que serviam 
com ele.”

Plant, que tinha 30 anos, re-
cebeu diversos prêmios e con-
decorações.

“Ele sempre tinha um sorri-
so em seu rosto, ele sempre ia 
além do que era pedido, e sem-
pre serviu de inspiração para 
todos que tiveram o privilégio 
de o conhecer”, disse Nelson. 
“Sua perda é profundamente 
sentida em nossa organização, 
e oferecemos nossas sinceras 
condolências para os amigos e 
a família.”

Antes de se juntar ao servi-
ço militar em janeiro de 2015, 
Plant, que nasceu em Saint Au-
gustine, na Flórida, serviu na 
reserva em estados americanos 
como a Geórgia e a Carolina do 
Norte, de acordo com o comu-
nicado. Ele chegou a JBER em 
julho de 2021. 

Ataque de 
urso deixa um 
soldado morto
e outro ferido

Sargento Seth Michael Plant 

REPRODUÇÃO



A Prefeitura de Macaíba, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura, está 

realizando um estudo detalhado 
para concretizar uma importan-
te obra de drenagem completa, 
ou seja, subterrânea – visando a 
remoção do excesso de água do 
solo até uma profundidade de-
terminada, na Rua Ovídio Perei-
ra (Rua do Fórum) e imediações, 
tendo em vista a constante dete-
rioração da via, principalmente 
em períodos chuvosos.

Há cerca de um mês, o referi-
do trecho recebeu obras de ma-
nutenção asfáltica, o que deverá 
novamente ocorrer nos próximos 
dias, no sentido de proporcionar 
uma solução definitiva, A Prefei-
tura também está fazendo um 
levantamento para resolver a si-
tuação de outros pontos que pas-

sam por problemas de manuten-
ção em suas vias e redes de dre-
nagem, como por exemplo: Ruas 

Enock Garcia (Lagoa Grande), Jo-
sé Coelho, Dinarte Mariz, Olím-
pio Maciel e Heráclito Vilar. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
BRAULIO LEANDRO DE LIMA CHAGAS, CNPJ 38.945.821/0001-73, 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 10/05/2024, em favor do 
empreendimento para uma Indústria de Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, localizada 
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PROCEDIMENTO N.º 003/2022 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
Modalidade: Usucapião Extraordinário 
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
SOLICITANTE: MARIA TEREZA MEDEIROS DE FREITAS MOURA, brasileira, funcionária pública municipal, nascida 
em 28 de fevereiro de 1966, portadora da cédula de identidade n.º 764.538 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
526.199.234-68 e seu esposo JOSÉ FERREIRA DE MOURA, brasileiro, autônomo, nascido em 13 de maio de 1967, 
portador da cédula de identidade n.º 964.200 ITEP/RN (3ª via), inscrito no CPF/MF sob o n.º 635.108.124-68, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme assento realizado em 10 de agosto de 2012 no Livro B-10 do 
Cartório Único de Bom Jesus/RN, sob o n.º 1.542, fls. 131), residentes e domiciliados na Avenida Monsenhor Paiva, n.º 
129, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000); 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e 
desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento 
extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 
dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João 
Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000). A não apresentação de 
impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. 
IMÓVEL: UM TERRENO situado na Rua João Tavares Cabral, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 
5.281,574m2 de superfície, limitando ao Norte, com Amaury Alves da Silva; ao Sul, com Rua João Tavares 
Cabral; a Leste, com Amaury Alves da Silva e Rua Projetada; e, ao Oeste, com Maria José Lourenço da Silva; 
possuindo a seguinte descrição perimetral:   Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V 0001, de 
coordenadas N 9.331.553,486m e E 230.854,340m; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury 
Alves Da Silva, com azimute de 193°16'38" por uma distância de 28,80m, até o ponto V 0002, de coordenadas N 
9.331.525,455m e E 230.847,726m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°40'44" por uma distância de 54,45m, até o ponto V 0003, de coordenadas N 
9.331.471,625m e E 230.839,509m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°12'05" por uma distância de 44,84m, até o ponto V 0004, de coordenadas N 
9.331.427,246m e E 230.833,113m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 188°31'27" por uma distância de 24,52m, até o ponto V 0005, de coordenadas N 
9.331.402,993m e E 230.829,478m ; deste segue confrontando com a propriedade de Amaury Alves Da Silva, 
deste segue com azimute de 187°27'23" por uma distância de 11,93m, até o ponto V 0006, de coordenadas N 
9.331.391,168m e E 230.827,930m ; deste segue confrontando com a propriedade de Rua Projetada, deste segue 
com azimute de 197°26'16" por uma distância de 38,46m, até o ponto V 0007, de coordenadas N 9.331.354,480m 
e E 230.816,406m ; deste segue confrontando com a Rua João Tavares Cabral, com azimute de 267°52'06" por 
uma distância de 16,75m, até o ponto V 0008, de coordenadas N 9.331.353,857m e E 230.799,666m ; deste segue 
confrontando com a Rua João Tavares Cabral, deste segue com azimute de 268°44'07" por uma distância de 
7,80m, até o ponto V 0009, de coordenadas N 9.331.353,684m e E 230.791,865m ; deste segue confrontando com 
a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, com azimute de 11°58'04" por uma distância de 52,54m, até o 
ponto V 0010, de coordenadas N 9.331.405,083m e E 230.802,760m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, deste segue com azimute de 8°56'47" por uma distância de 
41,22m, até o ponto V 0011, de coordenadas N 9.331.445,807m e E 230.809,171m ; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, deste segue com azimute de 8°45'59" por uma distância de 
59,99m, até o ponto V 0012, de coordenadas N 9.331.505,091m e E 230.818,313m; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Jose Lourenço Da Silva, com azimute de 8°44'35" por uma distância de 46,25m, até 
o ponto V 0013 , de coordenadas N 9.331.550,800m e E 230.825,343m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de Amaury Alves Da Silva, deste segue com azimute de 84°42'33" por uma  distância de 29,12m, até 
o ponto V 0001, de coordenadas N 9.331.553,486m e E 230.854,340m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro, perfazendo uma área de 5.281,574m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenadas N  e E , e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 33°00', fuso -25, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os 
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de 
avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Anelly do Nascimento Silva, o digitei, o conferi 
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Escrevente Substituta 
Ofício Único de Vera Cruz/RN 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, CPF: n° 011.908.224-15 torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2021-167055/TEC/RLS-0250, com validade até 14/01/2028, 
de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Natal-RN. 

 
Carlos Teixeira de Carvalho 

Proprietário 

 
  

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
FACCAO SANTOS E CIA LTDA ME, CNPJ 10.561.345/0001-78, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 10/05/2028, em favor do empreendimento para uma 
Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Joaquim Lolo, N° 464, Centro, São José do Seridó/RN - CEP: 
59.378-000. 

Adriana Jane Santos Medeiros  
Proprietária 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165  

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na 

forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 
(vinte) dias, que, pelo presente, ficam CITADO(A)(S) F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME, CNPJ: 11.650.565/0001-
30, ADINVEST EIRELI, CNPJ: 32.102.877/0001-80, FC PARTICIPACOES SCP, CNPJ: 34.248.647/0001-59, e FELIPE 
DE SANTANA CALIL, CPF: 403.003.718-61, atualmente em lugares incertos e não sabidos, bem como a quem mais 
interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0837853-
49.2019.8.20.5001, proposta por FASIL EMPREENDIMENTOS e outros (4) contra F. DE S. CALIL INFORMATICA - 
ME e outros (3), cuja cópia da petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, 
para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o 
fazendo dentro do prazo estabelecido, presumir-se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 
344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 24/06/2021. Eu, EMILSON INACIO 
SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 

 
Daniella Paraiso Guedes Pereira  
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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Prefeitura economiza 
quase 70% na montagem 
das estruturas do MCJ
Valor estimado era R$ 12,6 milhões, mas ficou em R$ 4,1 milhões

A Prefeitura Municipal de 
Mossoró economizou 
quase 70% nos valores 

da licitação referente à monta-
gem das estruturas para realiza-
ção do “Mossoró Cidade Junina 
2022”. O evento iniciará no dia 
4 de junho, com o tradicional 
“Pingo da Mei Dia”.

O valor estimado no início da 
licitação era de R$ 12,6 milhões. 
Já o valor contratado chegou a 

apenas R$ 4,1 milhões - ou seja 
quase 70% de economia aos co-
fres públicos.

“Com profissionalização, 
planejamento e respeito ao di-
nheiro público conseguimos 
chegar a essa economia. Segui-
mos trabalhando para realizar 
um grande Mossoró Cidade Ju-
nina, valorizando nossa cultura, 
nossos artistas, nossa história”, 
afirma Etevaldo Almeida, secre-

tário municipal de Cultura.
A Prefeitura segue com cro-

nograma de planejamento e 
execução de ações referentes à 
realização do “Mossoró Cidade 
Junina”, a exemplo da monta-
gem da Arena das Quadrilhas, 
Cidadela, além das obras na Es-
tação das Artes Elizeu Ventania, 
Memorial da Resistência, Praça 
da Convivência e Teatro Munici-
pal Dix-huit Rosado. 

Estrutura começou a ser 
montada para junho

Via tem fi cado constantemente deteriorada, principalmente na chuva

WESLEY DUARTE (SECOM/PMM)

PREFEITURA DE MACAÍBA / REPRODUÇÃO

Macaíba

Secretaria de Infraestrutura planeja 
drenagem total da Rua Ovídio Pereira

Sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 2022 • 15Geral

Um soldado morreu nes-
ta semana no Alasca 
após ser atacado por 

um urso, o qual oficiais que 
cuidam da vida selvagem dis-
seram que poderia estar ten-
tando proteger seus filhotes.

Após ter sido ferido, o sar-
gento Seth Michael Plant foi 
transportado para o hospital 
da base do exército, onde foi 
declarado morto, confirmou o 
exército do Alaska em nota na 
quinta-feira 13.

Outro soldado foi ferido du-
rante o ataque, segundo o co-
municado, recebeu tratamento 
para pequenos ferimentos e foi 
liberado.

Plant era membro da in-
fantaria e estava trabalhando 
em uma área de treinamento 
na Base Conjunta Elmendorf-
-Richardson (JBER) quando o 
ataque aconteceu. “O sargento 
Plant era uma parte integral da 
nossa organização”, disse o te-
nente coronel David J. Nelson, 
comandante do batalhão onde 
a vítima servia, em nota. “Ele 
foi um líder positivo e dedica-
do, que trazia energia e alegria 
aos paraquedistas que serviam 
com ele.”

Plant, que tinha 30 anos, re-
cebeu diversos prêmios e con-
decorações.

“Ele sempre tinha um sorri-
so em seu rosto, ele sempre ia 
além do que era pedido, e sem-
pre serviu de inspiração para 
todos que tiveram o privilégio 
de o conhecer”, disse Nelson. 
“Sua perda é profundamente 
sentida em nossa organização, 
e oferecemos nossas sinceras 
condolências para os amigos e 
a família.”

Antes de se juntar ao servi-
ço militar em janeiro de 2015, 
Plant, que nasceu em Saint Au-
gustine, na Flórida, serviu na 
reserva em estados americanos 
como a Geórgia e a Carolina do 
Norte, de acordo com o comu-
nicado. Ele chegou a JBER em 
julho de 2021. 

Ataque de 
urso deixa um 
soldado morto
e outro ferido

Sargento Seth Michael Plant 

REPRODUÇÃO



• Sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 202216
Cultura

AQUI & AGORA

DOMINGO NO PARQUE. A 
“Praça dos Gringos”, em Ponta 
Negra (perto do Vilarte), rece-
be neste final de semana, das 
15h às 22h, o projeto “Domingo 
no Parque da Cidade”. A edição 
contará com espaço gastronô-
mico, apresentações artísticas 
e culturais (música, dança e te-
atro), pavilhão com aproxima-
damente 20 estandes nos mais 

diversos segmentos 
comerciais, bazar, 
galerias e pontos de 
arrecadação de do-
ações para bazar de 
instituições benefi-
centes. Na progra-
mação de sábado 
14, Trio Rock, Rian, 
o Mágico Ilusionis-
ta e Sangueblues. 

Para o domingo15, a proposta é 
Banda Café, Concurso e Encon-
tro de Cosplay e encerramento 
com show da MobyDick. 

MUSICAL INFANTIL. A Peque-
na Sereia In Concert traz aos pal-
cos esse clássico conto, de domí-
nio público, adaptado do autor 
Hans Christian Andersen, 100% 
cantado ao vivo, que narra a his-

tória de uma jovem sereia dis-
posta a abrir mão na vida nos 
mares para conseguir o amor de 
um príncipe humano. A única 
apresentação ocorre neste sába-
do 14, às 16h, no Teatro Riachue-
lo Natal.Ingressos a partir de R$ 
70 (meia entrada). Vendas: Bilhe-
teria do Teatro ou Uhuu.com. 

BAHÚ DE TURCO. Um dos tí-
tulos raros da literatura poti-
guar do início do Século XX, a 
obra “Bahú de Turco”, de Sá-Po-
ty, pseudônimo do jornalista e 
escritor Pedro Lopes Cardoso 
Jr. (Natal/RN, 1897 – Recife/PE, 
1934), será relançado pelo Se-
bo Vermelho neste sábado 14, 
a partir das 9h. A obra chega 
ao leitor 90 anos depois de sua 
edição e ilumina um dos mais 

ativos jornalistas da primeira 
imprensa potiguar. A edição fa-
c-similar vem acrescida de tex-
tos do jornalista Vicente Serejo 
e das jornalistas Cinthia Lopes 
e Rejane Cardoso Serejo, res-
pectivamente neta e sobrinha 
do autor.Av. Rio Branco, 705, 
Cidade Alta. Preço: R$ 60. 

ABBA EXPERIENCE. Uma me-
gaprodução, com 30 
integrantes no palco, 
num espetáculo total-
mente cantado e to-
cado ao vivo, com bal-
let, banda e orquestra, 
além dos quatro can-
tores. Abba Experien-
ce In Concert conta a 
história de uma das 
maiores bandas de to-

dos os tempos, num passeio pe-
los seus maiores sucessos. A via-
gem musical e visual levará o pú-
blico a se sentir na era “Disco”. A 
apresentação na capital potiguar 
ocorre neste domingo14, no Tea-
tro Riachuelo. Ingressos a partir 
de R$ 70 (meia entrada) na bilhe-
teria do Teatro ou Uhuu.com. 

(Editado por Eliade Pimentel). 

Peça“As Cangaceiras” traz o 
potiguar Marco França a Natal

“As Cangaceiras, Guerreiras do 
Sertão”
Sábado 14, às 20h e domingo 
15, às 19h
Teatro Alberto Maranhão - 
Ribeira, Natal
Ingressos a partir de R$ 50, à 
venda na bilheteria do teatro ou 
Outgo.com.br
Classifi cação: 12 anos

Serviço

Neste sábado e 
domingo,o musical 

continua sua 
pequena temporada 

no Teatro Alberto 
Maranhão

O musical “As Cangaceiras, 
Guerreiras do Sertão”, que 
traz o ator e músico poti-

guar Marco Françade volta a Na-
tal, continua sua pequenatem-
porada no Teatro Alberto Mara-
nhão, neste sábado 14, às 20, e 
no domingo 15, às 19h. O espe-
táculo estreou em 2019 no Tea-
tro do Sesi, em São Paulo (SP), e 
é uma fábula inspirada nas mu-
lheres que seguiam os bandos 
nordestinos atuantes 
contra a desigualdade 
social da região.

O musical tem texto 
e letras de Newton Mo-
reno, direção de Sergio 
Módena, direção mu-
sical de Fernanda Maia 
e elenco formado por 
Marco França, Vera Zim-
mermann, Luciana Ra-
manzini, Luciana Lyra, 
Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, 
Marcello Boffat, Milton Filho, 
Pedro Arrais, Lola Fanucchi, Ná-

bia Villela, Carol Bezerra e Edu-
ardo Leão.

Além dos atores, que cantam 
em cena, o espetáculo traz cinco 
músicos para completar a parte 
musical: Pedro Macedo (contra-
baixo), Bruna Duarte (contrabai-
xo), Daniel Warschauer (acorde-
on), Carlos Augusto (violão), Ab-
ner Paul (bateria), Felipe Parisi 
(violoncelo).

A trama narra a história de um 
grupo de mulheres que se rebela 
contra mecanismos de opressão 
encontrados dentro do próprio 
cangaço e encontram, umas nas 
outras, a força para seguir. O en-
redo começa quando Serena des-
cobre que seu filho, que ela acre-
ditava ter sido morto a mando do 
marido, Taturano, está vivo. Ela, 
então, larga seu grupo do canga-
ço, chefiado por Taturano, para 
partir em busca  de seu rebento.

Neste momento ela não tem 
a dimensão de que sua luta para 
encontrar o filho se tornará uma 
luta coletiva, maior que seu pro-
blema pessoal. Outras mulheres 
que formavam o bando se enga-
jam nessa batalha, além de futu-
ras companheiras que cruzam 
seu caminho. 

VELLONI

Ator e músico Marco França 
começou carreira no grupo 
teatral Clowns de Sahkespeare 
e tocou na banda Mad Dogs 

A trama conta a história de 
Serena e de um grupo  de 
mulheres que se rebelam 
contra a opressão dentro do 
cangaço
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Os resultados do bom in-
verno de 2022, na região 
do semiárido, estão apa-

recendo nas lavouras plantadas 
com as sementes de milho, feijão 
e sorgo distribuídas pelo Governo 
do RN através do Programa Ban-
co de Sementes, por meio da Se-
cretaria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape) e 
executado pela Emater-RN. 

Através do programa, os agri-
cultores familiares garantem o 
plantio de subsistência com o 
milho e feijão, e suporte forragei-
ro para o rebanho com o sorgo.

Foram 724,12 toneladas de se-
mentes para reposição dos ban-
cos na safra deste ano, das quais 
129,1 toneladas foram de feijão 
IPA 207; 118,4 toneladas do tipo 
Riso do Ano; 306,2 toneladas de 
milho Cruzeta; e 170,26 tonela-
das de sorgo forrageiro. 

Pelo Rio Grande do Norte afo-
ra, o Programa Banco de Semen-
tes atendeu 162 municípios, 1813 
bancos de sementes e benefi-
ciou 55.761 agricultores familia-
res cadastrados pela Emater-RN. 
O investimento chegou a R$ 9,8 
milhões, sendo R$ 3,5 milhões a 
mais que em 2021. 

O município de Mossoró, 
por exemplo, concentra a maior 
quantidade de famílias atendi-
das pelo programa, 1728 no to-
tal. Segundo o engenheiro agrô-
nomo e extensionista do escritó-
rio da Emater de Mossoró, Ale-
xandre Dantas, depois que as 

sementes são entregues no iní-
cio do ano, os técnicos fazem vis-
torias nas lavouras aproveitando 
visitas de campo relacionadas 
a outras ações e acompanham 
o desenvolvimento do que foi 
plantado. Com esse contato per-
manente, conseguem agir em 
caso de pragas ou doenças e re-
portam esses casos por meio de 
relatório técnico à Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pecuá-
ria e da Pesca (Sape).

Outro meio de acompanhar 
o desenvolvimento do plantio é 
com o uso da tecnologia, através 

dos grupos de mensagem. “Nos-
sa zona rural é muito extensa.E, 
para facilitar esse contato, já uti-
lizamos grupos de mensagem 
para fazermos mobilização dos 
agricultores para reuniões e ou-
tros assuntos, principalmente 
após a pandemia. Então, troca-
mos muitas informações por esse 
meio. Os agricultores postam fo-
tos e têm acesso direto conosco”, 
disse Alexandre Dantas.

Atualmente, os técnicos da 
Emater estão realizando a pres-
tação de contas dos bancos de 
sementes junto à Sape. Os dados 

são atualizados até meados do 
ano e subsidiam o planejamento 
para a safra do ano seguinte. 

A agricultora Risolene Vitori-
no de Oliveira Lima, do P.A. Fa-
zenda Hipólito, plantou este ano 
seis hectares, sendo quatro hec-
tares de milho. A maior parte ela 
ainda compra, mas as sementes 
recebidas pelo programa já aju-
dam no montante final do que 
colhe. No entanto, o sorgo e o fei-
jão cultivados por Risolene são 
totalmente vindos da ação do 
Governo do Estado.

Agricultora da Agrovila Mon-

tana, do Assentamento Maísa, 
Ivete Dantas da Rocha plantou 
9,5 hectares, sendo a área de fei-
jão totalmente do Programa Ban-
co de Sementes. O milho e o sor-
go são um incremento.

Do outro lado do estado, na 
região Agreste, os agricultores 
também estão presenciando o 
bom desenvolvimento das la-
vouras devido ao bom tempo e 
à entrega das sementes em pra-
zo oportuno, ainda no mês de ja-
neiro.

A agricultora Josefa Gomes, 
da comunidade Piranhas, no mu-
nicípio de Santo Antônio, plantou 
uma área de dois hectares de mi-
lho, cujos grãos serão destinados 
à alimentação de pequenas cria-
ções. 

Já o agricultor Gilvane de Oli-
veira Rocha, da comunidade Bar-
rentas, em Serrinha, é beneficiá-
rio do projeto Dom Helder Câ-
mara desde 2017, outra ação exe-
cutada pela Emater, e tem eu seu 
sítio uma área plantada de 1 hec-
tare de milho, destinada à con-
servação de forragem.

Segundo o técnico agríco-
la Aureliano Ribeiro, que atende 
nos municípios de Santo Antô-
nio e Serrinha, as sementes de 
milho, feijão e sorgo estão aptas à 
silagem após 75, 45 e 90 dias, res-
pectivamente. No regional de São 
José de Mipibu, são 130 bancos 
de sementes e 3746 agricultores 
familiares cadastrados pela Ema-
ter-RN.

Inverno faz prosperar lavouras
do Programa Banco de Sementes
Programa já atendeu 162 municípios e beneficiou 55.761 agricultores familiares cadastrados pela Emater-RN

Investimento no programa chegou a R$ 9,8 milhões, sendo R$ 3,5 milhões a mais que em 2021

Agricultor Francisco Rodrigues Gomes, do assentamento Vingt Rosado Agricultor Gilvane de Oliveira Rocha, da comunidade Barrentas, em Serrinha

ASSECOM RN

ASSECOM RN ASSECOM RN

INFORME PUBLICITÁRIO
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DOMINGO NO PARQUE. A 
“Praça dos Gringos”, em Ponta 
Negra (perto do Vilarte), rece-
be neste final de semana, das 
15h às 22h, o projeto “Domingo 
no Parque da Cidade”. A edição 
contará com espaço gastronô-
mico, apresentações artísticas 
e culturais (música, dança e te-
atro), pavilhão com aproxima-
damente 20 estandes nos mais 

diversos segmentos 
comerciais, bazar, 
galerias e pontos de 
arrecadação de do-
ações para bazar de 
instituições benefi-
centes. Na progra-
mação de sábado 
14, Trio Rock, Rian, 
o Mágico Ilusionis-
ta e Sangueblues. 

Para o domingo15, a proposta é 
Banda Café, Concurso e Encon-
tro de Cosplay e encerramento 
com show da MobyDick. 

MUSICAL INFANTIL. A Peque-
na Sereia In Concert traz aos pal-
cos esse clássico conto, de domí-
nio público, adaptado do autor 
Hans Christian Andersen, 100% 
cantado ao vivo, que narra a his-

tória de uma jovem sereia dis-
posta a abrir mão na vida nos 
mares para conseguir o amor de 
um príncipe humano. A única 
apresentação ocorre neste sába-
do 14, às 16h, no Teatro Riachue-
lo Natal.Ingressos a partir de R$ 
70 (meia entrada). Vendas: Bilhe-
teria do Teatro ou Uhuu.com. 

BAHÚ DE TURCO. Um dos tí-
tulos raros da literatura poti-
guar do início do Século XX, a 
obra “Bahú de Turco”, de Sá-Po-
ty, pseudônimo do jornalista e 
escritor Pedro Lopes Cardoso 
Jr. (Natal/RN, 1897 – Recife/PE, 
1934), será relançado pelo Se-
bo Vermelho neste sábado 14, 
a partir das 9h. A obra chega 
ao leitor 90 anos depois de sua 
edição e ilumina um dos mais 

ativos jornalistas da primeira 
imprensa potiguar. A edição fa-
c-similar vem acrescida de tex-
tos do jornalista Vicente Serejo 
e das jornalistas Cinthia Lopes 
e Rejane Cardoso Serejo, res-
pectivamente neta e sobrinha 
do autor.Av. Rio Branco, 705, 
Cidade Alta. Preço: R$ 60. 

ABBA EXPERIENCE. Uma me-
gaprodução, com 30 
integrantes no palco, 
num espetáculo total-
mente cantado e to-
cado ao vivo, com bal-
let, banda e orquestra, 
além dos quatro can-
tores. Abba Experien-
ce In Concert conta a 
história de uma das 
maiores bandas de to-

dos os tempos, num passeio pe-
los seus maiores sucessos. A via-
gem musical e visual levará o pú-
blico a se sentir na era “Disco”. A 
apresentação na capital potiguar 
ocorre neste domingo14, no Tea-
tro Riachuelo. Ingressos a partir 
de R$ 70 (meia entrada) na bilhe-
teria do Teatro ou Uhuu.com. 

(Editado por Eliade Pimentel). 

Peça“As Cangaceiras” traz o 
potiguar Marco França a Natal

“As Cangaceiras, Guerreiras do 
Sertão”
Sábado 14, às 20h e domingo 
15, às 19h
Teatro Alberto Maranhão - 
Ribeira, Natal
Ingressos a partir de R$ 50, à 
venda na bilheteria do teatro ou 
Outgo.com.br
Classifi cação: 12 anos

Serviço

Neste sábado e 
domingo,o musical 

continua sua 
pequena temporada 

no Teatro Alberto 
Maranhão

O musical “As Cangaceiras, 
Guerreiras do Sertão”, que 
traz o ator e músico poti-

guar Marco Françade volta a Na-
tal, continua sua pequenatem-
porada no Teatro Alberto Mara-
nhão, neste sábado 14, às 20, e 
no domingo 15, às 19h. O espe-
táculo estreou em 2019 no Tea-
tro do Sesi, em São Paulo (SP), e 
é uma fábula inspirada nas mu-
lheres que seguiam os bandos 
nordestinos atuantes 
contra a desigualdade 
social da região.

O musical tem texto 
e letras de Newton Mo-
reno, direção de Sergio 
Módena, direção mu-
sical de Fernanda Maia 
e elenco formado por 
Marco França, Vera Zim-
mermann, Luciana Ra-
manzini, Luciana Lyra, 
Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, 
Marcello Boffat, Milton Filho, 
Pedro Arrais, Lola Fanucchi, Ná-

bia Villela, Carol Bezerra e Edu-
ardo Leão.

Além dos atores, que cantam 
em cena, o espetáculo traz cinco 
músicos para completar a parte 
musical: Pedro Macedo (contra-
baixo), Bruna Duarte (contrabai-
xo), Daniel Warschauer (acorde-
on), Carlos Augusto (violão), Ab-
ner Paul (bateria), Felipe Parisi 
(violoncelo).

A trama narra a história de um 
grupo de mulheres que se rebela 
contra mecanismos de opressão 
encontrados dentro do próprio 
cangaço e encontram, umas nas 
outras, a força para seguir. O en-
redo começa quando Serena des-
cobre que seu filho, que ela acre-
ditava ter sido morto a mando do 
marido, Taturano, está vivo. Ela, 
então, larga seu grupo do canga-
ço, chefiado por Taturano, para 
partir em busca  de seu rebento.

Neste momento ela não tem 
a dimensão de que sua luta para 
encontrar o filho se tornará uma 
luta coletiva, maior que seu pro-
blema pessoal. Outras mulheres 
que formavam o bando se enga-
jam nessa batalha, além de futu-
ras companheiras que cruzam 
seu caminho. 

VELLONI

Ator e músico Marco França 
começou carreira no grupo 
teatral Clowns de Sahkespeare 
e tocou na banda Mad Dogs 

A trama conta a história de 
Serena e de um grupo  de 
mulheres que se rebelam 
contra a opressão dentro do 
cangaço
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Os resultados do bom in-
verno de 2022, na região 
do semiárido, estão apa-

recendo nas lavouras plantadas 
com as sementes de milho, feijão 
e sorgo distribuídas pelo Governo 
do RN através do Programa Ban-
co de Sementes, por meio da Se-
cretaria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape) e 
executado pela Emater-RN. 

Através do programa, os agri-
cultores familiares garantem o 
plantio de subsistência com o 
milho e feijão, e suporte forragei-
ro para o rebanho com o sorgo.

Foram 724,12 toneladas de se-
mentes para reposição dos ban-
cos na safra deste ano, das quais 
129,1 toneladas foram de feijão 
IPA 207; 118,4 toneladas do tipo 
Riso do Ano; 306,2 toneladas de 
milho Cruzeta; e 170,26 tonela-
das de sorgo forrageiro. 

Pelo Rio Grande do Norte afo-
ra, o Programa Banco de Semen-
tes atendeu 162 municípios, 1813 
bancos de sementes e benefi-
ciou 55.761 agricultores familia-
res cadastrados pela Emater-RN. 
O investimento chegou a R$ 9,8 
milhões, sendo R$ 3,5 milhões a 
mais que em 2021. 

O município de Mossoró, 
por exemplo, concentra a maior 
quantidade de famílias atendi-
das pelo programa, 1728 no to-
tal. Segundo o engenheiro agrô-
nomo e extensionista do escritó-
rio da Emater de Mossoró, Ale-
xandre Dantas, depois que as 

sementes são entregues no iní-
cio do ano, os técnicos fazem vis-
torias nas lavouras aproveitando 
visitas de campo relacionadas 
a outras ações e acompanham 
o desenvolvimento do que foi 
plantado. Com esse contato per-
manente, conseguem agir em 
caso de pragas ou doenças e re-
portam esses casos por meio de 
relatório técnico à Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pecuá-
ria e da Pesca (Sape).

Outro meio de acompanhar 
o desenvolvimento do plantio é 
com o uso da tecnologia, através 

dos grupos de mensagem. “Nos-
sa zona rural é muito extensa.E, 
para facilitar esse contato, já uti-
lizamos grupos de mensagem 
para fazermos mobilização dos 
agricultores para reuniões e ou-
tros assuntos, principalmente 
após a pandemia. Então, troca-
mos muitas informações por esse 
meio. Os agricultores postam fo-
tos e têm acesso direto conosco”, 
disse Alexandre Dantas.

Atualmente, os técnicos da 
Emater estão realizando a pres-
tação de contas dos bancos de 
sementes junto à Sape. Os dados 

são atualizados até meados do 
ano e subsidiam o planejamento 
para a safra do ano seguinte. 

A agricultora Risolene Vitori-
no de Oliveira Lima, do P.A. Fa-
zenda Hipólito, plantou este ano 
seis hectares, sendo quatro hec-
tares de milho. A maior parte ela 
ainda compra, mas as sementes 
recebidas pelo programa já aju-
dam no montante final do que 
colhe. No entanto, o sorgo e o fei-
jão cultivados por Risolene são 
totalmente vindos da ação do 
Governo do Estado.

Agricultora da Agrovila Mon-

tana, do Assentamento Maísa, 
Ivete Dantas da Rocha plantou 
9,5 hectares, sendo a área de fei-
jão totalmente do Programa Ban-
co de Sementes. O milho e o sor-
go são um incremento.

Do outro lado do estado, na 
região Agreste, os agricultores 
também estão presenciando o 
bom desenvolvimento das la-
vouras devido ao bom tempo e 
à entrega das sementes em pra-
zo oportuno, ainda no mês de ja-
neiro.

A agricultora Josefa Gomes, 
da comunidade Piranhas, no mu-
nicípio de Santo Antônio, plantou 
uma área de dois hectares de mi-
lho, cujos grãos serão destinados 
à alimentação de pequenas cria-
ções. 

Já o agricultor Gilvane de Oli-
veira Rocha, da comunidade Bar-
rentas, em Serrinha, é beneficiá-
rio do projeto Dom Helder Câ-
mara desde 2017, outra ação exe-
cutada pela Emater, e tem eu seu 
sítio uma área plantada de 1 hec-
tare de milho, destinada à con-
servação de forragem.

Segundo o técnico agríco-
la Aureliano Ribeiro, que atende 
nos municípios de Santo Antô-
nio e Serrinha, as sementes de 
milho, feijão e sorgo estão aptas à 
silagem após 75, 45 e 90 dias, res-
pectivamente. No regional de São 
José de Mipibu, são 130 bancos 
de sementes e 3746 agricultores 
familiares cadastrados pela Ema-
ter-RN.

Inverno faz prosperar lavouras
do Programa Banco de Sementes
Programa já atendeu 162 municípios e beneficiou 55.761 agricultores familiares cadastrados pela Emater-RN

Investimento no programa chegou a R$ 9,8 milhões, sendo R$ 3,5 milhões a mais que em 2021

Agricultor Francisco Rodrigues Gomes, do assentamento Vingt Rosado Agricultor Gilvane de Oliveira Rocha, da comunidade Barrentas, em Serrinha

ASSECOM RN

ASSECOM RN ASSECOM RN
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Novo Honda CR-V aparece 
sem disfarces na China
Prestes a ganhar uma nova 

fase, a geração a ser lançada 
do novo CR-V gerava curio-

sidade. Mas parte dela sem dúvi-
das caiu por terra com as imagens 
recentes que acabaram vazan-
do do SUV médio. Em fevereiro, 
imagens de registro foram parar 
na internet. Desta vez, o mode-
lo que deve chegar ao Brasil em 
2023 foi definitivamente flagrado.

Esta que é a sexta geração do 
Honda CR-V foi homologada pe-
lo Ministério da Indústria e Tec-
nologia da Informação (MIIT) na 
China e o processo pede por fo-
tos do carro. Só que isto faz com 
que possam ser vistas no site do 

MIIT. Enquanto estas imagens 
mostram a versão que será ven-
dida no país mais populoso do 
mundo, a variante global deve ser 
praticamente idêntica, por estar 
alinhada tanto com os desenhos 
de registro quanto com os flagras.

Mas não foram apenas as 
imagens mostrando as formas 
finais do modelo que deram o 
ar da graça. Além das imagens, 
o documento de homologação 
conta um pouco mais a respeito 
do modelo. O CR-V será feito na 
China pela joint venture Dong-
feng Honda. O documento apon-
ta as seguintes dimensões: 4,703 
metros de comprimento, 1,866 

metro de largu-
ra e 1,690 me-
tro de altura. 

U m a 
verdadeira 
confirma-
ção de que 
o modelo vai 
ficar maior, o 
que ajuda a abrir 
espaço na linha pa-
ra o inédito ZR-V que 
também virá ao Brasil. Ao menos 
duas variantes foram adiantadas: 
uma com cinco assentos e tração 
integral, enquanto a outra tem 
tração dianteira e capacidade pa-
ra sete passageiros. 

A versão 
vendida no mer-

cado asiático terá 
motor 1.5 turbo a gasoli-

na de 193 cv acoplado a um câm-
bio automático do tipo CVT. Ain-
da não há previsão da data de 
lançamento na China. No Brasil, 
a expectativa é de que o modelo 
chegue apenas no ano que vem.

Formas fi nais do CR-V 
foram descobertas durante 
processo de homologação 
na China

Venda de automóveis híbridos
e elétricos cresce 78% em 2022
Expectativa da Associação Brasileira de Veículos Elétricos é 
de que frota eletrificada no Brasil ultrapasse marca de 100 
mil veículos no terceiro trimestre deste ano

As vendas de veículos ele-
trificados leves cresceram 
78% no primeiro quadri-

mestre de 2022, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, reforçando a expecta-
tiva da Associação Brasileira de 
Veículos Elétricos (ABVE) de mais 
um ano positivo para a eletromo-
bilidade no Brasil. Com os 3.123 
emplacamentos de abril, o mer-
cado já contabiliza 12.976 unida-
des comercializadas neste ano, 
contra 7.290 nos primeiros qua-
tro meses de 2021.

Mais uma vez, o crescimento 
dos eletrificados segue na contra-
mão do mercado doméstico total 
de leves, que caiu 23% no mesmo 
período, segundo a Fenabrave. Es-
se contraste – eletrificados em al-
ta e veículos convencionais em 
queda – tem sido constante desde 
2019. O estoque total de eletrifica-
dos em circulação no país chegou 
a 90 mil veículos (2012 a abril de 
2022), e, no ritmo atual, deverá pas-

sar de 100 mil entre julho e agosto.
A participação desse segmen-

to nas vendas internas totais de 
leves (market share) foi de 2,5% 
no quadrimestre e de 2,3% em 
abril (1,8%, de janeiro a dezem-
bro de 2021).

ALERTA. Para o presidente da 
ABVE, Adalberto Maluf, essa ten-
dência deveria servir de alerta às 
autoridades públicas, em todos 
os níveis, especialmente no Go-
verno Federal. “Vemos há mais de 
dois anos um nítido contraste en-

tre o crescimento dos eletrifica-
dos e a queda ou estagnação das 
vendas de veículos a combustão 
no Brasil”.

“Os números reforçam a ne-
cessidade de o governo ter uma 

clara estratégia de transição ru-
mo à eletromobilidade, pois o 
mercado brasileiro já fez a sua 
opção preferencial pelo transpor-
te limpo e sustentável” – acres-
centou.

Ainda assim, o transporte elé-
trico no Brasil cresce num ritmo 
abaixo dos principais mercados 
internacionais. Os veículos elé-
tricos plug-in atingiram 9% do 
market share sobre as vendas 
globais em 2021, com mais de 6 
milhões de unidades vendidas, e 
poderão ficar em torno de 18% 
em 2022, chegando a quase 12 
milhões de unidades.

Os números comprovam is-
to. Na Alemanha, maior merca-
do europeu, os elétricos plug-in 
(BEV e PHEV) alcançaram 25% 
de participação nas vendas totais 
em março último. Na China, no 
mesmo período, os elétricos leves 
plug-in cresceram 118% sobre 
março de 2021, chegando a 28% 
de market share (13% na média 
do ano anterior).

Segundo o presidente da AB-
VE, o Brasil não pode ficar para 
trás na corrida global pela eletro-
mobilidade, sob pena de perder 
competitividade internacional e 
deixar de criar empregos de quali-
dade. “Temos de acelerar as políti-
cas públicas que alinhem a indús-
tria brasileira à tendência mundial 
de eletrificação do transporte” – 
concluiu Adalberto Maluf. 

Volvo C40, Nissan Leaf e Renault Kwid e-Tech 
são alguns dos elétricos vendidos no Brasil 
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O Mundial de Free Fire 2022, 
também conhecido co-
mo Free Fire World Series 

(FFWS), será realizado em Sin-
gapura neste ano. A competição 
do Battle Royale terá início neste 

sábado 14 com os play-ins, etapa 
classificatória, e termina no dia 
21 com a final. Ao todo, são 18 ti-
mes participando do torneio, que 
dará uma premiação total de US$ 
2 milhões, cerca de R$ 10 milhões 

na cotação atual. Entre os partici-
pantes estão as brasileiras LOUD, 
campeã da Liga Brasileira de Free 
Fire (LBFF) 7, e a Vivo Keyd, que 
ficou em segundo lugar na com-
petição. As partidas serão trans-

E-Sports

Mundial de Free Fire 
começa neste sábado e terá 
premiação de US$ 2 milhões

mitidas ao vivo no YouTube e 
BOOYAH!, nos canais da Garena 
Brasil, e nos canais de TV Rede-
TV! e SPACE.

18 times disputam o Mundial 
do game, sendo que 10 come-
çam nos play-in, neste sábado 14, 
e oito já estão classificados dire-
tamente para as finais. Na etapa 
classificatória, a brasileira Vivo 
Keyd disputará ao lado de outras 
nove equipes uma das quatro va-
gas para as finais, onde a LOUD 
já está garantida. Serão seis que-
das, todas no mesmo dia, com 
pontuação por abates e o coloca-
ção final conquistada na partida. 
Assim, os quatro times com mais 
pontos se juntam aos campeões 
regionais para fechar as 12 equi-
pes que brigarão pelo título mun-
dial no dia 21.

Seguindo o mesmo padrão do 
ano passado, o Mundial dará um 
total de US$ 2 milhões aos parti-
cipantes. US$ 500 mil, cerca de 
R$ 2,5 milhões na cotação atual, 
é reservado somente para o cam-
peão. Estes prêmios prometem 
acirrar ainda mais a disputa.

DATAS E HORÁRIOS. Os play-
-ins começam neste sábado e 
tem a primeira queda programa-
da para 10h. Serão seis partidas 
ao todo, com um intervalo de 30 
minutos cada. Assim, a sexta e úl-
tima queda está programada pa-
ra acontecer às 12h30.

Já as finais acontecerão no dia 
21 de maio (sábado) e seguem o 
mesmo cronograma dos play-ins, 
começando às 10h e com quedas 
programadas a cada 30 minutos.

BC: Fraudes em operações de 
empréstimos aumentam no País

Compartilhamento 
de dados 

considerados 
sensíveis dos 

consumidores sem 
consentimento 
prévio os torna 

mais vulneráveis a 
fraudes

As reclamações sobre em-
préstimos, especialmente 
a modalidade consignado, 

tiveram um aumento expressivo 
durante a pandemia. Do total de 
26.700 registros contra bancos e 
financeiras, 6.798 são referentes 
à oferta ou prestação de infor-
mação sobre crédito consignado 
de forma inadequada, segundo o 
Banco Central. No ranking, hou-
ve aumento de 56% nos registros 
– de 9.010 em 2019 para 14.049 no 
ano seguinte. Em 2020, o consig-
nado foi responsável por 16,6% 
do total de 84.825 reclamações.

Outro levantamento do Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) mostra que, em 
2020, as ocorrências envolvendo 
o crédito consignado também fi-
caram em primeiro lugar. O Idec 
alerta para a falta de segurança 
com os dados dos consumidores, 

ela foi informada que precisaria 
comprar um certificado digital 
fornecido por eles. A consumido-
ra desistiu do empréstimo e que 
uma multa seria cobrada e seu 
nome negativado. O edital de no-
tificação à financeira foi publica-
do no Jornal Oficial do Município 
de Londrina-PR.

“A Medida Provisória 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, é clara 
quanto à validade dos atos prati-
cados com a utilização de assina-
turas eletrônicas produzidas com 

certificados digitais. Tal valor pro-
bante atribui ao titular do certifi-
cado o exclusivo conhecimento 
da chave privada. Ao fornecer o 
certificado para um terceiro, ele 
assume a responsabilidade pelo 
que se faça em seu nome”, lem-
bra Edmar Araújo.

Outro tipo de fraude é o depó-
sito antecipado de determinada 
quantia para que o empréstimo 
seja liberado. Para que o cidadão 
se proteja de situações que cau-
sem prejuízos financeiros, o Ban-

co Central tem em seu site uma 
ferramenta que permite desco-
brir se um banco ou financeira 
tem autorização para funcionar.

Para fazer a consulta, basta 
acessar o seguinte site: https://
www.bcb.gov.br/estabilidade-
financeira/encontreinstituicao. 
Em seguida, basta preencher o 
campo que pede o nome ou o 
CNPJ da instituição que está ofe-
recendo o empréstimo. Em se-
guida, clicar em pesquisar. Caso a 
instituição não esteja autorizada 
pelo Banco Central para funcio-
nar, aparecerá a mensagem “Ne-
nhuma instituição encontrada”.

“Em se tratando de empresas 
que prometem linhas de crédito 
muito tentadoras, as pessoas de-
vem desconfiar. Nenhuma em-
presa financeira tem tanto poten-
cial para ofertar dinheiro com ju-
ros muito baixos. Importa repetir: 
se exigir a entrega do certificado 
digital para o empréstimo, tudo le-
va a crer que seja golpe. Também 
é uma prática abusiva oferecer 
venda casada, exigir a compra de 
um certificado digital para obten-
ção do empréstimo, muitas vezes 
a preço abaixo do mercado. Todo 
cuidado é pouco”, diz Araújo.

O dirigente lembra que quem 
entrega o seu certificado digi-
tal com a respectiva senha a ter-
ceiros fica exposto ao risco, por 
exemplo, de ter empresas abertas 
em seu nome ou ser envolvido na 
prática de ilícitos e fraudes. 

que têm suas informações com-
partilhadas sem consentimento 
prévio e, assim, se tornam vulne-
ráveis a fraudes.

Empresas atuantes na cadeia 
de emissão de certificados digitais 
vêm sendo abordadas por pessoas 
que desejam emitir certificado di-
gital com a finalidade de obter cré-
dito em financeiras e similares. Se-
gundo relatos de empresários do 
setor, clientes afirmam que vêm 
sendo exigida a entrega do certifi-
cado digital com a sua respectiva 
senha à financeira para que, en-
tão, o crédito seja liberado.

Segundo Edmar Araújo, o pre-
sidente-executivo da Associação 
das Autoridades de Registro do 
Brasil (AARB), é ilegal a exigên-
cia da entrega do certificado digi-
tal e a sua respectiva senha como 
condição para a obtenção de em-
préstimos financeiros. “Tal prá-
tica é extremamente lesiva, haja 
vista que o certificado digital no 
padrão da Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira (ICP Brasil) 
é um documento que produz as-
sinatura eletrônica com o mesmo 
valor probante daquelas em pa-
pel e reconhecidas em cartório – 
e, por esse motivo, o certificado 
digital é de uso pessoal e intrans-
ferível”, alerta Araújo.

Em março, o Procon Londri-
na-PR notificou uma financeira 
que exigiu de uma consumido-
ra a compra de um certificado 
digital. Aprovado o empréstimo, 

Fraudes em 
operações de 
empréstimos 

aumentaram nos 
últimos anos. 

Compartilhamento 
de dados pode 
deixar vítimas 

vulneráveis
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Novo Honda CR-V aparece 
sem disfarces na China
Prestes a ganhar uma nova 

fase, a geração a ser lançada 
do novo CR-V gerava curio-

sidade. Mas parte dela sem dúvi-
das caiu por terra com as imagens 
recentes que acabaram vazan-
do do SUV médio. Em fevereiro, 
imagens de registro foram parar 
na internet. Desta vez, o mode-
lo que deve chegar ao Brasil em 
2023 foi definitivamente flagrado.

Esta que é a sexta geração do 
Honda CR-V foi homologada pe-
lo Ministério da Indústria e Tec-
nologia da Informação (MIIT) na 
China e o processo pede por fo-
tos do carro. Só que isto faz com 
que possam ser vistas no site do 

MIIT. Enquanto estas imagens 
mostram a versão que será ven-
dida no país mais populoso do 
mundo, a variante global deve ser 
praticamente idêntica, por estar 
alinhada tanto com os desenhos 
de registro quanto com os flagras.

Mas não foram apenas as 
imagens mostrando as formas 
finais do modelo que deram o 
ar da graça. Além das imagens, 
o documento de homologação 
conta um pouco mais a respeito 
do modelo. O CR-V será feito na 
China pela joint venture Dong-
feng Honda. O documento apon-
ta as seguintes dimensões: 4,703 
metros de comprimento, 1,866 

metro de largu-
ra e 1,690 me-
tro de altura. 

U m a 
verdadeira 
confirma-
ção de que 
o modelo vai 
ficar maior, o 
que ajuda a abrir 
espaço na linha pa-
ra o inédito ZR-V que 
também virá ao Brasil. Ao menos 
duas variantes foram adiantadas: 
uma com cinco assentos e tração 
integral, enquanto a outra tem 
tração dianteira e capacidade pa-
ra sete passageiros. 

A versão 
vendida no mer-

cado asiático terá 
motor 1.5 turbo a gasoli-

na de 193 cv acoplado a um câm-
bio automático do tipo CVT. Ain-
da não há previsão da data de 
lançamento na China. No Brasil, 
a expectativa é de que o modelo 
chegue apenas no ano que vem.

Formas fi nais do CR-V 
foram descobertas durante 
processo de homologação 
na China

Venda de automóveis híbridos
e elétricos cresce 78% em 2022
Expectativa da Associação Brasileira de Veículos Elétricos é 
de que frota eletrificada no Brasil ultrapasse marca de 100 
mil veículos no terceiro trimestre deste ano

As vendas de veículos ele-
trificados leves cresceram 
78% no primeiro quadri-

mestre de 2022, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, reforçando a expecta-
tiva da Associação Brasileira de 
Veículos Elétricos (ABVE) de mais 
um ano positivo para a eletromo-
bilidade no Brasil. Com os 3.123 
emplacamentos de abril, o mer-
cado já contabiliza 12.976 unida-
des comercializadas neste ano, 
contra 7.290 nos primeiros qua-
tro meses de 2021.

Mais uma vez, o crescimento 
dos eletrificados segue na contra-
mão do mercado doméstico total 
de leves, que caiu 23% no mesmo 
período, segundo a Fenabrave. Es-
se contraste – eletrificados em al-
ta e veículos convencionais em 
queda – tem sido constante desde 
2019. O estoque total de eletrifica-
dos em circulação no país chegou 
a 90 mil veículos (2012 a abril de 
2022), e, no ritmo atual, deverá pas-

sar de 100 mil entre julho e agosto.
A participação desse segmen-

to nas vendas internas totais de 
leves (market share) foi de 2,5% 
no quadrimestre e de 2,3% em 
abril (1,8%, de janeiro a dezem-
bro de 2021).

ALERTA. Para o presidente da 
ABVE, Adalberto Maluf, essa ten-
dência deveria servir de alerta às 
autoridades públicas, em todos 
os níveis, especialmente no Go-
verno Federal. “Vemos há mais de 
dois anos um nítido contraste en-

tre o crescimento dos eletrifica-
dos e a queda ou estagnação das 
vendas de veículos a combustão 
no Brasil”.

“Os números reforçam a ne-
cessidade de o governo ter uma 

clara estratégia de transição ru-
mo à eletromobilidade, pois o 
mercado brasileiro já fez a sua 
opção preferencial pelo transpor-
te limpo e sustentável” – acres-
centou.

Ainda assim, o transporte elé-
trico no Brasil cresce num ritmo 
abaixo dos principais mercados 
internacionais. Os veículos elé-
tricos plug-in atingiram 9% do 
market share sobre as vendas 
globais em 2021, com mais de 6 
milhões de unidades vendidas, e 
poderão ficar em torno de 18% 
em 2022, chegando a quase 12 
milhões de unidades.

Os números comprovam is-
to. Na Alemanha, maior merca-
do europeu, os elétricos plug-in 
(BEV e PHEV) alcançaram 25% 
de participação nas vendas totais 
em março último. Na China, no 
mesmo período, os elétricos leves 
plug-in cresceram 118% sobre 
março de 2021, chegando a 28% 
de market share (13% na média 
do ano anterior).

Segundo o presidente da AB-
VE, o Brasil não pode ficar para 
trás na corrida global pela eletro-
mobilidade, sob pena de perder 
competitividade internacional e 
deixar de criar empregos de quali-
dade. “Temos de acelerar as políti-
cas públicas que alinhem a indús-
tria brasileira à tendência mundial 
de eletrificação do transporte” – 
concluiu Adalberto Maluf. 

Volvo C40, Nissan Leaf e Renault Kwid e-Tech 
são alguns dos elétricos vendidos no Brasil 
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O Mundial de Free Fire 2022, 
também conhecido co-
mo Free Fire World Series 

(FFWS), será realizado em Sin-
gapura neste ano. A competição 
do Battle Royale terá início neste 

sábado 14 com os play-ins, etapa 
classificatória, e termina no dia 
21 com a final. Ao todo, são 18 ti-
mes participando do torneio, que 
dará uma premiação total de US$ 
2 milhões, cerca de R$ 10 milhões 

na cotação atual. Entre os partici-
pantes estão as brasileiras LOUD, 
campeã da Liga Brasileira de Free 
Fire (LBFF) 7, e a Vivo Keyd, que 
ficou em segundo lugar na com-
petição. As partidas serão trans-

E-Sports

Mundial de Free Fire 
começa neste sábado e terá 
premiação de US$ 2 milhões

mitidas ao vivo no YouTube e 
BOOYAH!, nos canais da Garena 
Brasil, e nos canais de TV Rede-
TV! e SPACE.

18 times disputam o Mundial 
do game, sendo que 10 come-
çam nos play-in, neste sábado 14, 
e oito já estão classificados dire-
tamente para as finais. Na etapa 
classificatória, a brasileira Vivo 
Keyd disputará ao lado de outras 
nove equipes uma das quatro va-
gas para as finais, onde a LOUD 
já está garantida. Serão seis que-
das, todas no mesmo dia, com 
pontuação por abates e o coloca-
ção final conquistada na partida. 
Assim, os quatro times com mais 
pontos se juntam aos campeões 
regionais para fechar as 12 equi-
pes que brigarão pelo título mun-
dial no dia 21.

Seguindo o mesmo padrão do 
ano passado, o Mundial dará um 
total de US$ 2 milhões aos parti-
cipantes. US$ 500 mil, cerca de 
R$ 2,5 milhões na cotação atual, 
é reservado somente para o cam-
peão. Estes prêmios prometem 
acirrar ainda mais a disputa.

DATAS E HORÁRIOS. Os play-
-ins começam neste sábado e 
tem a primeira queda programa-
da para 10h. Serão seis partidas 
ao todo, com um intervalo de 30 
minutos cada. Assim, a sexta e úl-
tima queda está programada pa-
ra acontecer às 12h30.

Já as finais acontecerão no dia 
21 de maio (sábado) e seguem o 
mesmo cronograma dos play-ins, 
começando às 10h e com quedas 
programadas a cada 30 minutos.

BC: Fraudes em operações de 
empréstimos aumentam no País

Compartilhamento 
de dados 

considerados 
sensíveis dos 

consumidores sem 
consentimento 
prévio os torna 

mais vulneráveis a 
fraudes

As reclamações sobre em-
préstimos, especialmente 
a modalidade consignado, 

tiveram um aumento expressivo 
durante a pandemia. Do total de 
26.700 registros contra bancos e 
financeiras, 6.798 são referentes 
à oferta ou prestação de infor-
mação sobre crédito consignado 
de forma inadequada, segundo o 
Banco Central. No ranking, hou-
ve aumento de 56% nos registros 
– de 9.010 em 2019 para 14.049 no 
ano seguinte. Em 2020, o consig-
nado foi responsável por 16,6% 
do total de 84.825 reclamações.

Outro levantamento do Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) mostra que, em 
2020, as ocorrências envolvendo 
o crédito consignado também fi-
caram em primeiro lugar. O Idec 
alerta para a falta de segurança 
com os dados dos consumidores, 

ela foi informada que precisaria 
comprar um certificado digital 
fornecido por eles. A consumido-
ra desistiu do empréstimo e que 
uma multa seria cobrada e seu 
nome negativado. O edital de no-
tificação à financeira foi publica-
do no Jornal Oficial do Município 
de Londrina-PR.

“A Medida Provisória 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, é clara 
quanto à validade dos atos prati-
cados com a utilização de assina-
turas eletrônicas produzidas com 

certificados digitais. Tal valor pro-
bante atribui ao titular do certifi-
cado o exclusivo conhecimento 
da chave privada. Ao fornecer o 
certificado para um terceiro, ele 
assume a responsabilidade pelo 
que se faça em seu nome”, lem-
bra Edmar Araújo.

Outro tipo de fraude é o depó-
sito antecipado de determinada 
quantia para que o empréstimo 
seja liberado. Para que o cidadão 
se proteja de situações que cau-
sem prejuízos financeiros, o Ban-

co Central tem em seu site uma 
ferramenta que permite desco-
brir se um banco ou financeira 
tem autorização para funcionar.

Para fazer a consulta, basta 
acessar o seguinte site: https://
www.bcb.gov.br/estabilidade-
financeira/encontreinstituicao. 
Em seguida, basta preencher o 
campo que pede o nome ou o 
CNPJ da instituição que está ofe-
recendo o empréstimo. Em se-
guida, clicar em pesquisar. Caso a 
instituição não esteja autorizada 
pelo Banco Central para funcio-
nar, aparecerá a mensagem “Ne-
nhuma instituição encontrada”.

“Em se tratando de empresas 
que prometem linhas de crédito 
muito tentadoras, as pessoas de-
vem desconfiar. Nenhuma em-
presa financeira tem tanto poten-
cial para ofertar dinheiro com ju-
ros muito baixos. Importa repetir: 
se exigir a entrega do certificado 
digital para o empréstimo, tudo le-
va a crer que seja golpe. Também 
é uma prática abusiva oferecer 
venda casada, exigir a compra de 
um certificado digital para obten-
ção do empréstimo, muitas vezes 
a preço abaixo do mercado. Todo 
cuidado é pouco”, diz Araújo.

O dirigente lembra que quem 
entrega o seu certificado digi-
tal com a respectiva senha a ter-
ceiros fica exposto ao risco, por 
exemplo, de ter empresas abertas 
em seu nome ou ser envolvido na 
prática de ilícitos e fraudes. 

que têm suas informações com-
partilhadas sem consentimento 
prévio e, assim, se tornam vulne-
ráveis a fraudes.

Empresas atuantes na cadeia 
de emissão de certificados digitais 
vêm sendo abordadas por pessoas 
que desejam emitir certificado di-
gital com a finalidade de obter cré-
dito em financeiras e similares. Se-
gundo relatos de empresários do 
setor, clientes afirmam que vêm 
sendo exigida a entrega do certifi-
cado digital com a sua respectiva 
senha à financeira para que, en-
tão, o crédito seja liberado.

Segundo Edmar Araújo, o pre-
sidente-executivo da Associação 
das Autoridades de Registro do 
Brasil (AARB), é ilegal a exigên-
cia da entrega do certificado digi-
tal e a sua respectiva senha como 
condição para a obtenção de em-
préstimos financeiros. “Tal prá-
tica é extremamente lesiva, haja 
vista que o certificado digital no 
padrão da Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira (ICP Brasil) 
é um documento que produz as-
sinatura eletrônica com o mesmo 
valor probante daquelas em pa-
pel e reconhecidas em cartório – 
e, por esse motivo, o certificado 
digital é de uso pessoal e intrans-
ferível”, alerta Araújo.

Em março, o Procon Londri-
na-PR notificou uma financeira 
que exigiu de uma consumido-
ra a compra de um certificado 
digital. Aprovado o empréstimo, 

Fraudes em 
operações de 
empréstimos 

aumentaram nos 
últimos anos. 

Compartilhamento 
de dados pode 
deixar vítimas 

vulneráveis
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ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA 
EM RADIOTERAPIA 
480h

45% da carga horária 
prática executada no 
melhor centro oncológico 
de referência nacional.

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA 
EM INSTRUMENTAÇÃO 
CIRÚRGICA 
480h

45% de carga horária prática 
realizada no centro cirúrgico de 
referência nacional com equipe de 
instrumentação, infraestrutura e 
processos de trabalho de excelente 
conceito técnico e humano.

*Boleto sob consulta 
de CPF. Cartão de 
crédito em até 18x 
exclusivamente 
através de compra 
recorrente.

EM PARCERIA COM A LIGA 
SENAC CURSOS
CONHECIMENTO PARA VOCÊ, 
DIFERENCIAL PARA O MERCADO. MAIOR REFERÊNCIA EM SAÚDE DO RN 

EM ATÉ

NOS CARTÕES DE CRÉDITO OU BOLETO*

18X DE R$ 338,95
Total do 

investimento 
durante o curso 

R$ 6.101,10

Vitão expõe vício diário 
e adota estratégia radical 
em luta contra as drogas
Cantor é consumidor diário de maconha e tenta mudar hábito

Vitão tem adotado um com-
portamento mais direto 
com os fãs. Depois de re-

velar que está redescobrindo sua 
sexualidade, o cantor abriu o jogo 
sobre o uso de drogas.

Consumidor diário de maco-
nha, Vitão explicou que adotou 
uma medida radical para não fu-
mar mais. Em uma entrevista ao 
jornal Folha de São Paulo, o can-
tor explicou.

“Troquei a maconha diária 
pela leitura diária. Isso já me-
xeu com a minha cabeça de 

uma forma bizarra. Foi algo 
super difícil, mas estou conse-
guindo fazer”.

Nas leituras, Vitão tem se de-
dicado à vida de seus ídolos. “Co-
mo artista, eu me espelho na vida 
dessas pessoas e posso aprender 
com os erros, virtudes e conquis-
tas. Quantos artistas não mor-
reram super cedo por causa dos 
maus hábitos?”.

VITÃO EXPLICA MUDANÇA. 
Participando do “Dança dos Fa-
mosos”, Vitão foi entrevistado 

pela revista “GQ”. Na conversa, o 
cantor falou sobre sua mudança 
de visual.

“Cabelo, roupa, maquiagem, 
não tem nada a ver com sexua-
lidade. Eu mesmo estou em um 
momento de não saber o que eu 
sou”, disse.

“Não sei exatamente onde 
me encaixo. Até então sempre 
me vi como um homem hétero, 
sempre gostei de mulheres, mas 
cada vez mais entendo que tal-
vez sexo seja mais do que apenas 
isso”, disse.  Vitão tem adotado comunicação mais direta com os fãs, ao falar de mudanças

DIVULGAÇÃO

Basta olhar para MARÍLIA NAVARRO, 33, para enxergar a pessoa 
leve que ela é. Engenheira e empresária hoje ela se divide em três 
atividades: os projetos e construções na A.R. e a loja de moda fitness 
BEAT.co, da qual é sócia. No entanto é sendo mãe e esposa que mais 
é feliz. Ela é extremamente família, e para da conta de tudo, mantém 
uma rotina corrida, programada com antecedência, afinal são três 
meninos que precisam de seus cuidados. Muitos se perguntam co-
mo ela consegue manter uma rotina que inclui ainda atividades 
físicas e cuidados. O segredo, segundo ela, são disciplina, 
dedicação e organização. Transparente, otimista, huma-
na, também decidida e disciplinada, ela também é uma 
otimista incurável que leva uma alegria por onde pas-
sa e nas relações de amizade que mantêm. “Amo ser 
“várias Marílias” desempenhando meus múltiplos 
papéis: o de ser mãe, esposa, empresária e amiga”, 
conta a bela @marilianavarro_

Como é seu dia a dia?
Meu dia a dia é uma verdadeira maratona, 

super corrido! Minha rotina começa bem ce-
do, e em movimento! Às 5h30, é o horário que 
treino, depois vou deixar os meus filhos na 
escola e em seguida começo meu primeiro 
turno de trabalho. A tarde fico na loja . À 
noite é meu momento em família, faço 
questão de curtir com os meus filhos 
e marido. Mas, é claro, sempre tento 
escapar da rotina para encontrar as 
amigas para um almoço, pelo me-
nos uma vez por semana.

Como é ser mãe só de meninos?
Meu mundo azul é extrema-

mente agitado! Eles têm muita 
energia, amam brincar e, assim 
como os pais, de praticar espor-
tes, às vezes é difícil até de acom-
panhar. Ser mãe só de menino é 
prático e ao mesmo tempo uma 
imensidão de carinho e amor. 
Sou extremamente realizada!

Como surgiu a Beat co?
A BEAT.co surgiu de um so-

nho de empreender, aliado a uma 
necessidade muito grande que a 
gente via no mercado fitness de não 
ter uma marca que unisse tecnologia, confor-
to, uma pegada de moda e qualidade. Cecília 
Sales, minha sócia, também compartilhava 
desse sonho visão, então juntas começa-
mos.

Se considera uma pessoa elegante, gosta de moda?
Elegância é um conceito muito abrangente. Pra mim, ser 

elegante é ser gentil, educada e tratar os outros bem. Nesse 
quesito, posso dizer que tento ser o mais elegante que consi-
go, todos os dias. Adoro moda! E não à toa a BEAT.co, minha 
empresa, une moda e fitness em um conceito que traz mui-
tas tendências para os produtos. Busco sempre me aprimorar 
quando o assunto é o mundo fashion e levar isso do dia a dia 

ao trabalho.

Qual a opinião sobre redes sociais e como as usa?
As redes sociais podem ser muito boas ou muito 

ruins, mas as vejo e as uso como uma porta de entra-
da para conhecer novas pessoas, novos assuntos e 

compartilhar conhecimento.

O que a faz feliz?
As felicidades estão nos pequenos detalhes da 

vida: ver o sorriso no rosto dos meus filhos, ver mi-
nha família em harmonia e com saúde. Ter o privilé-
gio de poder trabalhar com o que amo e estar perto 

das pessoas queridas, como minhas ami-
gas e marido em momentos espe-
ciais e viagens!

O que ainda lhe falta?
Acho que o descontentamen-

to em buscar mais sempre faz 
parte para buscamos mais e 
sermos melhores. Não sei dizer 
exatamente o que me falta, mas 
garanto que estou sempre bus-

cando mais, para ser uma versão 
melhor para mim mesma e para 
os que estão ao meu redor.

O que significa a família para 
você?

Família é base, é TUDO! 
Meu alicerce, minha inspira-
ção, minha força motriz, tudo 
que sou e faço é em razão dela. 

Meu tesouro e meu bem maior.

Qual o diferencial da sua marca?
O principal diferencial da BE-

AT.co está em unir alta tecnologia pa-
ra performance, qualidade dos mate-
riais, com um toque de moda e sofis-
ticação. Levando a prática de ativi-
dade física muito a sério, sem abrir 
mão do estilo.
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Permita-se mudar“ ”
Happy    Birthday

Carmem Borges, Fred Filho, Neuba 
Medeiros, Yuri Richard, Kleber Fer-
nandes, Karenina Lago, César Fer-

rário, Joab Madruga, Mariana Viei-
ra, Ulysses Freire, Robson Medeiros, 
Padre Júlio César. Amanhã, Márcia 
Marinho, Socorro Silva, Michelli-

ne Josuá, Rebecca Oliveira, Marcus 
Henrique, Glorinha Araujo, Talita 

Bulhões, Lena Rocha, Diana Fontes, 
José Lucena, Glauber Gentil..

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Os servidores do Ministério Público do RN elegeram, na tarde desta sexta-feira 
(13), o vereador de Natal, Aldo Clemente, para a presidência do Sindicato dos Servi-
dores do MP (Sindsemp-RN), para o triênio 2022-2025.
 A JMT Service, empresa potiguar de terceirização de mão de obra, recebeu o Prêmio Méri-
to em Serviços durante o Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação, realizado 
no Recife.
 O Governo do Estado adianta o pagamento do mês de maio hoje (14). Serão de-
positados mais de R$ 242 milhões na conta de 111 mil servidores ou mais de 80% do 
funcionalismo.
 O empresário Habib Chalita, vai integrar a nova diretoria da Federação Nacional de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS).

TUDO COM MARÍLIA NAVARRO

(A)NOTA
Duas megaproduções da Idearte, 

leia-se Amaury Júnior, invadem hoje 
o Teatro Riachuelo. São dois musicais 
verdadeiros espetáculos. O primeiro, 
às 16h, é A Pequena Sereia In Concert 
que traz aos palcos esse clássico conto. 
Já às 21h tem Abba Experience In Con-
cert com a história de uma das maiores 
bandas de todos os tempo. Para am-
bos é possível adquirir ingressos pelo 
Uhuu.com.

B-DAY CARMEM BORGES

B-DAY MARI VIEIRA

B-DAY MÁRCIA MARINHO

B-DAY KLEBER FERNANDES

B-DAY LENA ROCHA

B-DAY GLAUBER GENTIL
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conceito técnico e humano.

*Boleto sob consulta 
de CPF. Cartão de 
crédito em até 18x 
exclusivamente 
através de compra 
recorrente.

EM PARCERIA COM A LIGA 
SENAC CURSOS
CONHECIMENTO PARA VOCÊ, 
DIFERENCIAL PARA O MERCADO. MAIOR REFERÊNCIA EM SAÚDE DO RN 

EM ATÉ

NOS CARTÕES DE CRÉDITO OU BOLETO*

18X DE R$ 338,95
Total do 

investimento 
durante o curso 

R$ 6.101,10

Vitão expõe vício diário 
e adota estratégia radical 
em luta contra as drogas
Cantor é consumidor diário de maconha e tenta mudar hábito

Vitão tem adotado um com-
portamento mais direto 
com os fãs. Depois de re-

velar que está redescobrindo sua 
sexualidade, o cantor abriu o jogo 
sobre o uso de drogas.

Consumidor diário de maco-
nha, Vitão explicou que adotou 
uma medida radical para não fu-
mar mais. Em uma entrevista ao 
jornal Folha de São Paulo, o can-
tor explicou.

“Troquei a maconha diária 
pela leitura diária. Isso já me-
xeu com a minha cabeça de 

uma forma bizarra. Foi algo 
super difícil, mas estou conse-
guindo fazer”.

Nas leituras, Vitão tem se de-
dicado à vida de seus ídolos. “Co-
mo artista, eu me espelho na vida 
dessas pessoas e posso aprender 
com os erros, virtudes e conquis-
tas. Quantos artistas não mor-
reram super cedo por causa dos 
maus hábitos?”.

VITÃO EXPLICA MUDANÇA. 
Participando do “Dança dos Fa-
mosos”, Vitão foi entrevistado 

pela revista “GQ”. Na conversa, o 
cantor falou sobre sua mudança 
de visual.

“Cabelo, roupa, maquiagem, 
não tem nada a ver com sexua-
lidade. Eu mesmo estou em um 
momento de não saber o que eu 
sou”, disse.

“Não sei exatamente onde 
me encaixo. Até então sempre 
me vi como um homem hétero, 
sempre gostei de mulheres, mas 
cada vez mais entendo que tal-
vez sexo seja mais do que apenas 
isso”, disse.  Vitão tem adotado comunicação mais direta com os fãs, ao falar de mudanças

DIVULGAÇÃO

Basta olhar para MARÍLIA NAVARRO, 33, para enxergar a pessoa 
leve que ela é. Engenheira e empresária hoje ela se divide em três 
atividades: os projetos e construções na A.R. e a loja de moda fitness 
BEAT.co, da qual é sócia. No entanto é sendo mãe e esposa que mais 
é feliz. Ela é extremamente família, e para da conta de tudo, mantém 
uma rotina corrida, programada com antecedência, afinal são três 
meninos que precisam de seus cuidados. Muitos se perguntam co-
mo ela consegue manter uma rotina que inclui ainda atividades 
físicas e cuidados. O segredo, segundo ela, são disciplina, 
dedicação e organização. Transparente, otimista, huma-
na, também decidida e disciplinada, ela também é uma 
otimista incurável que leva uma alegria por onde pas-
sa e nas relações de amizade que mantêm. “Amo ser 
“várias Marílias” desempenhando meus múltiplos 
papéis: o de ser mãe, esposa, empresária e amiga”, 
conta a bela @marilianavarro_

Como é seu dia a dia?
Meu dia a dia é uma verdadeira maratona, 

super corrido! Minha rotina começa bem ce-
do, e em movimento! Às 5h30, é o horário que 
treino, depois vou deixar os meus filhos na 
escola e em seguida começo meu primeiro 
turno de trabalho. A tarde fico na loja . À 
noite é meu momento em família, faço 
questão de curtir com os meus filhos 
e marido. Mas, é claro, sempre tento 
escapar da rotina para encontrar as 
amigas para um almoço, pelo me-
nos uma vez por semana.

Como é ser mãe só de meninos?
Meu mundo azul é extrema-

mente agitado! Eles têm muita 
energia, amam brincar e, assim 
como os pais, de praticar espor-
tes, às vezes é difícil até de acom-
panhar. Ser mãe só de menino é 
prático e ao mesmo tempo uma 
imensidão de carinho e amor. 
Sou extremamente realizada!

Como surgiu a Beat co?
A BEAT.co surgiu de um so-

nho de empreender, aliado a uma 
necessidade muito grande que a 
gente via no mercado fitness de não 
ter uma marca que unisse tecnologia, confor-
to, uma pegada de moda e qualidade. Cecília 
Sales, minha sócia, também compartilhava 
desse sonho visão, então juntas começa-
mos.

Se considera uma pessoa elegante, gosta de moda?
Elegância é um conceito muito abrangente. Pra mim, ser 

elegante é ser gentil, educada e tratar os outros bem. Nesse 
quesito, posso dizer que tento ser o mais elegante que consi-
go, todos os dias. Adoro moda! E não à toa a BEAT.co, minha 
empresa, une moda e fitness em um conceito que traz mui-
tas tendências para os produtos. Busco sempre me aprimorar 
quando o assunto é o mundo fashion e levar isso do dia a dia 

ao trabalho.

Qual a opinião sobre redes sociais e como as usa?
As redes sociais podem ser muito boas ou muito 

ruins, mas as vejo e as uso como uma porta de entra-
da para conhecer novas pessoas, novos assuntos e 

compartilhar conhecimento.

O que a faz feliz?
As felicidades estão nos pequenos detalhes da 

vida: ver o sorriso no rosto dos meus filhos, ver mi-
nha família em harmonia e com saúde. Ter o privilé-
gio de poder trabalhar com o que amo e estar perto 

das pessoas queridas, como minhas ami-
gas e marido em momentos espe-
ciais e viagens!

O que ainda lhe falta?
Acho que o descontentamen-

to em buscar mais sempre faz 
parte para buscamos mais e 
sermos melhores. Não sei dizer 
exatamente o que me falta, mas 
garanto que estou sempre bus-

cando mais, para ser uma versão 
melhor para mim mesma e para 
os que estão ao meu redor.

O que significa a família para 
você?

Família é base, é TUDO! 
Meu alicerce, minha inspira-
ção, minha força motriz, tudo 
que sou e faço é em razão dela. 

Meu tesouro e meu bem maior.

Qual o diferencial da sua marca?
O principal diferencial da BE-

AT.co está em unir alta tecnologia pa-
ra performance, qualidade dos mate-
riais, com um toque de moda e sofis-
ticação. Levando a prática de ativi-
dade física muito a sério, sem abrir 
mão do estilo.
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Permita-se mudar“ ”
Happy    Birthday

Carmem Borges, Fred Filho, Neuba 
Medeiros, Yuri Richard, Kleber Fer-
nandes, Karenina Lago, César Fer-

rário, Joab Madruga, Mariana Viei-
ra, Ulysses Freire, Robson Medeiros, 
Padre Júlio César. Amanhã, Márcia 
Marinho, Socorro Silva, Michelli-

ne Josuá, Rebecca Oliveira, Marcus 
Henrique, Glorinha Araujo, Talita 

Bulhões, Lena Rocha, Diana Fontes, 
José Lucena, Glauber Gentil..

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Os servidores do Ministério Público do RN elegeram, na tarde desta sexta-feira 
(13), o vereador de Natal, Aldo Clemente, para a presidência do Sindicato dos Servi-
dores do MP (Sindsemp-RN), para o triênio 2022-2025.
 A JMT Service, empresa potiguar de terceirização de mão de obra, recebeu o Prêmio Méri-
to em Serviços durante o Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação, realizado 
no Recife.
 O Governo do Estado adianta o pagamento do mês de maio hoje (14). Serão de-
positados mais de R$ 242 milhões na conta de 111 mil servidores ou mais de 80% do 
funcionalismo.
 O empresário Habib Chalita, vai integrar a nova diretoria da Federação Nacional de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS).

TUDO COM MARÍLIA NAVARRO

(A)NOTA
Duas megaproduções da Idearte, 

leia-se Amaury Júnior, invadem hoje 
o Teatro Riachuelo. São dois musicais 
verdadeiros espetáculos. O primeiro, 
às 16h, é A Pequena Sereia In Concert 
que traz aos palcos esse clássico conto. 
Já às 21h tem Abba Experience In Con-
cert com a história de uma das maiores 
bandas de todos os tempo. Para am-
bos é possível adquirir ingressos pelo 
Uhuu.com.

B-DAY CARMEM BORGES

B-DAY MARI VIEIRA

B-DAY MÁRCIA MARINHO

B-DAY KLEBER FERNANDES

B-DAY LENA ROCHA

B-DAY GLAUBER GENTIL



• Sábado e domingo, 14 e 15 de maio de 202222 Geral

CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

 Nanda Costa vai fazer a no-
va temporada de “Cine Holliúdy”. 
Está confirmada.
 É impressionante o número 

de reações negativas às fotos da 
destruição do Pacaembu...
 ... Todas as regras do tomba-

mento, ao que parece, foram der-
rubadas com as suas arquibanca-
das. Uma tristeza...
 ... Quem será que permitiu 

aquilo?...
 ... Resta saber também o 

que vai sobrar do estádio que faz 
parte da história de São Paulo.
 A especulação é forte, nos 

interiores da Band, sobre novida-
des no jornalismo...
 ... Por exemplo, há quem 

entenda que a volta do Chico Pi-
nheiro às fileiras da casa é só uma 
questão de tempo...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

EMOÇÃO. O “Domingo Espeta-
cular” acompanhou as gravações 
do novo DVD do Péricles, em Re-
cife, em um trabalho da Thatiana 
Brasil.

E ele abriu o coração. Relem-
brou o início da carreira, do tempo 
que foi cabeleireiro, metalúrgico e 
até inspetor escolar. E, claro, falou 
da emoção de ser pai de novo, aos 
50 anos. Amanhã, depois do “Ho-
ra do Faro”.

RETA FINAL. As gravações da 
segunda temporada da série “O 
Coro: Sucesso, aqui vou eu”, traba-
lho da parceria Formata, Miguel 
Falabella e Cininha de Paula para 
o Disney+, caminham para a reta 
final.

Mesmo com casos de Covid-19 
no elenco, o cronograma se man-
teve. Os últimos trabalhos estão 

marcados para o próximo dia 27.  

O QUE É A VIDA. A guerra na 
Ucrânia ainda está lá. Os bombar-
deios continuam, especialmen-
te em vilarejos perto da fronteira 
nordeste.

Mas nos canais de notícias, já 
teve um cessar-fogo. Ou agora es-
tá com um fogo bem diferente do 
demonstrado no início. Parece 
que se acostumaram com ela.

ASSIM SIM. O “Roda Viva”, da 
Cultura, fez história por levar bons 
convidados e entregar aos teles-
pectadores boas entrevistas. Hou-
ve um momento em que deixou 
de ser assim e o programa caiu de 
bico.

Felizmente, desde o início da 
gestão do José Roberto Maluf, foi co-
locado novamente nos trilhos e os 

resultados são sempre interessantes.

OLHA OS EXEMPLOS. Na últi-
ma segunda-feira, Casagrande es-
teve no “Roda Viva” e se colocou 
abertamente sobre os mais diver-
sos assuntos.

Nesta próxima segunda-feira, 
será a vez de Gilberto Gil, que vol-
tará ao programa depois de quase 
23 anos.

PAULEIRA. Eliana ficou es-
sa semana inteira envolvida com 
gravações no SBT - além do pro-
grama, o novo quadro “Drive-
Thru-Okê”. A primeira temporada 
tem 10 episódios e ainda não se 
tem definido o início da exibição. 
Talvez em junho.

As suas instalações ocuparam 
uma boa parte do pátio da emis-
sora.
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Ney Matogrosso
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missa
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Que têm
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indefinido
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se dança

Local da
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Fórmula 1
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fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.

Logo pela manhã, a Casa 8 recebe a Lua, que 
te oferece uma chance para fi nalizar uma situação que 
vem te tirando o sono. Você estará mais focada em deixar 
para trás tudo e todos que você não vê mais como priori-
dade. O sábado pede também um momento para relaxar 

e movimentar o corpo, o que uma caminhada pode resolver muito bem.

Para hoje, não deixe que as preocupações com 
dinheiro estraguem seu descanso. Espera a semana co-
meçar para voltar a pensar no assunto. A saúde entra em 
foco e atividades mais pacatas podem ser boas opções 
para você se exercitar. Os amigos aparecem no fi nal do 

dia querendo agitação, mas você deve preferir fazer algo mais quieto.

O sábado começa com uma certa agitação e 
você vai preferir buscar algo para fazer para colocar 
essa energia para correr. Conte com amigos para um 
passeio ao ar livre, que além de ajudar a manter a for-
ma, vai contribuir bastante com a saúde mental. Du-

rante todo o dia, prefi ra fi car perto de quem você se identifi ca.

A Lua amanhece em seu signo e o sábado co-
meça um pouco mais devagar, mas que ganha certo 
movimento com o passar das horas. Você vai preferir 
fazer algo para curtir com os mais próximos do que 
muita agitação por aí. Com a família, você vai evitar 

falar muito o que pensa para não gerar atritos desnecessários.

Hoje é um dia que você estará mais cansada que 
o normal e pode querer afastar os problemas da rotina fa-
zendo atividades que te reconectem. Sua cabeça anda 
nas nuvens e o melhor que você pode fazer hoje é dar um 
tempo para suas emoções. Em casa, o clima está em or-

dem e com os amigos, você vai preferir estar perto de quem te entende bem

A Lua na Casa 12 te deixa um pouco mais quie-
to que o normal e esse sentimento deve ser levado em 
consideração na hora de aceitar os convites hoje da ga-
lera. Não faça nada que não sentir vontade, tudo bem? 
A família pede um pouco mais de atenção também e o 

sábado pode estender até mais tarde com esses momentos entre vocês.

Hoje não é dia de pensar em trabalho, a menos que 
você esteja na ativa. Mas, caso não, tire o sábado para pro-
mover momentos alegres e leves com as pessoas que vo-
cê gosta. Evite as cobranças dos familiares com educação. 
O dia pede também uma mudança no visual, mas antes de 

ir adiante, tenha certeza do que deseja fazer para não se arrepender depois.

O dia começa a passos de tartaruga por aí, mas 
sua vontade de criar movimento pode fazer com que 
termine o dia bem diferente de como começou. A Lua 
na Casa 11 faz você dividir seu dia com quem você 
realmente confi a e queira dividir os bons momentos. 

Grandes agitações passam longe.

Sabadão chegou e com ele aquela energia ex-
tra para colocar o corpo em movimento. Por mais que 
a preguiça ronde, seja mais forte e leve a sério suas 
questões de saúde. Alguém da família pode precisar de 
você, mas não trate isso como sendo um peso. Prova-

velmente, questões de passado precisarão de novas soluções.

O sábado chega tímido, mas ganha força com 
atividades que façam você mergulhar em conheci-
mento. Colocar a leitura em dia ou fazer um curso 
que há bastante tempo você queria pode fazer um 
bem danado. Ta valendo também pegar o carro ou 

ônibus e fazer uns passeios ao redor da sua cidade.

Uma novidade que você estava esperando há 
um tempo pode deixar seu sábado mais animado. Con-
tudo, se isso estiver ligado com seu trabalho, priorize seu 
momento de descanso, se você puder. Dia propício para 
receber os amigos e fazerem alguma coisa juntos, sua 

sociabilidade, apesar de tímida, estará afi nada com o passar do dia.

A Lua na Casa 9 traz para esse sábado uma 
vontade grande de ampliar seus conhecimentos e es-
tudos e muito provavelmente você deve focar nisso 
durante todo o dia. Esse movimento pode te colocar 
em contato com pessoas de fora e você se anima em 

explorar cada vez mais esse seu lado.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Se de um lado, no seu horá-
rio das 18h, os trabalhos de 
“Além da Ilusão”, novela da 

Alessandra Poggi, com direção 
artística de Luiz Henrique Rios, 
estão bem organizados e isso 
inclui uma frente considerável 
de capítulos gravados, o mes-
mo não se pode falar sobre a si-
tuação da sua substituta, “Mar 
do Sertão”.

A trama escrita por Mário 
Teixeira foi atingida por um 

grave problema, na verdade 
que nem era dela e sofreu com 
os seus desdobramentos. No 
caso, os fatos envolvendo os 
bastidores de “Nos Tempos do 
Imperador” e a denúncia de ra-
cismo que culminou com a de-
missão de Vinicius Coimbra.

Como diretor responsável, 
ele já estava traçando todo o 
planejamento de gravações e 

escolha de elenco de “Mar do 
Sertão” e, diante de sua saída, 
tudo teve que voltar à estaca 
zero.

Allan Fitterman, que o subs-
tituiu, foi obrigado a começar 
tudo de novo e também adap-
tar o projeto ao seu modelo de 
trabalho. Entre as consequên-
cias, várias trocas no elenco.

Apesar de tudo, o comando 
da Teledramaturgia, José Luiz 
Villamarim, optou por não esti-
car a duração de “Além da Ilu-
são”. A atual novela das seis fe-
chará com 167 capítulos e ter-
minará em 19 de agosto. No dia 
22 do mesmo mês, estreia “Mar 
do Sertão”, com Sérgio Guizé, 
Renato Góes e Isadora Cruz. 
Entre outros.

Globo ignora 
atraso e mantém 
planejamento 
para � la das 18h

INSTAGRAM
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pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

RENNÊ CARVALHO / ABC F.C.

O ABC volta a campo logo mais às 17h, quando enfrentará 
o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. A equipe alvinegra quer 
uma vitória. Agora, sabe que enfrentará uma equipe forte 

e que vem de uma goleada sofrida em Belém (PA) por 4 a 1 para 
o Paysandu. O jogo não será fácil para os alvinegros.

Jogo difícil 

PARA OS DOIS, É COMO 
UMA DECISÃO. Quando entra-
rem em campo amanhã, as 
equipes de Globo e América 
têm que colocar na cabeça que 
essa partida é como se fosse 
uma decisão para ambas. Mes-
mo ainda tendo todo o retur-
no, vencer amanhã (se tiver um 
vencedor) pode mudar o clima 
para as próximas partidas. En-
tão, que vença o melhor.

PROGRAMA RÁDIO 97. Com 
uma semana no ar, o Programa 
Rádio 97 já caiu no gosto do 
público. O programa é apre-
sentado por Diógenes Dantas, 
com ancoragem de Rô Medei-
ros e participação diária de Pe-
dro Neto (futebol). Fernando 
Fernando Lessa comenta so-
bre Fórmula 1 nas segundas e 
sextas. Há também convida-
dos que falam sobre diversos 
assuntos. A cada dia mais pes-
soas participam do nosso pro-
grama, das 7h às 8h30.

SETE DELES DETÊM 48%  DO FATURAMENTO DO FUTEBOL BRASILEI-
RO. Dos vinte e sete maiores clubes do futebol brasileiro, os 20 da Série A e 
mais Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense (todos da Série 
B) e Vitória-BA (Série C), quase a metade do faturamento do futebol bra-
sileiro (48%) está nas mãos de sete deles. São eles: Flamengo, Palmeiras, 
Corinthias, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Internacional. É por isso que 
existe uma desigualdade tão grande na montagem dos elencos e nas cotas 
de patrocínios. Pior é que a CBF, que é quem poderia mexer neste vespeiro, 
prefere não se meter. Futebol é mesmo um grande teatro.

SUPER MATUTÃO. Conversei 
com o presidente da FNF, José Va-
nildo, que disse estar muito feliz 
com os rumos que vem tomando 
o Super Matutão 2022. As últimas 
informações nos dão conta de que 
mais de cinquenta clubes deverão 
participar da competição. Sem dú-
vida, um gol de placa da FNF.

SAMPAIO CORREIA E O SAF. O 
Sampaio Correia-MA quer agilizar 
o processo do SAF. Segundo o seu 
presidente Sérgio Frota, os conse-
lheiros querem este novo modelo 
de negócio, que é tendência no fu-
tebol brasileiro, no clube boliviano, 

o mais breve possível. Para agilizar 
o processo, uma reunião foi marca-
da com o conselho deliberativo pa-
ra o próximo dia 28 de maio de 22. 
O presidente está muito otimista de 
que, em breve, o tricolor também 
possa virar SAF.

ESTÁ DE VOLTA. A TV Globo 
ganhou a disputa com o SBT e 
voltará a transmitir a Libertadores 
da América para a TV aberta. Isso 
já a partir do ano que vem. Já na 
TV fechada, ESPN e Paramount 
dividirão o bolo. A Globo terá que 
transmitir no mínimo 25 jogos da 
competição.

Futebol

Série C: ABC joga com 
Botafogo-SP neste sábado

O ABC está em Ribeirão 
Preto-SP, onde duela o 
Botafogo-SP, em jogo vá-

lido pela 6ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro Série C. A partida 
acontece no estádio Santa Cruz, 
neste sábado 14, às 17 horas. O 
alvinegro potiguar, vice-líder da 
competição, deve aproveitar a 
boa fase e buscar garantir os três 
pontos, e assim se firmar nos jo-
gos como visitante. Já a equipe 
da casa, que ocupa a 12ª coloca-
ção, há três jogos que não vence 
e vem de duas derrotas conse-
cutivas. Será uma partida difícil.

SÉRIE D. Pelo Campeonato 
Brasileiro Série D os represen-
tantes do Rio Grande do Norte 
– Globo e América - se enfren-
tam neste domingo 15, às 15 
horas, no estádio Barretão, em 
Ceará-Mirim. Ambos buscam 
a vitória para subir na tabela. O 
Globo ocupa a 7º colocação, e o 
América a 6ª. Ambos vêm de um 
empate no último jogo. O Globo 
empatou, em 1 a 1, com o Afoga-
dos-PE fora de casa, e o Améri-
ca empatou dentro da Arena das 
Dunas, em 0 a 0, com Retrô-PE, 
líder do Grupo A3.

ABC participa de treino técnico-dinâmico visando desafi o com o Botafogo-SP

Percurso dos 42 km da Maratona Internacional da Cidade do Natal 2022

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

GHSHDFHDFSHDFHDSHDFH

Mais de 6 mil participam 
de maratona em Natal
A Maratona Internacional 

da Cidade do Natal 2022 
será realizada neste do-

mingo 15 entre 5h da manhã e 
meio dia. A largada e a chega-
da serão na Arena das Dunas, 
na Avenida Prudente de Morais. 
Mais de seis mil atletas do Rio 
Grande do Norte, do Brasil e de 
outros países vão participar da 
competição. Além da marato-
na, que são 42 km, os corredores 
também têm a opção dos per-
cursos de 5 km, 10 km e 21 km.

Para a organizadora do even-
to, Liz Britto, a corrida é a festa do 
atleta. O evento tem por objetivo 
incentivar a população a praticar 
essa modalidade, com objetivo 
de melhorar a qualidade de vi-
da, bem-estar; além de colaborar 
para o estímulo de amigos e mui-
tas outras pessoas, que pensam 
em praticar a corrida de rua. To-
da estrutura de tendas de apoio, 
estacionamento e segurança será 
na Arena das Dunas. A organiza-
ção do evento também preparou 
atrações culturais. A Maratona da 
Cidade do Natal é uma prova ofi-
cial e homologada pela Federa-
ção Brasileira de Atletismo.

MODIFICAÇÕES NO TRÂNSI-
TO.  O inspetor chefe de Trânsito 
da STTU, Carlos Eugênio, alertou 
à população para a interdição das 
avenidas e ruas, que será das cin-
co da manhã até o meio-dia, com 
a previsão de encerramento da 
Maratona. Então, as pessoas de-
vem ficar atentas às mudanças. 
O trânsito fecha: no entorno da 
Arena das Dunas, na Av. Pruden-
te de Morais, as duas alças, tanto 
quem vem de Candelária - após 
a passarela, e embaixo do viadu-
to para quem está indo para Can-
delária o acesso da Lima e Silva, 

em seguida o Túnel da Romual-
do Galvão também será fechado. 
E na BR 101, será fechada a alça 
de acesso à marginal. A Via Cos-
teira vai ficar funcionando mão 
dupla pelo lado dos hotéis, e a Av. 
Roberto Freire, próximo ao anti-
go extra, continua funcionando 
duas mãos.

KIT DA MARATONA.  Neste sá-
bado 14, a entrega dos kits será 
entre 10 e 21 horas, no hotel Ibis 
Natal, Av. Lima e Silva, 1921, La-
goa Nova, próximo a Arena das 
Dunas. 
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Brasil.

E ele abriu o coração. Relem-
brou o início da carreira, do tempo 
que foi cabeleireiro, metalúrgico e 
até inspetor escolar. E, claro, falou 
da emoção de ser pai de novo, aos 
50 anos. Amanhã, depois do “Ho-
ra do Faro”.

RETA FINAL. As gravações da 
segunda temporada da série “O 
Coro: Sucesso, aqui vou eu”, traba-
lho da parceria Formata, Miguel 
Falabella e Cininha de Paula para 
o Disney+, caminham para a reta 
final.

Mesmo com casos de Covid-19 
no elenco, o cronograma se man-
teve. Os últimos trabalhos estão 

marcados para o próximo dia 27.  

O QUE É A VIDA. A guerra na 
Ucrânia ainda está lá. Os bombar-
deios continuam, especialmen-
te em vilarejos perto da fronteira 
nordeste.

Mas nos canais de notícias, já 
teve um cessar-fogo. Ou agora es-
tá com um fogo bem diferente do 
demonstrado no início. Parece 
que se acostumaram com ela.

ASSIM SIM. O “Roda Viva”, da 
Cultura, fez história por levar bons 
convidados e entregar aos teles-
pectadores boas entrevistas. Hou-
ve um momento em que deixou 
de ser assim e o programa caiu de 
bico.

Felizmente, desde o início da 
gestão do José Roberto Maluf, foi co-
locado novamente nos trilhos e os 

resultados são sempre interessantes.

OLHA OS EXEMPLOS. Na últi-
ma segunda-feira, Casagrande es-
teve no “Roda Viva” e se colocou 
abertamente sobre os mais diver-
sos assuntos.

Nesta próxima segunda-feira, 
será a vez de Gilberto Gil, que vol-
tará ao programa depois de quase 
23 anos.

PAULEIRA. Eliana ficou es-
sa semana inteira envolvida com 
gravações no SBT - além do pro-
grama, o novo quadro “Drive-
Thru-Okê”. A primeira temporada 
tem 10 episódios e ainda não se 
tem definido o início da exibição. 
Talvez em junho.

As suas instalações ocuparam 
uma boa parte do pátio da emis-
sora.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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QAS
QUALQUER

RUATURCO
ARMARBOND

EDENCASA
RNPANE

AUTODROMO
PARIOC
ENODULO
DRAMAHR
EOODIAR

ASSAREDI
EIAGOD

PRAZEROSO

Cami-
nhada

feita pelo
vigilante

Acon-
tecido;

sucedido

Conso-
antes de
"hora"

Parte da
planta

enterrada
no solo

Banda que revelou
Ney Matogrosso

Dígrafo
de "quilo"

Antônimo
de "rural"

Mesa da
missa

Vitamina 
da banana

Que têm
quatro pés

Pronome
indefinido

"Ali Babá e os (?)
Ladrões", conto

(?) da
amargura:

grande
sofrimento

Natural 
da Turquia
Marco Na-
nini, ator

James (?),
o 007 (Lit.)
Bondade;

compaixão

Instalar;
montar

(barraca) 

Defeito
no motor
Enfeita;
adorna 

Iodo
(símbolo)

El. comp. de
"omoplata"

Hiato de
"teor"
Cozer

(o bolo) 
Detestar; 
abominar
As primei-
ras vogais

Caroço 
subcutâneo

A cor do
salmão

Jardim
onde vive-
ram Adão 

e Eva (Bíb.)

Oswaldo
Cruz,

médico

Sílaba
de "pingo"
Deus, em

inglês

501, em
algaris-

mos
romanos

Constru-
ção para
moradia

Gênero
teatral

oposto à
comédia

A pessoa
com quem
se dança

Local da
corrida de
Fórmula 1

Que é feito
com satis-

fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.

Logo pela manhã, a Casa 8 recebe a Lua, que 
te oferece uma chance para fi nalizar uma situação que 
vem te tirando o sono. Você estará mais focada em deixar 
para trás tudo e todos que você não vê mais como priori-
dade. O sábado pede também um momento para relaxar 

e movimentar o corpo, o que uma caminhada pode resolver muito bem.

Para hoje, não deixe que as preocupações com 
dinheiro estraguem seu descanso. Espera a semana co-
meçar para voltar a pensar no assunto. A saúde entra em 
foco e atividades mais pacatas podem ser boas opções 
para você se exercitar. Os amigos aparecem no fi nal do 

dia querendo agitação, mas você deve preferir fazer algo mais quieto.

O sábado começa com uma certa agitação e 
você vai preferir buscar algo para fazer para colocar 
essa energia para correr. Conte com amigos para um 
passeio ao ar livre, que além de ajudar a manter a for-
ma, vai contribuir bastante com a saúde mental. Du-

rante todo o dia, prefi ra fi car perto de quem você se identifi ca.

A Lua amanhece em seu signo e o sábado co-
meça um pouco mais devagar, mas que ganha certo 
movimento com o passar das horas. Você vai preferir 
fazer algo para curtir com os mais próximos do que 
muita agitação por aí. Com a família, você vai evitar 

falar muito o que pensa para não gerar atritos desnecessários.

Hoje é um dia que você estará mais cansada que 
o normal e pode querer afastar os problemas da rotina fa-
zendo atividades que te reconectem. Sua cabeça anda 
nas nuvens e o melhor que você pode fazer hoje é dar um 
tempo para suas emoções. Em casa, o clima está em or-

dem e com os amigos, você vai preferir estar perto de quem te entende bem

A Lua na Casa 12 te deixa um pouco mais quie-
to que o normal e esse sentimento deve ser levado em 
consideração na hora de aceitar os convites hoje da ga-
lera. Não faça nada que não sentir vontade, tudo bem? 
A família pede um pouco mais de atenção também e o 

sábado pode estender até mais tarde com esses momentos entre vocês.

Hoje não é dia de pensar em trabalho, a menos que 
você esteja na ativa. Mas, caso não, tire o sábado para pro-
mover momentos alegres e leves com as pessoas que vo-
cê gosta. Evite as cobranças dos familiares com educação. 
O dia pede também uma mudança no visual, mas antes de 

ir adiante, tenha certeza do que deseja fazer para não se arrepender depois.

O dia começa a passos de tartaruga por aí, mas 
sua vontade de criar movimento pode fazer com que 
termine o dia bem diferente de como começou. A Lua 
na Casa 11 faz você dividir seu dia com quem você 
realmente confi a e queira dividir os bons momentos. 

Grandes agitações passam longe.

Sabadão chegou e com ele aquela energia ex-
tra para colocar o corpo em movimento. Por mais que 
a preguiça ronde, seja mais forte e leve a sério suas 
questões de saúde. Alguém da família pode precisar de 
você, mas não trate isso como sendo um peso. Prova-

velmente, questões de passado precisarão de novas soluções.

O sábado chega tímido, mas ganha força com 
atividades que façam você mergulhar em conheci-
mento. Colocar a leitura em dia ou fazer um curso 
que há bastante tempo você queria pode fazer um 
bem danado. Ta valendo também pegar o carro ou 

ônibus e fazer uns passeios ao redor da sua cidade.

Uma novidade que você estava esperando há 
um tempo pode deixar seu sábado mais animado. Con-
tudo, se isso estiver ligado com seu trabalho, priorize seu 
momento de descanso, se você puder. Dia propício para 
receber os amigos e fazerem alguma coisa juntos, sua 

sociabilidade, apesar de tímida, estará afi nada com o passar do dia.

A Lua na Casa 9 traz para esse sábado uma 
vontade grande de ampliar seus conhecimentos e es-
tudos e muito provavelmente você deve focar nisso 
durante todo o dia. Esse movimento pode te colocar 
em contato com pessoas de fora e você se anima em 

explorar cada vez mais esse seu lado.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Se de um lado, no seu horá-
rio das 18h, os trabalhos de 
“Além da Ilusão”, novela da 

Alessandra Poggi, com direção 
artística de Luiz Henrique Rios, 
estão bem organizados e isso 
inclui uma frente considerável 
de capítulos gravados, o mes-
mo não se pode falar sobre a si-
tuação da sua substituta, “Mar 
do Sertão”.

A trama escrita por Mário 
Teixeira foi atingida por um 

grave problema, na verdade 
que nem era dela e sofreu com 
os seus desdobramentos. No 
caso, os fatos envolvendo os 
bastidores de “Nos Tempos do 
Imperador” e a denúncia de ra-
cismo que culminou com a de-
missão de Vinicius Coimbra.

Como diretor responsável, 
ele já estava traçando todo o 
planejamento de gravações e 

escolha de elenco de “Mar do 
Sertão” e, diante de sua saída, 
tudo teve que voltar à estaca 
zero.

Allan Fitterman, que o subs-
tituiu, foi obrigado a começar 
tudo de novo e também adap-
tar o projeto ao seu modelo de 
trabalho. Entre as consequên-
cias, várias trocas no elenco.

Apesar de tudo, o comando 
da Teledramaturgia, José Luiz 
Villamarim, optou por não esti-
car a duração de “Além da Ilu-
são”. A atual novela das seis fe-
chará com 167 capítulos e ter-
minará em 19 de agosto. No dia 
22 do mesmo mês, estreia “Mar 
do Sertão”, com Sérgio Guizé, 
Renato Góes e Isadora Cruz. 
Entre outros.

Globo ignora 
atraso e mantém 
planejamento 
para � la das 18h
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RENNÊ CARVALHO / ABC F.C.

O ABC volta a campo logo mais às 17h, quando enfrentará 
o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. A equipe alvinegra quer 
uma vitória. Agora, sabe que enfrentará uma equipe forte 

e que vem de uma goleada sofrida em Belém (PA) por 4 a 1 para 
o Paysandu. O jogo não será fácil para os alvinegros.

Jogo difícil 

PARA OS DOIS, É COMO 
UMA DECISÃO. Quando entra-
rem em campo amanhã, as 
equipes de Globo e América 
têm que colocar na cabeça que 
essa partida é como se fosse 
uma decisão para ambas. Mes-
mo ainda tendo todo o retur-
no, vencer amanhã (se tiver um 
vencedor) pode mudar o clima 
para as próximas partidas. En-
tão, que vença o melhor.

PROGRAMA RÁDIO 97. Com 
uma semana no ar, o Programa 
Rádio 97 já caiu no gosto do 
público. O programa é apre-
sentado por Diógenes Dantas, 
com ancoragem de Rô Medei-
ros e participação diária de Pe-
dro Neto (futebol). Fernando 
Fernando Lessa comenta so-
bre Fórmula 1 nas segundas e 
sextas. Há também convida-
dos que falam sobre diversos 
assuntos. A cada dia mais pes-
soas participam do nosso pro-
grama, das 7h às 8h30.

SETE DELES DETÊM 48%  DO FATURAMENTO DO FUTEBOL BRASILEI-
RO. Dos vinte e sete maiores clubes do futebol brasileiro, os 20 da Série A e 
mais Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense (todos da Série 
B) e Vitória-BA (Série C), quase a metade do faturamento do futebol bra-
sileiro (48%) está nas mãos de sete deles. São eles: Flamengo, Palmeiras, 
Corinthias, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Internacional. É por isso que 
existe uma desigualdade tão grande na montagem dos elencos e nas cotas 
de patrocínios. Pior é que a CBF, que é quem poderia mexer neste vespeiro, 
prefere não se meter. Futebol é mesmo um grande teatro.

SUPER MATUTÃO. Conversei 
com o presidente da FNF, José Va-
nildo, que disse estar muito feliz 
com os rumos que vem tomando 
o Super Matutão 2022. As últimas 
informações nos dão conta de que 
mais de cinquenta clubes deverão 
participar da competição. Sem dú-
vida, um gol de placa da FNF.

SAMPAIO CORREIA E O SAF. O 
Sampaio Correia-MA quer agilizar 
o processo do SAF. Segundo o seu 
presidente Sérgio Frota, os conse-
lheiros querem este novo modelo 
de negócio, que é tendência no fu-
tebol brasileiro, no clube boliviano, 

o mais breve possível. Para agilizar 
o processo, uma reunião foi marca-
da com o conselho deliberativo pa-
ra o próximo dia 28 de maio de 22. 
O presidente está muito otimista de 
que, em breve, o tricolor também 
possa virar SAF.

ESTÁ DE VOLTA. A TV Globo 
ganhou a disputa com o SBT e 
voltará a transmitir a Libertadores 
da América para a TV aberta. Isso 
já a partir do ano que vem. Já na 
TV fechada, ESPN e Paramount 
dividirão o bolo. A Globo terá que 
transmitir no mínimo 25 jogos da 
competição.

Futebol

Série C: ABC joga com 
Botafogo-SP neste sábado

O ABC está em Ribeirão 
Preto-SP, onde duela o 
Botafogo-SP, em jogo vá-

lido pela 6ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro Série C. A partida 
acontece no estádio Santa Cruz, 
neste sábado 14, às 17 horas. O 
alvinegro potiguar, vice-líder da 
competição, deve aproveitar a 
boa fase e buscar garantir os três 
pontos, e assim se firmar nos jo-
gos como visitante. Já a equipe 
da casa, que ocupa a 12ª coloca-
ção, há três jogos que não vence 
e vem de duas derrotas conse-
cutivas. Será uma partida difícil.

SÉRIE D. Pelo Campeonato 
Brasileiro Série D os represen-
tantes do Rio Grande do Norte 
– Globo e América - se enfren-
tam neste domingo 15, às 15 
horas, no estádio Barretão, em 
Ceará-Mirim. Ambos buscam 
a vitória para subir na tabela. O 
Globo ocupa a 7º colocação, e o 
América a 6ª. Ambos vêm de um 
empate no último jogo. O Globo 
empatou, em 1 a 1, com o Afoga-
dos-PE fora de casa, e o Améri-
ca empatou dentro da Arena das 
Dunas, em 0 a 0, com Retrô-PE, 
líder do Grupo A3.

ABC participa de treino técnico-dinâmico visando desafi o com o Botafogo-SP

Percurso dos 42 km da Maratona Internacional da Cidade do Natal 2022

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

GHSHDFHDFSHDFHDSHDFH

Mais de 6 mil participam 
de maratona em Natal
A Maratona Internacional 

da Cidade do Natal 2022 
será realizada neste do-

mingo 15 entre 5h da manhã e 
meio dia. A largada e a chega-
da serão na Arena das Dunas, 
na Avenida Prudente de Morais. 
Mais de seis mil atletas do Rio 
Grande do Norte, do Brasil e de 
outros países vão participar da 
competição. Além da marato-
na, que são 42 km, os corredores 
também têm a opção dos per-
cursos de 5 km, 10 km e 21 km.

Para a organizadora do even-
to, Liz Britto, a corrida é a festa do 
atleta. O evento tem por objetivo 
incentivar a população a praticar 
essa modalidade, com objetivo 
de melhorar a qualidade de vi-
da, bem-estar; além de colaborar 
para o estímulo de amigos e mui-
tas outras pessoas, que pensam 
em praticar a corrida de rua. To-
da estrutura de tendas de apoio, 
estacionamento e segurança será 
na Arena das Dunas. A organiza-
ção do evento também preparou 
atrações culturais. A Maratona da 
Cidade do Natal é uma prova ofi-
cial e homologada pela Federa-
ção Brasileira de Atletismo.

MODIFICAÇÕES NO TRÂNSI-
TO.  O inspetor chefe de Trânsito 
da STTU, Carlos Eugênio, alertou 
à população para a interdição das 
avenidas e ruas, que será das cin-
co da manhã até o meio-dia, com 
a previsão de encerramento da 
Maratona. Então, as pessoas de-
vem ficar atentas às mudanças. 
O trânsito fecha: no entorno da 
Arena das Dunas, na Av. Pruden-
te de Morais, as duas alças, tanto 
quem vem de Candelária - após 
a passarela, e embaixo do viadu-
to para quem está indo para Can-
delária o acesso da Lima e Silva, 

em seguida o Túnel da Romual-
do Galvão também será fechado. 
E na BR 101, será fechada a alça 
de acesso à marginal. A Via Cos-
teira vai ficar funcionando mão 
dupla pelo lado dos hotéis, e a Av. 
Roberto Freire, próximo ao anti-
go extra, continua funcionando 
duas mãos.

KIT DA MARATONA.  Neste sá-
bado 14, a entrega dos kits será 
entre 10 e 21 horas, no hotel Ibis 
Natal, Av. Lima e Silva, 1921, La-
goa Nova, próximo a Arena das 
Dunas. 
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