
www.agorarn.com.br

NATAL, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 | EDIÇÃO Nº 1.340 | ANO 6  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

TOTAL DE
PÁGINAS DESTA
EDIÇÃO

EMAIL: ASSINATURA: COMERCIAL:REDAÇÃO: 24publica@agorarn.com.br84 98140.9480 84 3027.169084 98117.1715

RN tem aumento
de 36% nos casos
de Aids nos últimos 
10 anos, aponta Sesap
Entre 2011 e 2021, Estado apresentou 6.470 casos de Aids, sendo 64 
casos em menores de cinco anos e 1.057 gestantes infectadas pelo HIV

Saúde

O Rio Grande do Norte, entre 
2011 e 2021, apresentou 6.470 
casos de Aids, sendo 64 casos 

de Aids em menores de cinco anos, 

1.057 gestantes infectadas pelo HIV e 
1.068 crianças expostas ao HIV.

O Estado teve registrados 6.906 
casos de infecção pelo HIV e 1.404 

óbitos por Aids. Os dados são do 
boletim HIV/AIDS emitido este 
mês pelo Programa Estadual de 
IST, AIDS e Hepatites Virais.

__PÁG.12

Entrevista

Pré-candidato ao Senado 
pelo Brasil 35 diz que está fo-
cando campanha em torno 
dos eleitores que ainda estão 
indecisos em quem votarão.

Ney Lopes critica 
adversários para 
o Senado: ‘Estão 
patinando’

__PÁG.5 Problema

Deputado estadual Getú-
lio Rêgo (PSDB) critica fila de 
espera de 1 mil pacientes es-
perando por procedimentos 
de cirurgias vasculares.

Deputado do 
RN denuncia 
descaso na 
saúde pública

__PÁG.7Música

Cantora potiguar faz show 
nesta quarta-feira 25 em Natal 
(RN) com repertório que tran-
sita entre seu mais recente ál-
bum e alguns clássicos do jazz.

Em despedida, 
Bruna Hetzel 
apresenta seu 
“Canto Azul” 

__PÁG.16 Eleições

Para deputado Beto Rosa-
do, presidente do partido, en-
contro também será impor-
tante para que todos os no-
vos filiados se conheçam.

PP fará encontro 
tático para 
definição de 
candidaturas

__PÁG.8 Saúde

Vacinação acontece no ho-
rário das 7h às 13h, na moda-
lidade casa a casa, inicialmen-
te nas áreas de risco que regis-
tram casos da doença.

Prefeitura do 
Natal antecipa 
vacinação 
antirrábica 

__PÁG.13

Taxa de detecção de AIDS apresentou aumento no período avaliado no RN

Forte chuva causou transtornos nesta terça-feira 24 em Natal

Assembleia

Marco Legal da Ciência 
é aprovado e garante 
verbas para pesquisas

Defesa Civil intensifica 
monitoramento em 
áreas de risco

Partidos têm seis dias 
para registrar federações
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Editorial

Luiz Almir

Direto da Redação

Pedro Neto

Potiguar não deve se contentar com 
governo que apenas paga folhas

Republicanos cresce e monta 
nominatas fortes para 2022

MDB confirma pré-candidatura
de Simone Tebet à Presidência

Diretoria do ABC trabalha em
dois projetos simultaneamente

Política

Chuvas

__PÁG.4

__PÁG.11__PÁG.8

Projeto propõe o fortaleci-
mento da ciência e tecnologia 
no Estado.

A Defesa Civil trabalha com 
equipe de plantão 24 horas, diaria-
mente, para atendimento de ocor-
rências, monitoramentos e traba-
lhos preventivos nas áreas de ris-
co da cidade. O trabalho está sendo 
intensificado, visando prevenir da-
nos à população. 

AGÊNCIA BRASIL
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O prefeito Júlio César fará nesta quarta-feira 25 
um evento político em Ceará-Mirim. Às 19h, 
no Centro Esportivo e Cultural, Júlio vai apre-

sentar sua dobradinha: José Dias (deputado estadu-
al) e Robinson Faria (deputado federal). Apesar de 
admitir apoio ao pré-candidato ao Senado Rogério 
Marinho (PL), não se sabe se o “senador de Bolsona-
ro” irá ao evento. 

Ceará-Mirim é hoje o quinto maior colégio elei-
toral do Rio grande do Norte e quarto maior da re-
gião metropolitana. Um colégio com mais de 50 mil 
eleitores, cuja maior parte, além da sede do municí-
pio, vive nos seus diversos distritos. Na última elei-
ção, o prefeito Júlio César (PSD) saiu fortalecido das 
urnas com 81,40% dos votos. Sua avaliação positiva 
é muito alta também. Na semana passada um mo-
vimento de aproximação entre a governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) e o prefeito de Ceará-Mirim cha-
mou a atenção da cena política. 

Não se sabe se Júlio César vai confirmar vo-
to ao Senado e ao Governo do Estado. Tanto José 
Dias como Robinson Faria são oposição radical a 
Fatima. Embora o ex-prefeito de Maxaranguape 

Luiz Eduardo (Solidariedade), pré-candidato a de-
putado estadual, tenha criado alguns problemas 
políticos para o ex-vice-governador Fábio Dantas 
nos Verdes Canaviais. O prefeito de Ceará-Mirim 
representa hoje o principal aliado do ministro Fá-
bio Faria (Comunicação) na região Metropolitana. 
Júlio sabe que, em 2018, na cidade, Fátima obte-
ve 60% no 1º Turno e no 2º Turno ela subiu para 
73,58%, sendo uma das maiores maiorias dela na 
Região Metropolitana. Foram mais de 18 mil votos 
só de maioria.

Grande Natal: Prefeito Júlio César fará evento hoje 
para apresentar seus pré-candidatos em Ceará-Mirim 

DEBATE DE SENADOR. O ex-
-deputado Ney Lopes de Souza,  
pré-candidato ao Senado pelo 
Brasil 35, lançou uma convoca-
ção aos seus concorrentes. Ele 
quer  um debate produtivo sobre 
o futuro da economia potiguar.  A 
ideia de Ney Lopes é que os pos-
tulantes ao Senado nas eleições 
2022 abram amplas discussões 
que venham a gerar propostas 
efetivas sobre movimentos que 
tragam desenvolvimento econô-
mico, empreendedorismo e gera-
ção de emprego e renda.

PAGANDO EM DIA. Cou-
be à deputada Isolda Dantas 
(PT) comemorar o pagamen-
to, por parte do governo Fáti-
ma, dos salários atrasados dos 
servidores públicos, que aguar-
davam desde 2018. “Hoje é um 
dia histórico. A governadora Fá-
tima conclui o pagamento das 
folhas atrasadas deixadas pela 
gestão anterior, honrando seu 

compromisso com os servido-
res estaduais”, celebrou Isolda.

NA CONTA. Na última parcela 
equivalente aos salários mais al-
tos de dezembro de 2018, pagos 
ontem pela governadora Fáti-
ma, estão incluídos os do ex-go-
vernador Robinson Faria e seu 
então vice Fábio Dantas, hoje 
pré-candidato a governador pe-
la oposição.

PSB RESISTENTE. Mais um 
problema para o PT. O PSB deci-
diu lançar como pré-candidato 
ao governo de Minas Gerais o ex-
-ministro da Saúde Saraiva Feli-
pe, dias após o PT, aliado da sigla 
na disputa nacional, fechar uma 
aliança com o ex-prefeito de Be-
lo Horizonte Alexandre Kalil (PS-
D).O presidente do PSB Nacional, 
Carlos Siqueira, afirmou que não 
pretende causar atritos na alian-
ça com o PT, mas disse que a si-
gla não consulta outros partidos 

para tomar as próprias decisões.
Apesar da aliança nacional entre 
PSB e PT, os dois partidos enfren-
tam impasses em alguns estados, 
como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.

RAFAEL SENADOR. No Rio 
Grande do Norte, Carlos Siqueira 
incentiva o deputado federal Ra-
fael Motta a disputar o Senado. As 
pesquisas revelam mais de 50% 
do eleitorado indeciso.

SOBE & DESCE. As primeiras 
reações nas bolsas à nova troca 
no comando da Petrobras foram 
bastante negativas, mas analistas 
e gestoras brasileiros ainda apos-
tam que a estatal está protegida 
contra interferências em sua po-
lítica de preços, alvo de críticas do 
governo Jair Bolsonaro. A demis-
são de José Mauro Coelho com 
apenas 40 dias no cargo levantou 
novas críticas a respeito de possí-
vel ingerência na Petrobras.
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Editorial
Pobre RN

O fato de o governo do Es-
tado ter conseguido colo-
car em dia os salários dos 

servidores públicos merece re-
conhecimento e aplausos. Afinal 
de contas, não é todo dia que se 
paga uma dívida de R$ 1 bilhão, 
ainda mais mantendo os novos 
pagamentos com regularidade 
e em meio a um cenário de difi-
culdades econômicas agravado 
por uma pandemia.

E engana-se quem minimi-
za o impacto socioeconômico 
dessa medida. Em um Estado 
com a economia ainda muito 
dependente do serviço públi-
co, pagar o funcionalismo em 
dia é também uma ação que 
tem impacto positivo sobre as 
finanças, pelo retorno que há 
em termos de impostos e cir-
culação de dinheiro.

Ao pagar dívidas deixadas 
pelo governo anterior, a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) 
acerta. É dever de todo gover-
nante honrar com os compro-
missos estabelecidos e assumir 
todos os bônus e os ônus de 
sentar naquela cadeira. Fátima 
prometeu fazê-lo e cumpriu. 
E nem poderia fazer diferen-
te, pois é o que de fato se espe-
ra do gestor. Ela foi eleita para 
resolver problemas, não para 
empurrá-los para a frente.

Por outro lado, é preciso 
ressaltar o quanto é lastimável 
que, em um estado com tan-
tos desafios a serem enfrenta-
dos, um governo dedique tan-
ta energia, na quase integrali-
dade de sua administração, a 
pagar folha de pessoal, seja as 
geradas agora, seja as herdadas 
do governo anterior.

O Rio Grande do Norte não 

deve se contentar com uma 
gestão que entregue apenas is-
so. É preciso ter ousadia e uma 
administração que vá além de 
pagar contas básicas, como 
a dos salários dos servidores. 
Além do básico, é preciso inves-
tir fortemente em áreas essen-
ciais, como saúde, educação, 
segurança pública, cidadania, 
políticas para a juventude, in-
centivo à geração de emprego e 
renda, esporte e lazer.

É claro que, no meio do ca-
minho, houve uma pandemia, 
que drenou recursos públicos 
e empenho dos governantes. 
Além disso, o governo alega que 
o próprio comprometimento 
das finanças com folha de pes-
soal prejudicou que a adminis-
tração avançasse com medidas 
nesses setores elencados. “O que 
poderia ter sido feito com R$ 1 
bilhão a mais em caixa” virou 
quase um lema de auxiliares da 
governadora Fátima Bezerra.

Isso tem servido como uma 
espécie de escudo contra críti-
cas ao governo pela falta de ou-
sadia e pela timidez nas ações 
em outras áreas.

É preciso, no entanto, que 
se faça uma reflexão. Fátima 
poderia ter feito mais, diante 
das circunstâncias postas? E, 
para o futuro, o que se vislum-
bra além de pagamento de fo-
lhas de pessoal?

O Rio Grande do Norte não 
pode se contentar com tanta 
mediocridade na condução do 
Estado, que tem tantos desafios.

Como a governadora cos-
tuma dizer, no quesito folhas, é 
página virada. É preciso avan-
çar. Ainda tem muitos outros 
desafios adiante.
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ÔNIBUS. O deputado Kelps Lima, pré-can-
didato do Solidariedade a deputado federal, 
tem percorrido o interior de ônibus, como ins-
trumento de marketing. Participa da sessão da 
Assembleia Legislativa pela internet. Ele con-
tou que está percorrendo dezenas de cidades 
e conhecendo centenas de pessoas, às quais 
sempre pergunta se o governo estadual teve 
alguma atuação importante.
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Estado cancela pagamento de diária 
a Fátima, para casamento de Lula
Governadora receberia R$ 1,6 mil pelos três dias que ficou em SP,  onde ocorreu enlace do pré-candidato à Presidência

Diante da polêmica em tor-
no do recebimento de di-
árias pagas pelo gover-

no do Rio Grande do Norte pa-
ra permanecer entre os dias 17 
e 19 de maio em São Paulo, para 
agenda administrativa – quando 
participou do casamento do pré-
-candidato à Presidência da Re-
pública Lula (PT), a governadora 
Fátima Bezerra (PT) não recebe-
rá mais a verba indenizatória. O 
pagamento do recurso foi nega-
do pelo secretário-chefe da Casa 
Civil, Raimundo Alves, que não 
autorizou a liberação do valor, 
nesta terça-feira 24.

Fátima Bezerra solicitou o re-
cebimento de R$ 1.643,61, a tí-
tulo de diárias, para se deslocar 
ao estado de São Paulo entre os 
dias mencionados, para cumpri-
mento de agenda oficial e do ca-
samento de Lula, celebrado no 
último dia 18 de maio. Via de re-

gra, diária só pode ser paga a ser-
vidor público e caso de desloca-
mento oficial, a serviço da gestão 
em questão, jamais para lazer ou 
evento social. No Rio Grande do 
Norte, um decreto assinado por 
Fátima em janeiro de 2020 regu-
lamentou a norma.

O secretário estadual de Co-
municação do Estado, Daniel 
Cabral, enfatizou que o recurso 
havia sido solicitado para cum-
primento de agenda adminis-
trativa oficial em São Paulo, on-
de teria reunião agendada com o 
presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Josué Gomes. Na ocasião, 
a gestora falou sobre o “RN Inves-
te” para apresentar as potenciali-
dades do Estado ao empresaria-
do e atrair mais investimentos e 
entregou a medalha do Mérito 
Potiguar do Desenvolvimento 
Econômico, prêmio que destaca 
personalidades no âmbito do de-
senvolvimento econômico.

Cabral explicou que, após o 
cumprimento da agenda oficial, 

a gestora ficou livre para fazer ou-
tras atividades, incluindo lazer e 
evento social, como ocorreu, ao ir 
ao casamento de Lula e da soci-
óloga Rosangela Silva, a Janja. “O 
que a governadora faz depois das 
agendas oficiais não é ilegal, to-
das as vezes que ela vai a SP, ela vi-
sita Lula. O que ela faz depois da 
agenda administrativa, é da vida 
normal de uma pessoa qualquer. 
Tanto ela, como qualquer servi-
dor, tem vida após o expediente”, 
comentou, em resposta à 98 FM.

A polêmica em torno das diá-
rias foi ampliada pelo fato do Por-
tal da Transparência do governo, 
onde constavam os valores dos 
custos e pagamentos a serem fei-
tos pela viagem, ter saído do ar 
e, ao retornar, já não constavam 
mais os valores das diárias que 
seriam pagas à Fátima Bezerra 
entre os dias que envolvem o ca-
samento do pré-candidato Lula. 
Em função do desgaste e para eli-
minar a possibilidade de mau uso 
de recursos públicos, o pagamen-
to foi negado pela Casa Civil. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política 

Fátima Bezerra posa com os noivos, em festa que reuniu artistas e políticos

Rafael: “PSB vai acompanhar a governadora, o presidente Lula e Alckmin”

ARQUIVO PESSOAL

AGÊNCIA CÂMARA

Decisão em breve

PSB aguarda decisão do PT sobre 
indicação de Rafael Motta ao Senado

“Rafael reúne todas as 
condições, o Rio Gran-
de do Norte está acos-

tumado a vê-lo com Fátima Be-
zerra, eles defendem as mesmas 
bandeiras e o voto no presiden-
te Lula. É uma chapa mais leve e 
com melhores condições de vitó-
ria”, afirmou o secretário de Arti-
culação e Mobilização Política do 
PSB-RN, Manassés Torres Duarte. 
Ele explicou que o pedido do PSB 
ao PT, sobre a indicação do nome 
do presidente do PSB potiguar, 
deputado federal Rafael Motta, 
para compor a chapa majoritária 
de Fátima Bezerra (PT) na condi-
ção de pré-candidato ao Senado, 
deve ser decidido no próximo fim 
de semana.

“O nosso pedido deve ser de-

liberado no encontro tático que 
o PT marcou para o próximo 
domingo. O diretório estadu-
al vem realizando, desde agosto 
de 2021, conversas com lideran-
ças e membros do PT no Estado, 
para viabilizar o nome de Rafael 
Motta a senador da República na 
chapa governista. Acho que ele 
foi muito bem nas pesquisas. Os 
outros são candidatos há mui-
to tempo. Ele, em pouquíssimo 
tempo, já mostrava sua capaci-
dade de crescimento e aceita-
ção”, disse Manassés, em entre-
vista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 24.

A indicação oficial de Rafa-
el para a vaga aconteceu nes-
ta segunda-feira 23. Na sema-
na passada, em sua estreia nas 
pesquisas eleitorais de inten-
ção de votos, Rafael Motta sur-
giu em terceira colocação para 
o Senado, com 9,65%, pelo Ins-

tituto Exatus Consultoria e Pes-
quisas, em parceria com o jor-
nal AGORA RN, divulgado no 
último dia 19. Ele ficou atrás 
apenas de Carlos Eduardo Al-
ves (PDT), com 29,7% e de Ro-

gério Marinho, de 15,2%.

PIONEIRO. Como já adian-
tou o AGORA RN, caso o fato se 
concretize, a base liderada pela 
governadora terá um fato iné-

dito: dois senadores no mesmo 
apoio e disputando a mesma va-
ga no Congresso Nacional: Car-
los Eduardo e Rafael Motta fi-
cariam na chapa de Fátima Be-
zerra. Uma brecha jurídica para 
o desmembramento de coliga-
ções estaduais para a disputa ao 
Senado virou mais um compo-
nente na costura nos palanques 
pelo país.

Uma consulta ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), feita pelo 
União Brasil, avalia a possibili-
dade de partidos lançarem mais 
de uma candidatura ao Senado, 
na mesma chapa para o governo 
estadual. O caso, sob relatoria do 
ministro Ricardo Lewandowski, 
ainda será analisado. A decisão 
pode impactar a formação de pa-
lanques em Estados, como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pa-
rá, Roraima e Mato Grosso.

Rafael Motta aproveitou essa 
tese e correu para viabilizar seu 
nome ao Senado, com o apoio do 
PSB nacional. Ele já garantiu que 
seu voto a Fátima Bezerra é irre-
vogável e o tempo de televisão 
será direcionado ao PT. “O PSB 
vai acompanhar a governadora 
e o presidente Lula, estamos for-
mando chapa com Geraldo Alck-
min. Não há, no RN, quem tire o 
voto de Rafael e do PSB à Fátima 
e Lula”, finalizou.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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al) e Robinson Faria (deputado federal). Apesar de 
admitir apoio ao pré-candidato ao Senado Rogério 
Marinho (PL), não se sabe se o “senador de Bolsona-
ro” irá ao evento. 
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toral do Rio grande do Norte e quarto maior da re-
gião metropolitana. Um colégio com mais de 50 mil 
eleitores, cuja maior parte, além da sede do municí-
pio, vive nos seus diversos distritos. Na última elei-
ção, o prefeito Júlio César (PSD) saiu fortalecido das 
urnas com 81,40% dos votos. Sua avaliação positiva 
é muito alta também. Na semana passada um mo-
vimento de aproximação entre a governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) e o prefeito de Ceará-Mirim cha-
mou a atenção da cena política. 

Não se sabe se Júlio César vai confirmar vo-
to ao Senado e ao Governo do Estado. Tanto José 
Dias como Robinson Faria são oposição radical a 
Fatima. Embora o ex-prefeito de Maxaranguape 

Luiz Eduardo (Solidariedade), pré-candidato a de-
putado estadual, tenha criado alguns problemas 
políticos para o ex-vice-governador Fábio Dantas 
nos Verdes Canaviais. O prefeito de Ceará-Mirim 
representa hoje o principal aliado do ministro Fá-
bio Faria (Comunicação) na região Metropolitana. 
Júlio sabe que, em 2018, na cidade, Fátima obte-
ve 60% no 1º Turno e no 2º Turno ela subiu para 
73,58%, sendo uma das maiores maiorias dela na 
Região Metropolitana. Foram mais de 18 mil votos 
só de maioria.
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DEBATE DE SENADOR. O ex-
-deputado Ney Lopes de Souza,  
pré-candidato ao Senado pelo 
Brasil 35, lançou uma convoca-
ção aos seus concorrentes. Ele 
quer  um debate produtivo sobre 
o futuro da economia potiguar.  A 
ideia de Ney Lopes é que os pos-
tulantes ao Senado nas eleições 
2022 abram amplas discussões 
que venham a gerar propostas 
efetivas sobre movimentos que 
tragam desenvolvimento econô-
mico, empreendedorismo e gera-
ção de emprego e renda.

PAGANDO EM DIA. Cou-
be à deputada Isolda Dantas 
(PT) comemorar o pagamen-
to, por parte do governo Fáti-
ma, dos salários atrasados dos 
servidores públicos, que aguar-
davam desde 2018. “Hoje é um 
dia histórico. A governadora Fá-
tima conclui o pagamento das 
folhas atrasadas deixadas pela 
gestão anterior, honrando seu 

compromisso com os servido-
res estaduais”, celebrou Isolda.

NA CONTA. Na última parcela 
equivalente aos salários mais al-
tos de dezembro de 2018, pagos 
ontem pela governadora Fáti-
ma, estão incluídos os do ex-go-
vernador Robinson Faria e seu 
então vice Fábio Dantas, hoje 
pré-candidato a governador pe-
la oposição.

PSB RESISTENTE. Mais um 
problema para o PT. O PSB deci-
diu lançar como pré-candidato 
ao governo de Minas Gerais o ex-
-ministro da Saúde Saraiva Feli-
pe, dias após o PT, aliado da sigla 
na disputa nacional, fechar uma 
aliança com o ex-prefeito de Be-
lo Horizonte Alexandre Kalil (PS-
D).O presidente do PSB Nacional, 
Carlos Siqueira, afirmou que não 
pretende causar atritos na alian-
ça com o PT, mas disse que a si-
gla não consulta outros partidos 

para tomar as próprias decisões.
Apesar da aliança nacional entre 
PSB e PT, os dois partidos enfren-
tam impasses em alguns estados, 
como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.

RAFAEL SENADOR. No Rio 
Grande do Norte, Carlos Siqueira 
incentiva o deputado federal Ra-
fael Motta a disputar o Senado. As 
pesquisas revelam mais de 50% 
do eleitorado indeciso.

SOBE & DESCE. As primeiras 
reações nas bolsas à nova troca 
no comando da Petrobras foram 
bastante negativas, mas analistas 
e gestoras brasileiros ainda apos-
tam que a estatal está protegida 
contra interferências em sua po-
lítica de preços, alvo de críticas do 
governo Jair Bolsonaro. A demis-
são de José Mauro Coelho com 
apenas 40 dias no cargo levantou 
novas críticas a respeito de possí-
vel ingerência na Petrobras.
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Editorial
Pobre RN

O fato de o governo do Es-
tado ter conseguido colo-
car em dia os salários dos 

servidores públicos merece re-
conhecimento e aplausos. Afinal 
de contas, não é todo dia que se 
paga uma dívida de R$ 1 bilhão, 
ainda mais mantendo os novos 
pagamentos com regularidade 
e em meio a um cenário de difi-
culdades econômicas agravado 
por uma pandemia.

E engana-se quem minimi-
za o impacto socioeconômico 
dessa medida. Em um Estado 
com a economia ainda muito 
dependente do serviço públi-
co, pagar o funcionalismo em 
dia é também uma ação que 
tem impacto positivo sobre as 
finanças, pelo retorno que há 
em termos de impostos e cir-
culação de dinheiro.

Ao pagar dívidas deixadas 
pelo governo anterior, a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) 
acerta. É dever de todo gover-
nante honrar com os compro-
missos estabelecidos e assumir 
todos os bônus e os ônus de 
sentar naquela cadeira. Fátima 
prometeu fazê-lo e cumpriu. 
E nem poderia fazer diferen-
te, pois é o que de fato se espe-
ra do gestor. Ela foi eleita para 
resolver problemas, não para 
empurrá-los para a frente.

Por outro lado, é preciso 
ressaltar o quanto é lastimável 
que, em um estado com tan-
tos desafios a serem enfrenta-
dos, um governo dedique tan-
ta energia, na quase integrali-
dade de sua administração, a 
pagar folha de pessoal, seja as 
geradas agora, seja as herdadas 
do governo anterior.

O Rio Grande do Norte não 

deve se contentar com uma 
gestão que entregue apenas is-
so. É preciso ter ousadia e uma 
administração que vá além de 
pagar contas básicas, como 
a dos salários dos servidores. 
Além do básico, é preciso inves-
tir fortemente em áreas essen-
ciais, como saúde, educação, 
segurança pública, cidadania, 
políticas para a juventude, in-
centivo à geração de emprego e 
renda, esporte e lazer.

É claro que, no meio do ca-
minho, houve uma pandemia, 
que drenou recursos públicos 
e empenho dos governantes. 
Além disso, o governo alega que 
o próprio comprometimento 
das finanças com folha de pes-
soal prejudicou que a adminis-
tração avançasse com medidas 
nesses setores elencados. “O que 
poderia ter sido feito com R$ 1 
bilhão a mais em caixa” virou 
quase um lema de auxiliares da 
governadora Fátima Bezerra.

Isso tem servido como uma 
espécie de escudo contra críti-
cas ao governo pela falta de ou-
sadia e pela timidez nas ações 
em outras áreas.

É preciso, no entanto, que 
se faça uma reflexão. Fátima 
poderia ter feito mais, diante 
das circunstâncias postas? E, 
para o futuro, o que se vislum-
bra além de pagamento de fo-
lhas de pessoal?

O Rio Grande do Norte não 
pode se contentar com tanta 
mediocridade na condução do 
Estado, que tem tantos desafios.

Como a governadora cos-
tuma dizer, no quesito folhas, é 
página virada. É preciso avan-
çar. Ainda tem muitos outros 
desafios adiante.
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ÔNIBUS. O deputado Kelps Lima, pré-can-
didato do Solidariedade a deputado federal, 
tem percorrido o interior de ônibus, como ins-
trumento de marketing. Participa da sessão da 
Assembleia Legislativa pela internet. Ele con-
tou que está percorrendo dezenas de cidades 
e conhecendo centenas de pessoas, às quais 
sempre pergunta se o governo estadual teve 
alguma atuação importante.
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Estado cancela pagamento de diária 
a Fátima, para casamento de Lula
Governadora receberia R$ 1,6 mil pelos três dias que ficou em SP,  onde ocorreu enlace do pré-candidato à Presidência

Diante da polêmica em tor-
no do recebimento de di-
árias pagas pelo gover-

no do Rio Grande do Norte pa-
ra permanecer entre os dias 17 
e 19 de maio em São Paulo, para 
agenda administrativa – quando 
participou do casamento do pré-
-candidato à Presidência da Re-
pública Lula (PT), a governadora 
Fátima Bezerra (PT) não recebe-
rá mais a verba indenizatória. O 
pagamento do recurso foi nega-
do pelo secretário-chefe da Casa 
Civil, Raimundo Alves, que não 
autorizou a liberação do valor, 
nesta terça-feira 24.

Fátima Bezerra solicitou o re-
cebimento de R$ 1.643,61, a tí-
tulo de diárias, para se deslocar 
ao estado de São Paulo entre os 
dias mencionados, para cumpri-
mento de agenda oficial e do ca-
samento de Lula, celebrado no 
último dia 18 de maio. Via de re-

gra, diária só pode ser paga a ser-
vidor público e caso de desloca-
mento oficial, a serviço da gestão 
em questão, jamais para lazer ou 
evento social. No Rio Grande do 
Norte, um decreto assinado por 
Fátima em janeiro de 2020 regu-
lamentou a norma.

O secretário estadual de Co-
municação do Estado, Daniel 
Cabral, enfatizou que o recurso 
havia sido solicitado para cum-
primento de agenda adminis-
trativa oficial em São Paulo, on-
de teria reunião agendada com o 
presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Josué Gomes. Na ocasião, 
a gestora falou sobre o “RN Inves-
te” para apresentar as potenciali-
dades do Estado ao empresaria-
do e atrair mais investimentos e 
entregou a medalha do Mérito 
Potiguar do Desenvolvimento 
Econômico, prêmio que destaca 
personalidades no âmbito do de-
senvolvimento econômico.

Cabral explicou que, após o 
cumprimento da agenda oficial, 

a gestora ficou livre para fazer ou-
tras atividades, incluindo lazer e 
evento social, como ocorreu, ao ir 
ao casamento de Lula e da soci-
óloga Rosangela Silva, a Janja. “O 
que a governadora faz depois das 
agendas oficiais não é ilegal, to-
das as vezes que ela vai a SP, ela vi-
sita Lula. O que ela faz depois da 
agenda administrativa, é da vida 
normal de uma pessoa qualquer. 
Tanto ela, como qualquer servi-
dor, tem vida após o expediente”, 
comentou, em resposta à 98 FM.

A polêmica em torno das diá-
rias foi ampliada pelo fato do Por-
tal da Transparência do governo, 
onde constavam os valores dos 
custos e pagamentos a serem fei-
tos pela viagem, ter saído do ar 
e, ao retornar, já não constavam 
mais os valores das diárias que 
seriam pagas à Fátima Bezerra 
entre os dias que envolvem o ca-
samento do pré-candidato Lula. 
Em função do desgaste e para eli-
minar a possibilidade de mau uso 
de recursos públicos, o pagamen-
to foi negado pela Casa Civil. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política 

Fátima Bezerra posa com os noivos, em festa que reuniu artistas e políticos

Rafael: “PSB vai acompanhar a governadora, o presidente Lula e Alckmin”

ARQUIVO PESSOAL

AGÊNCIA CÂMARA

Decisão em breve

PSB aguarda decisão do PT sobre 
indicação de Rafael Motta ao Senado

“Rafael reúne todas as 
condições, o Rio Gran-
de do Norte está acos-

tumado a vê-lo com Fátima Be-
zerra, eles defendem as mesmas 
bandeiras e o voto no presiden-
te Lula. É uma chapa mais leve e 
com melhores condições de vitó-
ria”, afirmou o secretário de Arti-
culação e Mobilização Política do 
PSB-RN, Manassés Torres Duarte. 
Ele explicou que o pedido do PSB 
ao PT, sobre a indicação do nome 
do presidente do PSB potiguar, 
deputado federal Rafael Motta, 
para compor a chapa majoritária 
de Fátima Bezerra (PT) na condi-
ção de pré-candidato ao Senado, 
deve ser decidido no próximo fim 
de semana.

“O nosso pedido deve ser de-

liberado no encontro tático que 
o PT marcou para o próximo 
domingo. O diretório estadu-
al vem realizando, desde agosto 
de 2021, conversas com lideran-
ças e membros do PT no Estado, 
para viabilizar o nome de Rafael 
Motta a senador da República na 
chapa governista. Acho que ele 
foi muito bem nas pesquisas. Os 
outros são candidatos há mui-
to tempo. Ele, em pouquíssimo 
tempo, já mostrava sua capaci-
dade de crescimento e aceita-
ção”, disse Manassés, em entre-
vista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 24.

A indicação oficial de Rafa-
el para a vaga aconteceu nes-
ta segunda-feira 23. Na sema-
na passada, em sua estreia nas 
pesquisas eleitorais de inten-
ção de votos, Rafael Motta sur-
giu em terceira colocação para 
o Senado, com 9,65%, pelo Ins-

tituto Exatus Consultoria e Pes-
quisas, em parceria com o jor-
nal AGORA RN, divulgado no 
último dia 19. Ele ficou atrás 
apenas de Carlos Eduardo Al-
ves (PDT), com 29,7% e de Ro-

gério Marinho, de 15,2%.

PIONEIRO. Como já adian-
tou o AGORA RN, caso o fato se 
concretize, a base liderada pela 
governadora terá um fato iné-

dito: dois senadores no mesmo 
apoio e disputando a mesma va-
ga no Congresso Nacional: Car-
los Eduardo e Rafael Motta fi-
cariam na chapa de Fátima Be-
zerra. Uma brecha jurídica para 
o desmembramento de coliga-
ções estaduais para a disputa ao 
Senado virou mais um compo-
nente na costura nos palanques 
pelo país.

Uma consulta ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), feita pelo 
União Brasil, avalia a possibili-
dade de partidos lançarem mais 
de uma candidatura ao Senado, 
na mesma chapa para o governo 
estadual. O caso, sob relatoria do 
ministro Ricardo Lewandowski, 
ainda será analisado. A decisão 
pode impactar a formação de pa-
lanques em Estados, como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pa-
rá, Roraima e Mato Grosso.

Rafael Motta aproveitou essa 
tese e correu para viabilizar seu 
nome ao Senado, com o apoio do 
PSB nacional. Ele já garantiu que 
seu voto a Fátima Bezerra é irre-
vogável e o tempo de televisão 
será direcionado ao PT. “O PSB 
vai acompanhar a governadora 
e o presidente Lula, estamos for-
mando chapa com Geraldo Alck-
min. Não há, no RN, quem tire o 
voto de Rafael e do PSB à Fátima 
e Lula”, finalizou.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Até o dia 31 deste mês, a Jus-
tiça Eleitoral encerra o pra-
zo para a oficialização de 

federações partidárias. Inédita no 
país, a nova regra, criada depois 
de as coligações partidárias se-
rem extintas para pleitos regionais 
e mantidas apenas para eleições 
majoritárias, permite que duas 
ou mais siglas atuem em conjun-
to. Inicialmente, a data final para o 
registro era 1º de março, mas uma 
decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) prorrogou o prazo.

Diferentemente das coliga-
ções, onde a parceria poderia ser 
desfeita assim que se encerrasse 
o processo eleitoral, nas federa-
ções os partidos mantêm sua au-
tonomia, mas deverão atuar co-
mo um só desde o período elei-
toral, quando os candidatos vão 
concorrer a cargo político, até o 
fim dos quatro anos do manda-
to, caso sejam eleitos. O eventual 
descumprimento da regra pode-
rá causar ao partido dissidente a 
impossibilidade de federar com 
outras siglas durante as duas pró-
ximas eleições, ou até completar 
o prazo mínimo remanescente.

A reportagem trazida pelo 
Brasil de Fato também aponta 
como diferença entre federação 
e coligação, a união da federação 
que obrigatoriamente se repete 
em todos os estados e municípios 
do país, enquanto nas coligações 
os partidos poderiam estar uni-
dos num município e serem ad-
versários na cidade vizinha. Com 
os partidos funcionando nacio-
nalmente de modo unitário e sob 
um mesmo conjunto de regras, 
diminui a chance de partidos ide-
ologicamente muito distintos se 
unirem. Torna-se necessário um 
alinhamento programático.

RESULTADO. Até 2018 quase 
todo partido integrava uma coli-
gação nas disputas proporcionais. 
Essas alianças mudavam de estado 
para estado, formando incontáveis 
coligações. Mas para 2022 só há 3 
federações registradas nacional-
mente e que obrigatoriamente vão 
ser replicadas nos estados.

O fim das coligações propor-
cionais foi um passo para eliminar 
legendas de aluguel, que tinham 
um “dono” em cada estado e se 
aliavam por conveniências locais 
visando a reeleição dessa pessoa. 
É possível que nos próximos anos 
vejamos as siglas menores desapa-
recerem, sendo incorporadas (co-
mo ocorreu com o PPL, incorpo-
rado ao PCdoB em 2019) ou reali-

Partidos têm seis dias para pedir 
registro de federações partidárias
Nas federações, partidos mantêm autonomia, mas atuarão como um só do período eleitoral até o fim do mandato

zando fusões (como a entre DEM 
e PSL, resultando no União Brasil, 
em 2022). O instrumento da fede-
ração permite que os partidos “tes-
tem” essa atuação unificada.

Desde as eleições de 2018 es-
tá valendo a regra da cláusula 
de barreira, mecanismo que vi-
sa reduzir o elevado número de 
agremiações partidárias sem re-
presentatividade social no Bra-
sil. Quatro anos atrás os partidos 
precisaram eleger pelo menos 9 
deputados federais ou alcança-
rem o mínimo de 1,5% dos vo-
tos para a Câmara. Das 33 siglas 
então existentes no Brasil, 14 não 
superaram a cláusula.

Para 2022 a cláusula de bar-
reira determina que cada parti-
do deve atingir o mínimo de 2% 
dos votos válidos (na disputa pa-
ra federal) ou eleger pelo menos 
11 federais distribuídos em pe-
lo menos 9 estados. Os partidos 
que não superarem a cláusula 
perdem o direito a propaganda 
no rádio e TV e o acesso ao fundo 
partidário, recurso que é dividido 
de acordo com a quantidade de 
cadeiras que o partido possui no 
Congresso e é fundamental para 
o funcionamento e sobrevivência 
da maior parte das siglas.

FEDERAÇÕES JÁ DEFINIDAS. 
Conforme apontou o Brasil de 
Fato, para 2022 só há 3 federações 
registradas nacionalmente e que 
obrigatoriamente vão ser replica-
das nos estados.

Brasil da Esperança (PT, PC-
doB e PV): Em abril, o Partido 
dos Trabalhadores (PT), o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) e o 
Partido Verde (PV) optaram por 
se unir numa federação nomea-
da “Brasil da Esperança” (FE Bra-
sil). Os partidos têm juntos 69 de-
putados federais, segunda maior 
bancada, atrás apenas do PL de 
Bolsonaro. A Comissão Executi-
va da FE Brasil tem 18 membros: 
os presidentes dos três partidos e 
as outras 15 vagas divididas tam-
bém pela votação para a Câma-
ra em 2018. Assim, o PT tem 12 
cadeiras (11 proporcionais mais 
a do presidente), enquanto PV e 
PCdoB têm três cada (sendo duas 
proporcionais e a do presidente).

O órgão máximo decisório da 
federação conta com 60 mem-
bros, sendo nove igualmente di-
vididos (três por partido) e as 
outras 51 cadeiras divididas pro-
porcionalmente ao quantitativo 
de votos obtidos para a Câmara 
Federal em 2018. Com isso o PT 
tem 43 cadeiras (40 proporcio-
nais e três da divisão igualitária), 
o PV tem nove cadeiras (seis mais 
três) e o PCdoB tem oito (cinco 
mais). Essa composição dura até 
o fim deste ano. Apesar da am-
pla maioria petista, as decisões 
precisam ser aprovadas por três 
quartos do grupo (45 membros), 
de modo que o PT, mesmo votan-
do em bloco, ainda precisa de vo-
tos dos aliados para aprovar me-
didas. Cada partido tem a obri-

gação de indicar mulheres para 
pelo menos 30% das vagas e um 
mínimo de 20% das vagas para 
pessoas negras ou indígenas. O 
PSB participou das tratativas pa-
ra integrar a federação, mas aca-
bou recuando.

PSOL E REDE. Os partidos 
têm, juntos, 10 deputados fede-
rais. A federação ainda não tem 
nome e a aprovação rendeu atri-
tos internos nas duas organiza-
ções. Na Rede há certa resistên-
cia pelo apoio à candidatura de 
Lula, enquanto no PSOL as quei-
xas são justamente pelo posicio-
namento de direita de parte dos 
políticos filiados à Rede. No tema 
da descriminalização do abor-
to, por exemplo, os partidos têm 
posições opostas. Na tentativa 
de pacificar os atritos, a federa-
ção tem um estatuto mais “flexí-
vel” quanto à obediência às de-
terminações. Tanto nas votações 
no Congresso como nos apoios 
a candidaturas, os parlamentares 
terão “liberdade” para desobe-
decer às determinações da fede-
ração. A expulsão ou não de um 
parlamentar ficará a cargo exclu-
sivamente do partido, sem inter-
ferência da federação. Nacional-
mente a “assembleia geral” da 
federação tem 27 cadeiras, divi-
didos de acordo com as votações 
dos dois partidos para a Câma-
ra Federal em 2018. O PSOL fica 
com 21 cadeiras e a Rede com 6, 
mas a composição só dura até o 

início de 2023, quando a divisão 
será recalculada de acordo com a 
votação de 2022.

PSDB E CIDADANIA. Ainda 
sem nome e sem estatuto pú-
blico, não é possível informar 
a composição nacional. Mas o 
Cidadania (antigo PPS) quase 
sempre esteve alinhado ao PS-
DB nas votações no Congresso e 
nas alianças eleitorais. Por isso, 
das três federações, esta deve ser 
a ideologicamente mais pacifi-
cada, tanto que a federação não 
enfrentou grande resistência nos 
partidos. O comando do grupo 
será dos tucanos. Os dois parti-
dos têm, juntos, 28 deputados fe-
derais. Aprovadas pelo Congres-
so no ano passado, as federações 
foram criadas para tentar mini-
mizar os problemas criados pe-
la pulverização partidária no pa-
ís, que tem 32 siglas de correntes 
variadas. Alguns desses partidos 
sequer conseguiram eleger repre-
sentantes no Parlamento. Unidas, 
as agremiações também fundem 
o tempo de televisão para propa-
ganda eleitoral e recursos que re-
cebem para campanhas e manu-
tenção dos partidos.

ANTÔNIO AUGUSTO/ASCOM TSE

Para 2022, só há três 
federações registradas 
nacionalmente e que 
obrigatoriamente vão ser 
replicadas nos estados
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‘Estão patinando’, diz Ney Lopes, 
sobre seus concorrentes ao Senado
Pré-candidato diz que está focando campanha em torno dos eleitores que ainda estão indecisos em quem votarão

“Esses candidatos, pelo 
menos esses três, se re-
almente fossem favori-

tos, teriam que ter uma margem 
muito maior, no entanto, eles es-
tão patinando ali entre 14%, 15%, 
8% ou 9%. Eu estou com 2%, per-
to de chegar nos 3% de intenção 
de voto, mas eu estou disputando 
a eleição focado nos 55% dos in-
decisos”, afirmou o pré-candida-
to ao Senado Federal Ney Lopes 
(PMB) avaliando que os resulta-
dos divulgados pela pesquisa de 
intenção de voto do Instituição 
Item para a corrida pelo Congres-
so Nacional, revelou 55,2% de vo-
tos indecisos, brancos e nulos. O 
que significa dizer que não existir 
prognóstico de vitória para ne-
nhum dos atuais pré-candidatos.

“O que a pesquisa disse? Que 
mais de 55% está indeciso em re-
lação ao Senado. Ora, se você é 
ex-prefeito de Natal por três ou 
quatro vezes, se é deputado fede-
ral, manejando formas amplas de 
ajuda ou se é ministro de Estado 
e é pré-candidato a senador da 
República, não era para permitir 
que ainda existisse tantos inde-
cisos. Esses candidatos, pelo me-
nos esses três, se realmente fos-
sem favoritos, teriam que ter uma 
margem muito maior, no entan-
to, eles estão patinando ali entre 
14%, 15%, 8% ou 9%. Eu estou 
com 2% perto de chegar nos 3% 
de intenção de voto, mas eu estou 
disputando a eleição focado nos 
55% dos indecisos”, explicou.

Segundo Ney Lopes, o norte-
-rio-grandense está começando 
a saber que sou pré-candidato 
ao Senado. “Isso me preocupa, 
pois, as vezes eu me encontro 
com pessoas no interior do Es-
tado que falam que não sabiam 
que ‘o senhor é candidato, eu vou 
votar, tal’, então estou há um mês 
nessa pré-campanha, estava fora 
do processo (eleitoral), mas agora 
estou lutando e suando as mídias 
sociais e (as entrevistas), mas ain-
da acho que os potiguares não sa-
bem ainda que eu sou candidato 
e é isso que aguardo, ‘não para di-
zer vou ter o voto de todos, não. É 
preciso der humildade para saber 
que não’. Mas, pelo menos incluir 
o meu nome na hora de refletir 
quando for julgar quem melhor 
merece a confiança popular”, res-
saltou.

Otimista, o pré-candidato de-
clarou que os resultados da pes-
quisa do Instituição Item para o 
Senado no âmbito do Rio Gran-
de do Norte, apesar de colocar 
o seu nome em 2.2% de inten-
ções de votos, porém apresenta 
a menor rejeição de todos 3.4%, 
que lhe motiva a disputar o voto 
consciente, mesmo sabendo que 
será uma luta de “David contra 
Golias”.

“Essa pesquisa me deu um 

sentimento de renovação da ca-
pacidade de luta, embora eu 
acredite que é uma luta de Davi 
contra Golias, estou lutando com 
gigantes e estruturas de governos, 
ministérios da República, mas 
o povo do Estado está esperto e 
eles acompanham e julgam”, re-
fletiu em entrevista à Rádio CBN 
Natal, nesta terça-feira 24.

Ney Lopes desafia os pré-can-
didatos ao Senado a fazerem um 
debate público sobre as propos-
tas e o futuro do Rio Grande do 
Norte, “para que os candidatos 
se apresentem e defendam pro-
postas, o que é que um legislador 
pode fazer em benefício do seu 
povo e do seu país, quero até pa-
ra me enriquecer também com 
as ideias dos meus concorrentes, 
participar deste debate não co-
mo dono da verdade, mas por-
que o único instrumento que te-
nho para chegar ao eleitor é pro-
por ideias, inovações, não tenho 
estrutura milionária, visto que o 
meu partido é pequeno, não terá 
fundo eleitoral e nem espeço no 
horário eleitoral, então o que eu 
tenho? O debate”.

E continuou: “Se a pessoa se 
convencer que eu represento 
bem, votará em mim, se não, vai 
optar pelos outros que tem es-
truturas muito maiores e patrocí-

nios muito maiores, por isso que 
fiz essa convocação (pelas redes 
sociais) que o público tem acesso, 
eu irei a todos eles e espero que os 
outros pré-candidatos também 
compareçam para a gente poder 
esclarecer ao Rio Grande do Nor-
te o motivo pelo qual nós quere-
mos ser senador da República”, 
disse.

Em entrevista recente conce-
dida ao AGORA RN, Ney Lopes 
destacou o seu desejo de voltar a 
ser o “advogado do RN” no Con-
gresso Nacional, “resgatando o 
trabalho permanente do parla-
mentar que fui, sempre na lista 
dos cem melhores deputados do 
país, em escolha do PT, através 
do órgão sindical DIAP. Diante da 
minha longa experiência – seis 
mandatos de deputado federal -, 
achei que não devia me omitir, 
quando o Estado e o país atra-
vessam seríssima crise sanitária, 
econômica e política. Estou con-
correndo pelo Partido da Mulher 
Brasileira (PMB), que não dispõe 
de recursos do Fundo Eleitoral. É 
um grupo de idealistas, de centro, 
que pretende impulsionar a polí-
tica nacional, de forma a valori-
zar mulheres e homens, visando 
alcançar o desenvolvimento sem 
caráter excludente e discrimina-
tório de quem quer que seja”.

“Esses candidatos, 
pelo menos esses 
três, se realmente 
fossem favoritos, 
teriam que ter uma 
margem muito 
maior, no entanto, 
eles estão patinando 
ali entre 14%, 15%, 
8% ou 9%”
 Ney Lopes
Pré-candidato ao Senado

“Ora, se você é ex-
prefeito de Natal 
por três ou quatro 
vezes, se é deputado 
federal, manejando 
formas amplas 
de ajuda ou se é 
ministro de Estado 
e é pré-candidato 
a senador da 
República, não era 
para permitir que 
ainda existisse 55% 
de indecisos”

 Ney Lopes
Pré-candidato ao Senado

Ele explicou que entre as suas 
propostas estão, “as dificuldades 
hoje enfrentadas pelos mais po-
bres, decorrentes da desigualda-
de social; da classe média, inclu-
sive pequenos e médios empre-
endedores, sufocados pela redu-
ção progressiva da renda e certas 
injustiças no sistema de previ-
dência social, um dever do Esta-
do, que precisa sempre proteger 
quem dele necessita para sobre-
viver. Na Reforma da Previdência, 
é necessário mudar, para somen-
te aplicar as mudanças que pre-
judicaram direitos dos segurados 
para aqueles que vierem futura-
mente ingressar no sistema. Os 
atuais têm história e planejamen-
to de vida e não podem sofrer so-
bressaltos. Países europeus fize-
ram assim. Quanto a recursos pa-
ra suprir o déficit previdenciário, 
existem muitos, a começar pela 
taxação de lucros e dividendos. 
O Brasil é único no mundo que 
não taxa. Recentemente, a Petro-
brás distribuiu R$ 40 bilhões de 
dividendos e ninguém pagou Im-
posto de Renda. Sempre defendi 
que a modernização da CLT de-
veria seguir a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), cuja 
orientação é promover a liberda-
de sindical, através da negocia-
ção coletiva”, finalizou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Ney Lopes disse que está disputando a eleição ao Senado focado nos eleitores que ainda estão indecisos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Até o dia 31 deste mês, a Jus-
tiça Eleitoral encerra o pra-
zo para a oficialização de 

federações partidárias. Inédita no 
país, a nova regra, criada depois 
de as coligações partidárias se-
rem extintas para pleitos regionais 
e mantidas apenas para eleições 
majoritárias, permite que duas 
ou mais siglas atuem em conjun-
to. Inicialmente, a data final para o 
registro era 1º de março, mas uma 
decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) prorrogou o prazo.

Diferentemente das coliga-
ções, onde a parceria poderia ser 
desfeita assim que se encerrasse 
o processo eleitoral, nas federa-
ções os partidos mantêm sua au-
tonomia, mas deverão atuar co-
mo um só desde o período elei-
toral, quando os candidatos vão 
concorrer a cargo político, até o 
fim dos quatro anos do manda-
to, caso sejam eleitos. O eventual 
descumprimento da regra pode-
rá causar ao partido dissidente a 
impossibilidade de federar com 
outras siglas durante as duas pró-
ximas eleições, ou até completar 
o prazo mínimo remanescente.

A reportagem trazida pelo 
Brasil de Fato também aponta 
como diferença entre federação 
e coligação, a união da federação 
que obrigatoriamente se repete 
em todos os estados e municípios 
do país, enquanto nas coligações 
os partidos poderiam estar uni-
dos num município e serem ad-
versários na cidade vizinha. Com 
os partidos funcionando nacio-
nalmente de modo unitário e sob 
um mesmo conjunto de regras, 
diminui a chance de partidos ide-
ologicamente muito distintos se 
unirem. Torna-se necessário um 
alinhamento programático.

RESULTADO. Até 2018 quase 
todo partido integrava uma coli-
gação nas disputas proporcionais. 
Essas alianças mudavam de estado 
para estado, formando incontáveis 
coligações. Mas para 2022 só há 3 
federações registradas nacional-
mente e que obrigatoriamente vão 
ser replicadas nos estados.

O fim das coligações propor-
cionais foi um passo para eliminar 
legendas de aluguel, que tinham 
um “dono” em cada estado e se 
aliavam por conveniências locais 
visando a reeleição dessa pessoa. 
É possível que nos próximos anos 
vejamos as siglas menores desapa-
recerem, sendo incorporadas (co-
mo ocorreu com o PPL, incorpo-
rado ao PCdoB em 2019) ou reali-

Partidos têm seis dias para pedir 
registro de federações partidárias
Nas federações, partidos mantêm autonomia, mas atuarão como um só do período eleitoral até o fim do mandato

zando fusões (como a entre DEM 
e PSL, resultando no União Brasil, 
em 2022). O instrumento da fede-
ração permite que os partidos “tes-
tem” essa atuação unificada.

Desde as eleições de 2018 es-
tá valendo a regra da cláusula 
de barreira, mecanismo que vi-
sa reduzir o elevado número de 
agremiações partidárias sem re-
presentatividade social no Bra-
sil. Quatro anos atrás os partidos 
precisaram eleger pelo menos 9 
deputados federais ou alcança-
rem o mínimo de 1,5% dos vo-
tos para a Câmara. Das 33 siglas 
então existentes no Brasil, 14 não 
superaram a cláusula.

Para 2022 a cláusula de bar-
reira determina que cada parti-
do deve atingir o mínimo de 2% 
dos votos válidos (na disputa pa-
ra federal) ou eleger pelo menos 
11 federais distribuídos em pe-
lo menos 9 estados. Os partidos 
que não superarem a cláusula 
perdem o direito a propaganda 
no rádio e TV e o acesso ao fundo 
partidário, recurso que é dividido 
de acordo com a quantidade de 
cadeiras que o partido possui no 
Congresso e é fundamental para 
o funcionamento e sobrevivência 
da maior parte das siglas.

FEDERAÇÕES JÁ DEFINIDAS. 
Conforme apontou o Brasil de 
Fato, para 2022 só há 3 federações 
registradas nacionalmente e que 
obrigatoriamente vão ser replica-
das nos estados.

Brasil da Esperança (PT, PC-
doB e PV): Em abril, o Partido 
dos Trabalhadores (PT), o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) e o 
Partido Verde (PV) optaram por 
se unir numa federação nomea-
da “Brasil da Esperança” (FE Bra-
sil). Os partidos têm juntos 69 de-
putados federais, segunda maior 
bancada, atrás apenas do PL de 
Bolsonaro. A Comissão Executi-
va da FE Brasil tem 18 membros: 
os presidentes dos três partidos e 
as outras 15 vagas divididas tam-
bém pela votação para a Câma-
ra em 2018. Assim, o PT tem 12 
cadeiras (11 proporcionais mais 
a do presidente), enquanto PV e 
PCdoB têm três cada (sendo duas 
proporcionais e a do presidente).

O órgão máximo decisório da 
federação conta com 60 mem-
bros, sendo nove igualmente di-
vididos (três por partido) e as 
outras 51 cadeiras divididas pro-
porcionalmente ao quantitativo 
de votos obtidos para a Câmara 
Federal em 2018. Com isso o PT 
tem 43 cadeiras (40 proporcio-
nais e três da divisão igualitária), 
o PV tem nove cadeiras (seis mais 
três) e o PCdoB tem oito (cinco 
mais). Essa composição dura até 
o fim deste ano. Apesar da am-
pla maioria petista, as decisões 
precisam ser aprovadas por três 
quartos do grupo (45 membros), 
de modo que o PT, mesmo votan-
do em bloco, ainda precisa de vo-
tos dos aliados para aprovar me-
didas. Cada partido tem a obri-

gação de indicar mulheres para 
pelo menos 30% das vagas e um 
mínimo de 20% das vagas para 
pessoas negras ou indígenas. O 
PSB participou das tratativas pa-
ra integrar a federação, mas aca-
bou recuando.

PSOL E REDE. Os partidos 
têm, juntos, 10 deputados fede-
rais. A federação ainda não tem 
nome e a aprovação rendeu atri-
tos internos nas duas organiza-
ções. Na Rede há certa resistên-
cia pelo apoio à candidatura de 
Lula, enquanto no PSOL as quei-
xas são justamente pelo posicio-
namento de direita de parte dos 
políticos filiados à Rede. No tema 
da descriminalização do abor-
to, por exemplo, os partidos têm 
posições opostas. Na tentativa 
de pacificar os atritos, a federa-
ção tem um estatuto mais “flexí-
vel” quanto à obediência às de-
terminações. Tanto nas votações 
no Congresso como nos apoios 
a candidaturas, os parlamentares 
terão “liberdade” para desobe-
decer às determinações da fede-
ração. A expulsão ou não de um 
parlamentar ficará a cargo exclu-
sivamente do partido, sem inter-
ferência da federação. Nacional-
mente a “assembleia geral” da 
federação tem 27 cadeiras, divi-
didos de acordo com as votações 
dos dois partidos para a Câma-
ra Federal em 2018. O PSOL fica 
com 21 cadeiras e a Rede com 6, 
mas a composição só dura até o 

início de 2023, quando a divisão 
será recalculada de acordo com a 
votação de 2022.

PSDB E CIDADANIA. Ainda 
sem nome e sem estatuto pú-
blico, não é possível informar 
a composição nacional. Mas o 
Cidadania (antigo PPS) quase 
sempre esteve alinhado ao PS-
DB nas votações no Congresso e 
nas alianças eleitorais. Por isso, 
das três federações, esta deve ser 
a ideologicamente mais pacifi-
cada, tanto que a federação não 
enfrentou grande resistência nos 
partidos. O comando do grupo 
será dos tucanos. Os dois parti-
dos têm, juntos, 28 deputados fe-
derais. Aprovadas pelo Congres-
so no ano passado, as federações 
foram criadas para tentar mini-
mizar os problemas criados pe-
la pulverização partidária no pa-
ís, que tem 32 siglas de correntes 
variadas. Alguns desses partidos 
sequer conseguiram eleger repre-
sentantes no Parlamento. Unidas, 
as agremiações também fundem 
o tempo de televisão para propa-
ganda eleitoral e recursos que re-
cebem para campanhas e manu-
tenção dos partidos.

ANTÔNIO AUGUSTO/ASCOM TSE

Para 2022, só há três 
federações registradas 
nacionalmente e que 
obrigatoriamente vão ser 
replicadas nos estados
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‘Estão patinando’, diz Ney Lopes, 
sobre seus concorrentes ao Senado
Pré-candidato diz que está focando campanha em torno dos eleitores que ainda estão indecisos em quem votarão

“Esses candidatos, pelo 
menos esses três, se re-
almente fossem favori-

tos, teriam que ter uma margem 
muito maior, no entanto, eles es-
tão patinando ali entre 14%, 15%, 
8% ou 9%. Eu estou com 2%, per-
to de chegar nos 3% de intenção 
de voto, mas eu estou disputando 
a eleição focado nos 55% dos in-
decisos”, afirmou o pré-candida-
to ao Senado Federal Ney Lopes 
(PMB) avaliando que os resulta-
dos divulgados pela pesquisa de 
intenção de voto do Instituição 
Item para a corrida pelo Congres-
so Nacional, revelou 55,2% de vo-
tos indecisos, brancos e nulos. O 
que significa dizer que não existir 
prognóstico de vitória para ne-
nhum dos atuais pré-candidatos.

“O que a pesquisa disse? Que 
mais de 55% está indeciso em re-
lação ao Senado. Ora, se você é 
ex-prefeito de Natal por três ou 
quatro vezes, se é deputado fede-
ral, manejando formas amplas de 
ajuda ou se é ministro de Estado 
e é pré-candidato a senador da 
República, não era para permitir 
que ainda existisse tantos inde-
cisos. Esses candidatos, pelo me-
nos esses três, se realmente fos-
sem favoritos, teriam que ter uma 
margem muito maior, no entan-
to, eles estão patinando ali entre 
14%, 15%, 8% ou 9%. Eu estou 
com 2% perto de chegar nos 3% 
de intenção de voto, mas eu estou 
disputando a eleição focado nos 
55% dos indecisos”, explicou.

Segundo Ney Lopes, o norte-
-rio-grandense está começando 
a saber que sou pré-candidato 
ao Senado. “Isso me preocupa, 
pois, as vezes eu me encontro 
com pessoas no interior do Es-
tado que falam que não sabiam 
que ‘o senhor é candidato, eu vou 
votar, tal’, então estou há um mês 
nessa pré-campanha, estava fora 
do processo (eleitoral), mas agora 
estou lutando e suando as mídias 
sociais e (as entrevistas), mas ain-
da acho que os potiguares não sa-
bem ainda que eu sou candidato 
e é isso que aguardo, ‘não para di-
zer vou ter o voto de todos, não. É 
preciso der humildade para saber 
que não’. Mas, pelo menos incluir 
o meu nome na hora de refletir 
quando for julgar quem melhor 
merece a confiança popular”, res-
saltou.

Otimista, o pré-candidato de-
clarou que os resultados da pes-
quisa do Instituição Item para o 
Senado no âmbito do Rio Gran-
de do Norte, apesar de colocar 
o seu nome em 2.2% de inten-
ções de votos, porém apresenta 
a menor rejeição de todos 3.4%, 
que lhe motiva a disputar o voto 
consciente, mesmo sabendo que 
será uma luta de “David contra 
Golias”.

“Essa pesquisa me deu um 

sentimento de renovação da ca-
pacidade de luta, embora eu 
acredite que é uma luta de Davi 
contra Golias, estou lutando com 
gigantes e estruturas de governos, 
ministérios da República, mas 
o povo do Estado está esperto e 
eles acompanham e julgam”, re-
fletiu em entrevista à Rádio CBN 
Natal, nesta terça-feira 24.

Ney Lopes desafia os pré-can-
didatos ao Senado a fazerem um 
debate público sobre as propos-
tas e o futuro do Rio Grande do 
Norte, “para que os candidatos 
se apresentem e defendam pro-
postas, o que é que um legislador 
pode fazer em benefício do seu 
povo e do seu país, quero até pa-
ra me enriquecer também com 
as ideias dos meus concorrentes, 
participar deste debate não co-
mo dono da verdade, mas por-
que o único instrumento que te-
nho para chegar ao eleitor é pro-
por ideias, inovações, não tenho 
estrutura milionária, visto que o 
meu partido é pequeno, não terá 
fundo eleitoral e nem espeço no 
horário eleitoral, então o que eu 
tenho? O debate”.

E continuou: “Se a pessoa se 
convencer que eu represento 
bem, votará em mim, se não, vai 
optar pelos outros que tem es-
truturas muito maiores e patrocí-

nios muito maiores, por isso que 
fiz essa convocação (pelas redes 
sociais) que o público tem acesso, 
eu irei a todos eles e espero que os 
outros pré-candidatos também 
compareçam para a gente poder 
esclarecer ao Rio Grande do Nor-
te o motivo pelo qual nós quere-
mos ser senador da República”, 
disse.

Em entrevista recente conce-
dida ao AGORA RN, Ney Lopes 
destacou o seu desejo de voltar a 
ser o “advogado do RN” no Con-
gresso Nacional, “resgatando o 
trabalho permanente do parla-
mentar que fui, sempre na lista 
dos cem melhores deputados do 
país, em escolha do PT, através 
do órgão sindical DIAP. Diante da 
minha longa experiência – seis 
mandatos de deputado federal -, 
achei que não devia me omitir, 
quando o Estado e o país atra-
vessam seríssima crise sanitária, 
econômica e política. Estou con-
correndo pelo Partido da Mulher 
Brasileira (PMB), que não dispõe 
de recursos do Fundo Eleitoral. É 
um grupo de idealistas, de centro, 
que pretende impulsionar a polí-
tica nacional, de forma a valori-
zar mulheres e homens, visando 
alcançar o desenvolvimento sem 
caráter excludente e discrimina-
tório de quem quer que seja”.

“Esses candidatos, 
pelo menos esses 
três, se realmente 
fossem favoritos, 
teriam que ter uma 
margem muito 
maior, no entanto, 
eles estão patinando 
ali entre 14%, 15%, 
8% ou 9%”
 Ney Lopes
Pré-candidato ao Senado

“Ora, se você é ex-
prefeito de Natal 
por três ou quatro 
vezes, se é deputado 
federal, manejando 
formas amplas 
de ajuda ou se é 
ministro de Estado 
e é pré-candidato 
a senador da 
República, não era 
para permitir que 
ainda existisse 55% 
de indecisos”

 Ney Lopes
Pré-candidato ao Senado

Ele explicou que entre as suas 
propostas estão, “as dificuldades 
hoje enfrentadas pelos mais po-
bres, decorrentes da desigualda-
de social; da classe média, inclu-
sive pequenos e médios empre-
endedores, sufocados pela redu-
ção progressiva da renda e certas 
injustiças no sistema de previ-
dência social, um dever do Esta-
do, que precisa sempre proteger 
quem dele necessita para sobre-
viver. Na Reforma da Previdência, 
é necessário mudar, para somen-
te aplicar as mudanças que pre-
judicaram direitos dos segurados 
para aqueles que vierem futura-
mente ingressar no sistema. Os 
atuais têm história e planejamen-
to de vida e não podem sofrer so-
bressaltos. Países europeus fize-
ram assim. Quanto a recursos pa-
ra suprir o déficit previdenciário, 
existem muitos, a começar pela 
taxação de lucros e dividendos. 
O Brasil é único no mundo que 
não taxa. Recentemente, a Petro-
brás distribuiu R$ 40 bilhões de 
dividendos e ninguém pagou Im-
posto de Renda. Sempre defendi 
que a modernização da CLT de-
veria seguir a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), cuja 
orientação é promover a liberda-
de sindical, através da negocia-
ção coletiva”, finalizou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Ney Lopes disse que está disputando a eleição ao Senado focado nos eleitores que ainda estão indecisos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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DISPUTA NA CÂMARA. O PL, partido do presidente Jair Bolsona-
ro, contrariou a orientação do Palácio do Planalto e ontem decidiu 
indicar o deputado Lincoln Portela (MG) para o cargo de vice-pre-
sidente da Câmara, em substituição a Marcelo Ramos (AM), que foi 
destituído por ter mudado para o PSD. Bolsonaro patrocinou uma 
operação para emplacar o deputado Major Vitor Hugo (GO) na ca-
deira anteriormente ocupada por Ramos e chegou a pedir votos pa-
ra o aliado, que é pré-candidato ao governo de Goiás. O presidente, 
no entanto, foi avisado pela cúpula do PL de que Vitor Hugo não 
teria apoio suficiente para ser o nome do partido e teve de recuar.

Artigo

Inventários em cartório 
agora pode ter responsáveis 
nomeados por escritura pública

Entrou em vigor a Resolu-
ção do Conselho Nacio-
nal de Justiça nº 452/2022, 

permitindo a nomeação de in-
ventariante por escritura públi-
ca, diretamente no cartório, pa-
ra os casos de inventários extra-
judiciais. Ou seja, agora meeiros 
e herdeiros, em comum acordo, 
podem nomear um inventarian-
te que fará o levantamento de dí-
vidas e bens. 

Lembrando que não é toda 
partilha que pode ser realizada 
de forma simplificada via Car-
tório, sendo necessário alguns 
requisitos como a maioridade e 
capacidade de todos os herdei-
ros, o consenso sobre a divisão 
dos bens do 
falecido, a au-
sência de tes-
tamento, além 
da necessida-
de de todas as 
partes estarem 
devidamente 
assistidas por 
advogado.

A nova 
norma do CNJ 
altera o arti-
go 11 da Re-
solução CNJ 
n.35/2007, permitindo a nome-
ação de um inventariante. Além 
disso, o regulamento também 
permitiu que a nomeação deste 
inventariante pudesse ser feita  
sem seguir a ordem estabelecida 
no artigo 617 do Código de Pro-
cesso Civil. Ou seja, não neces-
sariamente haverá a nomeação 
de um inventariante seguindo a 
ordem disposta em Lei, que co-
meça com o cônjuge ou compa-
nheiro sobrevivente. 

Até a edição da nova nor-
ma, saber o valor disponível em 
uma conta corrente, utilizar os 
valores para pagamento de im-
postos de inventário e outras 

ações, dependiam de uma mo-
vimentação mútua entre todos 
os herdeiros, dificultando mui-
tas vezes o andamento do pro-
cedimento. 

Com a novidade, os interes-
sados poderão desde o início do 
inventário nomear uma pessoa 
para ser representante legal de 
todos os herdeiros, concentran-
do nela o poder pela busca de 
dados bancários, dívidas e bens 
existentes. 

Sem dúvidas, a nomeação 
de um inventariante por escri-
tura pública é um enorme avan-
ço, otimizando o procedimento, 
desburocratizando ainda mais o 
inventário extrajudicial, trazen-

do celeridade e 
economia para 
as partes, desa-
fogando tam-
bém o Poder 
Judiciário. 

A norma 
também deixa 
evidente que o 
inventariante 
nomeado atra-
vés da escritura 
pública pode-
rá realizar o le-
vantamento de 

quantias para o pagamento do 
imposto devido (ITCMD), bem 
como dos emolumentos devi-
dos ao Cartório. Por fim, a no-
meação deste inventariante será 
agora considerado o termo ini-
cial do processo de inventário.

Lembro que após o even-
to morte, os herdeiros devem 
procurar um advogado espe-
cialista, para que seja verificada 
a possibilidade de realizar o in-
ventário de forma extrajudicial. 
Nos casos em que os herdeiros 
e o espólio não possuam condi-
ções de pagar os custos envolvi-
dos, indica-se o procedimento 
judicial.

Hugo Lima é advogado, especialista em processo civil e sócio do 
escritório Lima Cortez Advogados

HUGO LIMA 
limacortezadvogados@gmail.com A Executiva Nacional do MDB e diretórios estadu-

ais se reuniram ontem para confirmar o apoio à 
pré-candidatura presidencial da senadora Simo-

ne Tebet (MDB-MS). A reunião aconteceu em meio a 
conflitos internos do PSDB, que havia se comprome-
tido a anunciar apoio à emedebista nesta terça, mas 
adiou uma definição devido a uma ala que prefere ter 
candidato próprio. A Executiva Nacional do Cidadania 
também formalizou apoio ao nome de Tebet.

“Eu tenho convicção que o PSDB conseguirá 
maioria absoluta para vir para este movimento do 
centro democrático. Não é algo que a gente está dis-
cutindo ontem e nem hoje, a gente está há bastante 
tempo dialogando”, afirmou o presidente do MDB, 
Baleia Rossi, após o encontro.

O presidente do partido também falou sobre a 
importância de apresentar uma candidatura que 
seja alternativa ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Neste momento de polarização, dessa política de 
briga, que mais parece uma briga de torcida organizada 
de futebol, temos a responsabilidade de apresentar um 
nome que é novo, mas com grande envergadura, gran-
de experiência política e com projeto de País”, afirmou.

A reunião aconteceu na sede nacional do par-
tido, em Brasília, e também contou com a partici-
pação remota de alguns filiados. Importantes caci-

ques regionais declararam estar a favor do projeto 
presidencial de Simone, como a ex-governadora do 
Maranhão Roseana Sarney e o ex-senador Romero 
Jucá (RR), ambos presidentes dos diretórios de seus 
Estados. Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes, e 
o de Porto Alegre, Sebastião Melo, também fizeram 
coro aos apoiadores da pré-candidata.

Apesar disso, diretórios estaduais que são publi-
camente contra que o MDB tenha candidatura pró-
pria, como os do Ceará, Alagoas e Paraíba, não par-
ticiparam.

“Eu não quis participar porque minha posição é 
pública. O desafio agora está com ela, mexer na fo-
tografia das pesquisas”, disse o presidente do MDB 
de Alagoas, senador Renan Calheiros.

Pré-candidatura de Simone é confi rmada

FEDERAÇÃO. Por unanimida-
de, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) reconheceu ontem a pri-
meira federação partidária do 
País. Os ministros chancelaram 
a aglutinação do Partido dos Tra-
balhadores (PT), do Partido Co-
munista do Brasil (PCdoB) e do 
Partido Verde (PV) na chamada 
“Federação Brasil da Esperança”.

NOVIDADE. As federações são 
uma novidade na forma de organi-
zação dos partidos e foram criadas 
com a reforma eleitoral aprovada 
no ano passado pelo Congresso. 
A principal inovação é a exigência 
de uma atuação conjunta das le-
gendas em torno de um programa 
comum, como se fossem uma só 
sigla, por no mínimo quatro anos.

MORO RÉU. O juiz Charles Re-

naud Frazão de Morais, da 2ª Va-
ra Federal Cível da Justiça Federal 
do Distrito Federal, recebeu uma 
ação popular impetrada por de-
putados do PT contra o ex-minis-
tro Sérgio Moro cobrando inde-
nização aos cofres públicos pela 
conduta do ex-juiz frente à extin-
ta Operação Lava Jato.

INVERSÃO DE LÓGICA. Em no-
ta divulgada quando a ação foi 
impetrada, Moro afirmou que a 
ação demonstra que os petistas 
“estão dispostos a inverter os va-
lores da sociedade e que querem 
perseguir quem combateu a cor-
rupção em seu governo”.

ICMS. Diante do risco de per-
das bilionárias na arrecadação de 
ICMS, governadores entraram em 
campo para alterar o projeto que li-

mita em 17% a alíquota cobrada em 
combustíveis, energia elétrica, tele-
comunicações e transporte públi-
co. Em almoço na residência oficial 
do presidente da Câmara, Arthur 
Lira, o governador do Rio, Cláudio 
Castro (PL), disse a deputados es-
tar preocupado com a perda de ar-
recadação no momento em que o 
Estado está sob o regime de recupe-
ração fiscal. Outros deputados fala-
ram em nome de líderes locais, que 
também resistem à mudança.

BAGAGEM. A Câmara dos De-
putados aprovou nesta terça-fei-
ra 24 a medida provisória que 
proíbe a cobrança para despa-
char bagagens em voos nacionais 
e internacionais. O texto foi apro-
vado em votação simbólica e, 
agora, segue para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

JEFFERSON RUDY / SENADO

“Os interessados 
poderão desde o 
início do inventário 
nomear uma 
pessoa para ser 
representante legal 
de todos  herdeiros”

Enquanto políticos governis-
tas comemoravam o paga-
mento da última das quatro 

folhas salariais do funcionalismo 
público potiguar em atraso, her-
dadas da gestão Robinson Faria 
(PP), os oposicionistas preferi-
ram se calar sobre o fato, anun-
ciado nesta segunda-feira 23 pela 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
e o secretário estadual de Plane-
jamento (Seplan), Aldemir Freire, 
em Natal. O silêncio foi em ter-
mos de pronunciamentos oficiais 
e nas redes sociais, método bas-
tante adotado por muitos políti-
cos potiguares.

Gestor que não conseguiu 
quitar as folhas em sua gestão, 
o ex-governador do Rio Grande 
do Norte e atual pré-candidato a 
deputado federal Robinson Faria 
(PP) não se pronunciou sobre o 
fato, sendo seguido pelo seu ex-

-vice-governador, o pré-candi-
dato ao governo do Estado Fá-
bio Dantas (SD). O único oposi-
cionista que quebrou o silêncio, 
sendo replicado pelo pré-candi-
dato a deputado federal Kelps Li-
ma (SD), foi o ex-pré-candidato 
ao governo do RN, Brenno Quei-
roga (SD).

“Politicagem. O que Fátima 
diz ser a maior conquista de seu 
governo é, na verdade, a maior 
prova de seu descaso com os ser-
vidores. Já em 2019, o RN recebeu 
R$ 3 bilhões a mais que o previs-
to em 2018, daria para ter pago 
três vezes os quase R$ 1 bilhão de 
folha que ficaram em atraso no 
primeiro ano. Fátima deveria ter 
vergonha de dizer que só termi-
nou de pagar os salários atrasa-
dos no seu último ano de gestão. 
Outros estados que estavam em 
situações bem piores que o RN 
já quitaram suas folhas atrasadas 
em 2021. Até nisso, o RN ficou em 
último lugar”, disse Brenno Quei-
roga, em sua rede social.

Com o pagamento da última 
das quatro folhas do funciona-
lismo público que haviam sido 
deixadas em aberto pela gestão 
Robinson Faria, conforme dados 
da Secretaria Estadual do Plane-
jamento e das Finanças (Seplan), 
foram depositados quase R$ 110 
milhões no Banco do Brasil, be-
neficiando cerca de nove mil ser-

vidores que recebem acima de R$ 
6 mil. As outras três folhas já ha-
viam sido pagas integralmente e, 
conforme a Seplan, as quatro fo-
lhas atrasadas custaram mais de 
R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Enquanto isso, a situação co-
memorou o feito. Para a depu-
tada federal Natália Bonavides 
(PT), a nossa governadora tem 

desempenhado um grande tra-
balho em defesa do povo poti-
guar. “Ela prometeu que ia pagar 
e pagou. Foi a melhor resposta 
aos opositores que não acredi-
tavam que ela tiraria o Estado 
do caos financeiro, mesmo com 
dois ministros trabalhando con-
tra o povo potiguar. Não tem fake 
news lançada pelos bolsonaristas 
que apague o trabalho que foi fei-
to”, disse, em entrevista à Agência 
Saiba Mais.

O líder do governo na Assem-
bleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte, deputado estadual 
Francisco do PT, Fátima Bezerra 
cumpriu sua promessa e o feito 
não ocorreu por mágica. “É re-
sultado do esforço, dedicação e 
sensibilidade da governadora e 
de toda sua competente equipe. 
E tem quem espalhe fake de que 
o governo federal enviou mais re-
cursos, ao contrário, o RN tem é 
amargurado comportamentos 
nada republicanos por parte do 
plano nacional”, disse. 

“Sofrer e morrer pela inco-
erência, incapacidade e 
incompetência da atu-

al gestão de saúde do nosso Esta-
do”, desabafou o deputado esta-
dual Getúlio Rêgo (PSDB), sobre 
o cenário “calamitoso e crítico” 
enfrentado pela saúde pública 
do Rio Grande do Norte, confor-
me sua análise. Ele citou também 
casos de pacientes que “sofrem 
com dores lancinantes, perdendo 
membros” enquanto aguardam 
na fila de espera por uma vaga 
no Sistema de Regulação do Rio 
Grande do Norte.

“A situação da saúde pública 
do RN nunca foi tão crítica como 
é, atualmente. Trago um dado es-
pecífico do desempenho do atual 
governo em um setor, que é ur-
gente, que são as cirurgias vascu-
lares. No governo passado, havia 
o Hospital Ruy Pereira, especia-
lizado neste setor, com 80 leitos 
disponíveis e já havia represada, 

na fila de regulação, 150 pacien-
tes sem atendimentos. O governo 
atual fechou o Ruy Pereira e abriu 
30 leitos no Hospital da Polícia Mi-
litar. E o governo dizer que a saúde 
está melhor? Fecha 80 leitos e abre 
só 30?”, questionou o deputado.

Getúlio Rêgo afirmou que fez 
um levantamento recente, quan-
do solicitou ao presidente da Fe-
deração dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) con-
sultar os secretários municipais 
de saúde sobre a quantidade de 
pessoas na fila de hoje, que já ul-
trapassa mil pacientes esperan-
do por procedimentos de cirur-
gias vasculares. “Não dá. Quem 
tem um mínimo de raciocínio, faz 
uma reflexão sobre cálculos ma-
temáticos e vai dizer que é gigan-
tesca a piora na saúde pública no 
RN”, lamentou.

Segundo o deputado estadu-
al, médico por formação, relatou 
ainda que há casos de pacientes 
portadores de cálculos no apare-
lho urinário e colón, que chegam 
a desmaiar por choque neurogêni-
co. Outros são obrigados a ir diaria-

mente aos prontos-socorros, para 
tentar minimizar o sofrimento.

“Dizer que o governo do RN, 
hoje, está dando conta do reca-
do, é desconhecer o descalabro na 
saúde pública, pois quem alguém 
em situação emergencial no setor 
de cirurgias vasculares, tem que 
vender moto e casa para custear, 
na rede privada, seu atendimento 
de saúde. Essa situação é calami-
tosa e a população do Rio Grande 
do Norte está atenta, pois daqui a 
pouco haverá o julgamento, para 
sabermos se isso é o que está na 

cabeça do povo do Estado: sofrer 
e morrer pela incoerência, incapa-
cidade e incompetência da atual 
gestão de saúde do nosso Estado”, 
afirmou.

FALTA DE PLANEJAMENTO. De 
acordo com Getúlio Rêgo, o go-
verno é mal planejado. “Compos-
to por pessoas que, por exemplo, 
na gerência da saúde, não rece-
bem sugestões, não acatam coisas 
razoáveis para melhorar o desem-
penho. A coisa poderia ser outra 
que não incompetência para dar 
à população dignidade no atendi-
mento à saúde em situação emer-
gencial, mas, lamentavelmente, o 
atual governo é uma tragédia na 
saúde”, disse.

Para ele, a gestão de Fátima 
Bezerra precisa abrir os olhos, 
enxergar a realidade e pedir des-
culpas ao povo do Rio Grande do 
Norte pelo descaso na gestão em 
setores mais importantes da ad-
ministração pública.

DECEPÇÃO NA EDUCAÇÃO.
Para o deputado estadual, a go-

vernadora decepcionou os co-
legas professores. “Foi o primei-
ro governo que, após a criação 
da Lei Federal que implanta o 
Piso Nacional do Magistério, 
não concedeu o reajuste no pri-
meiro momento integralmente 
aos professores do Rio Grande 
do Norte. Isso é algo absoluta-
mente paradoxal, pois ser de-
putada estadual, federal e se-
nadora defendendo o piso do 
magistério, mas como gover-
nadora foi a única que não im-
plantou o piso para os professo-
res logo no início. É esse o go-
verno que fez melhorar a edu-
cação?”, questionou.

De acordo com Getúlio Rego, a 
educação ficou paralisada duran-
te dois anos, sem investimentos. 
“E, agora, as escolas sendo reaber-
tas depois de dois anos, podendo 
ter acontecido com objetividade 
e dinamismo por parte do gover-
no ações para recuperar as escolas 
estaduais, mas estão aí as escolas 
caindo, com dificuldades imensas 
na infraestrutura hidráulica e elé-
trica”, pontuou. 
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Getúlio: “Situação nunca foi tão crítica”

Governadora anunciou pagamento, junto ao secretário Aldemir Freire
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Getúlio Rêgo denuncia descaso na saúde pública 
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Repórter de Política

Governistas comemoram quitação de 
folhas em atraso; oposição silencia
Políticos da situação celebram pagamento da última folha deixada por Robinson Faria, enquanto oposição se cala

Alessandra Bernardo
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DISPUTA NA CÂMARA. O PL, partido do presidente Jair Bolsona-
ro, contrariou a orientação do Palácio do Planalto e ontem decidiu 
indicar o deputado Lincoln Portela (MG) para o cargo de vice-pre-
sidente da Câmara, em substituição a Marcelo Ramos (AM), que foi 
destituído por ter mudado para o PSD. Bolsonaro patrocinou uma 
operação para emplacar o deputado Major Vitor Hugo (GO) na ca-
deira anteriormente ocupada por Ramos e chegou a pedir votos pa-
ra o aliado, que é pré-candidato ao governo de Goiás. O presidente, 
no entanto, foi avisado pela cúpula do PL de que Vitor Hugo não 
teria apoio suficiente para ser o nome do partido e teve de recuar.

Artigo

Inventários em cartório 
agora pode ter responsáveis 
nomeados por escritura pública

Entrou em vigor a Resolu-
ção do Conselho Nacio-
nal de Justiça nº 452/2022, 

permitindo a nomeação de in-
ventariante por escritura públi-
ca, diretamente no cartório, pa-
ra os casos de inventários extra-
judiciais. Ou seja, agora meeiros 
e herdeiros, em comum acordo, 
podem nomear um inventarian-
te que fará o levantamento de dí-
vidas e bens. 

Lembrando que não é toda 
partilha que pode ser realizada 
de forma simplificada via Car-
tório, sendo necessário alguns 
requisitos como a maioridade e 
capacidade de todos os herdei-
ros, o consenso sobre a divisão 
dos bens do 
falecido, a au-
sência de tes-
tamento, além 
da necessida-
de de todas as 
partes estarem 
devidamente 
assistidas por 
advogado.

A nova 
norma do CNJ 
altera o arti-
go 11 da Re-
solução CNJ 
n.35/2007, permitindo a nome-
ação de um inventariante. Além 
disso, o regulamento também 
permitiu que a nomeação deste 
inventariante pudesse ser feita  
sem seguir a ordem estabelecida 
no artigo 617 do Código de Pro-
cesso Civil. Ou seja, não neces-
sariamente haverá a nomeação 
de um inventariante seguindo a 
ordem disposta em Lei, que co-
meça com o cônjuge ou compa-
nheiro sobrevivente. 

Até a edição da nova nor-
ma, saber o valor disponível em 
uma conta corrente, utilizar os 
valores para pagamento de im-
postos de inventário e outras 

ações, dependiam de uma mo-
vimentação mútua entre todos 
os herdeiros, dificultando mui-
tas vezes o andamento do pro-
cedimento. 

Com a novidade, os interes-
sados poderão desde o início do 
inventário nomear uma pessoa 
para ser representante legal de 
todos os herdeiros, concentran-
do nela o poder pela busca de 
dados bancários, dívidas e bens 
existentes. 

Sem dúvidas, a nomeação 
de um inventariante por escri-
tura pública é um enorme avan-
ço, otimizando o procedimento, 
desburocratizando ainda mais o 
inventário extrajudicial, trazen-

do celeridade e 
economia para 
as partes, desa-
fogando tam-
bém o Poder 
Judiciário. 

A norma 
também deixa 
evidente que o 
inventariante 
nomeado atra-
vés da escritura 
pública pode-
rá realizar o le-
vantamento de 

quantias para o pagamento do 
imposto devido (ITCMD), bem 
como dos emolumentos devi-
dos ao Cartório. Por fim, a no-
meação deste inventariante será 
agora considerado o termo ini-
cial do processo de inventário.

Lembro que após o even-
to morte, os herdeiros devem 
procurar um advogado espe-
cialista, para que seja verificada 
a possibilidade de realizar o in-
ventário de forma extrajudicial. 
Nos casos em que os herdeiros 
e o espólio não possuam condi-
ções de pagar os custos envolvi-
dos, indica-se o procedimento 
judicial.

Hugo Lima é advogado, especialista em processo civil e sócio do 
escritório Lima Cortez Advogados
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conflitos internos do PSDB, que havia se comprome-
tido a anunciar apoio à emedebista nesta terça, mas 
adiou uma definição devido a uma ala que prefere ter 
candidato próprio. A Executiva Nacional do Cidadania 
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cutindo ontem e nem hoje, a gente está há bastante 
tempo dialogando”, afirmou o presidente do MDB, 
Baleia Rossi, após o encontro.

O presidente do partido também falou sobre a 
importância de apresentar uma candidatura que 
seja alternativa ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Neste momento de polarização, dessa política de 
briga, que mais parece uma briga de torcida organizada 
de futebol, temos a responsabilidade de apresentar um 
nome que é novo, mas com grande envergadura, gran-
de experiência política e com projeto de País”, afirmou.
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tido, em Brasília, e também contou com a partici-
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presidencial de Simone, como a ex-governadora do 
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Jucá (RR), ambos presidentes dos diretórios de seus 
Estados. Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes, e 
o de Porto Alegre, Sebastião Melo, também fizeram 
coro aos apoiadores da pré-candidata.

Apesar disso, diretórios estaduais que são publi-
camente contra que o MDB tenha candidatura pró-
pria, como os do Ceará, Alagoas e Paraíba, não par-
ticiparam.

“Eu não quis participar porque minha posição é 
pública. O desafio agora está com ela, mexer na fo-
tografia das pesquisas”, disse o presidente do MDB 
de Alagoas, senador Renan Calheiros.

Pré-candidatura de Simone é confi rmada

FEDERAÇÃO. Por unanimida-
de, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) reconheceu ontem a pri-
meira federação partidária do 
País. Os ministros chancelaram 
a aglutinação do Partido dos Tra-
balhadores (PT), do Partido Co-
munista do Brasil (PCdoB) e do 
Partido Verde (PV) na chamada 
“Federação Brasil da Esperança”.

NOVIDADE. As federações são 
uma novidade na forma de organi-
zação dos partidos e foram criadas 
com a reforma eleitoral aprovada 
no ano passado pelo Congresso. 
A principal inovação é a exigência 
de uma atuação conjunta das le-
gendas em torno de um programa 
comum, como se fossem uma só 
sigla, por no mínimo quatro anos.
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Castro (PL), disse a deputados es-
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tas comemoravam o paga-
mento da última das quatro 
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público potiguar em atraso, her-
dadas da gestão Robinson Faria 
(PP), os oposicionistas preferi-
ram se calar sobre o fato, anun-
ciado nesta segunda-feira 23 pela 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
e o secretário estadual de Plane-
jamento (Seplan), Aldemir Freire, 
em Natal. O silêncio foi em ter-
mos de pronunciamentos oficiais 
e nas redes sociais, método bas-
tante adotado por muitos políti-
cos potiguares.

Gestor que não conseguiu 
quitar as folhas em sua gestão, 
o ex-governador do Rio Grande 
do Norte e atual pré-candidato a 
deputado federal Robinson Faria 
(PP) não se pronunciou sobre o 
fato, sendo seguido pelo seu ex-

-vice-governador, o pré-candi-
dato ao governo do Estado Fá-
bio Dantas (SD). O único oposi-
cionista que quebrou o silêncio, 
sendo replicado pelo pré-candi-
dato a deputado federal Kelps Li-
ma (SD), foi o ex-pré-candidato 
ao governo do RN, Brenno Quei-
roga (SD).

“Politicagem. O que Fátima 
diz ser a maior conquista de seu 
governo é, na verdade, a maior 
prova de seu descaso com os ser-
vidores. Já em 2019, o RN recebeu 
R$ 3 bilhões a mais que o previs-
to em 2018, daria para ter pago 
três vezes os quase R$ 1 bilhão de 
folha que ficaram em atraso no 
primeiro ano. Fátima deveria ter 
vergonha de dizer que só termi-
nou de pagar os salários atrasa-
dos no seu último ano de gestão. 
Outros estados que estavam em 
situações bem piores que o RN 
já quitaram suas folhas atrasadas 
em 2021. Até nisso, o RN ficou em 
último lugar”, disse Brenno Quei-
roga, em sua rede social.

Com o pagamento da última 
das quatro folhas do funciona-
lismo público que haviam sido 
deixadas em aberto pela gestão 
Robinson Faria, conforme dados 
da Secretaria Estadual do Plane-
jamento e das Finanças (Seplan), 
foram depositados quase R$ 110 
milhões no Banco do Brasil, be-
neficiando cerca de nove mil ser-

vidores que recebem acima de R$ 
6 mil. As outras três folhas já ha-
viam sido pagas integralmente e, 
conforme a Seplan, as quatro fo-
lhas atrasadas custaram mais de 
R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Enquanto isso, a situação co-
memorou o feito. Para a depu-
tada federal Natália Bonavides 
(PT), a nossa governadora tem 

desempenhado um grande tra-
balho em defesa do povo poti-
guar. “Ela prometeu que ia pagar 
e pagou. Foi a melhor resposta 
aos opositores que não acredi-
tavam que ela tiraria o Estado 
do caos financeiro, mesmo com 
dois ministros trabalhando con-
tra o povo potiguar. Não tem fake 
news lançada pelos bolsonaristas 
que apague o trabalho que foi fei-
to”, disse, em entrevista à Agência 
Saiba Mais.

O líder do governo na Assem-
bleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte, deputado estadual 
Francisco do PT, Fátima Bezerra 
cumpriu sua promessa e o feito 
não ocorreu por mágica. “É re-
sultado do esforço, dedicação e 
sensibilidade da governadora e 
de toda sua competente equipe. 
E tem quem espalhe fake de que 
o governo federal enviou mais re-
cursos, ao contrário, o RN tem é 
amargurado comportamentos 
nada republicanos por parte do 
plano nacional”, disse. 

“Sofrer e morrer pela inco-
erência, incapacidade e 
incompetência da atu-

al gestão de saúde do nosso Esta-
do”, desabafou o deputado esta-
dual Getúlio Rêgo (PSDB), sobre 
o cenário “calamitoso e crítico” 
enfrentado pela saúde pública 
do Rio Grande do Norte, confor-
me sua análise. Ele citou também 
casos de pacientes que “sofrem 
com dores lancinantes, perdendo 
membros” enquanto aguardam 
na fila de espera por uma vaga 
no Sistema de Regulação do Rio 
Grande do Norte.

“A situação da saúde pública 
do RN nunca foi tão crítica como 
é, atualmente. Trago um dado es-
pecífico do desempenho do atual 
governo em um setor, que é ur-
gente, que são as cirurgias vascu-
lares. No governo passado, havia 
o Hospital Ruy Pereira, especia-
lizado neste setor, com 80 leitos 
disponíveis e já havia represada, 

na fila de regulação, 150 pacien-
tes sem atendimentos. O governo 
atual fechou o Ruy Pereira e abriu 
30 leitos no Hospital da Polícia Mi-
litar. E o governo dizer que a saúde 
está melhor? Fecha 80 leitos e abre 
só 30?”, questionou o deputado.

Getúlio Rêgo afirmou que fez 
um levantamento recente, quan-
do solicitou ao presidente da Fe-
deração dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) con-
sultar os secretários municipais 
de saúde sobre a quantidade de 
pessoas na fila de hoje, que já ul-
trapassa mil pacientes esperan-
do por procedimentos de cirur-
gias vasculares. “Não dá. Quem 
tem um mínimo de raciocínio, faz 
uma reflexão sobre cálculos ma-
temáticos e vai dizer que é gigan-
tesca a piora na saúde pública no 
RN”, lamentou.

Segundo o deputado estadu-
al, médico por formação, relatou 
ainda que há casos de pacientes 
portadores de cálculos no apare-
lho urinário e colón, que chegam 
a desmaiar por choque neurogêni-
co. Outros são obrigados a ir diaria-

mente aos prontos-socorros, para 
tentar minimizar o sofrimento.

“Dizer que o governo do RN, 
hoje, está dando conta do reca-
do, é desconhecer o descalabro na 
saúde pública, pois quem alguém 
em situação emergencial no setor 
de cirurgias vasculares, tem que 
vender moto e casa para custear, 
na rede privada, seu atendimento 
de saúde. Essa situação é calami-
tosa e a população do Rio Grande 
do Norte está atenta, pois daqui a 
pouco haverá o julgamento, para 
sabermos se isso é o que está na 

cabeça do povo do Estado: sofrer 
e morrer pela incoerência, incapa-
cidade e incompetência da atual 
gestão de saúde do nosso Estado”, 
afirmou.

FALTA DE PLANEJAMENTO. De 
acordo com Getúlio Rêgo, o go-
verno é mal planejado. “Compos-
to por pessoas que, por exemplo, 
na gerência da saúde, não rece-
bem sugestões, não acatam coisas 
razoáveis para melhorar o desem-
penho. A coisa poderia ser outra 
que não incompetência para dar 
à população dignidade no atendi-
mento à saúde em situação emer-
gencial, mas, lamentavelmente, o 
atual governo é uma tragédia na 
saúde”, disse.

Para ele, a gestão de Fátima 
Bezerra precisa abrir os olhos, 
enxergar a realidade e pedir des-
culpas ao povo do Rio Grande do 
Norte pelo descaso na gestão em 
setores mais importantes da ad-
ministração pública.

DECEPÇÃO NA EDUCAÇÃO.
Para o deputado estadual, a go-

vernadora decepcionou os co-
legas professores. “Foi o primei-
ro governo que, após a criação 
da Lei Federal que implanta o 
Piso Nacional do Magistério, 
não concedeu o reajuste no pri-
meiro momento integralmente 
aos professores do Rio Grande 
do Norte. Isso é algo absoluta-
mente paradoxal, pois ser de-
putada estadual, federal e se-
nadora defendendo o piso do 
magistério, mas como gover-
nadora foi a única que não im-
plantou o piso para os professo-
res logo no início. É esse o go-
verno que fez melhorar a edu-
cação?”, questionou.

De acordo com Getúlio Rego, a 
educação ficou paralisada duran-
te dois anos, sem investimentos. 
“E, agora, as escolas sendo reaber-
tas depois de dois anos, podendo 
ter acontecido com objetividade 
e dinamismo por parte do gover-
no ações para recuperar as escolas 
estaduais, mas estão aí as escolas 
caindo, com dificuldades imensas 
na infraestrutura hidráulica e elé-
trica”, pontuou. 
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Getúlio: “Situação nunca foi tão crítica”

Governadora anunciou pagamento, junto ao secretário Aldemir Freire

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

SANDRO MENEZES/SECOM RN

Assembleia Legislativa

Getúlio Rêgo denuncia descaso na saúde pública 
Adenilson Costa
Repórter de Política

Governistas comemoram quitação de 
folhas em atraso; oposição silencia
Políticos da situação celebram pagamento da última folha deixada por Robinson Faria, enquanto oposição se cala

Alessandra Bernardo
Repórter de Política
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Marco Legal da Ciência é aprovado e 
garante verbas para pesquisas no RN
Mais que tornar o Estado moderno e eficiente em leis e normas, projeto propõe o fortalecimento da ciência e tecnologia 

O plenário da Assembleia 
Legislativa do RN (ALRN) 
aprovou nesta terça-feira 

24, a Política Estadual do Desen-
volvimento Científico Tecnológi-
co e de Inovação do RN (PEDC-
TI/RN), que organiza o Sistema 
Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do RN (SECTI/RN), 
define procedimentos, normas 
e incentivos à inovação e a pes-
quisa científica e tecnológica no 
Estado. Conhecido como novo 
marco legal para a ciência no 
RN, o projeto de autoria do Po-
der Executivo tem como obje-
tivo tornar o Estado moderno e 
eficiente em leis e normas rela-
cionadas à ciência com vistas a 
garantir segurança jurídica nes-
sa área.

“Esse projeto é um divisor de 
águas para o desenvolvimento 
do RN”, destacou o deputado es-
tadual Hermano Morais (PV). A 
deputada Isolda Dantas (PT) afir-
mou que “hoje temos um estado 
que está mais do que pronto para 
se desenvolver na sua tecnologia”. 
Finalizando as manifestações fa-

voráveis a matéria, Getúlio Rego 
(PSDB) classificou como “indis-
pensável para que projetos sejam 
alavancados, a fim de aportar re-
cursos para um instrumento de 
crescimento do estado”.

O projeto, que foi encami-
nhado em fevereiro, pela gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), pa-
ra a casa legislativa, já contava 
com a aprovação das comissões 
de Constituição e Justiça, Admi-
nistração e Educação. Mais do 
que tornar o Estado moderno 
e eficiente em leis e normas, o 
projeto propõe o fortalecimento 
da ciência e tecnologia. A gestão 
da nova política será feita pela 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), que passará 
a se denominar Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Eco-
nômico, da Ciência, da Tecnolo-
gia e da Inovação.

Olavo Bueno Oliveira, repre-
sentante da Sedec, destacou a 
importância da aprovação. “Es-
se é um momento histórico. O 
marco regulatório da ciência, 
tecnologia e inovação é uma 

grande conquista para o RN. 
Ele vai permitir a perfeita inte-
gração entre a área de pesqui-
sa e desenvolvimento com a in-
dustrial e isso vai permitir que o 
RN possa garantir recursos para 
essa área, como já acontece em 
outros estados”, disse.

O projeto de lei de iniciativa 
do Governo do Estado passou 
pelo processo de consulta públi-

ca e ampla discussão com atores 
e entidades do ecossistema esta-
dual de inovação, Fórum dos Rei-
tores das Universidades Públicas 
do Rio Grande do Norte e entida-
des de representação empresarial 
do Estado, bem como foi aprova-
do pelo Conselho Estadual de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Co-
necit/RN).

A coordenadora do Parque 

Tecnológico Augusto Severo e 
ex-reitora da UFRN, Ângela Pai-
va, destacou o esforço de longa 
data desses atores e a “luz para 
o desenvolvimento” que a apro-
vação do marco legal de ciência 
e tecnologia representa para o 
Rio Grande do Norte. “O RN é 
um estado com alto potencial 
de geração de conhecimento 
tecnológico. Acredito que tere-
mos um desenvolvimento eco-
nômico sustentável baseado na 
ciência, tecnologia e inovação”, 
destacou.

Para o diretor do Metrópole 
Digital, Rodrigo Romão, essa po-
lítica é “um instrumento capaz 
de colocar o RN, finalmente, na 
economia do conhecimento por 
meio do financiamento público 
de iniciativas voltadas para a ino-
vação e o empreendedorismo”. 
Também presente na reunião, 
Djalma Barbosa, diretor da Fiern, 
falou da importância da regula-
mentação do marco. “Para que o 
estado possa avançar em suas de-
mandas nesse mercado tecnoló-
gico”. 

Para Hermano Morais, PL é divisor de águas para o desenvolvimento do RN

Eleições 2022

PP fará encontro tático para definição 
de candidaturas e estratégias eleitorais

“O PP segue a ideia de 
que o planejamen-
to de toda e qualquer 

ação é essencial para o sucesso. 
Vamos discutir a pré-campa-
nha, a campanha em si e a pós-
-campanha. Tudo necessita de 
alinhamento, para que possa-
mos, todos, dar o nosso melhor 
no que propomos a ser: pessoas 
que representam outras pessoas 
e que proporcionam a transfor-
mação de realidades”, declarou 
o presidente estadual do Parti-
do Progressistas (PP) e deputa-
do federal Beto Rosado, sobre o 
Encontro Estadual com filiados e 
amigos da legenda, previsto para 
este sábado 28, em Natal.

“O objetivo é reunir as lide-
ranças da legenda no Rio Gran-

de do Norte e debater sobre as 
eleições de outubro, suas nu-
ances e discutir qual será o po-
sicionamento que o partido irá 
adotar na corrida pelas urnas, 
sobretudo, se apoiará algum 

pré-candidato ao governo do 
Estado ou se deixará seus filia-
dos livres. As definições políti-
cas avançam com a proximida-
de da abertura do calendário 
eleitoral. Portanto, planejar é 

preciso. Os próximos dias se-
rão essenciais para a consolida-
ção do nosso projeto”, disse Be-
to, em entrevista ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 24.

Para o presidente estadual 
do PP, esse encontro também 
será importante para que todos 
os novos filiados possam se co-
nhecer, conhecer o partido, su-
as características e seus obje-
tivos nas próximas eleições. “A 
integração é muito importante 
para um resultado satisfatório, 
temos uma nominata forte pa-
ra a disputa à Câmara Federal 
e alguns nomes são novatos na 
política. Essa integração servirá 
também para que todos se co-
nectem”, concluiu.

Também devem participar do 
evento a ex-governadora do Esta-
do Rosalba Ciarlini, os pré-can-
didatos a deputado federal, pre-
feitos, vice-prefeitos, vereadores, 

empresários e dirigentes partidá-
rios dos municípios do Rio Gran-
de do Norte.

NOMINATA. Pré-candidato à 
reeleição, Beto Rosado anunciou, 
no início de abril, a nominata de 
pré-candidatos à Câmara Fede-
ral pelo Partido Progressistas. “A 
nominata que disputará vaga 
na Câmara Federal segue forte e 
com um propósito, que é fortale-
cer o PP no Rio Grande do Norte. 
Vamos, juntos, fazer o Estado ca-
da vez mais forte”. Além do pró-
prio Beto, vão para a disputa pelo 
PP, a ex-vereadora de Caicó, Ma-
ra Costa; o ex-prefeito de Currais 
Novos, Zé Lins; Major Brilhante; 
o influencer Jerônimo do Sertão; 
Karla Veruska; Kerinho e Vavá. O 
partido ainda não apresentou os 
nomes que disputarão a Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Beto: “Próximos dias serão essenciais para a consolidação do nosso projeto”

ARQUIVO ALRN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Até 2025, o Rio Grande do 
Norte precisará qualificar 
87 mil pessoas em ocupa-

ções industriais, sendo 21 mil em 
formação inicial – para repor ina-
tivos e preencher novas vagas – e 
66 mil em formação continuada, 
para trabalhadores que devem se 
atualizar. 

Isso significa que, da necessi-
dade de formação nos próximos 
quatro anos, cerca de 76% serão 
em aperfeiçoamento. As ocupa-
ções industriais são aquelas que 
requerem conhecimentos tipi-
camente relacionados à produ-
ção industrial, mas estão presen-
tes também em outros setores da 
economia. 

O mercado de trabalho pas-
sa por uma transformação, oca-
sionada principalmente pelo uso 
de novas tecnologias e mudanças 
na cadeia produtiva; e, cada vez 
mais, o Brasil precisará investir 
em aperfeiçoamento e requalifi-
cação para que os profissionais 
estejam atualizados. 

Em todo o país, a demanda é 
de 9,6 milhões de trabalhadores 
qualificados. Os dados e a avalia-
ção são do Mapa do Trabalho In-
dustrial 2022-2025, estudo reali-
zado pelo Observatório Nacional 
da Indústria para identificar de-
mandas futuras por mão de obra 
e orientar a formação profissio-
nal de base industrial no país. A 
pesquisa é divulgada em meio a 
Semana da Indústria do Sistema 
FIERN, realizada de 23 a 28 de 
maio, em comemoração do Dia 
da Indústria (25). No Rio Gran-
de do Norte, uma programação 
diversificada traz ciclo de pales-
tras, ação social com serviços de 
saúde e SST, rodadas de negócios 
e show cultural (confira a progra-
mação http://bit.ly/3NrQjqh)

Em volume, ainda prevalecem 
as ocupações de nível de qualifi-
cação, que respondem por 74% 
do emprego industrial no Brasil 
hoje. Contudo, chama atenção 
o crescimento das ocupações de 
nível técnico e superior, que deve 
seguir como uma tendência. Isso 
ocorre por conta das mudanças 
organizacionais e tecnológicas, 
que fazem com que as empresas 
busquem profissionais de maior 
nível de formação, que saibam 
executar tarefas e resolver proble-
mas mais complexos. 

As áreas com maior demanda 
por formação são: Têxtil e Vestuá-
rio, Construção, Transversais, Lo-
gística e Transporte, e Metalme-
cânica. As ocupações transver-
sais são aquelas que permitem ao 

Rio Grande do Norte precisa 
qualificar 87 mil trabalhadores em 
ocupações industriais até 2025

Projeção é divulgada 
em meio a Semana da 

Indústria do Sistema 
FIERN, realizada de 
23 a 28 de maio, em 

comemoração ao Dia 
da Indústria

profissional atuar em diferentes 
áreas, como técnico em Seguran-
ça do Trabalho, técnico de Apoio 
em Pesquisa e Desenvolvimento 
e profissionais da Metrologia, por 
exemplo.

O diretor regional do SENAI-
-RN, entidade que integra o Sis-
tema FIERN, Rodrigo Diniz de 
Mello, considera que Mapa do 
Trabalho Industrial 2022-2025 
apresenta um rumo que a so-
ciedade precisa entender co-
mo fundamental para garantir 
o desenvolvimento econômico. 
“Também tem as informações 
necessárias para quem precisa se 
manter empregado ou conseguir 
uma oportunidade de trabalho”, 
afirma. “O SENAI do Rio Grande 
do Norte está atento a esses da-
dos e aos cenários nos quais esta-
mos inseridos.  Por isso, tem bus-
cado se preparar para as novas 
ocupações, se mantém atualiza-
do tecnologicamente e tem uma 
contribuição importante para 
preparar as pessoas que buscam 
inserção ou melhor colocação no 
ambiente industrial, neste mo-
mento pós-pandemia, no qual 
Estado apresenta setores aqueci-
dos, como o de energias”, acres-
centa.

Rodrigo Mello afirma também 
que as informações do Mapa dei-
xam uma mensagem aos que têm 
interesse na formação profissio-
nal. “Fica um recado para a socie-
dade: a cada dia cresce a demanda 
por tecnologia e qualificação. En-
tão, se alguém busca um posicio-

namento no mercado de trabalho, 
é importante procurar identificar 
a qualificação que desperta seu 
interesse, o setor industrial com 
o qual se identifica, e se preparar, 
qualificar para as oportunidades 
que virão”, destaca.

Esse é o caminho que trilha 
Helena Maria Félix de Melo, 46 
anos, a exemplo dos demais co-
legas que fizeram por dois anos 
o curso de Técnico em Têxtil, no 
SENAI Centro de Educação e Tec-
nologias Clóvis Motta. Ela já tra-
balha na indústria Vicunha, mas 
decidiu fazer o curso para am-
pliar o conhecimento pensando 
não só na atividade que já de-
sempenha, de instrutora dos aju-
dantes e operadores da fábrica, 

onde atua há 19 anos, mas tam-
bém para estar pronta para o pró-
ximo processo seletivo da empre-
sa. Com isso, esperar concorrer, 
com maiores chances de êxito, a 
uma possível ascensão. 

Helena Maria diz que fazer o 
curso no SENAI assegurou quali-
ficação em seu trabalho e se sente 
pronta a funções que exijam no-
vas capacitações técnicas após 
passar pela formação profissio-
nal do SENAI Clóvis Motta. A me-
lhoria na carreira e o constan-
te aprendizado sempre foi uma 
preocupação e isso se acentuou 
após conseguir uma vaga na Vi-
cunha. Ela entrou como ajudan-
te, depois passou a operadora e 
foi selecionada para a função de 

instrutora. “O curso que fiz recen-
temente foi importante, deu uma 
nova qualificação técnica”, avalia.

ESTIMATIVAS E CENÁRIOS. O 
SENAI é a principal instituição 
formadora em ocupações in-
dustriais no país. Para subsidiar 
a oferta de cursos, em sintonia 
com as demandas por mão de 
obra do setor produtivo, o Ob-
servatório Nacional da Indús-
tria desenvolveu a metodologia 
do Mapa do Trabalho Industrial, 
referência no Brasil. O estudo é 
uma projeção do emprego se-
torial que considera o contexto 
econômico, político e tecnológi-
co. Um dos diferenciais é a proje-
ção da demanda por formação a 
partir do emprego estimado pa-
ra os próximos anos.

Para esse cálculo, são levadas 
em conta as estimativas das ta-
xas de difusão das novas tecno-
logias nas empresas e das mu-
danças organizacionais nas ca-
deias produtivas, que orientam 
o cálculo da demanda por aper-
feiçoamento, e uma análise da 
trajetória ocupacional dos traba-
lhadores no mercado de traba-
lho formal, que subsidiam o cál-
culo da formação inicial. Um tra-
balho de inteligência de dados e 
prospectiva que deve subsidiar 
ações e políticas de emprego e 
educação profissional.

APRENDIZAGEM. O diretor-
-geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), Rafael Lucchesi, reconhece 
que a recuperação do mercado 
formal de trabalho será lenta em 
razão da retomada gradual das 
atividades econômicas no pós-
-pandemia. Para melhorar o nível 
e a qualidade do emprego e con-
tribuir para o progresso tecnoló-
gico e aumento da produtividade 
nas empresas, será indispensável 
priorizar o aperfeiçoamento de 
quem está empregado e de quem 
busca novas oportunidades.

“Estamos diante de um cená-
rio de baixo crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto), reformas 
estruturais paradas, como a tribu-
tária, eleições e altos índices de de-
semprego e informalidade. Nesse 
contexto, o Mapa surge para que 
possamos entender as transfor-
mações do mercado de trabalho e 
incentivar as pessoas a buscarem 
qualificação onde haverá empre-
go. E essa qualificação será recor-
rente ao longo da trajetória profis-
sional. Quem parar de estudar, vai 
ficar para trás”, avalia.

Senai é a principal instituição formadora em ocupações industriais no País

Da necessidade de formação nos próximos quatro anos, cerca de 76% serão em aperfeiçoamento

FIERN / REPRODUÇÃO

FIERN / REPRODUÇÃO
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Marco Legal da Ciência é aprovado e 
garante verbas para pesquisas no RN
Mais que tornar o Estado moderno e eficiente em leis e normas, projeto propõe o fortalecimento da ciência e tecnologia 

O plenário da Assembleia 
Legislativa do RN (ALRN) 
aprovou nesta terça-feira 

24, a Política Estadual do Desen-
volvimento Científico Tecnológi-
co e de Inovação do RN (PEDC-
TI/RN), que organiza o Sistema 
Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do RN (SECTI/RN), 
define procedimentos, normas 
e incentivos à inovação e a pes-
quisa científica e tecnológica no 
Estado. Conhecido como novo 
marco legal para a ciência no 
RN, o projeto de autoria do Po-
der Executivo tem como obje-
tivo tornar o Estado moderno e 
eficiente em leis e normas rela-
cionadas à ciência com vistas a 
garantir segurança jurídica nes-
sa área.

“Esse projeto é um divisor de 
águas para o desenvolvimento 
do RN”, destacou o deputado es-
tadual Hermano Morais (PV). A 
deputada Isolda Dantas (PT) afir-
mou que “hoje temos um estado 
que está mais do que pronto para 
se desenvolver na sua tecnologia”. 
Finalizando as manifestações fa-

voráveis a matéria, Getúlio Rego 
(PSDB) classificou como “indis-
pensável para que projetos sejam 
alavancados, a fim de aportar re-
cursos para um instrumento de 
crescimento do estado”.

O projeto, que foi encami-
nhado em fevereiro, pela gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), pa-
ra a casa legislativa, já contava 
com a aprovação das comissões 
de Constituição e Justiça, Admi-
nistração e Educação. Mais do 
que tornar o Estado moderno 
e eficiente em leis e normas, o 
projeto propõe o fortalecimento 
da ciência e tecnologia. A gestão 
da nova política será feita pela 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), que passará 
a se denominar Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Eco-
nômico, da Ciência, da Tecnolo-
gia e da Inovação.

Olavo Bueno Oliveira, repre-
sentante da Sedec, destacou a 
importância da aprovação. “Es-
se é um momento histórico. O 
marco regulatório da ciência, 
tecnologia e inovação é uma 

grande conquista para o RN. 
Ele vai permitir a perfeita inte-
gração entre a área de pesqui-
sa e desenvolvimento com a in-
dustrial e isso vai permitir que o 
RN possa garantir recursos para 
essa área, como já acontece em 
outros estados”, disse.

O projeto de lei de iniciativa 
do Governo do Estado passou 
pelo processo de consulta públi-

ca e ampla discussão com atores 
e entidades do ecossistema esta-
dual de inovação, Fórum dos Rei-
tores das Universidades Públicas 
do Rio Grande do Norte e entida-
des de representação empresarial 
do Estado, bem como foi aprova-
do pelo Conselho Estadual de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Co-
necit/RN).

A coordenadora do Parque 

Tecnológico Augusto Severo e 
ex-reitora da UFRN, Ângela Pai-
va, destacou o esforço de longa 
data desses atores e a “luz para 
o desenvolvimento” que a apro-
vação do marco legal de ciência 
e tecnologia representa para o 
Rio Grande do Norte. “O RN é 
um estado com alto potencial 
de geração de conhecimento 
tecnológico. Acredito que tere-
mos um desenvolvimento eco-
nômico sustentável baseado na 
ciência, tecnologia e inovação”, 
destacou.

Para o diretor do Metrópole 
Digital, Rodrigo Romão, essa po-
lítica é “um instrumento capaz 
de colocar o RN, finalmente, na 
economia do conhecimento por 
meio do financiamento público 
de iniciativas voltadas para a ino-
vação e o empreendedorismo”. 
Também presente na reunião, 
Djalma Barbosa, diretor da Fiern, 
falou da importância da regula-
mentação do marco. “Para que o 
estado possa avançar em suas de-
mandas nesse mercado tecnoló-
gico”. 

Para Hermano Morais, PL é divisor de águas para o desenvolvimento do RN

Eleições 2022

PP fará encontro tático para definição 
de candidaturas e estratégias eleitorais

“O PP segue a ideia de 
que o planejamen-
to de toda e qualquer 

ação é essencial para o sucesso. 
Vamos discutir a pré-campa-
nha, a campanha em si e a pós-
-campanha. Tudo necessita de 
alinhamento, para que possa-
mos, todos, dar o nosso melhor 
no que propomos a ser: pessoas 
que representam outras pessoas 
e que proporcionam a transfor-
mação de realidades”, declarou 
o presidente estadual do Parti-
do Progressistas (PP) e deputa-
do federal Beto Rosado, sobre o 
Encontro Estadual com filiados e 
amigos da legenda, previsto para 
este sábado 28, em Natal.

“O objetivo é reunir as lide-
ranças da legenda no Rio Gran-

de do Norte e debater sobre as 
eleições de outubro, suas nu-
ances e discutir qual será o po-
sicionamento que o partido irá 
adotar na corrida pelas urnas, 
sobretudo, se apoiará algum 

pré-candidato ao governo do 
Estado ou se deixará seus filia-
dos livres. As definições políti-
cas avançam com a proximida-
de da abertura do calendário 
eleitoral. Portanto, planejar é 

preciso. Os próximos dias se-
rão essenciais para a consolida-
ção do nosso projeto”, disse Be-
to, em entrevista ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 24.

Para o presidente estadual 
do PP, esse encontro também 
será importante para que todos 
os novos filiados possam se co-
nhecer, conhecer o partido, su-
as características e seus obje-
tivos nas próximas eleições. “A 
integração é muito importante 
para um resultado satisfatório, 
temos uma nominata forte pa-
ra a disputa à Câmara Federal 
e alguns nomes são novatos na 
política. Essa integração servirá 
também para que todos se co-
nectem”, concluiu.

Também devem participar do 
evento a ex-governadora do Esta-
do Rosalba Ciarlini, os pré-can-
didatos a deputado federal, pre-
feitos, vice-prefeitos, vereadores, 

empresários e dirigentes partidá-
rios dos municípios do Rio Gran-
de do Norte.

NOMINATA. Pré-candidato à 
reeleição, Beto Rosado anunciou, 
no início de abril, a nominata de 
pré-candidatos à Câmara Fede-
ral pelo Partido Progressistas. “A 
nominata que disputará vaga 
na Câmara Federal segue forte e 
com um propósito, que é fortale-
cer o PP no Rio Grande do Norte. 
Vamos, juntos, fazer o Estado ca-
da vez mais forte”. Além do pró-
prio Beto, vão para a disputa pelo 
PP, a ex-vereadora de Caicó, Ma-
ra Costa; o ex-prefeito de Currais 
Novos, Zé Lins; Major Brilhante; 
o influencer Jerônimo do Sertão; 
Karla Veruska; Kerinho e Vavá. O 
partido ainda não apresentou os 
nomes que disputarão a Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Beto: “Próximos dias serão essenciais para a consolidação do nosso projeto”
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Até 2025, o Rio Grande do 
Norte precisará qualificar 
87 mil pessoas em ocupa-

ções industriais, sendo 21 mil em 
formação inicial – para repor ina-
tivos e preencher novas vagas – e 
66 mil em formação continuada, 
para trabalhadores que devem se 
atualizar. 

Isso significa que, da necessi-
dade de formação nos próximos 
quatro anos, cerca de 76% serão 
em aperfeiçoamento. As ocupa-
ções industriais são aquelas que 
requerem conhecimentos tipi-
camente relacionados à produ-
ção industrial, mas estão presen-
tes também em outros setores da 
economia. 

O mercado de trabalho pas-
sa por uma transformação, oca-
sionada principalmente pelo uso 
de novas tecnologias e mudanças 
na cadeia produtiva; e, cada vez 
mais, o Brasil precisará investir 
em aperfeiçoamento e requalifi-
cação para que os profissionais 
estejam atualizados. 

Em todo o país, a demanda é 
de 9,6 milhões de trabalhadores 
qualificados. Os dados e a avalia-
ção são do Mapa do Trabalho In-
dustrial 2022-2025, estudo reali-
zado pelo Observatório Nacional 
da Indústria para identificar de-
mandas futuras por mão de obra 
e orientar a formação profissio-
nal de base industrial no país. A 
pesquisa é divulgada em meio a 
Semana da Indústria do Sistema 
FIERN, realizada de 23 a 28 de 
maio, em comemoração do Dia 
da Indústria (25). No Rio Gran-
de do Norte, uma programação 
diversificada traz ciclo de pales-
tras, ação social com serviços de 
saúde e SST, rodadas de negócios 
e show cultural (confira a progra-
mação http://bit.ly/3NrQjqh)

Em volume, ainda prevalecem 
as ocupações de nível de qualifi-
cação, que respondem por 74% 
do emprego industrial no Brasil 
hoje. Contudo, chama atenção 
o crescimento das ocupações de 
nível técnico e superior, que deve 
seguir como uma tendência. Isso 
ocorre por conta das mudanças 
organizacionais e tecnológicas, 
que fazem com que as empresas 
busquem profissionais de maior 
nível de formação, que saibam 
executar tarefas e resolver proble-
mas mais complexos. 

As áreas com maior demanda 
por formação são: Têxtil e Vestuá-
rio, Construção, Transversais, Lo-
gística e Transporte, e Metalme-
cânica. As ocupações transver-
sais são aquelas que permitem ao 

Rio Grande do Norte precisa 
qualificar 87 mil trabalhadores em 
ocupações industriais até 2025

Projeção é divulgada 
em meio a Semana da 

Indústria do Sistema 
FIERN, realizada de 
23 a 28 de maio, em 

comemoração ao Dia 
da Indústria

profissional atuar em diferentes 
áreas, como técnico em Seguran-
ça do Trabalho, técnico de Apoio 
em Pesquisa e Desenvolvimento 
e profissionais da Metrologia, por 
exemplo.

O diretor regional do SENAI-
-RN, entidade que integra o Sis-
tema FIERN, Rodrigo Diniz de 
Mello, considera que Mapa do 
Trabalho Industrial 2022-2025 
apresenta um rumo que a so-
ciedade precisa entender co-
mo fundamental para garantir 
o desenvolvimento econômico. 
“Também tem as informações 
necessárias para quem precisa se 
manter empregado ou conseguir 
uma oportunidade de trabalho”, 
afirma. “O SENAI do Rio Grande 
do Norte está atento a esses da-
dos e aos cenários nos quais esta-
mos inseridos.  Por isso, tem bus-
cado se preparar para as novas 
ocupações, se mantém atualiza-
do tecnologicamente e tem uma 
contribuição importante para 
preparar as pessoas que buscam 
inserção ou melhor colocação no 
ambiente industrial, neste mo-
mento pós-pandemia, no qual 
Estado apresenta setores aqueci-
dos, como o de energias”, acres-
centa.

Rodrigo Mello afirma também 
que as informações do Mapa dei-
xam uma mensagem aos que têm 
interesse na formação profissio-
nal. “Fica um recado para a socie-
dade: a cada dia cresce a demanda 
por tecnologia e qualificação. En-
tão, se alguém busca um posicio-

namento no mercado de trabalho, 
é importante procurar identificar 
a qualificação que desperta seu 
interesse, o setor industrial com 
o qual se identifica, e se preparar, 
qualificar para as oportunidades 
que virão”, destaca.

Esse é o caminho que trilha 
Helena Maria Félix de Melo, 46 
anos, a exemplo dos demais co-
legas que fizeram por dois anos 
o curso de Técnico em Têxtil, no 
SENAI Centro de Educação e Tec-
nologias Clóvis Motta. Ela já tra-
balha na indústria Vicunha, mas 
decidiu fazer o curso para am-
pliar o conhecimento pensando 
não só na atividade que já de-
sempenha, de instrutora dos aju-
dantes e operadores da fábrica, 

onde atua há 19 anos, mas tam-
bém para estar pronta para o pró-
ximo processo seletivo da empre-
sa. Com isso, esperar concorrer, 
com maiores chances de êxito, a 
uma possível ascensão. 

Helena Maria diz que fazer o 
curso no SENAI assegurou quali-
ficação em seu trabalho e se sente 
pronta a funções que exijam no-
vas capacitações técnicas após 
passar pela formação profissio-
nal do SENAI Clóvis Motta. A me-
lhoria na carreira e o constan-
te aprendizado sempre foi uma 
preocupação e isso se acentuou 
após conseguir uma vaga na Vi-
cunha. Ela entrou como ajudan-
te, depois passou a operadora e 
foi selecionada para a função de 

instrutora. “O curso que fiz recen-
temente foi importante, deu uma 
nova qualificação técnica”, avalia.

ESTIMATIVAS E CENÁRIOS. O 
SENAI é a principal instituição 
formadora em ocupações in-
dustriais no país. Para subsidiar 
a oferta de cursos, em sintonia 
com as demandas por mão de 
obra do setor produtivo, o Ob-
servatório Nacional da Indús-
tria desenvolveu a metodologia 
do Mapa do Trabalho Industrial, 
referência no Brasil. O estudo é 
uma projeção do emprego se-
torial que considera o contexto 
econômico, político e tecnológi-
co. Um dos diferenciais é a proje-
ção da demanda por formação a 
partir do emprego estimado pa-
ra os próximos anos.

Para esse cálculo, são levadas 
em conta as estimativas das ta-
xas de difusão das novas tecno-
logias nas empresas e das mu-
danças organizacionais nas ca-
deias produtivas, que orientam 
o cálculo da demanda por aper-
feiçoamento, e uma análise da 
trajetória ocupacional dos traba-
lhadores no mercado de traba-
lho formal, que subsidiam o cál-
culo da formação inicial. Um tra-
balho de inteligência de dados e 
prospectiva que deve subsidiar 
ações e políticas de emprego e 
educação profissional.

APRENDIZAGEM. O diretor-
-geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), Rafael Lucchesi, reconhece 
que a recuperação do mercado 
formal de trabalho será lenta em 
razão da retomada gradual das 
atividades econômicas no pós-
-pandemia. Para melhorar o nível 
e a qualidade do emprego e con-
tribuir para o progresso tecnoló-
gico e aumento da produtividade 
nas empresas, será indispensável 
priorizar o aperfeiçoamento de 
quem está empregado e de quem 
busca novas oportunidades.

“Estamos diante de um cená-
rio de baixo crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto), reformas 
estruturais paradas, como a tribu-
tária, eleições e altos índices de de-
semprego e informalidade. Nesse 
contexto, o Mapa surge para que 
possamos entender as transfor-
mações do mercado de trabalho e 
incentivar as pessoas a buscarem 
qualificação onde haverá empre-
go. E essa qualificação será recor-
rente ao longo da trajetória profis-
sional. Quem parar de estudar, vai 
ficar para trás”, avalia.

Senai é a principal instituição formadora em ocupações industriais no País
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICA PRÉVIA 

 
ALTA RESORT PIPA, (CNPJ 44.267.986/0001-36), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LSP (Licença Simplificada 
Prévia) para Condomínio Residencial, localizada na Avenida Baia dos Golfinhos, S/N, Praia da Pipa - 
Tibau do Sul-RN, CEP 59.178-000. 

Felipe Nobrega Tavares Melo 
Sócio Administrador 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 30/05/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo conferência, para 
deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação e aprovação do Estatuto Social da 
Empresa e suas alterações, com base nas Leis 6.404/76 e 13.303/2016.

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
KEYTSON LOPES DE SOUZA CPF: 083.884.944-06, 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 na Rua Osorio Augusto de Oliveira, 1000, Paraiso, Pau dos 
Ferros/RN. CEP. 59900-000. 

KEYTSON LOPES DE SOUZA  
Representante Legal 

 

 
 

 
CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEPAN MADEIREIRAS LTDA, CNPJ: 13.136.334/0001-39, 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 validade: 23/05/2024, para Comercialização de Madeira (sem 
beneficiamento), localizada na Rua Dr. Pedro Matos, 1230, Auta de Souza, Macaíba/RN; 
 

ROBERTA PANCIERI 
PROPRIETARIA 

 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420046983 5 – CNPJ: 09.295.217/0001-40 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a 
REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede da sociedade localizada na Rua Cicero Santos, S/N, Lote 238F, Quadra 73, Ponta 
Negra - Natal/RN, CEP. 59.092-555, com primeira chamada às 09h30 do dia 20 de junho de 2022, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e aprovação das contas do administrador, do balanço patrimonial e do Resultado 
econômico-financeiro da empresa relativo aos exercícios de 2019, 2020 a 2021. 

2. Alteração dos poderes do administrador; 
3. Planejamento futuro da sociedade e direção que a mesma deverá tomar, dentre outros 

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-169045/TEC/RLO-1109 com validade 20/05/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: A1-LV: INÍCIO: MV-2-LV (9.378.235,60 mN; 662.570,40 mE); 
TÉRMINO (9.378.262,00 mN; 659.934,00 mE) ao poço 7-LV-0045-RN, com 2.722,00 metros; A2-LV: INÍCIO: MV-1-
LV (9.378.896,10 mN; 662.825,70 mE); TÉRMINO (9.378.999,00 mN; 660.446,00 mE) ao poço 7-LV-0043-RN, com 
2.868,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-172079/TEC/RLS-0403 com validade 23/05/2025 para 16 (dezesseis) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: INÍCIO: A8: MV-RFQ-0001 (9.396.520,10 mN; 640.151,80 mE); 
TÉRMINO: 8-RFQ-0026D-RN (9.396.214,00 m N; 640.064,00 mE), com 389,14 metros; INÍCIO: A9: MV-RFQ-0002 
(9.396.933,05 mN; 639.427,75 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0018D-RN (9.397.288,00 mN; 639.437,00 mE), com 326,40 
metros; INÍCIO: A11: MV-RFQ-0003 (9.396.729,55 mN; 639.835,93 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0033D-RN 
(9.396.901,00 mN; 639.747,00 mE), com 157,66 metros; INÍCIO: A12: MV-RFQ-0004 (9.396.759,03 mN; 640.079,43 
mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0011D-RN (9.397.229,18 mN; 639.905,45 mE), com 456,70 metros; INÍCIO: A13: MV-RFQ-
0005 (9.397.017,42 mN; 639.995,65 mE); TÉRMINO: 7- RFQ-0024D-RN (9.397.038,00 mN; 639.745,00 mE), com 
219,26 metros; INÍCIO: A14: 3-RFQ-0006-RN (9.397.302,00 mN; 640.245,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0016D-RN 
(9.397.014,00 mN; 640.239,00 mE), com 238,74 metros; INÍCIO: A15: 7-RFQ-0015D-RN (9.396.713,00 mN; 
640.376,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0036D-RN (9.396.993,00 mN; 640.499,00 mE), com 221,87 metros; INÍCIO: 
A16: 7-RFQ-0015D-RN (9.396.713,00 mN; 640.376,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0029D-RN (9.396.740,00 mN; 
640.175,00 mE), com 130,78 metros; INÍCIO: A17: MV-RFQ-0007-RN (9.397.118,28 mN; 640.185,58 mE); 
TÉRMINO: 7-RFQ-0035D-RN (9.397.146,00 mN; 640.029,00 mE), com 167,90 metros; INÍCIO: A18: MV-0008-RFQ 
(9.396.732,96 mN; 640.932,13 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0028D-RN (9.397.154,00 mN; 640.576,00 mE), com 487,69 
metros; INÍCIO: A19: MV-0009-RFQ (9.396.894,16 mN; 640.794,52 mE); TÉRMINO: 8- RFQ-0027D-RN 
(9.397.301,74 mN; 640.889,76 mE), com 350,47 metros; INÍCIO: A20: 7-RFQ-0014D-RN (9.396.630,00 mN; 
640.861,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0023D-RN (9.396.223,00 mN; 640.837,00 mE), com 327,60 metros; INÍCIO: 
A23: MV-0011-RFQ (9.396.386,18 mN; 642.081,70 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0022D-RN (9.396.716,00 mN; 
641.800,00 mE), com 388,02 metros; INÍCIO: A24: MV-0012-RFQ (9.396.501,49 mN; 642.229,87 mE); TÉRMINO: 4-
RFQ-0007D-RN (9.396.472,00 mN; 642.669,00 mE), com 469,08 metros; INÍCIO: A25: MV-0013-RFQ (9.396.697,16 
mN; 642.306,60 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0017D-RN (9.396.897,00 mN; 641.982,00 mE), com 325,28 metros; e 
INÍCIO: A30: MV-0014-RFQ (9.396.524,51 mN; 640.439,71 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0016D-RN (9.397.014,00 mN; 
640.239,00 mE), com 498,38 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), Município de 
Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-178139/TEC/RLO-0093 com validade 17/09/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-LOR-0079-RN: 9.390.047,90 mN; 666.310,60 mE, com 2.418,55 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR-A (9.389.628,00 mN; 667.701,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção 
de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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Intenção de consumo 
das famílias avança pelo 
quinto mês consecutivo
Indicador calculado pela CNC avançou 4,4% em maio ante abril 

Mesmo com o desafio da 
inflação e dos juros al-
tos, a Intenção de Con-

sumo das Famílias (ICF) apre-
sentou, em maio, a quinta alta 
mensal consecutiva e a mais in-
tensa do ano, de 4,4%. Apesar de 
ainda estar abaixo do nível de sa-
tisfação (100 pontos), registran-
do 79,5 pontos, o índice apura-
do pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) alcançou o 
maior patamar desde maio de 
2020, com crescimento de 17,7% 
na comparação anual.

Todos os componentes do 
ICF apresentaram alta, com des-
taque para Emprego Atual, que 
registrou a maior pontuação, 
105,8, com variação mensal po-
sitiva de 4,1%. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, lem-
bra que dados têm apontado ge-
ração líquida contínua de vagas 
no mercado de trabalho, o que 
ocasiona esse resultado. “Des-
de agosto do ano passado, as 
famílias vêm se sentindo cada 
vez mais seguras nos seus em-
pregos e têm percebido melho-
ra em seus rendimentos, devido 
ao crescimento das contratações 
no mercado de trabalho formal”.

Isso pode ser percebido pelo 
aumento de famílias que consi-
deraram a renda melhor do que 

há um ano, atingindo 24,5%, a 
maior proporção desde maio de 
2020 (28,6%). Contudo, mesmo 
com melhor percepção sobre o 
nível de emprego, a análise in-
dica cautela quanto à perspec-
tiva de consumo no curto pra-
zo, com aumento de 47,8% para 
48,0% da parcela de famílias que 
pretendem reduzir suas com-
pras nos próximos três meses.

No recorte por renda, as famí-
lias que ganham até dez salários 
mínimos apresentaram aumen-
to mensal de 4,8% na intenção de 
consumo, registrando 76,3 pontos, 
enquanto entre as que ganham 
acima de dez salários o crescimen-
to foi de 2,8%, alcançando 94,8 

pontos. Na comparação com maio 
de 2021, os dois grupos apresenta-
ram incremento de 18,5% e 15,3%, 
respectivamente.

A economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Catari-
na Carneiro da Silva, alerta, no 
entanto, que ambos os índices 
se encontraram abaixo do nível 
de satisfação, com destaque para 
as famílias de menor renda, por 
conta do maior impacto, das al-
tas de preço de itens básicos em 
seus orçamentos. “Os números, 
contudo, revelam que a parcela 
da população com ganhos infe-
riores possui maior expectativa 
sobre a desaceleração da inflação 
nos próximos meses”, observa.

Recuperação do mercado de trabalho aumenta poder de compra do povo

Empreendedor

Sindivarejo Nova Cruz participa da 
Semana do MEI, realizada pelo Sebrae

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Nova Cruz, 
filiado a Fecomércio RN, 

esteve presente na Semana do 
Microempreendedor Individual 
(MEI) na unidade Sesc do muni-
cípio. Cerca de 300 pessoas, en-
tre elas, alunos do EJA do Sesc, 
que atuam no empreendedoris-
mo local, participaram do even-
to, que contou com a palestra 

oferecida pelo Sindivarejo Nova 
Cruz sobre vendas para novos 
negócios. “A ideia foi unir forças 
para fortalecer o comércio local 
e impulsionar os negócios”, dis-
se a presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Nova Cruz 
(Sindivarejo Nova Cruz), Márcia 
Cristina Soares.

Promovido anualmente pe-
lo Sebrae, a Semana do MEI 

contou com a parceria do Sin-
divarejo e da Fecomércio RN, 
oferecendo uma programação 
ampla de oficinas, palestras e 
atendimento especializado pa-
ra os microempreendedores 
de Nova Cruz. As atividades da 
13ª edição da Semana do MEI 
ocorreram também em vários 
municípios de todas as regiões 
potiguares. 

JOSÉ ALDENIR
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Chuvas: Defesa Civil intensi� ca 
monitoramento em áreas de risco 
Natal registrou segunda-feira de chuva forte, raio e trovão; chuvas devem diminuir no Oeste e Central potiguar

A Defesa Civil trabalha com 
equipe de plantão 24 ho-
ras, diariamente, para 

atendimento de ocorrências, 
monitoramentos e trabalhos 
preventivos nas áreas de risco da 
cidade. Sempre que alertas são 
emitidos pelos órgãos de moni-
toramento climático, o trabalho 
é intensificado, visando prevenir 
danos à população. 

Nesta segunda-feira 23, dian-
te das previsões com possibili-
dade de ocorrência de chuvas 
mais intensas, as equipes redo-
braram as atenções, tendo vis-
toriado as principais lagoas de 
captação da cidade. Na ocasião 
constatou-se que todas estavam 
com seus equipamentos funcio-
nando normalmente, com ní-
veis de água entre baixo e médio. 

À noite foi acrescentada uma 

equipe extra ao plantão, porém 
não foi registrado nenhum cha-
mado do Centro de Operações 
de Segurança Pública – CIOSP. A 
Defesa Civil continuará atenta e 
orienta a população a observar 
os eventuais sinais de risco no 
seu entorno: nas áreas de mor-
ro ou encosta, observar sinais de 
afundamento de piso, fissuras 
ou rachaduras nas paredes, in-
clinação de postes; nas áreas de 
alagamento observar os níveis 
de água nas lagoas de captação.

A presença de lixo ou entupi-
mento de bueiros também é um 
fator problemático, e, sempre 
que identificada qualquer situ-
ação de risco, a população deve 
acionar imediatamente a Defe-
sa Civil através do Ciosp, ligando 
para o 190, e fazer o registro da 
situação.

FRENTE FRIA. Nesta segun-
da-feira 23, Natal - e Região Me-
tropolitana-  presenciou uma 
grande quantidade de chuva, 
com raios e trovões. A capital te-
ve chuvas de 47,2mm. As aná-
lises do Sistema de Monitora-
mento da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn) indicam que as 
pancadas de chuvas que caíram 
no Rio Grande do Norte, ainda 
no fim de semana, decorreram 
da influência da frente fria vinda 
das regiões Sul e Sudeste do país. 

Alguns municípios registra-
ram no período de sexta-feira 
20 às 7h15, até o mesmo horário 
desta segunda-feira 23, acumu-
lados superiores a 100 milíme-
tros (mm). 

“A massa de ar frio que veio 
das regiões Sul e Sudeste do Bra-

sil causou instabilidades atmos-
féricas na região Nordeste, oca-
sionando a formação de nuvens 
e ocorrência de chuvas em di-
versos estados da região, como 
foi o caso do Rio Grande do Nor-
te“, explicou o chefe da unidade 
de Meteorologia da Emparn, Gil-
mar Bristot.

A previsão é de diminuição 
das chuvas na região Oeste e 
Central Potiguar, com o fim da 
estação chuvosa no semiárido, e 
o aumento de chuvas nos próxi-
mos dias no Leste e Agreste, de-
vido ao início do período chu-
voso nessas regiões. “Nesse pe-
ríodo do ano, de maio até agos-
to, inicia o período chuvoso nas 
regiões Leste e Agreste do RN. O 
potiguar pode esperar bons vo-
lumes durante o mês de junho”, 
disse Gilmar. 

é a quantidade de 
chuva registrada 
em Natal nesta 
segunda-feira 23

47,2 mm

Acumulado

Com alerta de chuvas, Defesa Civil 
intensifi cou trabalho preventivo em

 áreas de risco na capital potiguar
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICA PRÉVIA 

 
ALTA RESORT PIPA, (CNPJ 44.267.986/0001-36), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LSP (Licença Simplificada 
Prévia) para Condomínio Residencial, localizada na Avenida Baia dos Golfinhos, S/N, Praia da Pipa - 
Tibau do Sul-RN, CEP 59.178-000. 

Felipe Nobrega Tavares Melo 
Sócio Administrador 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 30/05/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo conferência, para 
deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação e aprovação do Estatuto Social da 
Empresa e suas alterações, com base nas Leis 6.404/76 e 13.303/2016.

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
KEYTSON LOPES DE SOUZA CPF: 083.884.944-06, 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 na Rua Osorio Augusto de Oliveira, 1000, Paraiso, Pau dos 
Ferros/RN. CEP. 59900-000. 

KEYTSON LOPES DE SOUZA  
Representante Legal 

 

 
 

 
CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEPAN MADEIREIRAS LTDA, CNPJ: 13.136.334/0001-39, 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 validade: 23/05/2024, para Comercialização de Madeira (sem 
beneficiamento), localizada na Rua Dr. Pedro Matos, 1230, Auta de Souza, Macaíba/RN; 
 

ROBERTA PANCIERI 
PROPRIETARIA 

 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420046983 5 – CNPJ: 09.295.217/0001-40 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a 
REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede da sociedade localizada na Rua Cicero Santos, S/N, Lote 238F, Quadra 73, Ponta 
Negra - Natal/RN, CEP. 59.092-555, com primeira chamada às 09h30 do dia 20 de junho de 2022, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e aprovação das contas do administrador, do balanço patrimonial e do Resultado 
econômico-financeiro da empresa relativo aos exercícios de 2019, 2020 a 2021. 

2. Alteração dos poderes do administrador; 
3. Planejamento futuro da sociedade e direção que a mesma deverá tomar, dentre outros 

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-169045/TEC/RLO-1109 com validade 20/05/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: A1-LV: INÍCIO: MV-2-LV (9.378.235,60 mN; 662.570,40 mE); 
TÉRMINO (9.378.262,00 mN; 659.934,00 mE) ao poço 7-LV-0045-RN, com 2.722,00 metros; A2-LV: INÍCIO: MV-1-
LV (9.378.896,10 mN; 662.825,70 mE); TÉRMINO (9.378.999,00 mN; 660.446,00 mE) ao poço 7-LV-0043-RN, com 
2.868,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-172079/TEC/RLS-0403 com validade 23/05/2025 para 16 (dezesseis) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensão, respectivamente: INÍCIO: A8: MV-RFQ-0001 (9.396.520,10 mN; 640.151,80 mE); 
TÉRMINO: 8-RFQ-0026D-RN (9.396.214,00 m N; 640.064,00 mE), com 389,14 metros; INÍCIO: A9: MV-RFQ-0002 
(9.396.933,05 mN; 639.427,75 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0018D-RN (9.397.288,00 mN; 639.437,00 mE), com 326,40 
metros; INÍCIO: A11: MV-RFQ-0003 (9.396.729,55 mN; 639.835,93 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0033D-RN 
(9.396.901,00 mN; 639.747,00 mE), com 157,66 metros; INÍCIO: A12: MV-RFQ-0004 (9.396.759,03 mN; 640.079,43 
mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0011D-RN (9.397.229,18 mN; 639.905,45 mE), com 456,70 metros; INÍCIO: A13: MV-RFQ-
0005 (9.397.017,42 mN; 639.995,65 mE); TÉRMINO: 7- RFQ-0024D-RN (9.397.038,00 mN; 639.745,00 mE), com 
219,26 metros; INÍCIO: A14: 3-RFQ-0006-RN (9.397.302,00 mN; 640.245,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0016D-RN 
(9.397.014,00 mN; 640.239,00 mE), com 238,74 metros; INÍCIO: A15: 7-RFQ-0015D-RN (9.396.713,00 mN; 
640.376,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0036D-RN (9.396.993,00 mN; 640.499,00 mE), com 221,87 metros; INÍCIO: 
A16: 7-RFQ-0015D-RN (9.396.713,00 mN; 640.376,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0029D-RN (9.396.740,00 mN; 
640.175,00 mE), com 130,78 metros; INÍCIO: A17: MV-RFQ-0007-RN (9.397.118,28 mN; 640.185,58 mE); 
TÉRMINO: 7-RFQ-0035D-RN (9.397.146,00 mN; 640.029,00 mE), com 167,90 metros; INÍCIO: A18: MV-0008-RFQ 
(9.396.732,96 mN; 640.932,13 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0028D-RN (9.397.154,00 mN; 640.576,00 mE), com 487,69 
metros; INÍCIO: A19: MV-0009-RFQ (9.396.894,16 mN; 640.794,52 mE); TÉRMINO: 8- RFQ-0027D-RN 
(9.397.301,74 mN; 640.889,76 mE), com 350,47 metros; INÍCIO: A20: 7-RFQ-0014D-RN (9.396.630,00 mN; 
640.861,00 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0023D-RN (9.396.223,00 mN; 640.837,00 mE), com 327,60 metros; INÍCIO: 
A23: MV-0011-RFQ (9.396.386,18 mN; 642.081,70 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0022D-RN (9.396.716,00 mN; 
641.800,00 mE), com 388,02 metros; INÍCIO: A24: MV-0012-RFQ (9.396.501,49 mN; 642.229,87 mE); TÉRMINO: 4-
RFQ-0007D-RN (9.396.472,00 mN; 642.669,00 mE), com 469,08 metros; INÍCIO: A25: MV-0013-RFQ (9.396.697,16 
mN; 642.306,60 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0017D-RN (9.396.897,00 mN; 641.982,00 mE), com 325,28 metros; e 
INÍCIO: A30: MV-0014-RFQ (9.396.524,51 mN; 640.439,71 mE); TÉRMINO: 7-RFQ-0016D-RN (9.397.014,00 mN; 
640.239,00 mE), com 498,38 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), Município de 
Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-178139/TEC/RLO-0093 com validade 17/09/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-LOR-0079-RN: 9.390.047,90 mN; 666.310,60 mE, com 2.418,55 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC) LOR-A (9.389.628,00 mN; 667.701,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção 
de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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Natal registrou segunda-feira de chuva forte, raio e trovão; chuvas devem diminuir no Oeste e Central potiguar

A Defesa Civil trabalha com 
equipe de plantão 24 ho-
ras, diariamente, para 

atendimento de ocorrências, 
monitoramentos e trabalhos 
preventivos nas áreas de risco da 
cidade. Sempre que alertas são 
emitidos pelos órgãos de moni-
toramento climático, o trabalho 
é intensificado, visando prevenir 
danos à população. 

Nesta segunda-feira 23, dian-
te das previsões com possibili-
dade de ocorrência de chuvas 
mais intensas, as equipes redo-
braram as atenções, tendo vis-
toriado as principais lagoas de 
captação da cidade. Na ocasião 
constatou-se que todas estavam 
com seus equipamentos funcio-
nando normalmente, com ní-
veis de água entre baixo e médio. 

À noite foi acrescentada uma 

equipe extra ao plantão, porém 
não foi registrado nenhum cha-
mado do Centro de Operações 
de Segurança Pública – CIOSP. A 
Defesa Civil continuará atenta e 
orienta a população a observar 
os eventuais sinais de risco no 
seu entorno: nas áreas de mor-
ro ou encosta, observar sinais de 
afundamento de piso, fissuras 
ou rachaduras nas paredes, in-
clinação de postes; nas áreas de 
alagamento observar os níveis 
de água nas lagoas de captação.

A presença de lixo ou entupi-
mento de bueiros também é um 
fator problemático, e, sempre 
que identificada qualquer situ-
ação de risco, a população deve 
acionar imediatamente a Defe-
sa Civil através do Ciosp, ligando 
para o 190, e fazer o registro da 
situação.

FRENTE FRIA. Nesta segun-
da-feira 23, Natal - e Região Me-
tropolitana-  presenciou uma 
grande quantidade de chuva, 
com raios e trovões. A capital te-
ve chuvas de 47,2mm. As aná-
lises do Sistema de Monitora-
mento da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn) indicam que as 
pancadas de chuvas que caíram 
no Rio Grande do Norte, ainda 
no fim de semana, decorreram 
da influência da frente fria vinda 
das regiões Sul e Sudeste do país. 

Alguns municípios registra-
ram no período de sexta-feira 
20 às 7h15, até o mesmo horário 
desta segunda-feira 23, acumu-
lados superiores a 100 milíme-
tros (mm). 

“A massa de ar frio que veio 
das regiões Sul e Sudeste do Bra-

sil causou instabilidades atmos-
féricas na região Nordeste, oca-
sionando a formação de nuvens 
e ocorrência de chuvas em di-
versos estados da região, como 
foi o caso do Rio Grande do Nor-
te“, explicou o chefe da unidade 
de Meteorologia da Emparn, Gil-
mar Bristot.

A previsão é de diminuição 
das chuvas na região Oeste e 
Central Potiguar, com o fim da 
estação chuvosa no semiárido, e 
o aumento de chuvas nos próxi-
mos dias no Leste e Agreste, de-
vido ao início do período chu-
voso nessas regiões. “Nesse pe-
ríodo do ano, de maio até agos-
to, inicia o período chuvoso nas 
regiões Leste e Agreste do RN. O 
potiguar pode esperar bons vo-
lumes durante o mês de junho”, 
disse Gilmar. 

é a quantidade de 
chuva registrada 
em Natal nesta 
segunda-feira 23

47,2 mm

Acumulado

Com alerta de chuvas, Defesa Civil 
intensifi cou trabalho preventivo em

 áreas de risco na capital potiguar
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Ontem, das 
6h30 às 7h, fi-
zemos uma 

entrevista na 96 FM, 
no programa “O Po-
vo no Rádio”, com o 
mais novo e compe-
tente presidente do 
partido Republica-
nos, Victor Hugo. Ele 
falou do crescimen-
to do partido a nível 
nacional, com au-
mento do número de prefeitos e vereadores filiados, e da 
formação das nominatas para deputado estadual e fede-
ral. Para federal, o partido tem como pré-candidatos Már-
cia Maia, Jaime Calado e o próprio talentoso Victor Hugo. 
Recentemente, ele reuniu-se com 45 deputados federais 
em Brasília e conseguiu a liberação do Auxílio Brasil do 
Governo Federal, junto ao Ministério das Cidades, bene-
ficiando 450 mil famílias de pescadores em todo o Brasil, 
com destaque para 21 mil famílias de pescadores em nos-
so Estado. Victor continua visitando todos os municípios.

DIVULGAÇÃO

TRANSPORTE. Depois de 22 
linhas suspensas, as empresas de 
ônibus suspenderam mais duas 
linhas. As empresas devolveram 
a operação para o município. 
Desta vez, o bairro de Gramoré 
foi um dos mais prejudicados. 
Este problema só tem uma solu-
ção: é o prefeito arcar com as gra-
tuidades e voltar a circular com 
100% das frotas. Ou o aumento 
das passagens. O resto é só espe-
culação e a população mais po-
bre pagando por isso.

ASSEMBLEIA/CÂMARA. A de-
putada Eudiane Macedo está pa-

ra apresentar no plenário da As-
sembleia um projeto de lei para 
que, se empresas terceirizadas 
atrasarem mais de 30 dias o sa-
lário do seus funcionários, terão 
contrato com o Estado rescin-
dido sem nenhum pagamento. 
Além disso, elas ficariam proibi-
das de prestar serviço a qualquer 
município do Estado. Projeto se-
melhante está sendo apresenta-
do pelo presidente da Câmara,  
Paulinho Freire, para proteger os 
servidores terceirizados de Natal 
de empresas que recebem os sa-
lários dos servidores e não repas-
sam. Parabéns!

GRUPO ANJOS E RESGATE. O grupo de 
vigilantes e bombeiros civis vem fazendo 
um excelente trabalho dando cobertura 
a eventos como casamentos, aniversá-
rios, reuniões políticas e campeonatos 
de futebol. Recentemente, fez toda uma 
cobertura em um muito organizado fes-
tival de jiu-jitsu no Palácio dos Esportes. 
Parabéns ao grupo e obrigado pelo ca-
rinho que tem com este comunicador e 
jornalista popular.

PAGAMENTO ATRASADO. A governa-
dora do Estado, Fátima Bezerra, pagou 
ontem a última folha de salários atrasados 
deixados pelo ex-governador Robinson 
Farias. A folha foi para os que recebiam 
acima de R$ 6.000, referente a dezembro 
de 2018. Com este pagamento, a Governa-
dora quita as 4 folhas em atraso deixadas 
pelo governo Robinson.

ELEIÇÕES 2022. O pré-candidato à 
presidência João Doria desistiu da dispu-
ta, dizendo torcer para que toda a direita 
se una e ache um nome de consenso para 
enfrentar o PT.

ENTREVISTA
SENADO. O PSB pede ao PT para que Rafael Motta seja indicado pré-

-candidato a senador ao lado de Fátima Bezerra. Fatima não diz sim ou 
não, pois esse mesmo pedido tem sido feito pelo PDT de Carlos Eduardo. 
Os componentes do PT estão divididos. A maioria torce por Rafael e ou-
tra parte por Carlos Eduardo. Essa divisão coloca o pré-candidato Rogé-
rio Marinho em primeiro lugar, com apoio do ministro Fábio Faria, presi-
dente da Assembleia Ezequiel Ferreira e presidente Jair Bolsonaro. Rogério 
disputa em primeiro lugar e é o único para enfrentar o PT.

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

RN registra 6.470 casos 
de AIDS em uma década

O Rio Grande do Norte, en-
tre 2011 e 2021, apresentou 
6.470 casos de AIDS, sendo 

64 casos de AIDS em menores de 
cinco anos, 1.057 gestantes infecta-
das pelo HIV, 1.068 crianças expos-
tas ao HIV. O estado teve registrados 
6.906 casos de infecção pelo HIV e 
1.404 óbitos por AIDS. Os dados são 
do boletim HIV/AIDS emitido este 
mês pelo Programa Estadual de IST, 
AIDS e Hepatites Virais da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública (Sesap).

Nesse período, percebe-se um 
crescimento de 36,8% no registro 
de casos de AIDS, de 28,8% nos ca-
sos de infecção pelo HIV, de 74% no 
número de casos de gestantes infec-
tadas pelo HIV, de 203,2% na identi-
ficação de crianças expostas ao HIV 
e de 19,4% na ocorrência de óbitos 
por AIDS.

No entanto, a notificação de ca-
sos de AIDS em menores de cinco 
anos apresentou uma redução de 
100%. De acordo com Gislainhy Ali-
ne Pires da Silva, responsável téc-
nica do Programa Estadual de IST, 
AIDS e Hepatites Virais, nos últimos 
dez anos percebe-se importante va-
riação no número de casos notifica-

dos de AIDS no estado. “Entretan-
to quando comparados os anos de 
2011 e 2021, verifica-se um incre-
mento de 36,8% no registro de ca-
sos”, disse.

Desses, 6.363 (98,3%) ocorre-
ram em adultos e 107 (1,7%) em 
crianças. A distribuição dos casos 
de AIDS por região de saúde de re-
sidência mostra que a Região Me-
tropolitana apresentou 56,1% dos 
casos e o município de Natal con-
centrou 38,5% do total de casos re-
gistrados no estado.

“O Estado vem incansavelmente 
apoiando as ações de IST’s e moni-
torando os dados epidemiológicos. 
É importante destacar correspon-
sabilização das regionais de saúde 
e dos municípios na elaboração e 
desenvolvimento de estratégias de 
prevenção, tratamento e vigilância 
do HIV/AIDS, pois os municípios 
devem facilitar o acesso às testagens 
rápidas para os usuários”, afirmou a 
responsável técnica do programa.

A taxa de detecção de AIDS 
apresentou aumento no período 
avaliado, passando 15,5 casos por 
100 mil habitantes em 2011 para 
19,1 casos por 100 mil habitantes 
em 2021, revelando um acréscimo 
de 23,3%. Com exceção do Seridó, 
que teve uma redução de 20%, as 
demais regiões mostraram aumen-
to na taxa de detecção, com varia-
ções de 94,4% no Agreste, de 17,4% 

no Oeste, de 43,4% no Mato Gran-
de, de 30,7% no Trairi/Potengi, de 
56,1% no Alto Oeste, de 9,9% na Re-
gião Metropolitana e de 71,9% no 
Vale do Açu..

Entre 2011 e 2021, foram regis-
trados 4.650 (71,9%) casos em ho-
mens e 1.820 (28,1%) casos em mu-
lheres. Nos homens, a taxa de detec-
ção passou de 22,7 para 29,5 casos 
por 100 mil habitantes, represen-
tando um aumento de 30%. Entre as 
mulheres, a taxa passou de 8,7 para 
9,3 casos por 100 mil habitantes, re-
velando um crescimento de 7% nes-
se grupo.

A maior concentração dos casos, 
entre 2011 e 2021, foi observada nos 
indivíduos com idade entre 30 e 39 
anos (31,1%). Nos homens, a faixa 
etária que apresentou maior varia-
ção, no período, foi a de 13 a 19 anos 
(184%) e, nas mulheres, o maior 
crescimento foi observado na faixa 
etária de 60 anos e mais (150%).

CRIANÇAS. No período de 2011 
a 2021, das 107 crianças registradas 
com AIDS (menores de 13 anos), 64 
(59,8%) foram diagnosticadas antes 
dos cinco anos de idade. A transmis-
são vertical é a categoria de exposi-
ção predominante com percentuais 
em torno de 76,6%. A maior ocor-
rência foi na Região Metropolitana 
que apresentou 51,4% do total de 
casos identificados. 

No mesmo período, 
107 crianças foram 
diagnosticadas

REPRODUÇÃO

AIDs teve alta de 23,3% em 10 
anos no Rio Grande do Norte

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) informou nesta 
terça-feira 24 que havia 131 

casos confirmados de varíola dos 
macacos e 106 outros casos suspei-
tos, desde que o primeiro foi relata-
do em 7 de maio fora dos países on-
de geralmente se espalha. Embora 
o surto seja incomum, ele pode ser 
contido e limitado, disse a OMS, que 
está convocando mais reuniões pa-
ra apoiar os Estados-membros com 
mais conselhos sobre como lidar 
com a situação.

A varíola dos macacos é uma in-
fecção viral geralmente leve que é 
endêmica em partes da África Oci-
dental e Central. Ela se espalha prin-

cipalmente por contato próximo e, 
até o recente surto, raramente era 
vista em outras partes do mundo. A 
maioria dos casos recentes foi rela-
tada na Europa.

“Encorajamos todos vocês a au-
mentar a vigilância da varíola dos 
macacos para ver onde estão os ní-
veis de transmissão e entender para 
onde estão indo”, disse Sylvie Briand, 
diretora da OMS para Preparação 
Global para Riscos Infecciosos. Ela 
afirmou que não está claro se os ca-
sos são a “ponta do iceberg” ou se o 
pico de transmissão já passou.

Ela afirmou que não está claro 
se os casos são a “ponta do iceberg” 
ou se o pico de transmissão já pas-

sou. Em declarações na Assembleia 
Mundial da Saúde em Genebra, 
Briand reiterou a opinião da OMS 
de que é improvável que o vírus te-
nha sofrido uma mutação, mas dis-
se que a transmissão pode estar sen-
do impulsionada por uma mudan-
ça no comportamento humano, 
principalmente quando as pessoas 
voltam a se socializar à medida que 
as restrições da covid-19 vão sendo 
retiradas no mundo todo.

Muitos, mas não todos, os ca-
sos foram relatados em homens que 
fazem sexo com homens, e Briand 
disse que é particularmente impor-
tante tentar prevenir a transmissão 
sexual. 
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Porta a porta: Prefeitura do Natal 
antecipa vacinação antirrábica 
Objetivo da antecipação é a situação epidemiológica, já que 10 morcegos foram encontrados positivos na cidade

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) da Secre-
taria Municipal de Saúde 

(SMS) de Natal antecipou a cam-
panha de vacinação antirrábica 
para cães e gatos, a partir de três 
meses de idade, desde segunda-
-feira 16 , na capital potiguar. A 
vacinação acontece no horário 
das 7h às 13h, na modalidade ca-
sa a casa, inicialmente nas áreas 
de risco que registram casos da 
doença. O objetivo da antecipa-
ção da campanha em 2022 é a si-
tuação epidemiológica, na qual 
10 morcegos foram encontrados 
positivos, nos cinco distritos do 
município.

Entre 04 de julho e 02 de se-
tembro, período oficial da cam-
panha, as ações serão intensi-
ficadas com postos volantes e 
ações educativas. Além disso, o 
Dia D de Vacinação Antirrábi-
ca acontecerá em 13 de agosto, 
com postos de vacinação du-
rante todo o sábado em diversos 
pontos, especialmente nas uni-
dades de saúde. Os bairros onde 
a campanha segue com anteci-
pação porta a porta são: Capim 
Macio, Pajuçara, Loteamento 
Dom Pedro I, Nossa Senhora da 
Apresentação, Barro Vermelho e 
Felipe Camarão.

“Devido à expansão urba-
na e as mudanças ambientais, 
é registrado frequentemente 

contato entre animais silvestres 
(morcegos e raposas) e animais 
domésticos (cães e gatos). Es-
ta interação aumenta o risco de 
transmissão da raiva ao homem, 
já que cães gatos são os animais 
mais próximos. Por isso a vaci-
nação em massa tem sido a prin-
cipal forma de prevenção da rai-
va humana”, indica Amanda Mo-
rais, Chefe do Centro de Contro-
le de Zoonoses de Natal.

A Raiva é uma doença trans-
missível que atinge mamíferos 
como cães, gatos, bois, cavalos, 
macacos, morcegos e também 
o homem. É causada por um ví-
rus que ataca o sistema nervoso 
central e apresenta letalidade em 
100% dos casos. A transmissão 
ocorre quando a saliva do animal 
infectado entra em contato com 
a pele ou mucosa por meio de 
mordida, arranhão ou lambedu-
ra do animal.

Em caso de agressão por ani-
mal, é imprescindível a limpeza 
do ferimento com água corren-
te abundante e sabão para di-
minuir o risco de infecção. Em 
seguida recomenda-se procu-
rar a unidade de referência pa-
ra o primeiro atendimento, que 
em Natal é a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da Cidade 
da Esperança para realização do 
esquema profilático, conforme 
prescrição médica.  Entre 4 de julho a 2 de setembro, as ações da campanha de vacinação para os pets serão intensifi cadas em Natal

Doença é viral e endêmica em partes da África Ocidental e Central

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

Doença

OMS diz que surto de varíola 
dos macacos pode ser contido 
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Ontem, das 
6h30 às 7h, fi-
zemos uma 

entrevista na 96 FM, 
no programa “O Po-
vo no Rádio”, com o 
mais novo e compe-
tente presidente do 
partido Republica-
nos, Victor Hugo. Ele 
falou do crescimen-
to do partido a nível 
nacional, com au-
mento do número de prefeitos e vereadores filiados, e da 
formação das nominatas para deputado estadual e fede-
ral. Para federal, o partido tem como pré-candidatos Már-
cia Maia, Jaime Calado e o próprio talentoso Victor Hugo. 
Recentemente, ele reuniu-se com 45 deputados federais 
em Brasília e conseguiu a liberação do Auxílio Brasil do 
Governo Federal, junto ao Ministério das Cidades, bene-
ficiando 450 mil famílias de pescadores em todo o Brasil, 
com destaque para 21 mil famílias de pescadores em nos-
so Estado. Victor continua visitando todos os municípios.

DIVULGAÇÃO

TRANSPORTE. Depois de 22 
linhas suspensas, as empresas de 
ônibus suspenderam mais duas 
linhas. As empresas devolveram 
a operação para o município. 
Desta vez, o bairro de Gramoré 
foi um dos mais prejudicados. 
Este problema só tem uma solu-
ção: é o prefeito arcar com as gra-
tuidades e voltar a circular com 
100% das frotas. Ou o aumento 
das passagens. O resto é só espe-
culação e a população mais po-
bre pagando por isso.

ASSEMBLEIA/CÂMARA. A de-
putada Eudiane Macedo está pa-

ra apresentar no plenário da As-
sembleia um projeto de lei para 
que, se empresas terceirizadas 
atrasarem mais de 30 dias o sa-
lário do seus funcionários, terão 
contrato com o Estado rescin-
dido sem nenhum pagamento. 
Além disso, elas ficariam proibi-
das de prestar serviço a qualquer 
município do Estado. Projeto se-
melhante está sendo apresenta-
do pelo presidente da Câmara,  
Paulinho Freire, para proteger os 
servidores terceirizados de Natal 
de empresas que recebem os sa-
lários dos servidores e não repas-
sam. Parabéns!

GRUPO ANJOS E RESGATE. O grupo de 
vigilantes e bombeiros civis vem fazendo 
um excelente trabalho dando cobertura 
a eventos como casamentos, aniversá-
rios, reuniões políticas e campeonatos 
de futebol. Recentemente, fez toda uma 
cobertura em um muito organizado fes-
tival de jiu-jitsu no Palácio dos Esportes. 
Parabéns ao grupo e obrigado pelo ca-
rinho que tem com este comunicador e 
jornalista popular.

PAGAMENTO ATRASADO. A governa-
dora do Estado, Fátima Bezerra, pagou 
ontem a última folha de salários atrasados 
deixados pelo ex-governador Robinson 
Farias. A folha foi para os que recebiam 
acima de R$ 6.000, referente a dezembro 
de 2018. Com este pagamento, a Governa-
dora quita as 4 folhas em atraso deixadas 
pelo governo Robinson.

ELEIÇÕES 2022. O pré-candidato à 
presidência João Doria desistiu da dispu-
ta, dizendo torcer para que toda a direita 
se una e ache um nome de consenso para 
enfrentar o PT.

ENTREVISTA
SENADO. O PSB pede ao PT para que Rafael Motta seja indicado pré-

-candidato a senador ao lado de Fátima Bezerra. Fatima não diz sim ou 
não, pois esse mesmo pedido tem sido feito pelo PDT de Carlos Eduardo. 
Os componentes do PT estão divididos. A maioria torce por Rafael e ou-
tra parte por Carlos Eduardo. Essa divisão coloca o pré-candidato Rogé-
rio Marinho em primeiro lugar, com apoio do ministro Fábio Faria, presi-
dente da Assembleia Ezequiel Ferreira e presidente Jair Bolsonaro. Rogério 
disputa em primeiro lugar e é o único para enfrentar o PT.

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

RN registra 6.470 casos 
de AIDS em uma década

O Rio Grande do Norte, en-
tre 2011 e 2021, apresentou 
6.470 casos de AIDS, sendo 

64 casos de AIDS em menores de 
cinco anos, 1.057 gestantes infecta-
das pelo HIV, 1.068 crianças expos-
tas ao HIV. O estado teve registrados 
6.906 casos de infecção pelo HIV e 
1.404 óbitos por AIDS. Os dados são 
do boletim HIV/AIDS emitido este 
mês pelo Programa Estadual de IST, 
AIDS e Hepatites Virais da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública (Sesap).

Nesse período, percebe-se um 
crescimento de 36,8% no registro 
de casos de AIDS, de 28,8% nos ca-
sos de infecção pelo HIV, de 74% no 
número de casos de gestantes infec-
tadas pelo HIV, de 203,2% na identi-
ficação de crianças expostas ao HIV 
e de 19,4% na ocorrência de óbitos 
por AIDS.

No entanto, a notificação de ca-
sos de AIDS em menores de cinco 
anos apresentou uma redução de 
100%. De acordo com Gislainhy Ali-
ne Pires da Silva, responsável téc-
nica do Programa Estadual de IST, 
AIDS e Hepatites Virais, nos últimos 
dez anos percebe-se importante va-
riação no número de casos notifica-

dos de AIDS no estado. “Entretan-
to quando comparados os anos de 
2011 e 2021, verifica-se um incre-
mento de 36,8% no registro de ca-
sos”, disse.

Desses, 6.363 (98,3%) ocorre-
ram em adultos e 107 (1,7%) em 
crianças. A distribuição dos casos 
de AIDS por região de saúde de re-
sidência mostra que a Região Me-
tropolitana apresentou 56,1% dos 
casos e o município de Natal con-
centrou 38,5% do total de casos re-
gistrados no estado.

“O Estado vem incansavelmente 
apoiando as ações de IST’s e moni-
torando os dados epidemiológicos. 
É importante destacar correspon-
sabilização das regionais de saúde 
e dos municípios na elaboração e 
desenvolvimento de estratégias de 
prevenção, tratamento e vigilância 
do HIV/AIDS, pois os municípios 
devem facilitar o acesso às testagens 
rápidas para os usuários”, afirmou a 
responsável técnica do programa.

A taxa de detecção de AIDS 
apresentou aumento no período 
avaliado, passando 15,5 casos por 
100 mil habitantes em 2011 para 
19,1 casos por 100 mil habitantes 
em 2021, revelando um acréscimo 
de 23,3%. Com exceção do Seridó, 
que teve uma redução de 20%, as 
demais regiões mostraram aumen-
to na taxa de detecção, com varia-
ções de 94,4% no Agreste, de 17,4% 

no Oeste, de 43,4% no Mato Gran-
de, de 30,7% no Trairi/Potengi, de 
56,1% no Alto Oeste, de 9,9% na Re-
gião Metropolitana e de 71,9% no 
Vale do Açu..

Entre 2011 e 2021, foram regis-
trados 4.650 (71,9%) casos em ho-
mens e 1.820 (28,1%) casos em mu-
lheres. Nos homens, a taxa de detec-
ção passou de 22,7 para 29,5 casos 
por 100 mil habitantes, represen-
tando um aumento de 30%. Entre as 
mulheres, a taxa passou de 8,7 para 
9,3 casos por 100 mil habitantes, re-
velando um crescimento de 7% nes-
se grupo.

A maior concentração dos casos, 
entre 2011 e 2021, foi observada nos 
indivíduos com idade entre 30 e 39 
anos (31,1%). Nos homens, a faixa 
etária que apresentou maior varia-
ção, no período, foi a de 13 a 19 anos 
(184%) e, nas mulheres, o maior 
crescimento foi observado na faixa 
etária de 60 anos e mais (150%).

CRIANÇAS. No período de 2011 
a 2021, das 107 crianças registradas 
com AIDS (menores de 13 anos), 64 
(59,8%) foram diagnosticadas antes 
dos cinco anos de idade. A transmis-
são vertical é a categoria de exposi-
ção predominante com percentuais 
em torno de 76,6%. A maior ocor-
rência foi na Região Metropolitana 
que apresentou 51,4% do total de 
casos identificados. 

No mesmo período, 
107 crianças foram 
diagnosticadas

REPRODUÇÃO

AIDs teve alta de 23,3% em 10 
anos no Rio Grande do Norte

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) informou nesta 
terça-feira 24 que havia 131 

casos confirmados de varíola dos 
macacos e 106 outros casos suspei-
tos, desde que o primeiro foi relata-
do em 7 de maio fora dos países on-
de geralmente se espalha. Embora 
o surto seja incomum, ele pode ser 
contido e limitado, disse a OMS, que 
está convocando mais reuniões pa-
ra apoiar os Estados-membros com 
mais conselhos sobre como lidar 
com a situação.

A varíola dos macacos é uma in-
fecção viral geralmente leve que é 
endêmica em partes da África Oci-
dental e Central. Ela se espalha prin-

cipalmente por contato próximo e, 
até o recente surto, raramente era 
vista em outras partes do mundo. A 
maioria dos casos recentes foi rela-
tada na Europa.

“Encorajamos todos vocês a au-
mentar a vigilância da varíola dos 
macacos para ver onde estão os ní-
veis de transmissão e entender para 
onde estão indo”, disse Sylvie Briand, 
diretora da OMS para Preparação 
Global para Riscos Infecciosos. Ela 
afirmou que não está claro se os ca-
sos são a “ponta do iceberg” ou se o 
pico de transmissão já passou.

Ela afirmou que não está claro 
se os casos são a “ponta do iceberg” 
ou se o pico de transmissão já pas-

sou. Em declarações na Assembleia 
Mundial da Saúde em Genebra, 
Briand reiterou a opinião da OMS 
de que é improvável que o vírus te-
nha sofrido uma mutação, mas dis-
se que a transmissão pode estar sen-
do impulsionada por uma mudan-
ça no comportamento humano, 
principalmente quando as pessoas 
voltam a se socializar à medida que 
as restrições da covid-19 vão sendo 
retiradas no mundo todo.

Muitos, mas não todos, os ca-
sos foram relatados em homens que 
fazem sexo com homens, e Briand 
disse que é particularmente impor-
tante tentar prevenir a transmissão 
sexual. 
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Porta a porta: Prefeitura do Natal 
antecipa vacinação antirrábica 
Objetivo da antecipação é a situação epidemiológica, já que 10 morcegos foram encontrados positivos na cidade

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) da Secre-
taria Municipal de Saúde 

(SMS) de Natal antecipou a cam-
panha de vacinação antirrábica 
para cães e gatos, a partir de três 
meses de idade, desde segunda-
-feira 16 , na capital potiguar. A 
vacinação acontece no horário 
das 7h às 13h, na modalidade ca-
sa a casa, inicialmente nas áreas 
de risco que registram casos da 
doença. O objetivo da antecipa-
ção da campanha em 2022 é a si-
tuação epidemiológica, na qual 
10 morcegos foram encontrados 
positivos, nos cinco distritos do 
município.

Entre 04 de julho e 02 de se-
tembro, período oficial da cam-
panha, as ações serão intensi-
ficadas com postos volantes e 
ações educativas. Além disso, o 
Dia D de Vacinação Antirrábi-
ca acontecerá em 13 de agosto, 
com postos de vacinação du-
rante todo o sábado em diversos 
pontos, especialmente nas uni-
dades de saúde. Os bairros onde 
a campanha segue com anteci-
pação porta a porta são: Capim 
Macio, Pajuçara, Loteamento 
Dom Pedro I, Nossa Senhora da 
Apresentação, Barro Vermelho e 
Felipe Camarão.

“Devido à expansão urba-
na e as mudanças ambientais, 
é registrado frequentemente 

contato entre animais silvestres 
(morcegos e raposas) e animais 
domésticos (cães e gatos). Es-
ta interação aumenta o risco de 
transmissão da raiva ao homem, 
já que cães gatos são os animais 
mais próximos. Por isso a vaci-
nação em massa tem sido a prin-
cipal forma de prevenção da rai-
va humana”, indica Amanda Mo-
rais, Chefe do Centro de Contro-
le de Zoonoses de Natal.

A Raiva é uma doença trans-
missível que atinge mamíferos 
como cães, gatos, bois, cavalos, 
macacos, morcegos e também 
o homem. É causada por um ví-
rus que ataca o sistema nervoso 
central e apresenta letalidade em 
100% dos casos. A transmissão 
ocorre quando a saliva do animal 
infectado entra em contato com 
a pele ou mucosa por meio de 
mordida, arranhão ou lambedu-
ra do animal.

Em caso de agressão por ani-
mal, é imprescindível a limpeza 
do ferimento com água corren-
te abundante e sabão para di-
minuir o risco de infecção. Em 
seguida recomenda-se procu-
rar a unidade de referência pa-
ra o primeiro atendimento, que 
em Natal é a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da Cidade 
da Esperança para realização do 
esquema profilático, conforme 
prescrição médica.  Entre 4 de julho a 2 de setembro, as ações da campanha de vacinação para os pets serão intensifi cadas em Natal

Doença é viral e endêmica em partes da África Ocidental e Central

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

Doença

OMS diz que surto de varíola 
dos macacos pode ser contido 



• Quarta-feira, 25 de maio de 202214
Internacional
No mundo, dez mais ricos têm 
mesma riqueza que 3,1 bilhões
Pesquisa da Oxfam afirma que novos 573 bilionários foram formados desde o início da pandemia

A pandemia de Covid-19 be-
neficiou empresas e em-
presários do setor alimen-

tício, grandes petrolíferas, gigan-
tes farmacêuticas e o setor de 
tecnologia, afirma pesquisa da 
Oxfam publicada neste domingo 
22, mesmo dia da abertura do Fó-
rum Econômico Mundial, em Da-
vos (Suíça). O relatório “Lucrando 
com a Dor” traz dados sobre o 
processo de concentração de ri-
queza impulsionado pela pande-
mia global. A pesquisa afirma que 
573 novos bilionários foram for-
mados desde o início da calami-
dade de saúde pública e agora o 
mundo tem 2.668 bilionários. Es-
se seleto clube de ultrarricos con-
trola hoje uma fortuna estimada 
em US$ 12,7 trilhões, um aumen-
to de 42% desde o início da pan-
demia de Covid-19. A reportagem 

é do Brasil de Fato.
Além disso, a pandemia acen-

tuou a desigualdade de gênero e 
racial, aponta a pesquisa. As mu-
lheres foram mais atingidas pela 
onda de desemprego gerada pe-
la Covid-19 e as populações ne-
gras enfrentam “impactos du-
radouros desproporcionais da 
pandemia”, diz o levantamento. 
“No mundo inteiro, alimentos 
registraram um aumento vertigi-
noso de 33,6% no ano passado e 
devem aumentar 23% em 2022. 
Em março de 2022, tal alta foi a 
maior desde o início dos regis-
tros pelas Nações Unidas (ONU), 
iniciada em 1990. A Oxfam esti-
ma que 263 milhões de pessoas 
podem ser levadas a níveis ex-
tremos de pobreza este ano por 
causa da Covid-19, do aumento 
da desigualdade global e do im-

pacto da subida dos preços dos 
alimentos, sobrecarregados ain-
da mais pela guerra na Ucrânia”, 
diz a pesquisa.

O levantamento cita como 
empresas beneficiadas pela atu-
al situação global a gigante mun-
dial do setor de alimentos Cargill, 

a rede de supermercados Wal-
Mart, as petroleiras BP, Shell, To-
talEnergies, Exxon e Chevron, as 
farmacêuticas Pfizer, Moderna e 
as empresas de tecnologia Apple, 
Microsoft, Tesla, Amazon e Al-
phabet. Para enfrentar a atual si-
tuação, a Oxfam defende impos-
tos progressivos para financiar 
medidas como proteção social e 
saúde pública.

“O governo francês, por exem-
plo, tributou a riqueza excessi-
va durante a guerra a uma taxa 
de 100% após a Segunda Guer-
ra Mundial. Hoje, precisamos de 
um nível semelhante de ambi-
ção. A Oxfam insta por um im-
posto temporário de 90% sobre 
os lucros excedentes, para captu-
rar os lucros extraordinários das 
empresas em todos os setores”, 
diz o relatório. 

Dono da Tesla Elon Musk, que visitou o Brasil, está no grupo seleto de bilionários

Manobras Adesão

Com Biden em Tóquio, China e Rússia 
fazem exercício militar perto do Japão

Delegações da Finlândia e 
Suécia vão à Turquia para 
discutir entrada na OtanAviões militares de China e 

Rússia entraram na zona 
de identificação de defesa 

aérea da Coreia do Sul, informou 
Seul nesta terça-feira (24). A in-
cursão nas proximidades do mar 
do Japão ocorre enquanto o pre-
sidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, realiza um tour pelo leste 
asiático e se reúne com líderes do 
Diálogo de Segurança Quadrila-
teral, conhecido como Quad (Es-
tados Unidos, Austrália, Índia e 
Japão), em Tóquio.

De acordo com a Coreia do 
Sul, dois bombardeiros chine-
ses H-6 e quatro aeronaves rus-
sas, incluindo dois bombardeiros 
Tu-95, participaram da incursão. 
Tanto o H-6 quanto o Tu-95 são 
capazes de transportar arma-
mento nuclear.

“Nossos militares mobiliza-
ram caças da Força Aérea para 
conduzir etapas táticas em pre-
paração contra possíveis situa-
ções acidentais”, afirmou o Esta-
do-Maior Conjunto da Coreia do 

Sul em comunicado obtido pela 
agência de notícias Yonhap.

Os russos confirmaram o epi-
sódio. A aeronave operou de acor-
do com a lei internacional, sem 
violar o espaço aéreo de outros 
países, disse o Ministério da De-
fesa russo. Em alguns estágios, os 
caças estratégicos foram acom-
panhados por caças F-2 sul-core-
anos e F-15 japoneses, confirmou 
Moscou.

Em nota publicada pela agên-
cia de notícias russa RIA Novosti, 
o Ministério da Defesa da Rússia 
afirmou que realizou com os chi-
neses “patrulhas aéreas sobre as 

águas dos mares do Japão e da 
China Oriental”.

Em comunicado conjunto 
após a última reunião, o Quad 
destacou planos de cooperação 
nas áreas de saúde, clima, ciber-
segurança e de manutenção da li-
berdade de navegação e de sobre-
voo no mar do sul da China.

Os chineses são críticos da ini-
ciativa e o ministro das Relações 
Exteriores da China, Wang Yi, já 
afirmou que os Estados Unidos 
buscam estabelecer uma versão 
Indo-Pacífica da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
para manter sua hegemonia. 

Presidente EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan

REUTERS

REUTERS

BRITTA PEDERSEN-POOL/GETTY IMAGES

O ministro de Relações Exte-
riores da Finlândia, Pekka 
Haavisto, disse durante 

o Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, que seu país e a Sué-
cia enviarão uma delegação para 
a Turquia para discutir o pedido 
de filiação das duas nações à Or-
ganização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan). Haavisto, que 
falou durante painel do evento, 
afirmou que a delegação seguirá 
para Ancara, a capital turca, nesta 
quarta-feira, dia 25. As informa-
ções são da Associated Press.

Membro da Otan, a Turquia se 
opõe à entrada de finlandeses e 
suecos na aliança, por seu supos-
to apoio a militantes curdos que 
o governo turco considera “terro-
ristas”, incluindo do banido Parti-
do dos Trabalhadores do Curdis-
tão, conhecido como PKK.

Também em Davos, o secre-
tário-geral da Otan, Jens Stol-

tenberg, disse que a aliança fará 
“o que sempre fazemos”, “que é 
sentar para lidar com preocupa-
ções quando aliados expressam 
preocupações”.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Regularização de operação para 01 (uma) Linha de Surgência do Poço Petrolífero de 

código 1-FJ-0001-RN., Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Junco, Município de Upanema-RN. 
  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x3 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº 2022-178366/TEC/LS-0140 com validade 20/05/2025 para 02 (dois) acessos aos 

poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: SDM-DW-22: 9.399.485,60 mN; 715.164,10 mE. INÍCIO: 
9.399.400,29 mN; 715.436,52 mE; TÉRMINO: 9.399.453,04mN; 715.204,60mE, com 237,84 metros; SDM-
DW-23: 9.400.620,59 mN; 716.892,11 mE. INÍCIO: 9.399.748,44 mN; 716.362,49 mE; TÉRMINO: 
9.400.577,93 mN; 716.902,69 mE, com 1148,87 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da Mata 
(SDM), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 
1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A, CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
com prazo de validade até 23 de maio de 2028 em favor do empreendimento Usina Fotovoltaica SERRA DO 
MEL I - 1, localizado no município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

ALYSSON SMITH DA NÓBREGA MAIA inscrito sobre CNPJ 05.757.137/0001-09, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação 
da Licença de Operação de n° 2022-174670/TEC/RLO-0005 para uma Revenda de Combustíveis líquidos 
(Gasolina comum, Gasolina aditivada, Diesel comum, Diesel S10 e Etanol) com capacidade de 23,5 Ton 
localizado na Rodovia BR427 – km4,5 – Vila Altiva II – 01 – Caicó – RN. 
 

ALISSON SMITH DA NOBREGA MAIA  
Sócio Proprietário. 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Presencial N° 009/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 009/2022 - Processo Administrativo nº 2306/2022 - Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Parques Infantis para equipar as praças municipais, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00 (NOVE 
HORAS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000

O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

Aviso de Licitação –- Pregão Presencial N° 010/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 010/2022 - Processo Administrativo nº 2450/2022 - Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Fardamento Escolar em atendimento as necessidades 
da educação básica da rede municipal de ensino do município de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 13h:30Min (TREZE HORAS E TRINTA 
MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000

O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 100/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
06/06/2022 às 09h01min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. Recebimento das propostas através do aplicativo 
Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
07/06/2022 às 09h01min. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. 
Recebimento das propostas através do aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

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, fica CITADO(A) SADRAK TELEMUS DE MORAIS MELO, CPF: 008.311.624-90, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de TUTELA 
CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) nº 0800133-87.2020.8.20.5300, proposta por FLAVIO SALVIANO DE 
ARAUJO contra SADRAK TELEMUS DE MORAIS MELO e outros, 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, se presumirão 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 12/11/2021. 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 MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO FRACASSADO
MODALIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza, através da Sr. Prefeito, Torna público  o 
resultado da licitação acima epigrafada, cujo objeto é: a  Formação de  Registro de preço 
para futuras aquisições de Trator e implementos agrícolas para atender demandas de 
Corte de terras, nivelação e aração de solo dos cidadãos do Município de Senador 
Elói de Souza/RN: através do Convênio MDR Nº 07637/2020 – PLATAFORMA + 
BRASIL Nº 905114/2020, conforme condições, especificações, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação foi FRACASSADA, por ausência de 
licitantes habilitados.

Senador Elói de Souza/RN 20/05/2022
Maciel Gomes da Silva

Prefeito

Natal perde 
Irmã Lúcia 
Montenegro  

Luto

Natal perdeu nesta terça-
-feira 24 uma referên-
cia no trabalho volun-

tário em especial dos menores 
carentes. Morreu, aos 97 anos, 
a Irmã Lúcia Montenegro, reli-
giosa e educadora responsável 
pela fundação e administração 
de instituições de grande atua-
ção social na capital.

Para o prefeito Álvaro Dias, 
a irmã Lúcia foi um símbolo da 
caridade e do cuidado com as 
crianças e adolescentes. “Per-
demos hoje uma defensora 
dos mais humildes, principal-
mente de menores carentes. 
Aos familiares, às religiosas, co-
laboradores de trabalho e mi-
lhares de alunos a quem en-
caminhou na vida, a certeza 
de que pela dedicação ela está 
agora em paz consigo mesma. 
Fez o bem em sua ação evan-
gelizadora e também na sua 
atuação social em defesa da 
Educação dos jovens”, disse o 
chefe do Executivo Municipal.

Nascida em 1925 na cidade 
cearense de Quixadá, a religio-
sa estava radicada em Natal há 
mais de 60 anos. Na década de 
1980, fundou a Casa da Crian-
ça de Morro Branco e depois 
a Casa do Menor Trabalhador, 
responsável pela promoção da 
educação e qualificação juvenil. 
Com a instituição, a Prefeitura 
tem uma longa parceria voltada 
para a formação e encaminha-
mento dos jovens ao mercado 
de trabalho. Lúcia Montenegro 
também foi membro e funda-
dora do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente e do 
Conselho Municipal da Assis-
tência Social.

Membro da Congregação 
Filhas da Caridade, a irmã tam-
bém teve uma forte participa-
ção na construção de três ca-
pelas: São Vicente de Paulo, no 
bairro Dix-Sept Rosado; Santo 
Antônio, na Escola Santo Antô-
nio, no bairro Cidade da Espe-
rança, e Santo Inácio, no bairro 
de Lagoa Seca. Em nota, a Ar-
quidiocese de Natal disse que 
“Irmã Lúcia Montenegro foi 
chamada para a casa do Pai”.

Irmã Lúcia morreu aos 97 anos

CEDIDA/PASCOM
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No mundo, dez mais ricos têm 
mesma riqueza que 3,1 bilhões
Pesquisa da Oxfam afirma que novos 573 bilionários foram formados desde o início da pandemia

A pandemia de Covid-19 be-
neficiou empresas e em-
presários do setor alimen-

tício, grandes petrolíferas, gigan-
tes farmacêuticas e o setor de 
tecnologia, afirma pesquisa da 
Oxfam publicada neste domingo 
22, mesmo dia da abertura do Fó-
rum Econômico Mundial, em Da-
vos (Suíça). O relatório “Lucrando 
com a Dor” traz dados sobre o 
processo de concentração de ri-
queza impulsionado pela pande-
mia global. A pesquisa afirma que 
573 novos bilionários foram for-
mados desde o início da calami-
dade de saúde pública e agora o 
mundo tem 2.668 bilionários. Es-
se seleto clube de ultrarricos con-
trola hoje uma fortuna estimada 
em US$ 12,7 trilhões, um aumen-
to de 42% desde o início da pan-
demia de Covid-19. A reportagem 

é do Brasil de Fato.
Além disso, a pandemia acen-

tuou a desigualdade de gênero e 
racial, aponta a pesquisa. As mu-
lheres foram mais atingidas pela 
onda de desemprego gerada pe-
la Covid-19 e as populações ne-
gras enfrentam “impactos du-
radouros desproporcionais da 
pandemia”, diz o levantamento. 
“No mundo inteiro, alimentos 
registraram um aumento vertigi-
noso de 33,6% no ano passado e 
devem aumentar 23% em 2022. 
Em março de 2022, tal alta foi a 
maior desde o início dos regis-
tros pelas Nações Unidas (ONU), 
iniciada em 1990. A Oxfam esti-
ma que 263 milhões de pessoas 
podem ser levadas a níveis ex-
tremos de pobreza este ano por 
causa da Covid-19, do aumento 
da desigualdade global e do im-

pacto da subida dos preços dos 
alimentos, sobrecarregados ain-
da mais pela guerra na Ucrânia”, 
diz a pesquisa.

O levantamento cita como 
empresas beneficiadas pela atu-
al situação global a gigante mun-
dial do setor de alimentos Cargill, 

a rede de supermercados Wal-
Mart, as petroleiras BP, Shell, To-
talEnergies, Exxon e Chevron, as 
farmacêuticas Pfizer, Moderna e 
as empresas de tecnologia Apple, 
Microsoft, Tesla, Amazon e Al-
phabet. Para enfrentar a atual si-
tuação, a Oxfam defende impos-
tos progressivos para financiar 
medidas como proteção social e 
saúde pública.

“O governo francês, por exem-
plo, tributou a riqueza excessi-
va durante a guerra a uma taxa 
de 100% após a Segunda Guer-
ra Mundial. Hoje, precisamos de 
um nível semelhante de ambi-
ção. A Oxfam insta por um im-
posto temporário de 90% sobre 
os lucros excedentes, para captu-
rar os lucros extraordinários das 
empresas em todos os setores”, 
diz o relatório. 

Dono da Tesla Elon Musk, que visitou o Brasil, está no grupo seleto de bilionários

Manobras Adesão

Com Biden em Tóquio, China e Rússia 
fazem exercício militar perto do Japão

Delegações da Finlândia e 
Suécia vão à Turquia para 
discutir entrada na OtanAviões militares de China e 

Rússia entraram na zona 
de identificação de defesa 

aérea da Coreia do Sul, informou 
Seul nesta terça-feira (24). A in-
cursão nas proximidades do mar 
do Japão ocorre enquanto o pre-
sidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, realiza um tour pelo leste 
asiático e se reúne com líderes do 
Diálogo de Segurança Quadrila-
teral, conhecido como Quad (Es-
tados Unidos, Austrália, Índia e 
Japão), em Tóquio.

De acordo com a Coreia do 
Sul, dois bombardeiros chine-
ses H-6 e quatro aeronaves rus-
sas, incluindo dois bombardeiros 
Tu-95, participaram da incursão. 
Tanto o H-6 quanto o Tu-95 são 
capazes de transportar arma-
mento nuclear.

“Nossos militares mobiliza-
ram caças da Força Aérea para 
conduzir etapas táticas em pre-
paração contra possíveis situa-
ções acidentais”, afirmou o Esta-
do-Maior Conjunto da Coreia do 

Sul em comunicado obtido pela 
agência de notícias Yonhap.

Os russos confirmaram o epi-
sódio. A aeronave operou de acor-
do com a lei internacional, sem 
violar o espaço aéreo de outros 
países, disse o Ministério da De-
fesa russo. Em alguns estágios, os 
caças estratégicos foram acom-
panhados por caças F-2 sul-core-
anos e F-15 japoneses, confirmou 
Moscou.

Em nota publicada pela agên-
cia de notícias russa RIA Novosti, 
o Ministério da Defesa da Rússia 
afirmou que realizou com os chi-
neses “patrulhas aéreas sobre as 

águas dos mares do Japão e da 
China Oriental”.

Em comunicado conjunto 
após a última reunião, o Quad 
destacou planos de cooperação 
nas áreas de saúde, clima, ciber-
segurança e de manutenção da li-
berdade de navegação e de sobre-
voo no mar do sul da China.

Os chineses são críticos da ini-
ciativa e o ministro das Relações 
Exteriores da China, Wang Yi, já 
afirmou que os Estados Unidos 
buscam estabelecer uma versão 
Indo-Pacífica da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
para manter sua hegemonia. 

Presidente EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan

REUTERS

REUTERS

BRITTA PEDERSEN-POOL/GETTY IMAGES

O ministro de Relações Exte-
riores da Finlândia, Pekka 
Haavisto, disse durante 

o Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, que seu país e a Sué-
cia enviarão uma delegação para 
a Turquia para discutir o pedido 
de filiação das duas nações à Or-
ganização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan). Haavisto, que 
falou durante painel do evento, 
afirmou que a delegação seguirá 
para Ancara, a capital turca, nesta 
quarta-feira, dia 25. As informa-
ções são da Associated Press.

Membro da Otan, a Turquia se 
opõe à entrada de finlandeses e 
suecos na aliança, por seu supos-
to apoio a militantes curdos que 
o governo turco considera “terro-
ristas”, incluindo do banido Parti-
do dos Trabalhadores do Curdis-
tão, conhecido como PKK.

Também em Davos, o secre-
tário-geral da Otan, Jens Stol-

tenberg, disse que a aliança fará 
“o que sempre fazemos”, “que é 
sentar para lidar com preocupa-
ções quando aliados expressam 
preocupações”.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Regularização de operação para 01 (uma) Linha de Surgência do Poço Petrolífero de 

código 1-FJ-0001-RN., Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda Junco, Município de Upanema-RN. 
  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº 2022-178366/TEC/LS-0140 com validade 20/05/2025 para 02 (dois) acessos aos 

poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: SDM-DW-22: 9.399.485,60 mN; 715.164,10 mE. INÍCIO: 
9.399.400,29 mN; 715.436,52 mE; TÉRMINO: 9.399.453,04mN; 715.204,60mE, com 237,84 metros; SDM-
DW-23: 9.400.620,59 mN; 716.892,11 mE. INÍCIO: 9.399.748,44 mN; 716.362,49 mE; TÉRMINO: 
9.400.577,93 mN; 716.902,69 mE, com 1148,87 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da Mata 
(SDM), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 
1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A, CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
com prazo de validade até 23 de maio de 2028 em favor do empreendimento Usina Fotovoltaica SERRA DO 
MEL I - 1, localizado no município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

ALYSSON SMITH DA NÓBREGA MAIA inscrito sobre CNPJ 05.757.137/0001-09, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação 
da Licença de Operação de n° 2022-174670/TEC/RLO-0005 para uma Revenda de Combustíveis líquidos 
(Gasolina comum, Gasolina aditivada, Diesel comum, Diesel S10 e Etanol) com capacidade de 23,5 Ton 
localizado na Rodovia BR427 – km4,5 – Vila Altiva II – 01 – Caicó – RN. 
 

ALISSON SMITH DA NOBREGA MAIA  
Sócio Proprietário. 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Presencial N° 009/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 009/2022 - Processo Administrativo nº 2306/2022 - Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Parques Infantis para equipar as praças municipais, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00 (NOVE 
HORAS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000

O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

Aviso de Licitação –- Pregão Presencial N° 010/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Presencial N° 010/2022 - Processo Administrativo nº 2450/2022 - Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Fardamento Escolar em atendimento as necessidades 
da educação básica da rede municipal de ensino do município de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 13h:30Min (TREZE HORAS E TRINTA 
MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000

O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 100/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
06/06/2022 às 09h01min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. Recebimento das propostas através do aplicativo 
Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
07/06/2022 às 09h01min. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. 
Recebimento das propostas através do aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

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, fica CITADO(A) SADRAK TELEMUS DE MORAIS MELO, CPF: 008.311.624-90, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de TUTELA 
CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) nº 0800133-87.2020.8.20.5300, proposta por FLAVIO SALVIANO DE 
ARAUJO contra SADRAK TELEMUS DE MORAIS MELO e outros, 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, se presumirão 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 12/11/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 
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Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível 

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO FRACASSADO
MODALIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza, através da Sr. Prefeito, Torna público  o 
resultado da licitação acima epigrafada, cujo objeto é: a  Formação de  Registro de preço 
para futuras aquisições de Trator e implementos agrícolas para atender demandas de 
Corte de terras, nivelação e aração de solo dos cidadãos do Município de Senador 
Elói de Souza/RN: através do Convênio MDR Nº 07637/2020 – PLATAFORMA + 
BRASIL Nº 905114/2020, conforme condições, especificações, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação foi FRACASSADA, por ausência de 
licitantes habilitados.

Senador Elói de Souza/RN 20/05/2022
Maciel Gomes da Silva

Prefeito

Natal perde 
Irmã Lúcia 
Montenegro  

Luto

Natal perdeu nesta terça-
-feira 24 uma referên-
cia no trabalho volun-

tário em especial dos menores 
carentes. Morreu, aos 97 anos, 
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laboradores de trabalho e mi-
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Irmã Lúcia morreu aos 97 anos

CEDIDA/PASCOM
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Cultura

Bruna Hetzel apresenta seu 
“Canto Azul” e parte para uma 
nova experiência na França

Cantora faz show nesta 
quarta-feira 25 em Natal 
(RN) com repertório que 

transita entre seu mais 
recente álbum e alguns 

clássicos do jazz

Depois de lançar o con-
ceituado álbum de estú-
dio “Canto Azul”, na vira-

da de 2021 para 2022, a cantora 
e compositora potiguar Bruna 
Hetzel prepara a bagagem para 
uma longa temporada na França. 
Com viagem marcada para 10 de 
junho, ela se despede do público 
com uma série de shows. Nesta 
quarta-feira 25, ela estará na piz-
zaria Calígula Natal, situada à rua 
Jundiaí, no bairro do Tirol, a par-
tir das 19 horas. 

A agenda de despedida em 
Natal inclui dois shows no resta-
rante Marechal (26/05 e 02/06), 
e ainda Cervejaria Resistência 
(04/06) e Mahalila (05/06). 

Ao longo de 2021, Bruna Het-
zel lançou singles, um videocli-
pe e um álbum inédito. Foi um 
ano movimentado, porém longe 
dos palcos devido a pandemia. 
Com um conceito de samba-jazz, 
“Canto Azul” traduziu a trajetória 
da artista e pavimentou seu lugar 
entre as vozes versáteis que atu-
am entre os dois gêneros.

Além de cantora, composito-
ra, Bruna também é professora 
de canto, gestora e pesquisadora 
do campo da cultura. Atua no ce-
nário musical potiguar há cerca 
de 10 anos e, mais recentemen-
te, em estados vizinhos como a 
Paraíba, Ceará e Pernambuco, 
nos quais tem se destacado co-
mo intérprete de jazz brasileiro. 
Já integrou grupos como a Sesi 
Big Band – orquestra de jazz do 
Sesi-RN, o projeto Canta Mais, e 
o Baião Blue, e dividiu palco com 
músicos como Eduardo Taufic, 
Roberto Taufic, Amaro Freitas, 
Taryn Szpilman, Mark Rapp, Ed 
Motta, e Ivan Lins. A natalense 
também é neta do pianista e ma-
estro Waldemar Ernesto Hetzel.

O crítico e jornalista Hugo 
Sukman, que assinou o texto de 
lançamento do álbum, lembrou 
que Bruna passou os últimos dez 
anos se aperfeiçoando musical-
mente — estudando música e 
canto, tornando-se ela própria 
professora – e criando shows e 
projetos que apenas comprovam 

sua filiação, como “Influência do 
jazz”, em 2012, e “Lady sings the 
blues: Um Tributo a Billie Holi-
day”, em 2015.

Para o seu primeiro disco, 
uniu-se a outras figuras da mú-
sica potiguar contemporânea, 
como seu diretor musical e pia-
nista Eduardo Taufic, que ao la-
do de seu irmão Roberto Taufic 
(violão e guitarra), Daniel Ribeiro 
(contrabaixo acústico), Anderson 
Mello (bateria) e Ramon Gabriel 
(percussão) formam o quinteto 
que a acompanha em todas as 
faixas. 

Bruna é uma figura que sem-
pre marcou presença nos festi-
vais de jazz realizados em Na-
tal, praia da Pipa (Tibau do Sul) 
e São Miguel do Gostoso. Segue 
para a cidade de Nantes, na Fran-
ça, e deverá voltar ao Rio Grande 
do Norte quando for lançar no-
vo trabalho. “Sigo para uma nova 
experiência e devo fixar residên-
cia com meu companheiro, que 
já está por lá”, disse ao Agora RN. 
(Editado por Eliade Pimentel).  

“Aqui se faz, aqui se paga!”. Es-
sa é a máxima que os comediantes 
Alex Alves e Marcílio Rodrigues le-
vam para o palco nesta quinta-feira 
26, a partir das 20h, no Natal Come-
dy Club, bairro de Lagoa Nova. Além 
do show, haverá gravação do qua-
dro “Só Faltava isso”, no qual eles co-
mentam notícias que afetam a vida 
do povo nordestino e dos brasilei-
ros. O espetáculo terá a participação 
do humorista potiguar Gian Danves 
como convidado especial.

No sábado 28, será a vez das 
mulheres com o show “Maria Bo-
nita Comedy”,  comandado por um 
elenco exclusivamente feminino. 
Patrícia Nassi, Michelle Gandolphi, 
Taynan Gouveia,  Shy Morais, Ke-
ka Abrantes e Laiza Milena,  com 
as convidadas Alani Fernandes, Josi 
Dionísio e Yasmim Freitas. 

A idealizadora do movimento, 
Patrícia Nassi, participou das duas 
edições do Festival Mamacitas, re-
alizado em São Paulo (SP), que em 
2019 contou com a participação de 
126 mulheres de todo o Brasil.  Além 
do riso como objetivo principal, as 
comediantes têm a intenção de fo-
mentar mais protagonismo e opor-
tunidades de trabalho nesse seg-
mento que até bem pouco tempo 
era quase que exclusivamente mas-
culino. 

ALIMENTOS. Na última sexta-fei-
ra 20, a organização “Anjos da Ma-
drugada”, que presta assistência a 
moradores em situação de rua em 
Natal, recebeu 390 quilos de alimen-
tos não perecíveis como arroz, ma-
carrão, feijão, farinha de mandioca, 
açúcar entre outros. Em apenas dois 

meses de campanha, foi arrecadada 
uma tonelada de alimentos através 
do ingresso social do Natal Comedy 
Club, no qual os clientes têm direi-
to à meia entrada nos espetáculos 
de humor da casa, desde que levem 
1 kg de alimento não perecível para 
doação. 

SERVIÇO:
Bruna Hetzel: show de despedida

Data: 25/05/2022 (quarta-feira) Hora: 19h 
Local: Calígula Restaurante e Pizzaria

Comédia

Natal Comedy Club: Quinta tem 
humor com eles; e sábado, com elas 

Clube arrecadou 390 quilos de alimentos por meio de ingresso solidário 

SERVIÇO: 
Natal Comedy Club – a casa 
abre às 18h. Endereço:  Rua 

Deputado Clóvıs Motta, 3070 
– Lagoa Nova. Natal (RN). 

Ingressos: Inteira – R$ 40,00/ 
Meia estudante ou social – R$ 
20,00 / Casadinha social – R$ 
35,00 (2 ingressos + 2 kilos de 

alimento.)
Siga @natalcomedy.club. 

DIVULGAÇÃO

RAUL GAMA
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Automóveis
Mythos: Mercedes-Benz 
cria submarca luxuosa
Focada em alto luxo e exclusividade, fabricante alemã lançar no 
mercado nova marca que promete vai ser ainda mais exclusiva 

Que a Mercedes-Benz é co-
nhecida por automóveis 
luxuosos e sofisticados, já 

não é uma novidade. Mas imagi-
ne algo ainda mais luxuoso que 
a marca da estrela de três pon-
tas. Se você respondeu Mayba-
ch, não está errado. Mas ao que 
parece, a alemã quer elevar ain-
da mais o nível de luxo e exclu-
sividade com uma nova marca 
ocupando o topo do grupo.

A Mercedes-Benz anunciou 
o lançamento da submarca 
Mythos, dedicada e especiali-
zada em a “automóveis de co-
lecionador muito exclusivos”. 
O lançamento faz parte de uma 
meta audaciosa de aumentar 
em até 60% as vendas de veícu-
los mais luxuosos do grupo en-
tre os anos de 2019 e 2026. 

Em anúncio, a montadora 
adiantou que 75% dos investi-
mentos serão dedicados a es-
te nicho, o que, consequente-
mente, vai impactar na dimi-
nuição de lançamentos de veí-
culos entrada e grande volume. 

Nesse sentido, a Merce-
des apresentou um esquema 
em que divide sua gama em 
três setores. O primeiro condiz 
com as opções de entrada. Fa-
zem parte desta divisão mode-
los como Classe A (Hatch e Se-
dan), CLA, Classe B, GLA, GLB, 
além dos elétricos EQA e EQB. 
A marca afirmou que vai redu-
zir o número de veículos ofe-
recidos, mas não especificou 
quais serão descontinuados. 

Segundo a Mercedes-Benz, 

a Mythos irá produzir veículos 
especiais de baixo volume para 
“os entusiastas e colecionado-
res mais dedicados” da marca 
de Stuttgart. Uma teaser divul-
gado pela Mercedes-Benz su-
gere que o primeiro modelo da 
marca seria um speedster ca-
brio, baseado no novo Merce-
des AMG SL e que deve com-
petir com modelos da Aston 
Martin, Ferrari e McLaren.

Ola Källenius, presidente 
do Conselho de Administra-
ção da Mercedes, afirmou que 
a “maioria das empresas de lu-
xo constroem o seu portfólio a 
partir de um ou dois verdadei-
ros ícones”. O sueco acrescenta 
que a marca alemã tem vários 
automóveis considerados icô-
nicos e modelos de alta sofisti-
cação como o Classe S, o Classe 
G, assim como as marcas AMG 
e Maybach. “Vemos aqui um 
grande potencial para alargar 
o nosso portfólio de topo com 
produtos ainda mais fascinan-
tes para os nossos clientes”, re-
fere Ola Källenius.

Ao apostar em produtos 
mais luxuosos e de margem 
mais elevada, a Mercedes-Benz 
pretende “alcançar resultados 
financeiros robustos, mesmo 
sob as mais desafiantes condi-
ções do mercado”.

MAYBACH. Na estratégia 
da Mercedes-Benz, a marca 
Maybach, será um dos pilares 
dos planos. Para o futuro, ha-
verá uma versão do SUV EQS, 

apresentado no Salão de Muni-
que no ano passado, cuja ver-
são definitiva tem previsão de 
chegada ao mercado no ano 
que vem.

Ainda assim, a marca luxu-
osa também terá uma versão 
do SL e um novo Maybach cou-
pé, que provavelmente será ba-
seado no novo AMG GT. A Mer-
cedes-Benz estuda a expansão 
da família G para além do atual 
Classe G. Em 2024, deverá che-
gar uma versão elétrica deste 
4×4 de luxo. Se a lógica de no-
mes da marca for seguida, ele 
se chamará EQG.

A categoria veículos luxu-
osos abrange os modelos de 
maior volume como o Classe C 
e o Classe E, estando prevista a 
chegada de uma nova geração 
daquele último modelo já em 
2023.

MAIS BARATOS. A apos-
ta em produtos mais luxuosos 
vai ter implicações nos mode-
los de entrada da marca e Ola 
Källenius já adiantou que a 
Mercedes-Benz deverá “olhar 
para cima em vez de para bai-
xo”. A marca da estrela de três 
pontas deve reduzir a oferta de 
entrada de sete modelos para 
quatro e estes deverão contar 
com conteúdos tecnológicos 
ainda mais sofisticados. O pri-
meiro veículo elétrico compac-
to baseado na nova plataforma 
MMA deve chegar em 2024 e 
marcará o início da reinvenção 
da oferta para este segmento. 

Mercedes AMG SL deve 
servir de base para 
primeiro modelo da 
Mythos

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA – POSTO SÃO JOÃO inscrito sobre CNPJ 07.266.876/0001-25, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de n° 2016-098026/TEC/LO-0052 para uma Revenda de 
Combustíveis líquidos (Gasolina comum, Diesel comum e Diesel S10) com capacidade de 30m3 localizado na 
Rodovia RN269, km32-Centro – Montanhas - RN. 
 

Maria da Gloria Alves da Silva 
Sócio Proprietário. 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENCA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
MIRAGEM ATACAREJO LTDA, CNPJ: 11.939.808/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO - LICENCA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 15/05/2024, em favor do empreendimento 
para a Atividade de Supermercado, localizada à Rua Joaquim Clemente, S/N, Centro – Umarizal/RN. 
 

Antônio Gomes de Amorim 
Sócio-Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SANTO ANTONIO LTDA inscrito sobre CNPJ 24.186.827/0001-08, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da 
Licença de Operação de n° 2022-175928/TEC/LO-0050 para uma Revenda de Combustíveis líquidos 
(Gasolina comum, Gasolina aditivada, Diesel comum, Diesel S10 e Etanol) com capacidade de 75m3 localizado 
na Rua DR Silvio Bezerra de Melo158 – Centro – Lagoa Nova - RN. 
 

AMADEUS FERINO DE MEDEIROS 
Sócio Proprietário. 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A Torre Forte Incorporações Eireli, CNPJ 26.222.574/0001-06, torna publico que esta requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- SEMUR a Licença Simplificada para o 
empreendimento multifamiliar composto por 10 unidades habitacionais, localizado na Rua Flor de Lotus (Av. 
Projetada IV), esquina com a Rua Dos Narcisos (Rua Projetada 13), Lote C, Quadra 18 – Loteamento Parque 
das Orquídeas, Zona de Expansão Urbana – Bairro Parque das Nações, Parnamirim/RN.  
 

José Humberto de Vasconcelos Junior 
Sócio-Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
VICTORIA MARIA DE MORAIS LIMA EIRELI, CNPJ: 42.639.368/0001-44, 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 transporte de produtos perigosos, localizada no endereço, Rua Deputado Jose Arnaldo, 
n°166, Centro, CEP: 59.550-000 no município de João Câmara - RN. 
 

Victoria Maria de Morais Lima - Diretora 
 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 031/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 031/2022 - Processo Administrativo nº 2067/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para a realização de Exames de Colonoscopia e 
Endoscopia Digestiva Alta, destinados a atender as necessidades da saúde do Município de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 10h:30 (DEZ 
HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Eólica do Agreste Potiguar I S.A., CNPJ: 33.268.331/0001-66, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
18/05/2026, em favor do empreendimento Parque Eólico Alupar Wind São João, 
localizado na Zona Rural no município de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
TERRA FERTIL, 00.235.798/0007-46, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - 
LRO para Armazenamento e Comercialização de Produtos Agroquímicos, localizada na Av. Expedito 
Alves – Centro –Baraúna - RN, CEP: 59.695-000.  
 

MARCELIO RODRIGUES COURA 
Proprietário 
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Número de robôs na indústria 
mundial aumenta, diz pesquisa
Nos últimos anos, US$ 13,2 bilhões foram destinados a investimentos em robôs em fábricas em todo o planeta

Em todo o mundo, já existem 
mais de três milhões de ro-
bôs operando em fábricas e 

pelo menos US$ 13,2 bilhões fo-
ram gastos nos últimos anos em 
novas instalações utilizando es-
se tipo de tecnologia. Pelo menos 
76% desses investimentos foram 
feitos por cinco países: China, Ja-
pão, Estados Unidos, Coreia do Sul 
e Alemanha. As indústrias auto-
motiva, elétrica, eletrônica e me-
tálica são as que mais investem no 
uso de robôs em seus parques in-
dustriais.

Os dados são da pesquisa 
“2021 World Robot Report”, da Fe-
deração Internacional de Robótica 
(IFR, da sigla em inglês), divulga-
do no final do ano passado a par-
tir de dados de 2020. O primeiro 
ano da pandemia da Covid-19 foi 
desafiadora em todo mundo, mas, 
segundo o relatório, aquele ano foi 
terceiro melhor para a indústria 
robótica desde 2018, com um au-
mento de 10% em novas unidades 
instaladas.

Em relação ao número de ro-
bôs a cada 10 mil trabalhadores 
atuando em parques fabris, a mé-
dia global é de 126 unidades. A Co-
reia do Sul lidera com 932 robôs 
para cada 10 mil funcionários. Já o 
Brasil possui nove robôs para esse 
contingente de trabalhadores atu-
ando na indústria. O país, segundo 
a IFR, apesar da pequena quanti-
dade de uso de robôs, teve um 
crescimento de 3% do uso dessa 
tecnologia desde 2015 e é conside-
rado um mercado emergente na 
América Latina.

Para o tecnólogo em automa-

ção e programador de robôs, Ri-
cardo Echer Neto, o aumento do 
uso de robótica na indústria brasi-
leira será capaz de contornar a es-
cassez de habilidades, aumentan-
do assim a capacidade e qualidade 
da produção. Segundo ele, o inves-
timento em robótica possibilitará 
à indústria a criação de produtos 
mais sofisticados, resultado tam-
bém em geração de emprego pa-
ra profissionais qualificados nessa 
área.

“Como resultado da roboti-
zação de linhas industriais, o au-
mento da produção final garante 
maior controle e automação dos 
processos para as corporações que 
investem nos recursos da robótica 

para conquistar maior vantagem 
competitiva por meio de tecnolo-
gias de ponta, otimizadas e muito 
eficientes”, explica.

Echer Neto explica ainda que 
a introdução de robôs nas linhas 
de produção garante, além do au-
mento da produtividade e eficiên-
cia dos processos, mais segurança 
aos trabalhadores. “Com os robôs, 
é possível diminuir o contato di-
reto e esforço repetitivo, trazendo 
uma qualidade de vida melhor ao 
funcionário e aumento da produ-
ção, visando melhorias no aspecto 
de ergonomia também”, atesta.

ACELERAÇÃO. Com o uso de 
robôs e da automação ainda em 

estágio inicial no Brasil, se com-
parado aos países que mais inves-
tem nesse tipo de tecnologia, uma 
esperança de modernização dos 
parques industriais é a chegada da 
internet 5G, segundo a avaliação 
de Ricardo Echer Neto, que tem 
mais de 12 anos de experiência na 
área. A internet mais rápida deve-
rá impulsionar a chamada Indús-
tria 4.0.

“A chegada da tecnologia 5G 
pode trazer grandes mudanças 
impactando o comportamento de 
usuários, indústria, mercado, mul-
tiplicando a velocidade das cone-
xões e impulsionando inovações e 
mudanças de hábitos”, opina.

De acordo com o profissional, 

além da possibilidade de montar 
fábricas inteligentes, operadas 
por robôs de alta precisão, a tec-
nologia 5G vai impactar várias 
outras áreas, com avanços para 
toda sociedade. “Poderemos ter 
em um futuro próximo o geren-
ciamento de cidades inteligen-
tes, melhorias na comunicação, 
preservação de energia elétri-
ca, tornando cidades ambien-
talmente sustentáveis, além de 
melhorias na assistência médica, 
com diagnósticos realizados por 
equipamentos inteligentes de al-
tíssima confiança”, conclui.

MERCADO. A pesquisa 2021 
World Robot Report mostrou que 
países da Ásia lideram o merca-
do de robôs industriais. Em 2020, 
266.452 novas unidades foram ins-
taladas, o que representa um cres-
cimento de 7% em relação a 2019, 
quando existiam 249.598 unida-
des de robôs instalados nas indús-
trias.

O país com a maior densida-
de de robôs utilizados na ma-
nufatura é a Coreia da Sul, que 
ocupa a primeira posição desde 
2010. O número de robôs do pa-
ís excede em sete vezes a média 
global, com 932 robôs em ope-
ração para cada 10 mil trabalha-
dores. O aumento de unidades 
aumenta, em média, 10% ao ano 
desde 2015. Com uma indústria 
eletrônica mundialmente reco-
nhecida, assim como sua indús-
tria automotiva, a economia do 
país é baseada em duas áreas 
que mais demandam o uso de 
robôs industriais. 

Praticidade

Uber libera PIX para pagamento de corridas
Os aplicativos de mobilidade 

viraram uma solução para mui-
tos passageiros. E os usuários do 
Uber agora ganharam uma for-
ma ainda mais prática de reali-
zar o pagamento das viagens a 
serem realizadas. Desde ontem, 
24, os passageiros que utilizam 
o aplicativo ganham mais uma 
forma de pagar o deslocamento. 

A plataforma que permite o uso 
de cartões de crédito e débito, 
PayPal, gift card e dinheiro, soma 
agora o Pix.

Em novembro a plataforma 
já testava o Pix nas cidades de 
Curitiba e Recife. Desde então, 
o recurso tem sido liberado aos 
poucos em outras regiões do Bra-
sil. Grande parte dos usuários re-

cebeu a atualização. No entanto, 
aqueles que ainda não tiveram 
alterações no aplicativo, mesmo 
o atualizando, deverão esperar o 
mês de junho.

De acordo com a Uber, além 
da flexibilidade, a nova transação 
quer aumentar a segurança na 
hora de pagar as corridas. Pelo pa-
gamento realizado direto na pla-

taforma, os usuários têm menos 
chance de transferir quantias er-
radas ou serem vítimas de golpes. 

COMO PAGAR. Na hora de so-
licitar uma corrida, é necessário 
selecionar o Pix como forma de 
pagamento. Na hora da cobran-
ça, o aplicativo vai gerar um códi-
go que precisa ser copiado e co-

lado em qualquer aplicativo de 
banco ou plataforma financeira 
que esteja apta a fazer as transa-
ções via Pix. Após o pagamento, a 
Uber vai designar um motorista 
para seguir a viagem. Se a corrida 
for cancelada ou tenha o destino 
alterado, a empresa promete rea-
lizar o reembolso do valor em até 
3 horas na conta do usuário. 

Fábrica de automóveis utiliza robôs e processos automatizados na produção. Tendência cada vez mais fi rme no setor



• Quarta-feira, 25 de maio de 202218
Automóveis
Mythos: Mercedes-Benz 
cria submarca luxuosa
Focada em alto luxo e exclusividade, fabricante alemã lançar no 
mercado nova marca que promete vai ser ainda mais exclusiva 

Que a Mercedes-Benz é co-
nhecida por automóveis 
luxuosos e sofisticados, já 

não é uma novidade. Mas imagi-
ne algo ainda mais luxuoso que 
a marca da estrela de três pon-
tas. Se você respondeu Mayba-
ch, não está errado. Mas ao que 
parece, a alemã quer elevar ain-
da mais o nível de luxo e exclu-
sividade com uma nova marca 
ocupando o topo do grupo.

A Mercedes-Benz anunciou 
o lançamento da submarca 
Mythos, dedicada e especiali-
zada em a “automóveis de co-
lecionador muito exclusivos”. 
O lançamento faz parte de uma 
meta audaciosa de aumentar 
em até 60% as vendas de veícu-
los mais luxuosos do grupo en-
tre os anos de 2019 e 2026. 

Em anúncio, a montadora 
adiantou que 75% dos investi-
mentos serão dedicados a es-
te nicho, o que, consequente-
mente, vai impactar na dimi-
nuição de lançamentos de veí-
culos entrada e grande volume. 

Nesse sentido, a Merce-
des apresentou um esquema 
em que divide sua gama em 
três setores. O primeiro condiz 
com as opções de entrada. Fa-
zem parte desta divisão mode-
los como Classe A (Hatch e Se-
dan), CLA, Classe B, GLA, GLB, 
além dos elétricos EQA e EQB. 
A marca afirmou que vai redu-
zir o número de veículos ofe-
recidos, mas não especificou 
quais serão descontinuados. 

Segundo a Mercedes-Benz, 

a Mythos irá produzir veículos 
especiais de baixo volume para 
“os entusiastas e colecionado-
res mais dedicados” da marca 
de Stuttgart. Uma teaser divul-
gado pela Mercedes-Benz su-
gere que o primeiro modelo da 
marca seria um speedster ca-
brio, baseado no novo Merce-
des AMG SL e que deve com-
petir com modelos da Aston 
Martin, Ferrari e McLaren.

Ola Källenius, presidente 
do Conselho de Administra-
ção da Mercedes, afirmou que 
a “maioria das empresas de lu-
xo constroem o seu portfólio a 
partir de um ou dois verdadei-
ros ícones”. O sueco acrescenta 
que a marca alemã tem vários 
automóveis considerados icô-
nicos e modelos de alta sofisti-
cação como o Classe S, o Classe 
G, assim como as marcas AMG 
e Maybach. “Vemos aqui um 
grande potencial para alargar 
o nosso portfólio de topo com 
produtos ainda mais fascinan-
tes para os nossos clientes”, re-
fere Ola Källenius.

Ao apostar em produtos 
mais luxuosos e de margem 
mais elevada, a Mercedes-Benz 
pretende “alcançar resultados 
financeiros robustos, mesmo 
sob as mais desafiantes condi-
ções do mercado”.

MAYBACH. Na estratégia 
da Mercedes-Benz, a marca 
Maybach, será um dos pilares 
dos planos. Para o futuro, ha-
verá uma versão do SUV EQS, 

apresentado no Salão de Muni-
que no ano passado, cuja ver-
são definitiva tem previsão de 
chegada ao mercado no ano 
que vem.

Ainda assim, a marca luxu-
osa também terá uma versão 
do SL e um novo Maybach cou-
pé, que provavelmente será ba-
seado no novo AMG GT. A Mer-
cedes-Benz estuda a expansão 
da família G para além do atual 
Classe G. Em 2024, deverá che-
gar uma versão elétrica deste 
4×4 de luxo. Se a lógica de no-
mes da marca for seguida, ele 
se chamará EQG.

A categoria veículos luxu-
osos abrange os modelos de 
maior volume como o Classe C 
e o Classe E, estando prevista a 
chegada de uma nova geração 
daquele último modelo já em 
2023.

MAIS BARATOS. A apos-
ta em produtos mais luxuosos 
vai ter implicações nos mode-
los de entrada da marca e Ola 
Källenius já adiantou que a 
Mercedes-Benz deverá “olhar 
para cima em vez de para bai-
xo”. A marca da estrela de três 
pontas deve reduzir a oferta de 
entrada de sete modelos para 
quatro e estes deverão contar 
com conteúdos tecnológicos 
ainda mais sofisticados. O pri-
meiro veículo elétrico compac-
to baseado na nova plataforma 
MMA deve chegar em 2024 e 
marcará o início da reinvenção 
da oferta para este segmento. 

Mercedes AMG SL deve 
servir de base para 
primeiro modelo da 
Mythos

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA – POSTO SÃO JOÃO inscrito sobre CNPJ 07.266.876/0001-25, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de n° 2016-098026/TEC/LO-0052 para uma Revenda de 
Combustíveis líquidos (Gasolina comum, Diesel comum e Diesel S10) com capacidade de 30m3 localizado na 
Rodovia RN269, km32-Centro – Montanhas - RN. 
 

Maria da Gloria Alves da Silva 
Sócio Proprietário. 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENCA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
MIRAGEM ATACAREJO LTDA, CNPJ: 11.939.808/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO - LICENCA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 15/05/2024, em favor do empreendimento 
para a Atividade de Supermercado, localizada à Rua Joaquim Clemente, S/N, Centro – Umarizal/RN. 
 

Antônio Gomes de Amorim 
Sócio-Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SANTO ANTONIO LTDA inscrito sobre CNPJ 24.186.827/0001-08, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da 
Licença de Operação de n° 2022-175928/TEC/LO-0050 para uma Revenda de Combustíveis líquidos 
(Gasolina comum, Gasolina aditivada, Diesel comum, Diesel S10 e Etanol) com capacidade de 75m3 localizado 
na Rua DR Silvio Bezerra de Melo158 – Centro – Lagoa Nova - RN. 
 

AMADEUS FERINO DE MEDEIROS 
Sócio Proprietário. 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A Torre Forte Incorporações Eireli, CNPJ 26.222.574/0001-06, torna publico que esta requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- SEMUR a Licença Simplificada para o 
empreendimento multifamiliar composto por 10 unidades habitacionais, localizado na Rua Flor de Lotus (Av. 
Projetada IV), esquina com a Rua Dos Narcisos (Rua Projetada 13), Lote C, Quadra 18 – Loteamento Parque 
das Orquídeas, Zona de Expansão Urbana – Bairro Parque das Nações, Parnamirim/RN.  
 

José Humberto de Vasconcelos Junior 
Sócio-Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
VICTORIA MARIA DE MORAIS LIMA EIRELI, CNPJ: 42.639.368/0001-44, 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 transporte de produtos perigosos, localizada no endereço, Rua Deputado Jose Arnaldo, 
n°166, Centro, CEP: 59.550-000 no município de João Câmara - RN. 
 

Victoria Maria de Morais Lima - Diretora 
 

 
 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 031/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 031/2022 - Processo Administrativo nº 2067/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para a realização de Exames de Colonoscopia e 
Endoscopia Digestiva Alta, destinados a atender as necessidades da saúde do Município de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 07 DE JUNHO DE 2022, ÀS 10h:30 (DEZ 
HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 24 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Eólica do Agreste Potiguar I S.A., CNPJ: 33.268.331/0001-66, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
18/05/2026, em favor do empreendimento Parque Eólico Alupar Wind São João, 
localizado na Zona Rural no município de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
TERRA FERTIL, 00.235.798/0007-46, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - 
LRO para Armazenamento e Comercialização de Produtos Agroquímicos, localizada na Av. Expedito 
Alves – Centro –Baraúna - RN, CEP: 59.695-000.  
 

MARCELIO RODRIGUES COURA 
Proprietário 
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Número de robôs na indústria 
mundial aumenta, diz pesquisa
Nos últimos anos, US$ 13,2 bilhões foram destinados a investimentos em robôs em fábricas em todo o planeta

Em todo o mundo, já existem 
mais de três milhões de ro-
bôs operando em fábricas e 

pelo menos US$ 13,2 bilhões fo-
ram gastos nos últimos anos em 
novas instalações utilizando es-
se tipo de tecnologia. Pelo menos 
76% desses investimentos foram 
feitos por cinco países: China, Ja-
pão, Estados Unidos, Coreia do Sul 
e Alemanha. As indústrias auto-
motiva, elétrica, eletrônica e me-
tálica são as que mais investem no 
uso de robôs em seus parques in-
dustriais.

Os dados são da pesquisa 
“2021 World Robot Report”, da Fe-
deração Internacional de Robótica 
(IFR, da sigla em inglês), divulga-
do no final do ano passado a par-
tir de dados de 2020. O primeiro 
ano da pandemia da Covid-19 foi 
desafiadora em todo mundo, mas, 
segundo o relatório, aquele ano foi 
terceiro melhor para a indústria 
robótica desde 2018, com um au-
mento de 10% em novas unidades 
instaladas.

Em relação ao número de ro-
bôs a cada 10 mil trabalhadores 
atuando em parques fabris, a mé-
dia global é de 126 unidades. A Co-
reia do Sul lidera com 932 robôs 
para cada 10 mil funcionários. Já o 
Brasil possui nove robôs para esse 
contingente de trabalhadores atu-
ando na indústria. O país, segundo 
a IFR, apesar da pequena quanti-
dade de uso de robôs, teve um 
crescimento de 3% do uso dessa 
tecnologia desde 2015 e é conside-
rado um mercado emergente na 
América Latina.

Para o tecnólogo em automa-

ção e programador de robôs, Ri-
cardo Echer Neto, o aumento do 
uso de robótica na indústria brasi-
leira será capaz de contornar a es-
cassez de habilidades, aumentan-
do assim a capacidade e qualidade 
da produção. Segundo ele, o inves-
timento em robótica possibilitará 
à indústria a criação de produtos 
mais sofisticados, resultado tam-
bém em geração de emprego pa-
ra profissionais qualificados nessa 
área.

“Como resultado da roboti-
zação de linhas industriais, o au-
mento da produção final garante 
maior controle e automação dos 
processos para as corporações que 
investem nos recursos da robótica 

para conquistar maior vantagem 
competitiva por meio de tecnolo-
gias de ponta, otimizadas e muito 
eficientes”, explica.

Echer Neto explica ainda que 
a introdução de robôs nas linhas 
de produção garante, além do au-
mento da produtividade e eficiên-
cia dos processos, mais segurança 
aos trabalhadores. “Com os robôs, 
é possível diminuir o contato di-
reto e esforço repetitivo, trazendo 
uma qualidade de vida melhor ao 
funcionário e aumento da produ-
ção, visando melhorias no aspecto 
de ergonomia também”, atesta.

ACELERAÇÃO. Com o uso de 
robôs e da automação ainda em 

estágio inicial no Brasil, se com-
parado aos países que mais inves-
tem nesse tipo de tecnologia, uma 
esperança de modernização dos 
parques industriais é a chegada da 
internet 5G, segundo a avaliação 
de Ricardo Echer Neto, que tem 
mais de 12 anos de experiência na 
área. A internet mais rápida deve-
rá impulsionar a chamada Indús-
tria 4.0.

“A chegada da tecnologia 5G 
pode trazer grandes mudanças 
impactando o comportamento de 
usuários, indústria, mercado, mul-
tiplicando a velocidade das cone-
xões e impulsionando inovações e 
mudanças de hábitos”, opina.

De acordo com o profissional, 

além da possibilidade de montar 
fábricas inteligentes, operadas 
por robôs de alta precisão, a tec-
nologia 5G vai impactar várias 
outras áreas, com avanços para 
toda sociedade. “Poderemos ter 
em um futuro próximo o geren-
ciamento de cidades inteligen-
tes, melhorias na comunicação, 
preservação de energia elétri-
ca, tornando cidades ambien-
talmente sustentáveis, além de 
melhorias na assistência médica, 
com diagnósticos realizados por 
equipamentos inteligentes de al-
tíssima confiança”, conclui.

MERCADO. A pesquisa 2021 
World Robot Report mostrou que 
países da Ásia lideram o merca-
do de robôs industriais. Em 2020, 
266.452 novas unidades foram ins-
taladas, o que representa um cres-
cimento de 7% em relação a 2019, 
quando existiam 249.598 unida-
des de robôs instalados nas indús-
trias.

O país com a maior densida-
de de robôs utilizados na ma-
nufatura é a Coreia da Sul, que 
ocupa a primeira posição desde 
2010. O número de robôs do pa-
ís excede em sete vezes a média 
global, com 932 robôs em ope-
ração para cada 10 mil trabalha-
dores. O aumento de unidades 
aumenta, em média, 10% ao ano 
desde 2015. Com uma indústria 
eletrônica mundialmente reco-
nhecida, assim como sua indús-
tria automotiva, a economia do 
país é baseada em duas áreas 
que mais demandam o uso de 
robôs industriais. 

Praticidade

Uber libera PIX para pagamento de corridas
Os aplicativos de mobilidade 

viraram uma solução para mui-
tos passageiros. E os usuários do 
Uber agora ganharam uma for-
ma ainda mais prática de reali-
zar o pagamento das viagens a 
serem realizadas. Desde ontem, 
24, os passageiros que utilizam 
o aplicativo ganham mais uma 
forma de pagar o deslocamento. 

A plataforma que permite o uso 
de cartões de crédito e débito, 
PayPal, gift card e dinheiro, soma 
agora o Pix.

Em novembro a plataforma 
já testava o Pix nas cidades de 
Curitiba e Recife. Desde então, 
o recurso tem sido liberado aos 
poucos em outras regiões do Bra-
sil. Grande parte dos usuários re-

cebeu a atualização. No entanto, 
aqueles que ainda não tiveram 
alterações no aplicativo, mesmo 
o atualizando, deverão esperar o 
mês de junho.

De acordo com a Uber, além 
da flexibilidade, a nova transação 
quer aumentar a segurança na 
hora de pagar as corridas. Pelo pa-
gamento realizado direto na pla-

taforma, os usuários têm menos 
chance de transferir quantias er-
radas ou serem vítimas de golpes. 

COMO PAGAR. Na hora de so-
licitar uma corrida, é necessário 
selecionar o Pix como forma de 
pagamento. Na hora da cobran-
ça, o aplicativo vai gerar um códi-
go que precisa ser copiado e co-

lado em qualquer aplicativo de 
banco ou plataforma financeira 
que esteja apta a fazer as transa-
ções via Pix. Após o pagamento, a 
Uber vai designar um motorista 
para seguir a viagem. Se a corrida 
for cancelada ou tenha o destino 
alterado, a empresa promete rea-
lizar o reembolso do valor em até 
3 horas na conta do usuário. 

Fábrica de automóveis utiliza robôs e processos automatizados na produção. Tendência cada vez mais fi rme no setor
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NOVA AMPERN. A promotora Juliana 
Limeira foi reconduzida à presidência da 
Associação do Ministério Público do RN 
para o biênio 2022/2024 e tomou posse na 
última sexta-feira. No MP desde 2002 ela é 
a segunda mulher a comandar a entidade 
e a primeira eleita diretamente. Assumiu a 
presidência da AMPERN pela primeira vez 
em janeiro de 2021, após renúncia do então 
presidente Marcelo Santos. Para este man-
dato foi reconduzida com 97,3% dos votos. 
A associação tem 53 anos e conta com quase 
300 membros, congregando todos os pro-
motores e procuradores de justiça do RN. A 
presidente vai enfrentar muitas lutas em de-
fesa da prerrogativas da categoria. 

                                     *
Na solenidade de posse, ocorrida no 

Chaplin, deixou claro que vai encampar ca-
da uma delas. No discurso emocionado lem-
brou que chega à presidência na hora certa, 
recordando uma quase tentativa em 2012. 
Reconheceu que aquele não era o momento, 
e que o adiamento do propósito lhe trou-
xe a possibilidade de ser mãe. Entregou aos 
filhos João Victor e Júlia um troféu, simboli-
zando o quanto são especiais. 

                                      *
Juliana Limeira é sobrinha da advogada 

Lígia Limeira e conta na diretoria com no-
mes como Mariana Rebello, Iveluska  Costa 
Lemos e Gerliana Rocha. São bons tempos 
para as mulheres no MP, a procuradora geral 
é Elaine Cardoso  e a Procuradora chefe do 
MPF é Cibele Benevides.

A NOITE DOS CABRAL. “Só existe felicida-
de de braços para cima”, ou seja,  brindando, 
dançando e comemorando a vida. E muitos 
foram os braços para cima nos festejos de 
aniversário do médico Rodrigo Cabral. Ele 
abriu a morada do Tirol, belamente repagi-
nada por Matheus Bulhões, seu best friend, 
para receber grupos diversos e bem anima-
dos. Os festejos da noite foram duplos já que 
o pai dele, Ricardo Cabral, também estava 
de parabéns e nova idade. O mix de gerações 
foi harmônico e divertido ao som dos DJs Al-
varez, Venturi e o sax de Rafael Santos. 

                                     *
É preciso falar das viagens criativas do ar-

quiteto Mateus Bulhões. A primeira surpresa 
foi um hall com milhares de balões longos, 
logo a saída do elevador. Os tons avermelha-
dos prevaleceram inclusive nas flores crista 
de galo, orquídeas e 400 tulipas que chama-
ram atenção na mesa principal do buffet 
encantador de Fátima Barros. As lagostas 
grelhadas e as ostras frescas se Heltinho, 
agradaram em cheio. 

                                     *
O chamado “espaço dos não saudáveis” 

caiu na graça dos descoladas. Vejam só a 
ideia: transformar a área de serviço num lo-
cal  para fumantes, disponibilizando as prin-
cipais marcas de cigarro e charutos Cohi-
ba, além de uma série de balas, chicletes e 
pastilhas para que os bons hálitos permane-
cessem. Dois bolos (um cinza e um verme-
lho) de Tereza Vale e inúmeras velas com-
pletaram a decór do apê. Rodrigo ao lado de 
Daniel Oliveira e Ricardo, ao lado de Patrícia 
Cunha foram perfeitos anfitriões e certa-
mente marcaram a história do edifício Petra.

#DESTAQUE
ANA LETÍCIA DANTAS, 32, nasceu numa família 

trabalhadora. O pai de alma artística atuou numa 
famosa confeitaria local por 27 anos, a mãe por 15, 
produzindo bolos, criando massas. Mas foi ela que 
estimulou os parentes, com sua veia comercial, a 

empreender. Assim surgiu a Anas Doces, no plural 
mesmo porque são muitas as Anas envolvidas no ne-
gócio que já deu certo. A criatividade alisa a ousadia 

e as constantes coleções lançadas ao longo do ano lo-
go tornaram a empresa conhecida, mantendo clien-

tes fiéis. “Eles não vêm é só compram uma vez. Ele 
compra bolo doce e presentes e sempre retorna. A 

gente consegue fidelizar pelo cuidados que tem com 
nossos produtos. Fazemos com arte algo diferencia-

do. Essa é nossa essência”, explica.

Os Best Friends Matheus Bulhões e Rodriguinho 
Cabral na festa de aniversário deste

Ricardo Cabral e Patrícia Cunha também anfi triões no Petra

Cacio Paiva, Dani Motta, Joélio/Regina Jales na 
festa dos Cabral

WEYDSON LIMA

Clayton Barreto (vice-presidente da Ampern, 
com a esposa Sheila Sampaio Barreto
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CRAQUES . Duas potiguares festejam o ouro, na França, no 
campeonato mundial edição 20022, das academias do time Pa-
ris Saint-Germain (PSG). Giovana Gentil, filha de Adriana/Glau-
ber Gentil e Carol Melo, filha de Dalila Rocha e Rodrigo Santos 
voltam para Natal com o troféu de campeãs na categoria U11 
no futebol feminino. Ambas foram destaque nas partidas. 

AU REVOIR. Falando na França, a cantora Bruna Hetzel, do-
na de uma voz singular, vai passar uma longa temporada por 
lá, onde realiza inúmeros shows, já com viagem marcada para 
o dia 10 de junho. O público potiguar terá oportunidade de se 
despedir da artista hoje, quando ela se apresenta na Calígula 
Pizzaria e Restaurante, a partir das 19h, onde vai cantar músicas 
do recente álbum “Canto Azul” e repertório de jazz que acom-
panha sua trajetória.

AINDA ESPORTE . O Complexo de Ensino Noilde Ramalho 
EDHC respira esporte desde o último final de semana com a 
realização dos Jogos Internos, que ocorrem de forma 100% pre-
sencial, envolvendo turmas do 6º ao Pré. O tema escolhido para 
essa edição dos jogos foi “Conexões Humanas: meu esporte é 
a paz”, tema que foi apresentado pelas turmas na abertura do 
evento. Além das atividades esportivas a escola aproveita os 
jogos para trabalhar valores relacionados a respeito, união, de-
dicação e compromisso. 

 AGITAÊ. Vai ter surpresa no big aniversário que o cantor 
Robson Paiva vai promover no próximo mês de junho. Além da 
presença de Scheila Melo outro convidado especial também é 
esperado, esse mantido a sete chaves. A festa intitulada Agitaê 
ocorre no dia 08 de junho, no La Mouette Recepções, em clima 
de folia. O passaporte é uma abadá. 

NEGÓCIOS . Tem novidade boa envolvendo o produtor 
Amaury Júnior e a empresária Karla Veruska. Ele inaugura a li-
vraria Nobel e a Zas Tras Brinquedos, onde também vai funcio-
nar o Kave Casa Café dela, tudo no Praia Shopping. A abertura 
oficial ocorre na próxima quinta-feira, dia 26, para convidados. 
A coluna deseja sucesso a ambos. 

HOJE TEM CLÁSSICOS. O projeto Movimento Sinfônico, com 
as “Quartas Clássicas” da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte – OSRN, ocorre hoje, a partir das 19h30, no Teatro Alberto 
Maranhão  com o lançamento do álbum Mendelssohn, com o 
Stankov Essemble e Royal Philarmonic Orchestr, sob a regência 
do maestro Linus Lerner, primeiro brasileiro a gravar com essa, 
que é uma das melhores orquestras do Mundo. O trabalho é do 
selo Meridian, foi produzido em 2019 em Londres, e conquis-
tou grandes elogios da crítica internacional especializada. São 
600 ingressos gratuitos que serão disponibilizados ao público. 

Happy    Birthday
Mariele Araujo, George Costa, Lucinha Lira, Melina Kremer, 

Simone Gameleira, Ismar Diógenes, Heber Vila, Karen 
Fantine, Girlane Lemos, Wanie Rose. 

B-DAY - SIMONE GAMELEIRA

BOAS & CURTAS
 Dia 03 de junho tem o tão esperado arraial do Tábua de Carne, com atração con� rmada do cantor Capilé. 
A festa, uma das melhores de São João, que reúne a Society, tem organização da Mestiço. 
 O casa querido formado por Fred Mesquita, o Pepeta e Cris Leite festeja 24 anos juntos, � rmes e fortes. Sim exemplo 
que apesar de idas e vindas o amor sempre prevalece. Que venham mais anos juntos.
 Após 30 meses praticamente em quarentena, em virtude da COVID-19, o casal Jussara/Sérgio Freire atra-
vessou o oceano e aportou em Lisboa, para dias de turismo e andanças no velho continente. 
 Já a viajada Michelle Pereira desbrava essa semana a linda Strasburgo, na pètit France, fronteira com a Alemanha, 
certamente em novos destinos para apresentar aos viajantes potiguares. 
 Para quem estava com saudades, após quase três anos sem visitar Natal, o Universal Park já se prepara, 
montando os brinquedos ao lado da Arena das Dunas, para oferecer muita diversão a crianças e adultos.

O amanhã sempre vem

Juliana Limeira nova presidente da Ampern, entre as 
também procuradoras Cibelle Benevides e Elaine Cardoso

Mariana Rebello e Mariana Barbalho na pose da 
Associação do MP

AURINO NETO

AURINO NETO AURINO NETO
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NOVA AMPERN. A promotora Juliana 
Limeira foi reconduzida à presidência da 
Associação do Ministério Público do RN 
para o biênio 2022/2024 e tomou posse na 
última sexta-feira. No MP desde 2002 ela é 
a segunda mulher a comandar a entidade 
e a primeira eleita diretamente. Assumiu a 
presidência da AMPERN pela primeira vez 
em janeiro de 2021, após renúncia do então 
presidente Marcelo Santos. Para este man-
dato foi reconduzida com 97,3% dos votos. 
A associação tem 53 anos e conta com quase 
300 membros, congregando todos os pro-
motores e procuradores de justiça do RN. A 
presidente vai enfrentar muitas lutas em de-
fesa da prerrogativas da categoria. 

                                     *
Na solenidade de posse, ocorrida no 

Chaplin, deixou claro que vai encampar ca-
da uma delas. No discurso emocionado lem-
brou que chega à presidência na hora certa, 
recordando uma quase tentativa em 2012. 
Reconheceu que aquele não era o momento, 
e que o adiamento do propósito lhe trou-
xe a possibilidade de ser mãe. Entregou aos 
filhos João Victor e Júlia um troféu, simboli-
zando o quanto são especiais. 

                                      *
Juliana Limeira é sobrinha da advogada 

Lígia Limeira e conta na diretoria com no-
mes como Mariana Rebello, Iveluska  Costa 
Lemos e Gerliana Rocha. São bons tempos 
para as mulheres no MP, a procuradora geral 
é Elaine Cardoso  e a Procuradora chefe do 
MPF é Cibele Benevides.

A NOITE DOS CABRAL. “Só existe felicida-
de de braços para cima”, ou seja,  brindando, 
dançando e comemorando a vida. E muitos 
foram os braços para cima nos festejos de 
aniversário do médico Rodrigo Cabral. Ele 
abriu a morada do Tirol, belamente repagi-
nada por Matheus Bulhões, seu best friend, 
para receber grupos diversos e bem anima-
dos. Os festejos da noite foram duplos já que 
o pai dele, Ricardo Cabral, também estava 
de parabéns e nova idade. O mix de gerações 
foi harmônico e divertido ao som dos DJs Al-
varez, Venturi e o sax de Rafael Santos. 

                                     *
É preciso falar das viagens criativas do ar-

quiteto Mateus Bulhões. A primeira surpresa 
foi um hall com milhares de balões longos, 
logo a saída do elevador. Os tons avermelha-
dos prevaleceram inclusive nas flores crista 
de galo, orquídeas e 400 tulipas que chama-
ram atenção na mesa principal do buffet 
encantador de Fátima Barros. As lagostas 
grelhadas e as ostras frescas se Heltinho, 
agradaram em cheio. 

                                     *
O chamado “espaço dos não saudáveis” 

caiu na graça dos descoladas. Vejam só a 
ideia: transformar a área de serviço num lo-
cal  para fumantes, disponibilizando as prin-
cipais marcas de cigarro e charutos Cohi-
ba, além de uma série de balas, chicletes e 
pastilhas para que os bons hálitos permane-
cessem. Dois bolos (um cinza e um verme-
lho) de Tereza Vale e inúmeras velas com-
pletaram a decór do apê. Rodrigo ao lado de 
Daniel Oliveira e Ricardo, ao lado de Patrícia 
Cunha foram perfeitos anfitriões e certa-
mente marcaram a história do edifício Petra.

#DESTAQUE
ANA LETÍCIA DANTAS, 32, nasceu numa família 

trabalhadora. O pai de alma artística atuou numa 
famosa confeitaria local por 27 anos, a mãe por 15, 
produzindo bolos, criando massas. Mas foi ela que 
estimulou os parentes, com sua veia comercial, a 

empreender. Assim surgiu a Anas Doces, no plural 
mesmo porque são muitas as Anas envolvidas no ne-
gócio que já deu certo. A criatividade alisa a ousadia 

e as constantes coleções lançadas ao longo do ano lo-
go tornaram a empresa conhecida, mantendo clien-

tes fiéis. “Eles não vêm é só compram uma vez. Ele 
compra bolo doce e presentes e sempre retorna. A 

gente consegue fidelizar pelo cuidados que tem com 
nossos produtos. Fazemos com arte algo diferencia-

do. Essa é nossa essência”, explica.

Os Best Friends Matheus Bulhões e Rodriguinho 
Cabral na festa de aniversário deste

Ricardo Cabral e Patrícia Cunha também anfi triões no Petra

Cacio Paiva, Dani Motta, Joélio/Regina Jales na 
festa dos Cabral

WEYDSON LIMA

Clayton Barreto (vice-presidente da Ampern, 
com a esposa Sheila Sampaio Barreto
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CRAQUES . Duas potiguares festejam o ouro, na França, no 
campeonato mundial edição 20022, das academias do time Pa-
ris Saint-Germain (PSG). Giovana Gentil, filha de Adriana/Glau-
ber Gentil e Carol Melo, filha de Dalila Rocha e Rodrigo Santos 
voltam para Natal com o troféu de campeãs na categoria U11 
no futebol feminino. Ambas foram destaque nas partidas. 

AU REVOIR. Falando na França, a cantora Bruna Hetzel, do-
na de uma voz singular, vai passar uma longa temporada por 
lá, onde realiza inúmeros shows, já com viagem marcada para 
o dia 10 de junho. O público potiguar terá oportunidade de se 
despedir da artista hoje, quando ela se apresenta na Calígula 
Pizzaria e Restaurante, a partir das 19h, onde vai cantar músicas 
do recente álbum “Canto Azul” e repertório de jazz que acom-
panha sua trajetória.

AINDA ESPORTE . O Complexo de Ensino Noilde Ramalho 
EDHC respira esporte desde o último final de semana com a 
realização dos Jogos Internos, que ocorrem de forma 100% pre-
sencial, envolvendo turmas do 6º ao Pré. O tema escolhido para 
essa edição dos jogos foi “Conexões Humanas: meu esporte é 
a paz”, tema que foi apresentado pelas turmas na abertura do 
evento. Além das atividades esportivas a escola aproveita os 
jogos para trabalhar valores relacionados a respeito, união, de-
dicação e compromisso. 

 AGITAÊ. Vai ter surpresa no big aniversário que o cantor 
Robson Paiva vai promover no próximo mês de junho. Além da 
presença de Scheila Melo outro convidado especial também é 
esperado, esse mantido a sete chaves. A festa intitulada Agitaê 
ocorre no dia 08 de junho, no La Mouette Recepções, em clima 
de folia. O passaporte é uma abadá. 

NEGÓCIOS . Tem novidade boa envolvendo o produtor 
Amaury Júnior e a empresária Karla Veruska. Ele inaugura a li-
vraria Nobel e a Zas Tras Brinquedos, onde também vai funcio-
nar o Kave Casa Café dela, tudo no Praia Shopping. A abertura 
oficial ocorre na próxima quinta-feira, dia 26, para convidados. 
A coluna deseja sucesso a ambos. 

HOJE TEM CLÁSSICOS. O projeto Movimento Sinfônico, com 
as “Quartas Clássicas” da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte – OSRN, ocorre hoje, a partir das 19h30, no Teatro Alberto 
Maranhão  com o lançamento do álbum Mendelssohn, com o 
Stankov Essemble e Royal Philarmonic Orchestr, sob a regência 
do maestro Linus Lerner, primeiro brasileiro a gravar com essa, 
que é uma das melhores orquestras do Mundo. O trabalho é do 
selo Meridian, foi produzido em 2019 em Londres, e conquis-
tou grandes elogios da crítica internacional especializada. São 
600 ingressos gratuitos que serão disponibilizados ao público. 

Happy    Birthday
Mariele Araujo, George Costa, Lucinha Lira, Melina Kremer, 

Simone Gameleira, Ismar Diógenes, Heber Vila, Karen 
Fantine, Girlane Lemos, Wanie Rose. 
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 Dia 03 de junho tem o tão esperado arraial do Tábua de Carne, com atração con� rmada do cantor Capilé. 
A festa, uma das melhores de São João, que reúne a Society, tem organização da Mestiço. 
 O casa querido formado por Fred Mesquita, o Pepeta e Cris Leite festeja 24 anos juntos, � rmes e fortes. Sim exemplo 
que apesar de idas e vindas o amor sempre prevalece. Que venham mais anos juntos.
 Após 30 meses praticamente em quarentena, em virtude da COVID-19, o casal Jussara/Sérgio Freire atra-
vessou o oceano e aportou em Lisboa, para dias de turismo e andanças no velho continente. 
 Já a viajada Michelle Pereira desbrava essa semana a linda Strasburgo, na pètit France, fronteira com a Alemanha, 
certamente em novos destinos para apresentar aos viajantes potiguares. 
 Para quem estava com saudades, após quase três anos sem visitar Natal, o Universal Park já se prepara, 
montando os brinquedos ao lado da Arena das Dunas, para oferecer muita diversão a crianças e adultos.

O amanhã sempre vem

Juliana Limeira nova presidente da Ampern, entre as 
também procuradoras Cibelle Benevides e Elaine Cardoso

Mariana Rebello e Mariana Barbalho na pose da 
Associação do MP
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AURINO NETO AURINO NETO
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Apesar da direção do ABC ter apresentado na semana an-
terior o projeto para a construção da Cidade Alvinegra, 
em  Parnamirim, numa parceria com a prefeitura daque-

le município, o outro projeto do clube alvinegro com um grupo 
de investidores, que poderá investir algo próximo dos R$ 500 mi-
lhões de reais no clube, segue sendo trabalhado pelo presidente 
do clube alvinegro. O sonho da atual direção é o de começar os 
dois projetos, quem sabe, ainda este ano  ou no mais tardar até 
o meio do ano de 2023. Pela credibilidade que tem o presidente 
Bira Marques, a aposta da torcida alvinegra é de que em breve os 
dois projetos possam sair do papel. Para o bem do futebol poti-
guar espero que saia mesmo.

Segue trabalhando nos dois projetos

PEDRO NETOEsporte

SUPER MATUTÃO VEM MUITO FORTE. Pelas últimas informações 
que recebi, devermos ter um Super Matutão como nunca visto antes. 
Um Super Matutão com vários clubes e diversos municípios que ainda 
não disputaram essa competição, chegando para marcar história. Será 
uma competição ímpar no futebol amador do RN. Vai ser estouro. Não 
tenho nenhuma dúvida disso.

PORQUÊ NÃO PEGAM COMO EXEMPLO. Fico me perguntando por-
que às últimas direções do América não pegaram o exemplo daquela 
equipe vencedora formada em 96, e que conquistou o acesso a série A, 
que tinha 70% do seu elenco formada por jogadores das bases. Joga-
dores da casa. Será que é preferível continuar investindo em jogado-
res como os atuais que foram contratados, e que já provaram que não 
contribuem em nada para levar a equipe rubra às vitórias na série D? 
Nas bases do  América você ainda encontra um Gito. Um Carioca. Um 
Birô Biro. Um Mingo. Um Carlos Mota. É só dar oportunidade a quem 
merece. A quem precisa. Às bases continuam sendo a melhor solução 
para qualquer clube do futebol brasileiro.

É CARTA FORA DO BARALHO. 
O meia Alan Dias é carta fora do 
baralho para essa primeira fase 
da série C. Caso o ABC se classi-
fique, e fique entre os oito melho-
res, passando para a fase seguin-
te, existe a possibilidade do meia 
atuar, porém antes do término 
de Julho a equipe alvinegra não 
contará com o futebol de Alan. 
Sua contusão na decisão contra o 
América foi muito mais grave do 
que se esperava.

QUER FICAR UM BOM TEM-
PO EM NATAL. Nos últimos dias 
muito se falou sobre uma possí-
vel proposta feito por um clube 
do Sudeste ao técnico Fernando 
Marchiori. A informação que te-
nho é que de fato a tal proposta 
ocorreu, porém é para ele assu-
mir este clube somente no ano 
que vem, no interior de São Pau-
lo. No entanto, neste momento, 
o técnico prefere permanecer no 
ABC. Segundo Marchiori, ele está 
muito satisfeito no clube alvine-
gro. Então, é vida que segue.

INGRESSO SOCIAL SERÁ 
LANÇADO HOJE. Hoje, tem o lan-
çamento do Ingresso Social, mo-
bilizando sociedade, comércio, 
turismo e indústria, para buscar 
levar o ABC pra série B e o Amé-

rica para série C. Evento aconte-
cerá às 08h30, no salão de even-
tos, do Sesc da Av. Rio Branco. 
Sem dúvida alguma uma gran-
de jogada dos dois clubes bus-
cando novas parcerias e formas 
de se levar mais público aos es-
tádios e mais dinheiro aos cofres 
dos dois.

PEGOU A PENA MÁXIMA. Atle-
ta do Osasco-SP e seleção brasi-
leira de vôlei Tandara, foi suspen-
sa pela Primeira Câmara do Tri-
bunal de Justiça Desportiva, por 
quatro anos (pena máxima).A 
atleta foi acusada do uso de Os-
tarina, anabolizante proibido no 
esporte.A Ostarina é usada para 
ajudar no ganho de massa mus-
cular. Dandara é uma atleta ven-
cedora que já conquistou me-
dalhas em olimpíadas com a se-
leção brasileira de vôlei. A atleta 
ainda pode recorrer.

PAULO BAYER. O Botafogo-
-SP anunciou a contratação do 
técnico Paulo Bayer, ex-jogador 
de futebol de clubes como Goi-
ás, Palmeiras e Criciúma. Segun-
do informações não confirmadas 
pela direção do ABC, o técnico te-
ve seu nome ventilado no clube 
antes da contratação de Fernan-
do Marchiori.
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Ultramaratonista faz 
desafio para ajudar 
crianças com câncer
Na Orla de Ponta Negra, Carlos Dias vai correr durante 12 horas

12h das Capitais é o desa-
fio de corrida proposto 
por Carlos Dias, ultra-

maratonista de São Bernardo do 
Campo (SP), que vai estar, neste 
sábado 28, a partir das 6 horas, 
na Orla de Ponta Negra em Na-
tal-RN. Carlos Dias convida pes-
soas, corredoras ou não, a se ins-
creverem para percorrer alguns 
quilômetros ao seu lado e exer-
cerem a solidariedade. As in-
crições para o desafio em Natal 
podem ser feitas até esta quin-
ta-feira 26, através do site ht-
tp://www.carlosdiasultra.com.
br/2022/02/desafio-12h-das-ca-
pitais.html

Carlos Dias, após percorrer 
diversas provas de mais de 200 
km em situações extremas por 
uma causa social, ganhou o títu-
lo de ‘super-humano’, dado pe-
la Marvel; a homenagem faz re-
ferência a pessoas comuns que 
realizam feitos incríveis. Com 
uma infância humilde em São 
Bernardo do Campo (SP), Carlos 
Dias, de 49 anos, viu a sua vida 
ser completamente modificada 
após reconhecer todo o seu po-
tencial de mudança. Corredor 
há 29 anos e filho de um vigia 
com uma faxineira, hoje o admi-
nistrador e atleta profissional é 
um palestrante reconhecido no 

Brasil e no mundo.
Ao longo de sua jornada, ele 

já percorreu 80 países. São 106 
maratonas e mais de 100 ultra-
maratonas. A mais marcante, se-
gundo ele, foi a Copa do Mundo 
onde percorreu os quatro deser-
tos mais extremos do mundo: 
Saara, no continente africano, o 
mais quente; Atacama, no Chile, 
o mais seco; Antártida, o mais frio 
e Gobi, na China, o mais úmido.

As provas tinham 250 km 
e aconteciam em sete dias. Ao 
completar essa prova, ele se tor-
nou o primeiro latino-america-
no a correr na Antártida e tam-
bém chamou a atenção da im-
prensa internacional - até mes-
mo da Marvel - ao utilizar seu 
potencial para ajudar as crian-
ças que sofriam com o câncer. A 
equipe de Stan Lee deu a ele o tí-
tulo de super-humano - pessoas 
comuns que fazem algo fantásti-
co. “Eu sabia que minhas corri-
das não poderiam ser motivadas 
apenas pela competição, por ser 
o melhor ou o mais rápido. Eu 
precisava fazer algo a mais”, afir-
ma o atleta.

ULTRAMARATONAS.  Depois 
de completar sua primeira ma-
ratona, Carlos percebeu que po-
deria correr ainda mais quilô-

metros. Em sua próxima prova, 
foram 100 km. Somando expe-
riências e com ânsia de desafios, 
ele passa a correr em montanhas 
e a conhecer o cenário do espor-
te de aventura. O primeiro gran-
de desafio foi percorrer 200 km 
na África do Sul. “Eu fui atrás de 
400 patrocínios e recebi 400 nãos. 
Até que o dono da minha própria 
empresa me viu correndo para 
o trabalho e parou para me dar 
uma carona. Eu não aceitei e avi-
sei que estava treinando para ir à 
África do Sul. Foi quando ele de-
cidiu me patrocinar”, conta.

Carlos Dias começou a so-
mar recordes por onde passava. 
Para homenagear o nascimento 
do filho, ele correu do Oiapoque 
ao Chuí em 100 dias, somando 
mais de 9 mil km. Com esse fei-
to, entrou para o Guiness Book 
como a pessoa que percorreu a 
maior distância em menos tem-
po. Assim, seus feitos só foram 
crescendo. Até que a perda do 
emprego o fez realmente investir 
na carreira de atleta. Um dia, en-
quanto treinava para uma prova, 
conheceu o Grupo de Apoio ao 
Adolescente e Criança com Cân-
cer (GRAACC), de São Paulo. Foi 
quando Carlos decidiu que as 
corridas precisavam ter um sig-
nificado maior. 

Equipe de Stan Lee deu a 
Carlos Dias o título de super-

humano; pessoas comuns 
que fazem coisas fantáticas

ARQUIVO PESSOAL 

O Brasil estreou com du-
as vitórias na disputa de 
duplas do torneio de tê-

nis de Roland Garros, nesta ter-
ça-feira 24, em Paris (França). O 
gaúcho Rafael Matos, em parce-
ria com o espanhol David Vega 
Hernandez bateram os cabe-
ças de chaves 13, o argentino 
Andres Molteni e o mexicano 
Santiago Gonzalez, por 2 sets a 
0 (parciais de 6/2 e 6/3). Na se-
quência, foi a vez de Marcelo 
Melo, ao lado do argentino Ma-
ximo Gonzales, superar o eslo-
veno Aljaz Bedene e o sérvio Fi-
lip Krajinovic por 2 sets a 0 (6/4 
e 6/2), em pouco mais de uma 
hora de partida. As informações 
são da Agência Brasil.

Melo e Gonzales enfrentarão 
na segunda rodada o norte-a-
mericano Maxime Cressy e o es-
panhol Feliciano Lopez, em da-

tas e horários a serem definidos. 
Os rivais avançaram após derro-
taram checo Roman Jebavy e do 
sérvio Matej Sabanov por 2 a 1.Já 
Rafael Matos e Veja Hernandez 
duelarão com os vencedores da 
partida entre o norte-americano 
Denis Kudla e o parceiro finlan-
dês Emil Ruusuvuori contra o 
polonês Lukasz Kubot que joga 
junto do francês Edouard Roger-

-Vasselin.
Nesta quarta 25, às 8h, a pau-

lista Bia Haddad, única repre-
sentante do país na disputa de 
simples no saibro francês, en-
frenta Kaia Kanepi, da Estônia, 
46ª no ranking mundial. A brasi-
leira, atual número 48 do mun-
do, triunfar na estreia no último 
domingo 22 contra a espanhola 
Cristina Busca (134ª), por 2 sets 
a 1 (6/3, 1/6 e 6/2), após embate 
de 2h13.

Após o jogo de simples, Bia 
volta à quadra para estrear nas 
duplas ao lado da cazaque Ana 
Danilina. O primeiro duelo será 
contra as japonesas Eri Hozumi 
e Makoto Ninomiya, em horário 
ainda a ser definido. Às 6h, quem 
também faz sua estreia nas du-
plas de Roland Garros é o minei-
ro Bruno Soares junto com o es-
cocês Jamie Murray. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL NCB Nº 078/2022

DATA: 24/05/2022 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças - SEPLAN, solicitou um Empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco Mundial”), para o financiamento do Projeto 
Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – Projeto RN Sustentável 
(Governo Cidadão) – Acordo de Empréstimo 8276-BR,  e pretende aplicar parte dos recursos 
em pagamentos decorrentes do contrato para Construção de Obras estruturantes voltadas ao 
desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte. A licitação está aberta a todos os 
Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN, doravante denominado 
Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem Propostas, por lotes, 
para a realização por Empreitada por Preço Unitário, para a Contratação de empresa de 
engenharia, devidamente credenciada junto ao CREA, para execução de obra e 
serviços de Engenharia a serem prestados referentes a etapas remanescentes relativas 
a Complementação de Abastecimento de Água Localizadas em Comunidades Rurais da 
Região Seridó, no estado do Rio Grande do Norte.
O Edital poderá ser consultado na Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretária de Estado do Planejamento e das 
Finanças, Centro Administrativo do Estado - BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232-1964 e Fax: 84 3232-8724 e adquirido, por meio do sítio eletrônico: 
http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=licitacoes_abertas&id=6. Os interessados 
poderão obter maiores informações na Comissão de Licitação ou através do E-mail: 
obrasgovernocidadao@gmail.com.
As Propostas deverão ser entregues no (a) endereço acima até às 10:00 horas do dia 28 de 
junho de 2022, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de: Lote 1: R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais), no caso de Garantia ou Caução Bancária, Fiança Bancária ou Carta de 
Crédito Irrevogável e Cheque Administrativo, R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), no caso de 
Seguro Garantia, emitido por uma seguradora, aceitável pelo Contratante e Lote 2: R$ 
24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), no caso de Garantia ou Caução Bancária, Fiança 
Bancária ou Carta de Crédito Irrevogável e Cheque Administrativo, R$ 72.000,00 (Setenta e 
dois mil reais), no caso de Seguro Garantia, emitido por uma seguradora, aceitável pelo 
Contratante, e serão abertas às 10:05 horas do mesmo dia, na presença dos interessados 
que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
O Concorrente poderá apresentar Proposta individualmente ou como participante de um 
Consórcio.

Natal-RN, 24 de maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira
PRESIDENTE DA CMEL

 
PEDIDO DE DISPENSA DE LICENÇA 

Vinícius Leite de Castro Medeiros, inscrito no CPF nº 067.407.574-96, torna público, que está requerendo a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, a Dispensa de Licença, para a atividade de clínica médica, 
sem procedimentos cirúrgicos, situada em zona urbana do município de Ceará-Mirim/RN, com 515 m² de área 
construída, inserida em um terreno de 613,23 m². 

Vinícius Leite de Castro Medeiros - Empreendedor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
K K CARRILHO, CNPJ: 05.637.799/0001- 45 torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS Restaurantes e Similares – Catolé, 354, 59.578-000, zona rural Rio do Fogo - RN. 

 
EMPRESÁRIO  

KARLOS KELSEN CARRILHO 

 
 

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a alteração no edital e anexos da 
licitação cujo objeto é: Contratação de empresa na área de construção civil para 
capeamento asfáltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização 
viária de diversas ruas, avenidas e travessias, todas enquadradas no perímetro urbano 
do município de Mossoró/RN. Data/Local/hora:  29/06/2021– Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 
59.600-135, Mossoró-RN às 09:00hrs. O Edital e anexos encontra-se disponível: a). On-line 
gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link Serviços – Licitações ou por 
condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de 
expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de Licitações e 
Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2021 - SEIMURB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 245/2022 - SEIMURB

Objeto: Contratação de empresa na área de construção civil para recuperação de 
pavimentação em paralelepípedo no Município de Mossoró/RN.
Realização: 28/06/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua 
Idalino de Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
O b t e n ç ã o  d o  E d i t a l :  O n - l i n e  g r a t u i t a m e n t e  p e l o  s i t e : 
www.prefeiturademossoro.com.br no Link Serviços – Licitações ou por condução de 
dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de expediente 
de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de Licitações e Contratos – 
Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 – SEIMURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 238/2022-SEIMURB

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022–
Objeto: Aquisição de Macacões RF demandados para as atividades de campo dos colaboradores 
do CTGAS-ER E ISI-ER e para as práticas dos cursos de segurança do trabalho. Abertura dia 
02/06/2022, às 14h30min, na sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser 
adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 3204.6218/6279. Natal(RN), 
25/05/2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Duplas de Marcelo Melo 
e Rafael Matos avançam 
em torneio Roland Garros

GALLAS PRESS/DIVULGAÇÃO

Rafael Matos faz parceria com o espanhol David Hernandez; 
Marcelo Melo faz dupla com o argentino Maximo Gonzales

Rafael Matos avança na competição

Na França

Procuradoria do STJD

Brasil fica em 2º lugar 
geral em medalhas em 
olimpíadas estudantis

Times são denunciados por homofobia

Encerrada em Normandia, 
na França, as olimpíadas 
escolares ISF Gymnasiade 

2022 tiveram participação histó-
rica da delegação brasileira tan-
to no número de atletas - foram 
230 jovens entre 16 e 18 anos - 
quanto no quadro geral de me-
dalhas - onde o Brasil foi vice-
-campeão, com 45 ouros, 45 pra-
tas e 36 bronzes. As informações 

são da Agência Brasil.
A delegação brasileira par-

ticipou de competições em 20 
modalidades. Segundo dados 
do Ministério da Cidadania, que 
destinou R$ 5,5 milhões para os 
jovens atletas participarem do 
evento, representantes de 22 es-
tados foram selecionados para 
os jogos.

“Chegar aqui na França e ver 

uma delegação deste tama-
nho, com 230 atletas e paratle-
tas, mais a comissão técnica, 
sabendo que nosso esporte de 
base, na plataforma escolar, foi 
recuperado, ressurgiu, é mui-
to gratificante”, afirmou o mi-
nistro da Cidadania, Ronaldo 
Bento, que esteve presente na 
cerimônia de encerramento 
da Gymnasiade.

TROFÉU FAIRPLAY. Os jo-
vens brasileiros foram agracia-
dos com o Troféu Fairplay, des-
tinado à delegação que mais 
cativou a atenção dos partici-
pantes e dos organizadores do 
evento.  “Estamos cumpuindo 
o papel de pregar a paz”, diz 
Antônio Hora Filho, presidente 
da Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE). 

Cruzeiro e Grêmio foram de-
nunciados pela Procurado-
ria de Justiça Desportiva, 

por cantos discriminatórios ento-
ados por torcedores no último dia 
8, na vitória do time mineiro por 
1 a 0, pela sexta rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, re-

alizada no Estádio Independên-
cia, em Belo Horizonte. A Raposa 
também foi denunciada por não 
prevenir e reprimir o arremesso 
de objetos no campo. A sessão de 
julgamento será às 13h da próxi-
ma segunda-feira 30. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Em nota, a Procuradoria 
afirmou que recebeu notícias 
de infração (NI) denunciando 
cantos homofóbicos entoados 
tanto por torcedores do Cruzei-
ro (Arerê, Gaúcho dá o c* e fa-
la tchê), quanto por tricolores 
(Maria joga vôlei). 
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Apesar da direção do ABC ter apresentado na semana an-
terior o projeto para a construção da Cidade Alvinegra, 
em  Parnamirim, numa parceria com a prefeitura daque-

le município, o outro projeto do clube alvinegro com um grupo 
de investidores, que poderá investir algo próximo dos R$ 500 mi-
lhões de reais no clube, segue sendo trabalhado pelo presidente 
do clube alvinegro. O sonho da atual direção é o de começar os 
dois projetos, quem sabe, ainda este ano  ou no mais tardar até 
o meio do ano de 2023. Pela credibilidade que tem o presidente 
Bira Marques, a aposta da torcida alvinegra é de que em breve os 
dois projetos possam sair do papel. Para o bem do futebol poti-
guar espero que saia mesmo.

Segue trabalhando nos dois projetos

PEDRO NETOEsporte

SUPER MATUTÃO VEM MUITO FORTE. Pelas últimas informações 
que recebi, devermos ter um Super Matutão como nunca visto antes. 
Um Super Matutão com vários clubes e diversos municípios que ainda 
não disputaram essa competição, chegando para marcar história. Será 
uma competição ímpar no futebol amador do RN. Vai ser estouro. Não 
tenho nenhuma dúvida disso.

PORQUÊ NÃO PEGAM COMO EXEMPLO. Fico me perguntando por-
que às últimas direções do América não pegaram o exemplo daquela 
equipe vencedora formada em 96, e que conquistou o acesso a série A, 
que tinha 70% do seu elenco formada por jogadores das bases. Joga-
dores da casa. Será que é preferível continuar investindo em jogado-
res como os atuais que foram contratados, e que já provaram que não 
contribuem em nada para levar a equipe rubra às vitórias na série D? 
Nas bases do  América você ainda encontra um Gito. Um Carioca. Um 
Birô Biro. Um Mingo. Um Carlos Mota. É só dar oportunidade a quem 
merece. A quem precisa. Às bases continuam sendo a melhor solução 
para qualquer clube do futebol brasileiro.

É CARTA FORA DO BARALHO. 
O meia Alan Dias é carta fora do 
baralho para essa primeira fase 
da série C. Caso o ABC se classi-
fique, e fique entre os oito melho-
res, passando para a fase seguin-
te, existe a possibilidade do meia 
atuar, porém antes do término 
de Julho a equipe alvinegra não 
contará com o futebol de Alan. 
Sua contusão na decisão contra o 
América foi muito mais grave do 
que se esperava.

QUER FICAR UM BOM TEM-
PO EM NATAL. Nos últimos dias 
muito se falou sobre uma possí-
vel proposta feito por um clube 
do Sudeste ao técnico Fernando 
Marchiori. A informação que te-
nho é que de fato a tal proposta 
ocorreu, porém é para ele assu-
mir este clube somente no ano 
que vem, no interior de São Pau-
lo. No entanto, neste momento, 
o técnico prefere permanecer no 
ABC. Segundo Marchiori, ele está 
muito satisfeito no clube alvine-
gro. Então, é vida que segue.

INGRESSO SOCIAL SERÁ 
LANÇADO HOJE. Hoje, tem o lan-
çamento do Ingresso Social, mo-
bilizando sociedade, comércio, 
turismo e indústria, para buscar 
levar o ABC pra série B e o Amé-

rica para série C. Evento aconte-
cerá às 08h30, no salão de even-
tos, do Sesc da Av. Rio Branco. 
Sem dúvida alguma uma gran-
de jogada dos dois clubes bus-
cando novas parcerias e formas 
de se levar mais público aos es-
tádios e mais dinheiro aos cofres 
dos dois.

PEGOU A PENA MÁXIMA. Atle-
ta do Osasco-SP e seleção brasi-
leira de vôlei Tandara, foi suspen-
sa pela Primeira Câmara do Tri-
bunal de Justiça Desportiva, por 
quatro anos (pena máxima).A 
atleta foi acusada do uso de Os-
tarina, anabolizante proibido no 
esporte.A Ostarina é usada para 
ajudar no ganho de massa mus-
cular. Dandara é uma atleta ven-
cedora que já conquistou me-
dalhas em olimpíadas com a se-
leção brasileira de vôlei. A atleta 
ainda pode recorrer.

PAULO BAYER. O Botafogo-
-SP anunciou a contratação do 
técnico Paulo Bayer, ex-jogador 
de futebol de clubes como Goi-
ás, Palmeiras e Criciúma. Segun-
do informações não confirmadas 
pela direção do ABC, o técnico te-
ve seu nome ventilado no clube 
antes da contratação de Fernan-
do Marchiori.

• Quarta-feira, 25 de maio de 202222
Esportes
Ultramaratonista faz 
desafio para ajudar 
crianças com câncer
Na Orla de Ponta Negra, Carlos Dias vai correr durante 12 horas

12h das Capitais é o desa-
fio de corrida proposto 
por Carlos Dias, ultra-

maratonista de São Bernardo do 
Campo (SP), que vai estar, neste 
sábado 28, a partir das 6 horas, 
na Orla de Ponta Negra em Na-
tal-RN. Carlos Dias convida pes-
soas, corredoras ou não, a se ins-
creverem para percorrer alguns 
quilômetros ao seu lado e exer-
cerem a solidariedade. As in-
crições para o desafio em Natal 
podem ser feitas até esta quin-
ta-feira 26, através do site ht-
tp://www.carlosdiasultra.com.
br/2022/02/desafio-12h-das-ca-
pitais.html

Carlos Dias, após percorrer 
diversas provas de mais de 200 
km em situações extremas por 
uma causa social, ganhou o títu-
lo de ‘super-humano’, dado pe-
la Marvel; a homenagem faz re-
ferência a pessoas comuns que 
realizam feitos incríveis. Com 
uma infância humilde em São 
Bernardo do Campo (SP), Carlos 
Dias, de 49 anos, viu a sua vida 
ser completamente modificada 
após reconhecer todo o seu po-
tencial de mudança. Corredor 
há 29 anos e filho de um vigia 
com uma faxineira, hoje o admi-
nistrador e atleta profissional é 
um palestrante reconhecido no 

Brasil e no mundo.
Ao longo de sua jornada, ele 

já percorreu 80 países. São 106 
maratonas e mais de 100 ultra-
maratonas. A mais marcante, se-
gundo ele, foi a Copa do Mundo 
onde percorreu os quatro deser-
tos mais extremos do mundo: 
Saara, no continente africano, o 
mais quente; Atacama, no Chile, 
o mais seco; Antártida, o mais frio 
e Gobi, na China, o mais úmido.

As provas tinham 250 km 
e aconteciam em sete dias. Ao 
completar essa prova, ele se tor-
nou o primeiro latino-america-
no a correr na Antártida e tam-
bém chamou a atenção da im-
prensa internacional - até mes-
mo da Marvel - ao utilizar seu 
potencial para ajudar as crian-
ças que sofriam com o câncer. A 
equipe de Stan Lee deu a ele o tí-
tulo de super-humano - pessoas 
comuns que fazem algo fantásti-
co. “Eu sabia que minhas corri-
das não poderiam ser motivadas 
apenas pela competição, por ser 
o melhor ou o mais rápido. Eu 
precisava fazer algo a mais”, afir-
ma o atleta.

ULTRAMARATONAS.  Depois 
de completar sua primeira ma-
ratona, Carlos percebeu que po-
deria correr ainda mais quilô-

metros. Em sua próxima prova, 
foram 100 km. Somando expe-
riências e com ânsia de desafios, 
ele passa a correr em montanhas 
e a conhecer o cenário do espor-
te de aventura. O primeiro gran-
de desafio foi percorrer 200 km 
na África do Sul. “Eu fui atrás de 
400 patrocínios e recebi 400 nãos. 
Até que o dono da minha própria 
empresa me viu correndo para 
o trabalho e parou para me dar 
uma carona. Eu não aceitei e avi-
sei que estava treinando para ir à 
África do Sul. Foi quando ele de-
cidiu me patrocinar”, conta.

Carlos Dias começou a so-
mar recordes por onde passava. 
Para homenagear o nascimento 
do filho, ele correu do Oiapoque 
ao Chuí em 100 dias, somando 
mais de 9 mil km. Com esse fei-
to, entrou para o Guiness Book 
como a pessoa que percorreu a 
maior distância em menos tem-
po. Assim, seus feitos só foram 
crescendo. Até que a perda do 
emprego o fez realmente investir 
na carreira de atleta. Um dia, en-
quanto treinava para uma prova, 
conheceu o Grupo de Apoio ao 
Adolescente e Criança com Cân-
cer (GRAACC), de São Paulo. Foi 
quando Carlos decidiu que as 
corridas precisavam ter um sig-
nificado maior. 

Equipe de Stan Lee deu a 
Carlos Dias o título de super-

humano; pessoas comuns 
que fazem coisas fantáticas

ARQUIVO PESSOAL 

O Brasil estreou com du-
as vitórias na disputa de 
duplas do torneio de tê-

nis de Roland Garros, nesta ter-
ça-feira 24, em Paris (França). O 
gaúcho Rafael Matos, em parce-
ria com o espanhol David Vega 
Hernandez bateram os cabe-
ças de chaves 13, o argentino 
Andres Molteni e o mexicano 
Santiago Gonzalez, por 2 sets a 
0 (parciais de 6/2 e 6/3). Na se-
quência, foi a vez de Marcelo 
Melo, ao lado do argentino Ma-
ximo Gonzales, superar o eslo-
veno Aljaz Bedene e o sérvio Fi-
lip Krajinovic por 2 sets a 0 (6/4 
e 6/2), em pouco mais de uma 
hora de partida. As informações 
são da Agência Brasil.

Melo e Gonzales enfrentarão 
na segunda rodada o norte-a-
mericano Maxime Cressy e o es-
panhol Feliciano Lopez, em da-

tas e horários a serem definidos. 
Os rivais avançaram após derro-
taram checo Roman Jebavy e do 
sérvio Matej Sabanov por 2 a 1.Já 
Rafael Matos e Veja Hernandez 
duelarão com os vencedores da 
partida entre o norte-americano 
Denis Kudla e o parceiro finlan-
dês Emil Ruusuvuori contra o 
polonês Lukasz Kubot que joga 
junto do francês Edouard Roger-

-Vasselin.
Nesta quarta 25, às 8h, a pau-

lista Bia Haddad, única repre-
sentante do país na disputa de 
simples no saibro francês, en-
frenta Kaia Kanepi, da Estônia, 
46ª no ranking mundial. A brasi-
leira, atual número 48 do mun-
do, triunfar na estreia no último 
domingo 22 contra a espanhola 
Cristina Busca (134ª), por 2 sets 
a 1 (6/3, 1/6 e 6/2), após embate 
de 2h13.

Após o jogo de simples, Bia 
volta à quadra para estrear nas 
duplas ao lado da cazaque Ana 
Danilina. O primeiro duelo será 
contra as japonesas Eri Hozumi 
e Makoto Ninomiya, em horário 
ainda a ser definido. Às 6h, quem 
também faz sua estreia nas du-
plas de Roland Garros é o minei-
ro Bruno Soares junto com o es-
cocês Jamie Murray. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL NCB Nº 078/2022

DATA: 24/05/2022 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças - SEPLAN, solicitou um Empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco Mundial”), para o financiamento do Projeto 
Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – Projeto RN Sustentável 
(Governo Cidadão) – Acordo de Empréstimo 8276-BR,  e pretende aplicar parte dos recursos 
em pagamentos decorrentes do contrato para Construção de Obras estruturantes voltadas ao 
desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte. A licitação está aberta a todos os 
Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN, doravante denominado 
Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem Propostas, por lotes, 
para a realização por Empreitada por Preço Unitário, para a Contratação de empresa de 
engenharia, devidamente credenciada junto ao CREA, para execução de obra e 
serviços de Engenharia a serem prestados referentes a etapas remanescentes relativas 
a Complementação de Abastecimento de Água Localizadas em Comunidades Rurais da 
Região Seridó, no estado do Rio Grande do Norte.
O Edital poderá ser consultado na Comissão Especial Mista de Aquisições e Licitações do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretária de Estado do Planejamento e das 
Finanças, Centro Administrativo do Estado - BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232-1964 e Fax: 84 3232-8724 e adquirido, por meio do sítio eletrônico: 
http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=licitacoes_abertas&id=6. Os interessados 
poderão obter maiores informações na Comissão de Licitação ou através do E-mail: 
obrasgovernocidadao@gmail.com.
As Propostas deverão ser entregues no (a) endereço acima até às 10:00 horas do dia 28 de 
junho de 2022, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de: Lote 1: R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais), no caso de Garantia ou Caução Bancária, Fiança Bancária ou Carta de 
Crédito Irrevogável e Cheque Administrativo, R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), no caso de 
Seguro Garantia, emitido por uma seguradora, aceitável pelo Contratante e Lote 2: R$ 
24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), no caso de Garantia ou Caução Bancária, Fiança 
Bancária ou Carta de Crédito Irrevogável e Cheque Administrativo, R$ 72.000,00 (Setenta e 
dois mil reais), no caso de Seguro Garantia, emitido por uma seguradora, aceitável pelo 
Contratante, e serão abertas às 10:05 horas do mesmo dia, na presença dos interessados 
que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
O Concorrente poderá apresentar Proposta individualmente ou como participante de um 
Consórcio.

Natal-RN, 24 de maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira
PRESIDENTE DA CMEL

 
PEDIDO DE DISPENSA DE LICENÇA 

Vinícius Leite de Castro Medeiros, inscrito no CPF nº 067.407.574-96, torna público, que está requerendo a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, a Dispensa de Licença, para a atividade de clínica médica, 
sem procedimentos cirúrgicos, situada em zona urbana do município de Ceará-Mirim/RN, com 515 m² de área 
construída, inserida em um terreno de 613,23 m². 

Vinícius Leite de Castro Medeiros - Empreendedor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
K K CARRILHO, CNPJ: 05.637.799/0001- 45 torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS Restaurantes e Similares – Catolé, 354, 59.578-000, zona rural Rio do Fogo - RN. 

 
EMPRESÁRIO  

KARLOS KELSEN CARRILHO 

 
 

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a alteração no edital e anexos da 
licitação cujo objeto é: Contratação de empresa na área de construção civil para 
capeamento asfáltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e sinalização 
viária de diversas ruas, avenidas e travessias, todas enquadradas no perímetro urbano 
do município de Mossoró/RN. Data/Local/hora:  29/06/2021– Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 
59.600-135, Mossoró-RN às 09:00hrs. O Edital e anexos encontra-se disponível: a). On-line 
gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link Serviços – Licitações ou por 
condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de 
expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de Licitações e 
Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2021 - SEIMURB 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 245/2022 - SEIMURB

Objeto: Contratação de empresa na área de construção civil para recuperação de 
pavimentação em paralelepípedo no Município de Mossoró/RN.
Realização: 28/06/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua 
Idalino de Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
O b t e n ç ã o  d o  E d i t a l :  O n - l i n e  g r a t u i t a m e n t e  p e l o  s i t e : 
www.prefeiturademossoro.com.br no Link Serviços – Licitações ou por condução de 
dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no horário de expediente 
de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de Licitações e Contratos – 
Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 – SEIMURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 238/2022-SEIMURB

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022–
Objeto: Aquisição de Macacões RF demandados para as atividades de campo dos colaboradores 
do CTGAS-ER E ISI-ER e para as práticas dos cursos de segurança do trabalho. Abertura dia 
02/06/2022, às 14h30min, na sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser 
adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 3204.6218/6279. Natal(RN), 
25/05/2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Duplas de Marcelo Melo 
e Rafael Matos avançam 
em torneio Roland Garros

GALLAS PRESS/DIVULGAÇÃO

Rafael Matos faz parceria com o espanhol David Hernandez; 
Marcelo Melo faz dupla com o argentino Maximo Gonzales

Rafael Matos avança na competição

Na França

Procuradoria do STJD

Brasil fica em 2º lugar 
geral em medalhas em 
olimpíadas estudantis

Times são denunciados por homofobia

Encerrada em Normandia, 
na França, as olimpíadas 
escolares ISF Gymnasiade 

2022 tiveram participação histó-
rica da delegação brasileira tan-
to no número de atletas - foram 
230 jovens entre 16 e 18 anos - 
quanto no quadro geral de me-
dalhas - onde o Brasil foi vice-
-campeão, com 45 ouros, 45 pra-
tas e 36 bronzes. As informações 

são da Agência Brasil.
A delegação brasileira par-

ticipou de competições em 20 
modalidades. Segundo dados 
do Ministério da Cidadania, que 
destinou R$ 5,5 milhões para os 
jovens atletas participarem do 
evento, representantes de 22 es-
tados foram selecionados para 
os jogos.

“Chegar aqui na França e ver 

uma delegação deste tama-
nho, com 230 atletas e paratle-
tas, mais a comissão técnica, 
sabendo que nosso esporte de 
base, na plataforma escolar, foi 
recuperado, ressurgiu, é mui-
to gratificante”, afirmou o mi-
nistro da Cidadania, Ronaldo 
Bento, que esteve presente na 
cerimônia de encerramento 
da Gymnasiade.

TROFÉU FAIRPLAY. Os jo-
vens brasileiros foram agracia-
dos com o Troféu Fairplay, des-
tinado à delegação que mais 
cativou a atenção dos partici-
pantes e dos organizadores do 
evento.  “Estamos cumpuindo 
o papel de pregar a paz”, diz 
Antônio Hora Filho, presidente 
da Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE). 

Cruzeiro e Grêmio foram de-
nunciados pela Procurado-
ria de Justiça Desportiva, 

por cantos discriminatórios ento-
ados por torcedores no último dia 
8, na vitória do time mineiro por 
1 a 0, pela sexta rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, re-

alizada no Estádio Independên-
cia, em Belo Horizonte. A Raposa 
também foi denunciada por não 
prevenir e reprimir o arremesso 
de objetos no campo. A sessão de 
julgamento será às 13h da próxi-
ma segunda-feira 30. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Em nota, a Procuradoria 
afirmou que recebeu notícias 
de infração (NI) denunciando 
cantos homofóbicos entoados 
tanto por torcedores do Cruzei-
ro (Arerê, Gaúcho dá o c* e fa-
la tchê), quanto por tricolores 
(Maria joga vôlei). 
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ALGUNS SEGUNDOS FAZEM A DIFERENÇA

PARE, OLHE e ESCUTE.


