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Deputada Carla Dickson defende assistência 
prioritária para crianças órfãs do feminicídio

GERAL. 11 | Caminhada, nesta 
quarta-feira,  sairá da Associação 
dos Cabos e Soldados da PMRN  
em direção à Governadoria, no 
Centro Administrativo do Esta-
do. Policiais e bombeiros partici-
pam do movimento.

ECONOMIA. 8 | A nova pesquisa 
da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) mostra o estado com o 
maior valor médio para o litro do 
combustível entre todos as uni-
dades federativas, com R$ 6,62.

GERAL. 10 | Através de parceria 
com o Governo do Estado, o Se-
brae RN vai capacitar os produ-
tores e imprimir no espaço da 
Cecafes o conceito ‘Lugares de 
Charme’ com o Mercado da Agri-
cultura Familiar.

Militares exigem 
condições de 
trabalho no Estado

Consumidor do RN 
paga a gasolina 
mais cara do Brasil

Prédio da Cecafes 
vai passar a ser  
‘Lugar de Charme’

Dinheiro público 
banca picanha e 
limonada suíça 
do general Girão
POLÍTICA. 3 | Gastos mostram um pouco do estilo alimentar de um dos 
principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte 

POLÍTICA. 6 | “O feminicídio deixa uma lacuna de dor e sofrimento que dificilmente será apagada. E as crianças são as 
vítimas invisíveis dessa tragédia”, avalia a parlamentar autora do Projeto de Lei  3129/2021, protocolado nesta terça 14

General Girão usa cota parlamentar para garantir alto padrão de alimentação

Rio Grande do Norte é destaque nacional com a gasolina mais cara do país
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Quem não fala de investimen-
tos enquanto toma um puro 
malte ou beberica vinhos 

caros degustando uma boa tábua de 
queijos tem muito medo da infl ação.

A classe média, que perdeu plano 
de saúde e não sabe mais como man-
ter a escola particular dos fi lhos, está 
agora assombrada com o preço da 
gasolina.

Na periferia de muitas cidades, 
famílias voltaram a queimar lenha 
por falta de dinheiro para comprar 
um botijão de gás.

Ontem, o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, avi-
sou que não vai alterar um milímetro 
a política monetária a cada alta da 
infl ação. E olha que elas têm sido 
muitas ultimamente.  

Prometeu que a taxa básica de 
juros será elevada quantas vezes for 
necessário para manter a infl ação no 
teto da meta.

Uma nota a parte foi o comentá-
rio de Campos Neto ao criticar a ve-
locidade em que a Petrobras repassa 
os reajustes dos combustíveis para as 
refi narias.

Não é assim em outros países, 
mas no Brasil, perversamente, é.  

Motoristas de aplicativos não 
querem mais dirigir para os outros e 
passageiros não estão mais dispostos 
a cobrir corridas caras.

Isso resume de maneira bastante 
simplória o que é a estagfl ação (mis-
tura de estagnação econômica com 
aumento da infl ação).

Já vivemos este mesmíssimo fi l-
me no passado quando miseráveis 
invadiam mercados pelo interior até 
que políticas de distribuição de ren-
da começaram a reverter essa situa-
ção a partir dos governos FHC e Lula.

A piada de antigamente que con-
tava a história de uma nota de R$ 5 
desembolsada no Sul ter sido vista 
no Nordeste é de novo uma anedota 
atual.

A cada 100 cédulas em circulação 
no Brasil, 28 são de R$ 50 e só uma é 
de R$ 200, revela a excelente revista 
Piauí, a mesma que nos ruboriza 
seus leitores com informações sobre 
mordomias concedidas a militares 
no governo Bolsonaro.

Ao tirar o civil Roberto Castello 
Branco da presidência da Petrobras 
e colocar no lugar dele o general Sil-
va e Luna,  o presidente fez um bem 
enorme ao Brasil: turbinou a apo-
sentadoria do militar de R$ 32,2 mil 
brutos com mais 228,2 mil do salário 
da petrolífera para um alto executivo.

Agora, vai subsidiar moradias pa-
ra setores de segurança e bombeiros, 
sua entusiasmada base de apoio, es-
quecendo todos os demais trabalha-
dores da iniciativa privada.  

Uma nota de R$ 5 foi avistada no NE

Pancada
O racionamento de energia 

não é só um grande problema pa-
ra consumidores residenciais. Na 
imensa possibilidade de acontecer 
no Brasil, reduziria em 10% o con-
sumo de eletricidade por um ano. 
E o reflexo final seria muito pior: 1,2 
ponto percentual subtraído do PIB 
(Produto Interno Bruto) brasileiro 
de 2022, zerando o crescimento do 
país, segundo cálculos de econo-
mistas da XP ouvidos pela Folha.

Pancada 2
Ainda segundo a mesma fonte, 

a XP reduziu as previsões de cres-
cimento do PIB de 1,7% para 1,3%, 
tendo como causa os efeitos da 
política monetária mais apertada 
e das incertezas crescentes pro-
duzidas pelo governo. Entre elas, 
o cenário eleitoral mais próximo e 
a perspectiva de desaceleração da 
economia no mundo.

Lorota Bank
Os senadores da CPI da Co-

vid aprovaram requerimentos 
pedindo à Procuradoria-Geral da 
República a suspensão de todos os 
contratos da União que tiveram o 
FIB Bank como a instituição que 
ofereceu a garantia. Nada mais 
justo, considerando que o referido 
FIB nem reconhecido é pelo Ban-
co Central. E ontem mereceu por 
parte do relator Renan Calheiros a 
tradução do inglês: “Lorota Bank”.

Eita, Coronel!
O deputado estadual Coronel 

Azevedo (PSC), usou o horário do 
grande expediente da sessão ple-
nária da Assembleia Legislativa 
desta terça-feira para afi rmar que 
o Brasil tem hoje (em plena demo-
cracia) 13 presos políticos.  

Entre eles, o deputado federal 
Daniel Silveira, que disse que daria 
uma pisa num ministro da Supre-
ma Corte; o ex-deputado Roberto 
Jeff erson, que em vídeos ensinou 
boas técnicas para se matar um 
policial, além de “jornalistas e blo-
gueiros que defendem a volta da 
ditadura militar.

O deputado Coronel Azevedo 
destacou a participação do jorna-
lista Oswaldo Eustáquio – preso, 
acusado de fi nanciar atos com 
pautas contrárias ao Congresso 
Nacional e ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Mudança na lei
A grande novidade desta ter-

ça-feira veio do senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator da 
CPI da Covid no Senado, que vai  
propor no  seu relatório fi nal mu-
danças na lei do impeachment. O 
parecer dele estará concluído na 
semana que vem, entre os dias 
23 ou 24. É claro que a mudança 
na lei depende de aprovação no 
Congresso.
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Segundo as palavras do atual 
Sumo Pontífi ce: “o ódio é uma 
maneira de excomunicar ou 

excomungar e afastar outrem.” 
Ultimamente, surgiu uma forma 
digital, mais perigosa e deletéria. 
Reativável e armazenada nas redes 
sociais, passa de individual a social. 
Nossos lares, instituições de ensino 
e igrejas carecem de proporcionar 
uma formação mais efi caz para o 
encontro e a solidariedade. O ódio 
digital é também hipócrita, pois 
“quem odeia disfarça as suas inten-
ções.” (Pv 26, 24). Seu emissor lança 
ofensas e mostra-se quase sempre 
incapaz de proferi-las face a face. 
Nos dias atuais, reveste-se de mais 
uma modalidade: a ira gratuita e 
preconceituosa. Às vezes, basta 
saber a que grupo pertence alguém 
para odiá-lo. Se, por ventura, con-
fessar sua convicção ideológica ou 
religiosa divergente, será agredido 
ou excluído dos contatos.  É uma 
repulsa em cadeia e quase sistêmi-
ca. O rancor está sendo cada vez 
mais digitalizado, permeando sites 
e redes digitais, mediante expres-
sões de indiferença, intolerância e 
preconceito. Tal situação integra 
o fenômeno recente de difusão da 
desinformação.  Hoje, busca-se 
confundir e enganar, ao invés de 
informar. A inverdade parece atrair 
mais. 

As redes sociais lembram o 
Coliseu, a antiga arena dos gladia-
dores romanos. À semelhança dos 
espectadores de outrora, os hodier-
nos – confortavelmente instalados 
em suas casas – acompanham 
os confrontos e as manifestações 
odiosas pela telinha do celular. 
Não se contentando em ser meros 
assistentes, optam pela cumplici-
dade da destruição do próximo, 
compartilhando a sua ojeriza. Isso 
vem reforçando atos inverídicos, de 
radicalismo e violência. Acirram-se 
os ânimos numa contradição à es-
sência e razão de ser das próprias 
redes sociais. Estas nasceram para 
favorecer a sociabilidade e a convi-
vência e não a hostilidade. O Papa 
Francisco tem dito que as redes 
sociais fazem retornar ao passado, 
em que clérigos excomungavam 
os fi éis, excluindo-os do convívio 
eclesial e comunitário. De acordo 

com psicólogos, a etiologia do ódio 
decorre muitas vezes de frustra-
ções represadas, despejadas sobre 
outrem. O “hater” sente um prazer 
mórbido em descontruir o outro. 
As redes estão se tornando um 
lugar propício para destilar senti-
mentos negativos. Parecem uma 
poção venenosa preparada para 
destruir o outro. A Bíblia apresenta 
Deus, nos primórdios da humani-
dade, condenando o gesto odioso 
de Caim, cheio de inveja e ciúme: “O 
que fi zeste de teu irmão?” (Gn 4, 9).

No caso da aversão e hostili-
dade digital, a acidez interior en-
contra vazão imediata, atingindo 
rapidamente o alvo, disseminando 
a ofensa com amplo leque de pes-
soas. Cria-se a cultura do descarte 
e desencontro. Tais atitudes visam 
a destroçar a vida do próximo. 
Assemelham-se aos tempos inqui-
sitoriais da Idade Média, em que 
pessoas se divertiam, ao assistir, em 
praça pública, fogueiras humanas 
de supostos hereges e incrédulos. 
Os impregnados pelo ódio são infe-
lizes e procuram trazer infelicidade 
a seu redor. Tentam encobrir sua 
insegurança sob o manto da prepo-
tência e arrogância, do constrangi-
mento e ameaças.

Vivem-se tempos mórbidos e 
há necessidade de tratamento. O 
Brasil adoeceu, está perdendo o 
bom senso e o equilíbrio. Muitos 
revestem-se da cólera e inimizade. 
O desafi o para os cristãos é fazer 
das redes digitais uma escola de 
respeito e fraternidade. As religi-
ões precisam reativar o diálogo e o 
amor. Vários grupos são formados 
de indivíduos que se identifi cam 
pela vivência da mesma fé. Por 
que não unir, ao invés de separar e 
ofender? Os inseguros tendem a ser 
agressivos e manter relações tóxi-
cas. Por isso, escolhem, não raro, o 
anonimato da internet para extra-
vasar seus recalques ou infortúnios. 
Essa postura decorre do medo de 
rejeição e temor do não reconheci-
mento ou admiração. Santo Tomás 
de Aquino afi rmava: “Quem odeia é 
um invejoso, desprovido de riqueza 
interior. Por isso, pretende empo-
brecer os demais. E não conseguin-
do, tenta aniquilar o semelhante”. 
Sob a ótica cristã, o ódio está implí-
cito no quinto mandamento da Lei 
de Deus: “Não matarás”.

A “excomunicação” 
do ódio
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Picanha
Pode até ser legal o fato de um de-

putado comer e deixar a conta para 
o povo pagar. Mas é absolutamente 
imoral que perdure esse hábito horrí-
vel diante da crise que o País atraves-
sa. Com um detalhe: Um deputado 
ganha mais de 30 mil por mês. 

Exemplo
O general Girão é contumaz usu-

ário de comer bem e mandar a conta 
para o contribuinte. Picanha, salmão 
e outras iguarias estão no cardápio 
do parlamentar. Ele também gosta 
de se hospedar em resort. Você paga 
a conta. 

Ciúme
Rola um ciúme político de leve 

entre a deputada Federal Natália 
Bonavides e a assessora da gover-
nadora Fátima Bezerra, Samanda 
Alves. O motivo é que Samanda é a 
queridinha de Fátima para Federal, 
o que tem deixado Natália com TPM 
eleitoral.

Candidatura 
O ex-prefeito Carlos Edu-

ardo está feito biruta de ae-
roporto. Não sabe se vai para 
governador e com quem vai 
se aliar; ou se sai candidato a 
senador e em que palanque. 

Diálogo 
Ver Carlos Eduardo falar 

em diálogo com a classe políti-
ca e com os segmentos sociais 
parece uma gigante piada. 
Como prefeito, nunca recebia 
nenhum segmento ou sindi-
cato. Aliás, passou quase um 
mandato completo sem reali-
zar uma reunião de bancada. 

Missa 
Sherlokinho errou quando 

disse que Carlos Eduardo não 
havia comparecido à missa 
pelo aniversário do prefeito 
Álvaro Dias. Chegou atrasado. 
Mas foi. Aliás, o fi lho de Agnelo 
tem ocupado bem os espaços.  

Vice
Postura elogiável do vice-

-governador Antenor Roberto. 
Sabe que a governadora Fáti-
ma Bezerra precisa de aliança 
para reforçar o palanque e 
renovar o mandato. Mesmo 
que isso signifi que precisar 
da vaga ocupada pelo próprio 
Antenor.

Eleição 
Tribunal Regional Elei-

toral determinou a data de 7 
de novembro para a eleição 
suplementar em Guamaré. A 
milionária cidade vai escolher 
novo prefeito.

Relação 
Não está das mais sau-

dáveis a relação do prefeito 
Álvaro Dias com o presiden-
te da Câmara, Paulinho Frei-
re. O distanciamento não é 
bom. Principalmente para o 
Executivo.

O Rei da Picanha
GIRÃO

JOANA LIMA/SECOM

Enquanto os brasileiros sofrem 
com a infl ação descontrolada 
e aumentos constantes dos 

preços dos alimentos nas prateleiras, 
muitos tendo que recorrer a ossos 
de boi para alimentar suas famílias 
e supermercados usando alarmes 
antifurtos em cortes nobres como 
picanha e fi lé mignon, o deputado 
Federal General Girão (PSL) usa a co-
ta parlamentar para comer picanha 
bovina e de carneiro, bifes ancho, 
salmão e tomar limonada suíça. O 

deputado comeu e bebeu, mas quem 
pagou a conta foi o contribuinte. 

Os gastos, detalhados no Por-
tal da Transparência da cota par-
lamentar no site da Câmara dos 
Deputados, mostram um pouco do 
estilo alimentar de Girão, um dos 
principais aliados do presidente Jair 
Bolsonaro no Rio Grande do Norte. 
Somente no mês de junho passado, o 
deputado gastou R$ 1.250,12 da cota 
apenas com alimentação, que incluía 
em seu cardápio bife ancho, legumes 
ao vapor, mousse de maracujá, queijo 
coalho e coca-cola, entre outros.

Em agosto, foram gastos R$ 
1.190,82 com alimentação do parla-
mentar. Neste mês, pelo menos duas 
refeições do deputado foram no res-
taurante Picanhas do Sul, situado na 
Asa Norte, em Brasília, famoso por 
ser um dos bairros mais caros e com 

melhor qualidade de vida do país e 
por ter movimentada vida boêmia.

Lá, ele consumiu itens como pi-

canha premium, fi lé argentino com 
molho especial à base de mostarda 
e manjericão, feijão tropeiro, batata 

frita e tomou limonada suíça. Mas, 
nem só de picanha e bife ancho vi-
ve o general deputado. Há também 
salmão, sushi, peixe Belle Meuniere 
(consumido no restaurante Cama-
rões, em Natal), espaguete, polenta, 
salada, café expresso e coca-cola, 
entre outros.

Vice-líder do PSL na Câmara e 
com um salário mensal bruto de R$ 
33.763,00, o deputado federal já gas-
tou esse ano o total de R$ 284.532,47 
em cota para o exercício parlamen-
tar, que inclui os custos com alimen-
tação, hospedagem, combustíveis 
e lubrifi cantes, divulgação da ativi-
dade parlamentar, manutenção de 
escritório, serviço de táxi e locação 
e fretamento de veículos. Os custos, 
vale salientar, são todos arcados pelo 
contribuinte, ou seja, o povo brasilei-
ro. 

General Girão come picanha, salmão 
e paga a conta com dinheiro do povo
MORDOMIA| Deputado 
Federal pelo RN recebe 33 
mil reais de salário, mas 
banca suas despesas com 
alimentação com dinheiro 
do contribuinte

General Girão paga sushi, salmão, picanha e limonada suíça com dinheiro público

ALGUNS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO DO GENERAL GIRÃO, PAGOS COM DINHEIRO PÚBLICO
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Os espaços exclusivos para 
ciclistas têm ganhado espa-
ço nas grandes cidades. As 

famosas magrelas são uma alterna-
tiva de transporte democrática, viá-
vel, limpa, ambientalmente susten-
tável, o que se reverte em qualidade 
de vida. Natal segue essa tendência 
e amplia as ciclovias e ciclofaixas 
por toda a cidade. A Zona Norte é 
a região que mais vai receber inves-
timentos, ganhando mais 15 km de 
ciclovias e ciclofaixas. 

Os dois últimos últimos trechos 
entregues pela gestão municipal 
foram na avenida Florianópolis, na 
própria Zona Norte, com uma ciclo-
via de 1,5 km, e outra na rua Trairi, 
na Zona Leste, com mais 1,4 km. A 
expectativa da Prefeitura é de que, 
até o fi m do ano, a cidade alcance 
105 km de estrutura cicloviária. Atu-
almente, Natal dispõe de 83,4 km, 
incluindo ciclovias e ciclofaixas. 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
destaca a ação da gestão municipal 
e observa que a capital potiguar 
não pode fi car alheia ao movimen-
to mundial de investir em ações de 
mobilidade urbana sustentáveis, 
limpas e que benefi ciem a popula-
ção. “É fundamental a execução de 
investimentos nesse setor. Sabemos 
que dotar a cidade de mais ciclofai-
xas e ciclovias gera benefícios imen-
suráveis. Desafoga nosso trânsito, 
impacta na diminuição da poluição, 
promove lazer, qualidade de vida 
e integra ainda mais o cidadão aos 
espaços urbanos. Vamos trabalhar 

muito para alcançar a meta estabe-
lecida no nosso plano cicloviário, 
que prevê até 2024 a cidade contan-
do com 150 km de áreas exclusivas 
para os ciclistas”, detalha.

O trabalho de implantação de 
novas ciclovias acontecerá em oito 
avenidas da Zona Norte, são elas 
avenida Itapetinga, Senhor do Bon-
fi m, Pico do Cabugi, Guararapes, 
Cirandas, Blumenau, rua Jequiriça 
e Itaboraí. De acordo com o Depar-
tamento de Engenharia da STTU, 
os projetos estão em fase fi nal de 
elaboração e serão licitados ainda 
neste primeiro semestre, com inves-
timento na ordem de R$ 4 milhões. 
Esse trabalho avança por toda Natal 
e também vai alcançar as avenidas 
como Praia de Genipabu, Praia de 
Muriú, Praia de Tibau, Praia de Pon-
ta Negra, Praia de Pirangi, Miguel 
Castro, Antônio Basílio, Nascimento 
de Castro e Amintas Barros.

O Município também conta com 
espaços para a utilização dos ciclis-
tas nas avenidas Prudente de Mo-
rais, Ayrton Senna, Café Filho, Omar 
O´Grady e o Viaduto do Baldo, Pon-
te Newton Navarro, seguindo pela 
avenida João de Deus, no bairro de 
Santos Reis, pela avenida Duque de 
Caxias e fi nalizando com a conexão 
à ciclovia existente na avenida Ra-
fael Fernandes (também conhecida 
como avenida do Contorno).

Quanto ao cumprimento do 
plano cicloviário de Natal, o secre-
tário da STTU, Paulo César Medei-
ros, confi rma que vai cumpri-lo 

integralmente, já que a proposta 
foi construída à base de muito diá-
logo, ouvindo todos os segmentos 
envolvidos e pensando no futuro da 
cidade. Para ele, o Municipio só tem 
a ganhar com a implementação de 
mais ciclofaixas, ciclovias e faixas 
compartilhadas. “Isso vai ajudar na 
diminuição do tráfego de veículos, 
melhora também o meio-ambiente 
com a diminuição dos gases poluen-
tes oriundos da queima de combus-
tível dos carros, ajuda na saúde dos 
usuários do transporte e ainda pro-
longa a vida útil da malha viária da 
cidade. As estatísticas apontam que 
5% dos natalenses utilizam a bici-
cleta como meio de transporte, mas 
esse número poderia ser bem maior. 
Estamos trabalhando para ampliar 
esse universo”, acrescenta.

Não é só a Zona Norte que 
está recebendo melhorias na 
sua estrutura cicloviária. O 
bairro de Ponta Negra, prin-
cipal área turística da cidade, 
também passa por interven-
ções importantes que vão abrir 
mais espaços exclusivos para 
os ciclistas. A avenida Praia de 
Ponta Negra está sendo com-
pletamente requalifi cada com 
a construção de estacionamen-
tos, acessibilidade, ciclovia, pis-
ta de cooper, paisagismo, entre 
outros instrumentos que irão 
revitalizar toda a região com-
preendida entre o Praia Sho-

pping e a entrada da bela ense-
ada de Ponta Negra. As obras 
estão em fase de conclusão.

A STTU vem atuando ainda 
para dar mais segurança viária 
para pedestres, motociclistas e 
motoristas na Av. Praia de Pon-
ta. Toda a sinalização horizon-
tal (solo) e vertical (placas) está 
sendo revitalizada. Outro des-
taque na intervenção realizada 
pelo Executivo diz respeito ao 
incremento de um muro de ar-
rimo – que foi adaptado para 
servir de assentos com bancos.

“Essa é mais uma intervenção 
que visa a estimular a integração 

da população de Natal com nos-
sos espaços urbanos, seguindo a 
tese do arquiteto e urbanista di-
namarquês Jan Gehl, um grande 
defensor de que o planejamento 
urbano deve ajudar a criar cida-
des para as pessoas e a escala hu-
mana deve ser a prioridade. Em 
Natal, seguimos esse princípio”, 
ressalta o prefeito Álvaro Dias, re-
cordando ainda que a gestão tem 
outras obras executadas moti-
vadas por esse conceito, como a 
reforma de praças, a construção 
do Espaço Cultural Ruy Pereira e 
a repaginação do Beco da Lama, 
no Centro Histórico.

Obras na Avenida Praia de Ponta Negra

Estatísticas apontam que cinco por 
cento dos natalenses utilizam a 
bicicleta como meio de transporte 

Prefeitura de Natal investe 
na construção de ciclovias e 
ciclofaixas por toda cidade
GESTOR| Prefeito Álvaro Dias observa que a capital não pode ficar alheia ao movimento de 
investir em ações de mobilidade urbana sustentáveis, limpas e que beneficiem a população 

É fundamental a execução 
de investimentos nesse 
setor. Sabemos que dotar a 
cidade de mais ciclofaixas 
e ciclovias gera benefícios 
imensuráveis”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

SEL/PMN

 MARCO POLO/SECOM

As famosas “magrelas” são uma 
alternativa de transporte democrática, 
viável, limpa, ambientalmente sustentável, 
o que se reverte em qualidade de vida 
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Ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Ma-
rinho está focado em sua 

candidatura ao Senado Federal pelo 
Rio Grande do Norte nas eleições de 
2022. Ele iniciou conversas com seus 
ex-companheiros do PSDB no Estado 
e afi rmou claramente, em rede na-
cional, que não tem interesse algum 
em disputar as eleições ao cargo de 
governador, muito menos a deputado 
federal. A posição adotada alimenta 
ainda mais o clima de confl ito entre 
Marinho e o ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, que também já 
afi rmou que irá concorrer ao Senado 
pelo Estado.

Sobre isso ainda paira a dúvida 
sobre qual dos dois ministros potigua-
res, o presidente Jair Bolsonaro irá dar 

seu apoio e nome para a campanha 
eleitoral. Em agosto passado, Bolsona-
ro chegou a comentar o interesse dos 
dois por seu apoio no Rio Grande do 
Norte, mas, sem dizer qual seria seu 
escolhido, limitou-se a dizer que isso 
era algo para os dois concorrentes de-
cidirem lá na frente.

A decisão entre os dois deve ser re-
solvida até dezembro, conforme afi r-
mou Fábio Faria, que é fi liado ao PSD, 
mas migrará para um novo partido, 
o PP, nas próximas semanas. Uma 
movimentação que deve infl uenciar 
ainda mais uma candidatura futura, 
no entanto, ele ressaltou que sua de-
cisão fi nal dependerá da posição do 
presidente Bolsonaro, já que os dois 
ministros não deverão se enfrentar 
pelo voto dos potiguares. “Tenho que 
conversar com o presidente, saber o 
que ele quer”, disse, em entrevista re-
cente à rádio 98 FM.

Político também experimentado 
nas urnas, Marinho acredita possuir 
vantagem contra o senador Jean Paul 
Prates (PT), que tentará a reeleição 
em 2022, mas não falou nada, até o 
momento, sobre disputar o mesmo 
cargo com seu colega ministerial. 

Apoio para o Senado ele tem, e de 
peso. Nomes como o do presidente es-
tadual do PSDB potiguar e da Assem-
bleia Legislativa do Estado, deputado 
estadual Ezequiel Ferreira e o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, já declararam 
abertamente seu voto e apoio à candi-

datura de Marinho ao Senado Federal.
Marinho descartou a candidatura 

ao governo do Estado durante entrevis-
ta à TV Brasil, nesta segunda-feira (13), 
quando falou sobre a crise institucio-
nal causada pelos constantes e ferozes 
ataques do presidente Jair Bolsonaro 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 
seus ministros, em especial Alexandre 
de Moraes e Luís Roberto Barroso e ao 
sistema eleitoral brasileiro.

“Eu acredito que o presidente tem 
dentro de si uma coisa que é muito 
importante: ele fala o que sente. E 
fato que, nos últimos meses, princi-
palmente, recrudesceu o processo de 
hipertrofi a de poderes, o Judiciário 
tem tomado uma série de atitudes 
que, na minha opinião e na do presi-
dente, ultrapassaram a questão das 
suas respectivas atividades. Acho que 
o Brasil fl ui melhor se cada um fi zer a 
sua parte”, disse Marinho.
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“Eu estou conversando com 
diversos segmentos de 
diversos partidos, já con-

versei com o MDB, fui a Mossoró e 
liguei para Rosalba Ciarlini, ela es-
tava em João Pessoa, mas naquele 
dia já estava voltando para Natal e 
não foi possível o nosso encontro. 
O DEM do senador José Agripino, 
também ainda não houve oportu-
nidade de conversar, mas tudo está 
dentro de uma agenda, porque es-
tamos terminando o mês de setem-
bro, nós temos ainda muito tempo 
para poder conversar, no sentido 
de construir uma aliança para as 
eleições de 2022”. Foi com essa de-
claração que o presidente estadual 
do PDT, Carlos Eduardo, concedeu 
entrevista nesta terça-feira (14) ao 
Programa Hora Extra da Notícia, na 
Rádio 91.9 FM Natal. 

O ex-prefeito de Natal, havia feito 
uma aliança político-eleitoral nas 
últimas eleições estaduais com Ro-
salba. Na época, em 2018, Rosalba 
ofereceu o fi lho Kadu Ciarlini como 
vice na chapa encabeçada por Carlos 
Eduardo, que foi derrotada pela atual 
governadora Fátima Bezerra (PT).

Quando saiu da cadeira de go-

vernadora do Rio Grande do Norte 
em 2010, Rosalba Ciarlini deixou o 
caixa do Estado com saldo negativo, 
além de ter atrasado o pagamento 
dos salários dos servidores públicos 
estaduais. 

Sobre a sua relação com Álva-
ro Dias (PSDB), Carlos Eduardo 
externou insatisfação com o rumo 
partidário do atual gestor natalen-
se e assumiu a paternidade de sua 
vitória: “Com relação a Álvaro nós 
temos uma amizade, eu entreguei a 
Prefeitura de Natal a ele, e hoje ele é 
dos tucanos, de modo que ele obede-
ce às diretrizes dos tucanos (PSDB), 
mas o que permanece entre eu e ele 
é o diálogo. Fizemos uma aliança na 
reeleição dele, indicamos o vice e, es-
sas decisões nós vamos saber no ano 
que vem, quem apoia quem e quem 
não apoia”, enfatizou. 

Pré-candidato ao Governo do Es-
tado nas eleições do ano que vem, o 

ex-prefeito de Natal explicou que: “A 
diretriz do meu partido (PDT) é que 
eu seja pré-candidato ao governo do 
Rio Grande do Norte, e para isso, eu 
tenho me articulado, conversado, 
tenho ido ao interior do nosso Esta-
do. Tenho dialogado com as diversas 
representações da nossa sociedade, 
mas decisão concreta só no ano que 
vem. Mas isso não impede que eu 
tenha nesse momento um projeto 
muito claro que é a pré-candidatura 
ao governo do Estado”, afi rmou Edu-
ardo.

Sobre uma possível articulação 
do Ministro das Comunicações, Fá-
bio Faria, de construir uma aliança 
entre Carlos Eduardo e a base aliada 
de Bolsonaro no Estado nas eleições 
de 2022, o líder do PDT esclareceu: 
“Ao longo da minha carreira políti-
ca, eu já fi z bastantes alianças com 
a esquerda e também com a direita. 
O ministro [Fábio faria] demonstrou 

interesse de conversar comigo e eu 
conversei com ele. Fábio tem um 
projeto muito defi nido, que natural-
mente é a candidatura de Jair Bolso-
naro. E eu também tenho um projeto 
bastante defi nido que é o apoio ao 
candidato do meu partido, Ciro Go-
mes. Mas no ano que vem, é quando 
a gente vai compatibilizar ou não es-
sas questões”, disse.

Questionado sobre uma possí-
vel aliança entre Carlos Eduardo e 
Fátima Bezerra, o líder do PDT no 
Estado não hesitou em dizer: “O PT 
já tem uma defi nição ao governo ao 
governo do Estado [a reeleição de 
Fátima Bezerra] então, só tem uma 
vaga. E é justamente a vaga que eu 
quero também. Eu tenho tido uma 
preocupação muito grande de ser 
um candidato que não só estabe-
leça o diálogo com a política par-
tidária (que é muito importante), 
mas alargar esses horizontes e con-

versar com a sociedade de modo 
geral. Eu tenho conversado com os 
trabalhadores, empresários, sindi-
catos, representantes do turismo”, 
declarou.

Carlos Eduardo subiu o tom con-
tra o presidente da República e as 
ações do Governo Federal. “O gover-
no Bolsonaro apresenta um despre-
paro e uma negligência grande em 
relação ao nosso país. Nós temos um 
retrocesso hoje, na questão ambien-
tal, educação, saúde e na economia. 
A infl ação voltou a subir quase 2 dí-
gitos, o gás de cozinha aumentou o 
preço, o combustível e a energia elé-
trica pesando mais no bolso, enquan-
to isso, o presidente faz questão de 
discutir voto eletrônico e impresso. 
Agora pede o impedimento de dois 
ministros do Supremo. Francamente, 
vamos governar, estamos sentindo a 
falta do governo e de uma diretriz pa-
ra o país”, analisou.

Carlos Eduardo Alves procura apoio de 
Rosalba e do DEM para sua candidatura
SUCESSÃO | Ex-prefeito de 
Natal busca aliados para 
fortalecer seu projeto de 
candidatura ao Governo 
do RN, mas decisão só 
ocorrerá em 2022

Carlos Eduardo já foi aliado de Rosalba Ciarlini, a quem busca novamente

Rogério Marinho quer o Senado Fábio Faria também quer o Senado

Rosalba apresentou o fi lho para ser vice de Carlos Eduardo na eleição passada

Cadeira no Senado acirra disputa entre Rogério Marinho e Fábio Faria
BRIGA DE MINISTROS



Seresteiro 
O apresentador Luiz Almir vem 

sendo cotado para ser candidato a 
deputado estadual. Ele hoje é um dos 
nomes da possível nominata que vem 
sendo articulada pelo presidente da 
Câmara, vereador Paulinho Freire. 
Luiz Almir vai retomar suas serestas 
pela Grande Natal. O decreto do Go-
verno do RN já libera eventos para 700 
pessoas. 

Março de 2022
Esse é o prazo dado pela governa-

dora Fátima Bezerra ao senador Jean 
Paul Prates. A Executiva do PT sabe 
que uma chapa puro sangue para 2022 
não aglutina alianças. O MDB está de 

olho na vaga de vice-governador. O 
ex-presidente Lula da Silva declarou 
que quer o ex-senador Garibaldi Filho 
e o deputado federal Walter Alves pró-
ximos. 

Antenor Roberto
Conselheiro da governadora Fáti-

ma Bezerra (PT), o vice Antenor Ro-
berto (PCdoB) anda calado quando 
o assunto é 2022. As especulações de 
que o MDB poderá indicar sua vaga 
na chapa de Fátima, deixam Antenor 
observando a cena. Será que Fátima 
garantiu alguma coisa a Antenor?

Seridó
O prefeito de Caicó, Dr. Judas Ta-

deu (PSDB), já declarou na região que 
tem compromisso com Rogério Mari-
nho (Senado). Em relação ao Governo 
do Estado, Tadeu vai aguardar a posi-
ção do deputado Vivaldo Costa (PSD), 
que terá ainda uma conversa com o 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB).
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Fusão do DEM com PSL ainda não tem nome 

O PSL e o DEM vão realizar a fu-
são dos partidos, e a primeira 
reunião, com este anúncio, na 

próxima terça-feira 21. O novo partido 
ainda não tem nome e a expectativa é 
ter candidato à presidência da Repú-
blica em 2022. Os atuais dirigentes Lu-
ciano Bivar (PSL) e ACM Neto (DEM) 
brigam por postos chaves na fusão. 
Mas, o pernambucano que hoje é “do-
no” do PSL é o mais cotado para ser presidente. 
Já o baiano democrata seria o secretário geral. 

Dentro das duas legendas, há quem defen-
da manter o nome PSL, e há quem indique que 
uma pesquisa nacional com agência contra-
tada poderá defi nir a sigla. No Rio Grande do 
Norte, o ex-senador José Agripino Maia (FOTO) 
é defensor da fusão. Mas, sabe que outros po-
tiguares estão de olho no futuro comando da 
sigla. A deputada federal Carla Dickson, atual 
PROS, poderá migrar para a futura sigla. Mas, 

quer o comando. 
Em Brasília, Carla, que assumiu 

como suplente do hoje ministro Fá-
bio Faria, sabe que uma liderança 
mulher é importante em qualquer 
partido. Mesmo sem estrutura, 
Carla teve, em 2018, mais de 60 mil 
votos, superando nomes como Ro-
gério Marinho e Abraão Lincoln.

O foco da fusão DEM e PSL é 
apresentar o candidato da terceira via na dispu-
ta do ano que vem à Presidência. O nome mais 
apontado, hoje, é do presidente do Senado, o 
mineiro Rodrigo Pacheco (DEM), que tem man-
dato de senador até janeiro de 2027.ACM Neto, 
presidente do DEM, será candidato ao Governo 
da Bahia. Único deputado federal do PSL, Girão 
deve deixar a sigla. O DEM ainda tem dois mi-
nistros no Governo: Onyx Lorenzoni (Trabalho) 
e Tereza Cristina (Agricultura). Eles terão de 
deixar o novo partido também. 

JOANA LIMA/SECOM

JOANA LIMA/SECOM

A deputada federal Carla Dick-
son (PROS-RN), protocolou 
nesta terça-feira (14), o Pro-

jeto de Lei  3129/2021, que assegura 
os direitos humanos e garante o 
atendimento prioritário de crianças 
e adolescentes órfãos decorrente do 
feminicídio.

O atendimento prioritário en-
globa o atendimento dos serviços 
públicos, do Sistema de Justiça e dos 
órgãos de Segurança Pública; acesso 
aos serviços de saúde, em especial 
ao atendimento em saúde mental; 
matrículas escolares em escolas 
próximo à residência; prioridade nos 
serviços de INSS e outros.

O projeto de lei também prevê 
que a União, Estados e Municípios 
promovam a difusão de informações 
e a capacitação continuada de profi s-
sionais sobre os direitos de crianças e 
adolescentes órfãos em decorrência 
do feminicídio de suas mães.

A deputada idealizadora do PL, 

ressaltou a importância da matéria 
e enfatizou também sobre as se-
quelas deixadas a esses órfãos: “O 
feminicídio deixa uma lacuna de dor 
e sofrimento que difi cilmente será 
apagada. E as crianças são as vítimas 
invisíveis dessa tragédia. Os prejuízos 
são incalculáveis e ocorrem em todas 
as áreas: psicológica, social, emocio-
nal e comportamental. Precisamos 
enfrentar essa realidade fortalecendo 
as políticas públicas e a rede de aten-
dimento de assistência psicológica, 
médico e jurídica aos fi lhos das mu-
lheres vítimas de feminicídio, e assim 
amenizar um pouco o sofrimento da 
perda”, disse Carla Dickson.

Projeto de Carla Dickson oferece prioridade 
na assistência à crianças órfãs do feminicídio
SOLIDARIEDADE| Deputada 
justifica aprovação do 
projeto diante do sofrimento 
imposto a crianças, cuja mãe 
foi vítima de violência que 
resultou em morte

Carla Dickson: “Feminicídio deixa dor e sofrimento e crianças são vítimas invisíveis”

Deputado Ubaldo já foi vereador 

Enquanto havia um protesto 
em frente à Prefeitura do Na-
tal - ao lado da Assembleia 

Legislativa – na manhã desta terça-
-feira (14/09), o deputado estadual 
Ubaldo Fernandes - com forte atua-
ção em Natal e tendo sido vereador 
da capital potiguar por dois man-
datos, falava na Sessão Ordinária 
sobre a luta em prol de transporte 
público de qualidade, além de agi-
lidade para a licitação que é aguar-
dada há mais de uma década.

“Parabenizamos todo o esforço 
dos vereadores da capital e lideran-
ças comunitárias que lutam conos-

co junto à Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal para conseguir 
ampliar linhas de ônibus e acelerar 
a licitação pública. Uma proposta 
apresentada prevê um aumento de 
62% no número de viagens de ônibus 
por mês. Esse crescimento estaria 
ligado a uma mudança completa do 
conceito de linhas, viagens e itinerá-
rios nas ruas e avenidas. Além disso, 
a expectativa da pasta seria reduzir 
a quilometragem total por mês dos 
ônibus em 20%, além de aumentar de 
81 para 90 linhas de ônibus. O novo 
desenho deve ser a base da licitação 
do transporte público, prevista para 

ser lançada até o fi m desse ano, se 
Deus quiser”, comentou.

O parlamentar pontuou que nas 
décadas anteriores o sistema era mui-
to melhor e vem caindo de qualidade 
ano a ano, como admitiu a própria 
STTU que informou que atual mode-
lo está ultrapassado, uma vez que foi 
projetado para a capital dos anos 80, 
como explicou o secretário Paulo Cé-
sar. “Sentimos maior abertura ao di-
álogo por parte do órgão municipal, 
que anunciou uma série de reuniões 
com líderes comunitários de todas 
as regiões para saber da viabilidade, 
carências e sugestões para o projeto. 

Garantiram que era consenso que o 
novo desenho do transporte público 
deve ser colocado em prática a partir 
das áreas mais carentes de ônibus da 
cidade”.

“O secretário disse que escutaria 
os anseios, trabalhando em cima de 
dados técnicos, pesquisas, mas en-
fatizando que a população é quem 
vivencia, conhece a região e que des-
sas reuniões podem surgir alterações 
necessárias ao projeto. Desejamos 
dias melhores aos usuários dos trans-
portes públicos de Natal e contem 
conosco na construção dessa nova 
realidade”, fi nalizou o deputado.

Ubaldo defende licitação urgente do transporte público de Natal
MOBILIDADE URBANA
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Estimulado por restrições me-
nores a atividades e maior 
fl uxo turístico, o volume do 

setor de serviços no Rio Grande do 
Norte avançou 29,6% em julho, na 
comparação com o mesmo mês de 
2020 – período em que começou a 
fl exibilização das medidas de conten-
ção da covid-19. O resultado foi divul-
gado nesta terça-feira, 14, pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística).

Com este crescimento, o Rio 
Grande do Norte alcançou uma taxa 
de recuperação para o mês que é a 
quarta maior do Brasil e bem acima 
da média nacional (17,8%).

Já quando comparado com junho 
de 2021, não houve avanço. Houve, na 
verdade, um recuo de 1% no volume 

de serviços. No Brasil, foi registrado 
crescimento, mas bem sutil (1,1%).

No acumulado de 2021, 26 das 
27 unidades federativas mostraram 
avanço no volume de serviços. No Rio 
Grande do Norte, o crescimento acu-
mulado é de 8,2%, o que coloca o RN 
colado com os outros estados nordes-
tinos, como Ceará (8%), Pernambuco 
(8,4%) e Paraíba (8,6%).

No Brasil, o setor de serviços está 
3,9% acima do nível pré-pandemia, de 
fevereiro de 2020. Também alcançou 
o patamar mais elevado desde março 
de 2016. Contudo, ainda está 7,7% 
abaixo do recorde histórico, alcança-
do em novembro de 2014.      Entre janei-
ro e julho de 2021, o setor acumulou 
alta de 10,7%. Em período maior, de 
12 meses, houve elevação de 2,9%.

A alta de 1,1% em julho foi acom-
panhada por duas das cinco ativida-
des investigadas. Serviços prestados 
às famílias subiram 3,8%, acumulan-
do ganho de 38,4% entre abril e julho, 
enquanto serviços profi ssionais, 
administrativos e complementares 
avançaram 0,6%, com crescimento de 
4,3% nos últimos três meses.

“Essas duas atividades são justa-
mente aquelas que mais perderam 
nos meses mais agudos da pande-
mia. São as atividades com serviços 
de caráter presencial que vêm, pau-
latinamente, com a fl exibilização e o 
avanço da vacinação, tentando recu-
perar a perda ocasionada entre mar-
ço e maio do ano passado”, explicou 
Rodrigo Lobo, analista da pesquisa 
do IBGE, em nota.

A PMS mostra ainda que o 
índice de atividades turísticas 
avançou 0,5% em julho na com-
paração com junho. É a terceira 
taxa positiva seguida, período 
em que acumulou crescimento 
de 42,2%. O turismo ainda ne-

cessita crescer 32,7% para retor-
nar ao patamar pré-pandemia, 
em fevereiro do ano passado.

Oito das 12 unidades da 
federação observadas nesse 
indicador apresentaram taxas 
positivas, com destaque pa-

ra Pernambuco (9,5%), Santa 
Catarina (9,4%), Bahia (6,1%) 
e Rio de Janeiro (2,1%). No 
campo negativo, fi caram São 
Paulo (-0,4%), Paraná (-1,6%), 
Goiás (-1,9%) e Distrito Federal 
(-0,3%).

Setor de serviços no RN cresce em 
julho quase 30% em relação a 2020

Índice de atividades turísticas cresce, mas 
ainda não retornou ao nível pré-pandemia

RETOMADA | Taxa de 
crescimento ficou bem 
acima da média nacional 
(17,8%) e é a quarta maior 
do Brasil nesta comparação.  
IBGE mostra, no entanto, 
que houve queda em relação 
a junho. E no acumulado do 
ano, RN configura um dos 
menores crescimentos 8,2%

Taxa de crescimento do 
setor de serviços do RN 
no acumulado de 2021
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O mundo feliz antevisto 
pelo multiculturalismo, pela 
globalização e pela diversi-
dade, parece ser antes uma 
representação longínqua, se 
não uma falsifi cação do real. 
O outro nem sempre é isento 
de hostilidades, e muitas ve-
zes as identidades propostas 
são fl uidas e subjetivas, e a no-
va humanidade parece ser na 
verdade uma geração desen-
raizada. “Os jornais parecem 
falar de um universo diferen-
te, sem nenhum contato com 
a nossa vida cotidiana”, diz 
Arthur Kostler. A minoria que 
controla e que tem o comando 
ideológico da mídia, da uni-
versidade e das artes cria uma 
negação do real, buscando 
um condicionamento capaz 
de modelar as mentalidades, 
para a partir daí construir sua 
realidade autorizada. “Quan-
to mais a representação mi-
diática de uma sociedade se 
distancia de sua experiência 
concreta, a ponto de se voltar 
contra ela, mais se acentua o 
mal-estar político potencial-
mente insurrecional”, escreve 
Mathieu Bock-Côté em O Im-
pério do Politicamente Corre-
to. Se o real não corresponde à 
doutrina que o comando ideo-
lógico adota, ele deve ser subs-
tituído por um mundo parale-
lo que deturpa e corrompe o 
verdadeiro. As contorções da 
mídia e dos ideólogos a fi m de 
imporem suas visões de mun-
do buscam a qualquer custo 
salvar as teorias apaixonadas, 
sem simetria com a realidade. 
Vivemos um momento revo-
lucionário, isto se dá quando 
o objetivo é estabelecer uma 
nova ordem, procurando criar 
um completo e profundo re-
começo político. O difícil é 
distinguir o que é construção 
e destruição nessa reelabora-
ção da sociedade. “O domínio 
absoluto de uma ideologia 
sobre o real, de uma ideologia 
que com o tempo deve subs-
tituir o real, é a característica 
basilar do totalitarismo”, diz 
Bock-Côté. O afundamento 
da sociologia econômica co-
mo base do marxismo e da 
esquerda não levou à morte 
da utopia, a contracultura foi 
o fermento e o motor que rea-
tivou as rodas da engrenagem, 
trazendo a matéria ideológica 
necessária à renovação da 
utopia. Tudo passou a ser vis-
to pelo olhar da dominação, 
sendo instituições e tradi-

ções meros arranjos circuns-
tanciais de poder. “A crítica 
ao capitalismo cede lugar à 
crítica à civilização, a crítica 
econômica é substituída pela 
crítica cultural, ainda que a 
primeira permaneça presente 
na segunda por algum tem-
po”, escreve Roger Scruton. Os 
defensores da justiça social, 
da política identitária e da 
interseccionalidade querem 
o fi m da teia de opressão que 
envolve o mundo. Essas de-
mandas que ocupam obses-
sivamente a mídia, quando 
aparentemente superadas, 
avançam sempre um degrau, 
permanecendo acesas, com a 
incorporação de novos con-
ceitos e vocábulos a exprimi-
rem  exaustivamente novos 
formatos de abusos e coações 
sobre grupos fragilizados, ne-
cessitados de favorecimento 
e tutela, ampliando o alcance 
do discurso, como se ao invés 
de contida, a opressão se reno-
vasse indefi nidamente. Em A 
Loucura das Massas, Douglas 
Murray expõe “as opressões 
interligadas não se ligam de 
maneira organizado, rangen-
do hedionda e ruidosamente 
umas contra as outras e no 
interior de si mesmas”, e se 
desdobram sobre a sociedade 
em “espírito de acusação, rei-
vindicação e rancor com uma 
velocidade notável”. O espaço 
público não é neutro, há fron-
teiras que delimitam o que 
pode ser dito, aceito ou não 
tolerado. Como as alegações 
mais extremadas de opressão 
continuam a ser homogêneas 
na mídia, as pessoas se veem 
dentro de um cenário sempre 
sombrio. No entanto, poucos 
imaginam que um país ou a 
sociedade não consigam ser 
melhorados. Apresentar a so-
ciedade como se cabalmente 
tomada pelo preconceito, pe-
lo ódio e pela opressão, tem 
por eixo uma subestrutura 
ideológica. As reivindicações 
de direitos tem sido levadas 
avante de forma incendiária, 
há forças cujo interesse não 
são as soluções, mas levar 
as pessoas à descrença em 
tudo, como alavanca para os 
objetivos de reforma do mun-
do. Então, de repente algum 
movimento aparecerá como 
portador das respostas “que 
levará todo mundo para um 
lugar perfeito, cujos detalhes 
serão fornecidos em um pós 
futuro”, fecha Murray.

O REALISMO ATORMENTADO 
QUE ALVOROÇA O MUNDO

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed
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Dr. Geraldo Ferreira

OO Rio Grande do Norte as-
sumiu a liderança nacional 
dos preços da gasolina. 

A nova pesquisa da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) mostra o 

estado com o maior valor médio 
para o litro do combustível entre 
todos as unidades federativas, 
com R$ 6,62.

O levantamento foi realizado 
entre os dias 5 e 11 de setembro. 53 
postos foram consultados. No ante-
rior, o RN já despontava com a ter-
ceira gasolina mais cara do Nordes-
te. E dessa vez, o combustível mais 
caro está na região metropolitana. 
Em Natal e em Parnamirim, o preço 
varia de R$ 6,59 a R$ 6,69, enquanto 
em Mossoró o preço máximo fi cou 

em R$ 6,48. 
Em segundo lugar no ranking 

nacional, está outro estado do Nor-
deste, o Piauí, com gasolina comer-
cializada por R$6,60, em média. A 
gasolina mais barata do Brasil está 
no Amapá, chegando a um valor de 
R$ 5,24.

Já em relação à máxima, o Rio 
Grande do Sul teve o preço mais alto 
do País, com R$ 7,18. Acre e Rio de 
Janeiro foram os outros dois estados 
a registrar gasolina acima de R$ 7 na 
semana passada, conforme a ANP. 

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, 
comentou a política de preços 
da Petrobras nesta terça-feira, 
14. Ao falar sobre como a vo-
latilidade no câmbio afeta os 
preços, ele afi rmou que a esta-
tal repassa essas variações aos 

preços de combustíveis de for-
ma muito mais rápida que em 
outros países.

“No Brasil o mecanismo é um 
pouco mais rápido [de repasse], 
lembrando que a Petrobras passa 
preços muito mais rápido do que 
grande parte dos outros países, a 

gente tem olhado isso também”, 
destacou em evento promovido 
pelo BTG Pactual.

A estatal reajusta os preços 
de acordo com a variação do 
valor do barril de petróleo no 
mercado internacional, sujeito 
às fl utuações do câmbio.

Custando até R$ 6,69 na 
Grande Natal, gasolina do 
RN é a mais cara do país

Petrobras reajusta combustíveis de 
forma mais rápida que em outros países 
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ANP | Preço do combustível 
no estado, entretanto, 
ainda está abaixo dos R$ 7. 
levantamento foi realizado 
entre 5 e 11 de setembro

Rio Grande do Norte: R$ 6,62
Piauí: R$ 6,60
Rio de Janeiro: R$ 6,56
Acre: R$ 6,48
Distrito Federal: R$ 6,41
Goiás: R$ 6,36
Rio Grande do Sul: R$ 6,33
Minas Gerais: R$ 6,30
Tocantins: R$ 6,27

Espírito Santo: R$ 6,21
Rondônia: R$ 6,15
Mato Grosso: R$ 6,12
Alagoas: R$ 6,10
Sergipe: R$ 6,08
Pará: R$ 6,07
Bahia: R$ 6,06
Maranhão: R$ 6,02
Pernambuco: R$ 6,01

Amazonas: R$ 6
Ceará: R$ 5,98
Mato Grosso do Sul: R$ 5,97
Paraíba: R$ 5,92
Santa Catarina: R$ 5,83
Paraná: R$ 5,77
Roraima: R$ 5,73
São Paulo: R$ 5,71  
Amapá: R$ 5,24

PREÇO MÉDIO DA GASOLINA POR ESTADO:
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Matheus Henrique da Silva CPF: 117.806.244-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP para desenvolver a 
atividade de Extração Mineral de Pedra calcaria, com volume de 0,5 m3 /mês em uma área de 10 hectares, 
localizada no sitio Brejinho, s/n, zona rural do município de Upanema – RN.  
 

Matheus Henrique da silva 
Administrador 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 
3616-9530

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias
Processo n. 0827688-74.2018.8.20.5001
Ação: MONITÓRIA (40)
Autor: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
Réu: RICARDO DANTAS DE ARAUJO
Citado: RICARDO DANTAS DE ARAUJO, inscrito no CPF/MF n. 002.662.484-20, que se 
encontra em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: A CITAÇÃO de RICARDO DANTAS DE ARAUJO, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a) pagar o valor total indicado na exordial, acrescido dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) do valor atribuído a causa; b) ou, pagar de forma parcelada, utilizando-se da 
faculdade do art. 916 do CPC/2015; c) ou, opor embargos monitórios, em 15 dias, 
observando os requisitos dos §§2º e 3º, e advertência do §11, todos do art. 702 do CPC/2015. 
Anotando-se nesse mandado que, caso a parte ré quite a dívida, cará isenta das custas 
processuais.
Advertência: Entretanto, se não houver pagamento nem embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, a obrigação posta na exordial em título executivo judicial, fazendo a conversão 
do mandado inicial em mandado executivo (independentemente de novo mandado, 
consoante norma contida no § 2°, do art. 701, do CPC/15), com o acréscimo do valor das 
custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais que, desde já, xo em 10% (dez por 
cento).
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especicações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante 
a c e s s o  a o  s í t i o  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  n a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listV iew.seam, utilizando os 
c ó d i g o s  1 8 0 7 0 6 2 1 0 6 3 3 2 7 9 0 0 0 0 0 0 2 7 6 2 4 8 3 2 ,  p a r a  p e t i ç ã o  i n i c i a l ,  e 
18071811520315300000027767921 , para decisão ulterior, sendo considerada vista 
pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo 
vedada a juntada de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de 
advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 
1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".
Mister se faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital 
– 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja 
cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do 
interessado acima citado.

Natal, aos 3 de setembro de 2021
Rossana Alzir Diógenes Macedo

Juíza de Direito
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06)

Mossoró está entre os 15% dos 
municípios adimplentes ao CAUC

O Serviço Social do Comércio 
RN (Sesc RN), instituição 
do Sistema Fecomércio RN, 

promove a mostra Cores e Ofícios, 
com exibição de tapeçarias do ar-
tista visual Dorian Gray. A abertura 
acontece nesta quarta-feira, 15, às 
19h, no Natal Shopping (loja 328, 
próxima a C&A).

A exposição contempla a pro-
gramação especial do aniversário 
do Sesc, que no último dia 13, com-
pletou 75 anos de atuação em prol 
da sociedade. Elaboradas entre as 
décadas de 1970 e 1990, integra o 
acervo do Sesc RN com 36 obras do 
artista nas técnicas de tapeçaria, xi-

logravura, cerâmica e pintura.
Esta é a segunda exposição de 

Dorian Gray promovida em parceria 
com o Natal Shopping. A primeira 
foi em 2009, em alusão aos 60 anos 
da Fecomércio RN. Outro momento 
de homenagem ao talento do po-
tiguar foi uma mostra realizada na 
Galeria Sesc Cidade Alta, em 2018, 
após completar um ano de faleci-
mento do artista.

A exibição terá a presença de 
mediadores e grupos escolares 
podem realizar visitas mediante 
agendamento pelo e-mail cultura@
rn.sesc.com.br. O evento vai até o 
dia 15 de outubro.

Dorian Gray
Nascido no dia 16/02/1930, o 

pintor, escultor, desenhista, tapecei-
ro e poeta realizou sua 1ª exposição 
na década de 50, quando organizou 
o I Salão de Arte Moderna de Natal, 
junto com os pintores Newton Na-
varro e Ivon Rodrigues.

Desde então, produziu mais 
de 10 mil obras em pintura a óleo, 
gravuras, bicos de pena, desenho, 
painéis, tapeçarias e escultura.

Seu talento artístico é reconhe-
cido internacionalmente e conta-
biliza prêmios importantes como a 
medalha de ouro, no Grand Prix da 
Bélgica (1971).

Sesc RN promove exposição Cores e 
Ofícios de Dorian Gray no Natal Shopping

TAPEÇARIAS

A atual gestão do município 
encontrou em janeiro deste 
ano a Prefeitura de Mosso-

ró em situação de inadimplência 
junto ao CAUC (Serviço Auxiliar 
de Informações para Transferên-
cias Voluntárias). As pendências 
estavam inviabilizando a celebra-
ção de instrumentos para trans-
ferência de recursos do Governo 
Federal para o município. Em ape-
nas oito meses, a gestão Allyson 
Bezerra quitou todas as pendên-
cias e Mossoró voltou a fi car apta 
a receber os recursos federais.

A situação confortável que ho-
je o município se encontra frente 

ao CAUC é resultado de uma série 
de ações de planejamento que en-
volvem a Controladoria-Geral do 
Município, Secretaria Municipal de 
Planejamento, Secretaria Municipal 
de Administração e Secretaria Mu-
nicipal de Finanças. Mossoró zerou 
as pendências e está entre os 15% 
dos municípios do Rio Grande do 
Norte adimplentes com o CAUC.

“Com uma gestão responsá-
vel, a Prefeitura de Mossoró tra-
balhou fortemente nos últimos 
8 meses para planejar e cumprir 
as pendências do CAUC, que 
trata-se de um cadastro positivo 
dos entes federados, tornando a 

cidade adimplente dentre poucas 
do RN. O CAUC regular permite 
ao município de Mossoró reali-
zar convênios e receber recursos 
federais para que os avanços e 
resultados aconteçam”, destacou 
Claudemberg Dantas, controla-
dor-geral do Município.

CAUC - É um serviço que dispo-
nibiliza informações acerca da si-
tuação de cumprimento de requisi-
tos fi scais necessários à celebração 
de instrumentos para transferência 
de recursos do Governo Federal, 
pelos entes federativos, seus órgãos 
e entidades e pelas Organizações 
da Sociedade Civil (OSC).

CAUC|  É um serviço que disponibiliza informações da situação de cumprimento de requisitos 
fiscais necessários à celebração de instrumentos para transferência de recursos federais

Em apenas oito meses, a gestão do prefeito Allyson Bezerra quitou todas as pendências e Mossoró voltou a fi car apta a receber os recursos federais

AGORA RN
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CAMAR RN MARICULTURA LTDA EPP. CNPJ: 11.808.952/0002-33, com endereço na Av. do Pontal, s/n, 
quadra 23, Canguaretama/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração nº 2 020-152191/TEC/LA-0011, com prazo 
de validade até 13/09/2023, em favor do Ampliação da produção de pós-larvas de camarões marinhos da 
espécie Litopenaeus vannamei, na zona rural do município de Canguaretama/RN. 

 
José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho - Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “CBR - GESTÃO E DIRECAO DE PROJETOS EIRELI”, inscrita sob CNPJ 02.375.522/0001-01, torna público 
que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – concedeu 
Licença Simplificada nº 2020-156956/TEC/LS-0450 válida até 25/02/2027, para um empreendimento geração 
de energia elétrica EÓLICA de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona rural, Guamaré/RN UTM (Zona 24M), 
785.442,11 mE; 9.430.999,92 mN.  
 

CASSIO REIGADO  
DIRETOR/SÓCIO CBR - GESTÃO E DIRECAO DE PROJETOS EIRELI 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “CBR - GESTÃO E DIRECAO DE PROJETOS EIRELI”, inscrita sob CNPJ 02.375.522/0001-01, torna público 
que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – concedeu 
Licença Simplificada nº 2020-156954/TEC/LS-0449 válida até 26/02/2027, para um empreendimento geração 
de energia elétrica FOTOVOLTAICA de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona rural, Guamaré/RN, UTM 
(Zona 24M), 785.442,11 mE; 9.430.999,92 mN.  
 

CASSIO REIGADO  
DIRETOR/SÓCIO CBR - GESTÃO E DIRECAO DE PROJETOS EIRELI 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
CLEZIMAR FERNANDES LIMA, CPF: 023.022.834-81, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação-LI, com Validade: 26/10/2020, para Posto de revenda de combustível líquido, com capacidade de 
30m3, localizado na Rua Eulalia Alves da Silva, 79, Maroca Carlos, Almino Afonso/RN. 
 

CLEZIMAR FERNANDES LIMA 
PROPRIETARIO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
8ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
0833858-33.2016.8.20.5001 
[Cláusula Penal, Compra e Venda] 
AUTOR:   SHINDE   UMESH   VINAY, LOR   LEE   SIANG,   LEE   CHOONG   JEE,   DANIEL   FONG,   TEO   SOO   
CHENG STEPHANIE, LEE BEE ING, CHIANG KOK KEONG, CHEONG HONG CHEK, OUH ENG LIEH, TAN SOH 
KHOON MABEL, CHEN KA CHEE, DESMOND ANG HIN SAN, RACHEL TAN GAIK LOOI, DENG CAIHONG, DANNY 
MAH CHEOK SUM, YONG S FOONG, JESSICA P T H, AGNES CHAN SOU HARN, LIM SOON HOCK, LIM YEW HOE, 
CHEOW PEE SHING, CHEOW PEE YONG DORIS, TAN BENG HUI, YONG YOON ING, NG SEOW KENG, LIM MAY 
YING, WONG FOOK KEEN ROBERT, CHANG MUN KUM CHRISTINA, NG KHENG SIANG, TAN KEY, CHOONG YIH 
LI, LEE HOOI HIAN, CHUA YEK, WONG ZEE KUAN, FREDERICK NEO CHU YEOW, FOO KOK JONG, TENG KENG 
KWEE, LEE AY LING, KANG CHEE BOON 
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: Citação de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA – ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, por 
representante, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA CPF: 051.386.034-77, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação 
no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira 
publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria, no endereço supra, à disposição da 
interessada. 
ADVERTÊNCIA: se não contestados, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial serão 
presumidos como verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV). 
 

Natal, 13 de julho de 2020. 
 

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA 
Juíza de Direito 

 
Assinado eletronicamente por: ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA 
PEREIRA 
21/07/2020 09:41:09 
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
ID do documento: 57836517 

20072109410912300000055554384 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FLÁVIO GABRIEL MEDEIROS, CPF: 778.142.074-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada-LS, 
com validade: 12/08/2027, para Carcinicultura e piscicultura (policultivo), com Área de produção de 2,1912ha, 
localizado na Rod. Br 101, Sítio São Francisco, S/N, Zona Rural, Extremoz/RN. 
 

FLÁVIO GABRIEL MEDEIROS 
ARRENDATÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 
 

GETULIO PINHEIRO DA SILVA, CNPJ/MF. 36.330.529/0001-10, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano – SEMUR, a Licença Simplificada (LS), 
para a construção depósito de veículos (sucata), localizada na Rua Júlio Fernandes Macedo, s/n, esquina com 
Rua Cícera Eugenio Carlos da Silva, parte integrante do loteamento São Vicente, Nova Esperança, 
Parnamirim/RN.  

GETULIO PINHEIRO DA SILVA  
CPF/MF. 323.797.654-73 

Proprietário 

 
COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL 

  
          A empresa ÁGUIA DISTRIBUIÇÃO LTDA, com sede e domicílio à Rua Desembargador João Vicente da 
Costa, nº 8900 – Lote 170 - Ponta Negra – CEP: 59.090-060 – Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 
06.058.231/0001-32, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do 
Norte sob o NIRE nº 24200383710, por despacho em 09/01/2004, torna público que o seu capital social de R$ 
2.952.601,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e um reais) em virtude de estar 
excessivo em relação ao objeto, será reduzido para R$ 1.392.835,00 (um milhão trezentos e noventa e dois mil 
oitocentos e trinta e cinco reais). 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  

 
HOTEL UNIÃO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 08.641.963/0001-86, torna público que RECEBEU do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO – LRO, com validade até 06/09/2023, em favor da atividade de Hotelaria, localizada na Rua Dr. 
Adalberto Amorim, Nº 2083, Vertentes, Assú-RN.  

 
HOTEL UNIÃO LTDA  

Requerente/Procurador 

A agricultura familiar tem 
encantos e pode se transfor-
mar em excelente atrativo 

turístico. O Sebrae no Rio Grande 
do Norte vai transformar a área 
da Central de Comercialização da 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária (Cecafes), que fi ca em Na-
tal, no Mercado da Agricultura Fa-
miliar a partir do conceito ‘Lugares 
de Charme’ – projeto que valoriza a 
identidade local com intervenção 
do ambiente para potencializar o 
turismo. A instituição assinou um 
termo de cooperação técnica com 
a Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Rural e da Agricultura 
Familiar (Sedraf) para remodelar o 
empreendimento a partir de ícones 
da alimentação potiguar, como o 
jerimum, o caju, a castanha e o me-
lão. A ideia é que o mercado se tor-
ne um ponto de visitação turística. 

A parceria faz parte do Progra-
ma Sebrae de Excelência Rural e vai 
sugerir não somente intervenções 
nas instalações físicas, que serão 
custeadas com recursos do projeto 
Governo Cidadão, mas também 
oferecer capacitações ao longo de 

24 meses para os atuais gestores, 
permissionários e vendedores nas 
áreas de gestão, fi nanças, vendas, 
atendimento, ferramentas digitais e 
mercado, inclusive com a rastreabi-
lidade dos produtos da agricultura 
familiar. Serão ofertadas consulto-
rias para estruturação comercial, 
inteligência mercadológica e matu-
ridade de mercado.

Para os pequenos produtores, 
serão realizadas capacitações Na-
tal, Mossoró, Apodi, Caicó, São 
Paulo do Potengi e Pau dos Ferros, 
abrangendo mais de 750 agricul-
tores que, via cooperativas ou 
associações, já fornecem gêneros 
- como frutas, legumes e verduras, 
ovos, castanhas, mel, doces, geleias 
e galinha caipira - para a Cecafes.

Charme local
De acordo com a gestora do Pro-

jeto da Agricultura Agroecológica e 
Orgânica no SEBRAE/RN, Sergina 
Dantas, toda a ação está baseada 
em duas frentes: a capacitação dos 
envolvidos nessa cadeia produtiva e 
remodelagem propriamente dita do 
espaço para transformar a Cecafes 
no Mercado da Agricultura Familiar. 
Segundo a analista técnica, a remo-
delagem visa recuperar e unifi car a 
identidade do local, transformar o 
espaço em um atrativo turístico e 
aumentar o fl uxo de visitantes para 
potencializar a geração de renda.

“Essa revitalização está sendo 
desenvolvida a partir da metodo-
logia Lugares de Charme, que é 
uma ferramenta transformado-
ra que ressignifi ca as vidas e os 
lugares de produtores, artesãos, 

artistas e empresários. Queremos 
intervir e repaginar o Mercado da 
Agricultura Familiar, por meio do 
design social e afetivo. Além de ca-
pacitar os produtores e permissio-
nários para a gestão em suas pro-
priedades e comercialização dos 
produtos”, explica Sergina Dantas. 

O projeto para a central será 
mais do que uma reforma física. 
O modelo do negócio seguirá pla-
nejamento de ressignifi cação ela-
borado pela consultora e designer 
social, Cris Ribeiro, idealizadora 
do projeto “Lugares de Charme”, 
ação que ressignifi ca espaços físi-
cos de artesãos e artistas.

Investimentos
Pelo acordo, o Sebrae fi ca en-

carregado da elaboração do pro-
jeto de remodelagem, incluindo 
a inserção de  novos espaços e 
atrativos no mercado, e capacita-
ção. Já a Sedraf e Emater apoiarão 
a manutenção da central, custeio 
e investimento e apoio na coges-
tão do espaço. De acordo com 
informações do governo, já foram 
investidos R$ 772 mil na Cecafes e 
a meta é investir mais R$ 535 mil.

A Cecafes é gerida pela Cooperati-
va Central da Agricultura Familiar do 
RN (Cooafarn)/ União Nacional das 
Cooperativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (Unicafes). Foi 
inaugurada em 2017 e, em 2019, com 
a reforma administrativa, a Sedraf 
passou a ser responsável, em cogestão, 
pelo espaço. Atualmente, dispõe de 12 
boxes, 30 barracas e benefi cia direta e 
indiretamente 1.200 famílias agricul-
toras, por meio de cooperativas.

MELHORIAS| Através de 
parceria com o Governo 
do Estado, o Sebrae vai 
capacitar os produtores 
e imprimir no espaço 
da Cecafes o conceito 
‘Lugares de Charme’ com 
o Mercado da Agricultura 
Familiar

Sebrae vai transformar prédio da 
Cecafes em um ‘Lugar de Charme’

AGÊNCIA SEBRAE

Instituição assinou um termo de 
cooperação técnica com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Rural 
e da Agricultura Familiar (Sedraf) 
para remodelar o empreendimento 
a partir de ícones da alimentação 
potiguar, como o jerimum, o caju, 
a castanha e o melão
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CNPJ 11.260.793/0001-02 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

 
Pelo presente Edital faço saber que no dia 25 de outubro de 2021, no período das 08:00 às 12:00 horas será 
realizada eleição para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Auditores do Tesouro 
Municipal de Natal - ASAN, bem como dos respectivos suplentes para o biênio 2022/2023, observado o seguinte: 
1 - Fica nomeada a Comissão de Eleição, composta pelos seguintes membros, todos Auditores do Tesouro Municipal e 
filiados à ASAN: Erifranci Freitas Rodrigues, CPF 623.052.393-00, matrícula 49.960-9; André Maia Carneiro Leão, CPF 
719.763.614-00, matrícula 18.808-5 e Alexandre Oliveira Castro, CPF 613.871.853-49, matrícula 49.570-1. A Comissão 
ora nomeada deverá realizar os trabalhos sob a presidência do primeiro. 
2 - Fica aberto o prazo para os registros das chapas a partir da publicação deste Edital até o dia 25 de setembro de 
2021 no horário de 08:00 às 14:00 horas, nos termos do Estatuto Social desta Entidade, devendo o requerimento para 
registro ser dirigido à Comissão de Eleição supraqualificada, podendo ser assinado por qualquer dos componentes da 
chapa. 
3 - A Comissão se encontrará à disposição dos interessados para atendimento, prestação de informações relativas ao 
processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo de registro. 
4 - A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação da relação das 
chapas registradas. 
5 - A mesa coletora de votos funcionará na sede da ASAN, sito à Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, em Natal/RN, das 08:00 
às 12:00 horas do dia 25 de outubro de 2021. A mesa apuradora de votos se instalará nesta mesma data e local, no 
período de 09:00 às 14:00 horas, garantida a participação de um membro de cada chapa na realização dos trabalhos de 
apuração. 
 

Natal, 15 de setembro de 2021 
Sidney Lopes Barrêto - Presidente da ASAN 

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL 
NÍSIA FLORESTA/RN 

BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS 
NOTÁRIO PÚBLICO 

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN – CEP: 59.164-000 
Fone: (084) 3277.228 – E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados a empresa CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, COM SEDE NA 
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 801, Conjunto 701, Boa Viagem, em Recife/PE, GERALDO LUIZ DE 
ALBUQUERQUE, confinante, bem como terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 15 (quinze) 
dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, 
que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 31.585, formulado pelo 
requerente ASSIS CARLOS FERNANDES, CPF: 056.464.054-91, brasileiro, aposentado, casado ao 07/01/1981, sob o 
regime da comunhão parcial de bens,  com CATHERINE AMÉLIA MARY DOOLAN FERNANDES, CPF: 663.582.484-
72, residentes e domiciliados na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, nº 1249, Condomínio Flora Boulevard, Q-E-06, bairro 
de Ponta Negra, na cidade de Natal/RN, CEP: 59.092-570; o qual afirmam estarem desde o ano de l990 na posse do 
imóvel, transcorridos 31 (trinta e um) anos ininterruptos, atendendo a previsão legal exposta no Art. 1.238 do Código 
Civil Brasileiro, consistente do Domínio útil de um terreno foreiro municipal, designado por parte do lote nº 11 (onze) da 
quadra VIII(oito), do Loteamento Praia de Bertioga,  situado com frente para a Rua Projetada 04, esquina com a Rua 
Dagoberto Félix Bezerra, no lugar Mundo Novo, em Barra de Tabatinga, zona de expansão urbano e turística deste 
Município, o qual mede 225,00m² de superfície, com a seguinte descrição perimetral, inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9.328.453,340m e E 267.407,916m, deste segue confrontando com Rua 
Projetada 04, por uma distância de 4,82m, até o vértice V2, de coordenadas N 9.328.547,669m e E 267.410,042m; 
deste segue confrontando com o  lote 10, por uma distância de 28,19 metros até o vértice V3, de coordenadas N 
9.328.444,321m e E 267.434,875m; deste segue confrontando com o lote02, por uma distância de 11,23 metros até o 
vértice V4, de coordenadas N 9.328.434,468m e E 267.429,478m; deste segue confrontando com a Rua Dagoberto 
Félix Bezerra, por uma distância de 28,19 metros até o vértice V1, onde teve inicio essa descrição, perfazendo um 
perímetro de 62,89 metros; Todas as coordenadas aqui descritas estão referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. Que o imóvel em referência se encontra registrado em maior porção nesta Serventia em nome da empresa 
CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, conforme consta da certidão de usucapião, datada de 22/07/2021, conforme 
consta da matrícula 2273, desde RI.E, para que chegue ao conhecimento de  todos, expediu-se este edital que será 
publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de costume desta Serventia, 
interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA. 
Eu,             ,      Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN – 13/09/2021.  
Prenotação: 31.585. 

 
 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para a UFV Solar Serra do Mel VI, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-
RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para a UFV Solar Serra do Mel XI, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-
RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para a UFV Solar Serra do Mel XII, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-
RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

  

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para a UFV Solar Serra do Mel XIII, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-
RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

Em continuidade à série de 
mobilizações da categoria, 
os policiais e bombeiros 

militares do Rio Grande do Norte 
realizarão uma caminhada nesta 
quarta-feira 15, às 14h. O grupo 
sairá da Associação dos Cabos e 
Soldados PM-RN, na Avenida Ja-
guarari, 2552, Candelária, em di-
reção à Governadoria, no Centro 
Administrativo do Estado.

A caminhada acontece após 
uma sucessão de atos públicos dos 
militares em prol de uma pauta de 
reivindicações. Segundo a subte-
nente Márcia Carvalho, presidente 
da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do RN (ASSPMBMRN), o 
objetivo é ter uma solução concreta 
para as demandas. “Já vemos alguns 
avanços no diálogo com o Governo, 
mas ainda não concretizados. Nesta 
última sexta-feira, dia 10, o vice-go-

vernador, Antenor Roberto, se com-
prometeu a encaminhar o projeto 
de lei do Sistema de Proteção Social 
à Assembleia Legislativa. Contudo, 
aguardamos, mobilizados, que isto 
seja realizado”, pontua a subtenente.

As principais reivindicações 
são a regulamentação do Sistema 
de Proteção Social, a elaboração 
de um Código de Ética humaniza-
do em substituição ao Regulamen-
to Disciplinar da PMRN e a con-
cessão dos vales-alimentação para 
todos os policiais do estado, no 
valor semelhante às demais for-
ças de segurança do RN. Também 
é pedido a equiparação salarial, 
entrega de novos fardamentos e a 
manutenção das viaturas e insta-
lações da corporação.

Principais reivindicações:
Sistema de Proteção Social:  a 

Lei Federal n° 13.954 de 16 de de-
zembro de 2019 incluiu os policiais e 
bombeiros militares no regramento, 
transferindo à União a competên-
cia para legislar sobre inatividade 
e pensão dos militares estaduais. 
Dessa forma, o Estado precisa regu-
lamentar a Lei no âmbito estadual. 
Apesar de o Governo do Estado já 
ter colocado em prática o aumento 
da alíquota descontada dos milita-

res e ainda incluído os policiais re-
formados e pensionistas neste des-
conto, o Executivo se nega a garantir 
os direitos estabelecidos nesta nova 
lei, como a integralidade e a parida-
de salarial às pensionistas.

Código de Ética: ele deve subs-
tituir o Regulamento Disciplinar 
da Polícia Militar (RDPM), ela-
borado ainda em 1982. O Código 
acaba com a prisão disciplinar e 
a detenção, cria a prestação de 
serviço e a suspensão. Contudo, 
há divergências entre Governo e 
Associações na elaboração do Có-
digo. Por exemplo, em relação aos 
dias de suspensão. As Associações 
propuseram o máximo de 10 dias 
de suspensão, enquanto o Governo 
propõe até 90 dias do militar sem 
prestar serviço e com dias descon-
tados em salário.

Vales-alimentação: atualmente, 
policiais militares de 37 municípios 
recebem dois vales de R$ 15 cada 
para um período de 24h em serviço. 
Contudo, o valor pago aos agentes 
de outras categorias é de R$ 60 (três 
vales de R$ 20).

Fardamento: há dois anos os 
militares estaduais não recebem o 
uniforme. Foi comunicado que está 
em processo licitatório, mas sem 
perspectiva de data.

Militares do RN exigem 
Código de Ética e melhores 
condições de trabalho
CAMINHADA| Grupo sairá 
da Associação dos Cabos 
e Soldados, na Avenida 
Jaguarari, 2552, em direção 
à Governadoria, no Centro 
Administrativo do Estado

Militares já participaram de reuniões, em frente a Governadoria, no Centro Administrativo, em Natal

DIVULGAÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  
POSTO FERNANDES LTDA, CNPJ: 12.334.962/0001-66, torna público que está requerendo ao IDEMA a LO 
para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m³. Localizado à Av. Dep. Patrício Figueiredo 
Neto, n° 920, Cascalho, Alexandria/RN. 

  
POSTO FERNANDES LTDA 
CNPJ: 12.334.962/0001-66 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
TOPGENE BIOTECNOLOGIA E AGRICULTURA LTDA, CNPJ 25.239.598/0002-88, 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 10/09/2027, em favor da atividade de produção de 
mudas e outras formas de propagação vegetal, localizada na Fazenda Famosa, S/N, CEP 59.678-000, Zona 
Rural, Tibau/RN. 

Richard August Muller 
Sócio-Diretor 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para a UFV Solar Serra do Mel V, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-
RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

  

Sempre ocupando lugar de 
destaque no ranking de 
aprovação do ENEM no Rio 

Grande do Norte, os colégios CEI 
Mirassol e Zona Sul iniciaram o 
processo de matrículas para o 
ano de 2022, abrindo também a 
oportunidade para que novos alu-
nos façam inscrição e concorram 
a bolsas de estudos, através de 
processo seletivo. As matrículas 
podem ser feitas através do site ou 
nas secretarias das duas escolas, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Os pais também podem 
agendar visitas para conhecer a 
estrutura das unidades de ensino.

Os colégios estão disponibili-
zando vagas para alunos dos 2 aos 
17 anos de idade (checar a informa-

ção sobre idades), preenchendo to-
das as lacunas da formação. Além 
das disciplinas da grade curricular 
regular e de atividades como espor-
tes, música, teatro e ensino bilin-
gue, os alunos também têm acesso 
as chamadas “matérias eletivas”, 
oferecidas sem custos adicionais, e 
que envolvem temas de inovação 
como “Astronomia”, “Fotografi a”, 
“Fabricação de Cosméticos”, “Cria-
ção de Aplicativos”, Do desenho a 
Animação”, entre outros.

Bolsas
Já as bolsas de estudos que con-

templam descontos na mensalida-
de são concedidas para estudantes 
que se destacarem no exame para 
admissão no estabelecimento de 

ensino, sendo o benefício destinado 
para alunos do Ensino Fundamental 
(6º ao 9º) e Ensino Médio. 

Corina Amorim destaca que as 
duas instituições de ensino têm um 
grande diferencial próprio: o estí-
mulo ao aprendizado amplo, não 
apenas de disciplinas obrigatórias, 
mas o incentivo ao conteúdo eletivo, 
em que cada aluno é protagonista 
do seu próprio conhecimento e de-
senvolve habilidades para se tornar 
um ser humano mais completo e 
adaptável ao contexto em que vive. 

Segundo ela, O CEI Mirassol e 
o Zona Sul são escolas adaptadas 
totalmente para o ensino de ex-
celência, usando a tecnologia em 
benefício do aprendizado e do es-
tímulo à inovação.

CEI Mirassol e Zona Sul abrem 
matrículas para 2022 e inscrição 
às bolsas de estudos
QUALIDADE | As duas escolas são adaptadas totalmente para o ensino de excelência, 
usando a tecnologia em benefício do aprendizado e do estímulo à inovação

Matrículas podem ser feitas no site ou 
nas secretarias das escolas, de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 18 horas

DIVULGAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

O Presidente do MONAMY FUTEBOL CLUBE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o inciso III 
do artigo 27 do estatuto da entidade, CONVOCA, todos os sócios quites com a tesouraria do clube, para uma 
reunião de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 14 de outubro de 2021 às 19hs30min em 
primeira convocação e às 20hs em segunda convocação com qualquer número, tendo como local a sede na 
Rua Vereador Cauby Barroca, 464 – Rocas – Natal/RN, para deliberar a seguinte ordem do dia:  
1 – Eleição para Presidente e Vice-Presidente do MONAMY F.C., para o biênio 2022/2023;  
2 – Eleição para os Membros Efetivos e Suplente do Conselho Fiscal do MONAMY F.C., para o biênio 
2022/2023. Dê-se Ciência, publique-se, cumpra-se e arquive-se.  

 
Natal-RN, 14 de setembro de 2021. 

  
Wilton Barros de Goes  

Presidente 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
NOVA AURORA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.064.540/0001-22, torna público que requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação, para um Loteamento, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n, Bairro 
Peque, Apodi/RN. 

NOVA AURORA EMPREENDIMENTOS LTDA 
PROPRIETÁRIO 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 23/09/2021, às 10:30hs / 2º Público Leilão: 24/09/2021, às 10:30hs 

 com escritório na Av. 
Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por 
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento 
Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Apartamento nº 1505 da Torre 1/ “Edifício Nice” do 
“Quartier Lagoa Nova”, situado a Rua Morais Navarro, 55, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Na-
tal/RN, CEP 59075-770 construção do tipo, A.1, composto de sala de estar/jantar com lavabo e varanda, 
circulação com banheiro, dois dormitórios, hall íntimo, suíte com dormitório e banheiro, suíte com dormitó-
rio, banheiro e closet, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro funcional, com 168,24m² de área to-
tal, sendo 119,07m² privativa (106,31m² PC + 12,76m² PD) + 49,17m² comum(27,57m² DP + 21,60 M DNP) 
abrangendo a fração ideal de 0,00455184 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, medindo 

11 da SD/PMN) expedida pela SEHARPE da Prefeitura Municipal de Natal em 27/07/20211, área restante 
da Carta nº 19.918, com direito ao uso de duas vagas de garagem individuais, indeterminadas, de uso 
comum aos condôminos, numeradas no piso tão somente para efeito de disponibilidade/discriminação, 
localizadas no Edifício Garagem (IPTU nº 2.025.0227.02.0216.0063.8 – Sequencial nº 9.239173-6). 1º 
PÚBLICO LEILÃO - VALOR) 

 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR. : R$ 799.044,37 (setecentos e noventa 
e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) O arrematante pagará à vista, o valor da ar-
rematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  
lavratura  e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a 
cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: EVANDRO AUGUSTO 
GONÇALO DE PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido em 10/07/1975, RG 001377826, CPF 912488504-59, 
residente e domiciliado a Rua Ernesto Nazareth, nº 1792, Candelária, Natal/RN, CEP 59065240, intima-

forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 

leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

CARTÓRIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO – COMARCA DE GOIANINHA/RN 
Rua da Matriz, 78, Centro – Espírito Santo/RN – CEP: 59180-000 

 
EDITAL (ART. 1.071 do CPC) – PRAZO 15 DIAS. 

OFÍCIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO/RN. A Dra. FLÁVIA FIGUEIREDO SANTOS MACÊDO, Oficiala do Cartório 
Único de Espírito Santo, Comarca Goianinha/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU 
NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS 
HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JEFSON PEGADO CORTEZ (PROCESSO 0018/2021), o imóvel: 
GEORREFERENCIADO (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO) Regularização Fundiária de Interesse Específico Imóvel: 
Casa Residencial Proprietárias: Jefson Pegado Cortez. Área Total (m): 528m². Perímetro (m): 110m. 
CONFRONTANTES: Norte: Maria Jose Santiago de Araújo; Sul: Rua Bela Vista; Leste: Aldo Araújo de Lima; Oeste: 
Cicero Alves Bezerra. Um imóvel urbano situado à Rua Bela Vista, n° 48, centro, município de Espirito Santo - RN, um 
terreno com uma residência em alvenaria de tijolos cerâmicos, com uma pequena parte murado, dentro das seguintes 
coordenadas geográficas e metragens, todos os pontos citados estão demarcados em planta baixa que vai em anexo a 
este memorial, primeira posição (P1) de frente ao terreno lado direito com Latitude n°-6.333366 e longitude n°-
35.301938, segunda posição (P2) de frente ao terreno lado esquerdo com Latitude n-6.333295 e longitude n°-
35.302042, terceira posição (P3) de frente ao terreno lado direito parte dos fundos com Latitude n°-6.333072 e longitude 
n° -35.301693, quarta posição (P4) de frente ao terreno lado esquerdo parte dos fundos com Latitude n°-6.333022 e 
longitude n° -35.301790, fechando a área do terreno com 528 metros quadrados., tudo em conformidade com planta 
e memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica Nº 20210424832– José Fagner Freire – CREA: 
211824677-3, datado de 30.08.2021. . Bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizados pela Plana e Memorial Descritivo constante dos autos, ficando os mesmo CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação do presente EDITAL. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados.  Espírito Santo/RN, 14 de setembro de 2021. Em Testemunho da verdade. Flávia Figueiredo Santos 
Macêdo, Tabeliã Pública, CPF/MF Nº 970.960.754-53. Emolumentos R$ 102,61, ISS R$ 5,13, FCRCPN10,26, FDJ 
GUIA Nº 700004 R$ 26,80.  
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IMPRENSA 
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DEMOCRACIA 
NÃO É
IMPRENSA.

democraciaMPRENSA
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MPREdemocraciA.MPRENSA.

15 de setembro.
Dia Internacional da Democracia.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Hoje, a Lua manda sinal de que a vida social e as 
aparências podem ganhar mais destaque. Logo cedo, 
ela troca likes com Urano, avisando para focar nos seus 
interesses porque há boas chances de fazer contatos 
importantes na vida social que vão se re etir no seu bolso.

As estrelas avisam que os holofotes vão se voltar 
para os assuntos familiares nesta quarta, Libra. 
Logo cedo, a Lua troca likes com Urano e avisa que 
pode ser preciso fazer alguns ajustes ou mudanças 
em casa.

Prepare-se, Touro: seu lado aventureiro (que nem 
é tão grande assim) estará todo saliente hoje. Vai 
contar com vibes maravigolds para fazer contato 
com pessoas de fora e expandir seus interesses no 
trabalho.

Falar, falar e falar mais um pouco pode abrir muitas 
portas hoje, meu cristalzinho, e a comunicação 
será o seu maior trunfo! Embora seu signo seja 
mais reservado e nem sempre tão animado, hoje 
será a exceção que con rma a regra.

Logo cedo, Urano vai juntar forças com a Lua, 
destacando sua intuição e força de vontade para 
agarrar qualquer oportunidade de sucesso. Não 
tenha receio de se arriscar e até trocar de emprego 
se pintar a chance de fazer outra coisa.

Lua e Urano se entendem logo cedo e enviam as 
melhores energias para as  nanças nesta quarta. 
Bom momento para conquistar algo que sempre 
quis, seja para a sua casa ou para dar um salto na 
carreira.

No trabalho, será mais fácil atingir bons resultados 
agindo em grupo. Compartilhe suas ideias, preste 
atenção nos colegas e aproxime-se de quem 
pensa da mesma forma que você. Ao longo dessa 
quarta, os seus interesses estarão protegidos!

A Lua segue  rme e forte no seu signo, trocando likes com 
Urano pela manhã, e você nem terá que se esforçar muito 
para se destacar no trabalho. Também pode se sair bem 
se precisar de um tempo para cuidar de assuntos pessoais, 
reorganizar suas metas e até traçar alguns objetivos.

Você começa a quarta com o pique a mil e tudo 
indica que vai encarar até as tarefas mais chatas 
sem  car enrolando. Pode ser um dia puxado, mas 
o seu empenho pode acabar em uma promoção 
ou até uma nova oportunidade em outro lugar.

Com a Lua ainda infernizando seu astral, o segredo 
e o seu sexto sentido seguem sendo suas melhores 
armas para conseguir o que deseja. Sua intuição  ca 
mais forte e pode apontar o melhor caminho em uma 
situação inesperada em casa ou na vida pro ssional.

Esbanjando criatividade, bom humor e simpatia, 
você vai se destacar em qualquer trabalho, 
especialmente se precisa entrar em contato com 
outras pessoas -- mesmo que seja de maneira 
remota, Virgem!

Logo cedo, as boas energias enviadas pela dobradinha 
entre a Lua e Urano prometem novas experiências. Bom 
astral para expandir seus interesses e afastar a rotina. Se 
estiver em dúvida sobre algo importante, uma conversa 
com um amigo pode ajudar mais do que imagina.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
A TNT continua fortalecendo seu 
time para a Liga dos Campeões...... 

Ontem, foram anunciados o 
narrador Leandro Mamute e os 

comentaristas Fernando Campos, 
Rafael Oliveira e Victor Canedo, para 

jogos no HBO Max, TNT e Space.
Larissa Manoela fi cou morena 

para gravar a primeira fase da novela 
“Além da ilusão”, na fi la das 18h da 

Globo...... A atriz fará par romântico 
com Rafael Vitti, intérprete de 

Davi, um ilusionista.Allan Souza 
Lima também foi chamado para 

“Arcanos”, novo longa de Lília 
Cabral, que começa a ser fi lmado 

no Maranhão...... Ainda no elenco, 
Giulia Bertolli, Stepan Nercessian, 

Guilherme Piva, Déo Garcez, Alcione, 
entre outros...... Allan poderá 

ser visto, também, como Cristian 
Cravinhos nos fi lmes sobre o caso 
Richthofen, que estreiam dia 24 na 
Amazon Prime Video.Petrônio 

Gontijo também está liberado das 
gravações de “Gênesis”.

Aritmética 
Não é possível admitir que para 

um universo como o da Grande São 
Paulo, com mais de 22.4 milhões de 
pessoas e que cresce a cada ano a afe-
rição continue só em 1.600 domicílios.

Ou seja: a população aumenta 
junto com os domicílios que têm TV 
e a amostra segue engessada.

Algo estranho
Quando se olha então para o per-

fi l do público, fi ca ainda pior, porque o 
que se vê em quase todas as TVs é que 
elas estão longe das classes mais ricas.

A pergunta é: existe peoplemeter 
em residências do Jardim Europa, 
Morumbi, Moema ou Itaim Bibi? Pa-
rece que não! Mas elas consomem TV 
aberta. E aí?

Outro detalhe
Um glossário da própria Kantar 

diz que “A característica mais im-
portante de uma amostra não é seu 

tamanho, e sim a sua representativi-
dade com relação à população total”.

Tudo bem, mas parece que isso 
não tem funcionado em alguns lu-
gares do Brasil com amostras muito 
pequenas. Em praças com 220 do-
micílios, que são várias, aliás, se dez 
pessoas decidem não assistir à um de-
terminado programa a audiência vai a 
zero, do nada. Erro caracterizado.

Enfi m...
A expectativa é que a Kantar 

IBOPE Media, líder no mercado de 
pesquisa de mídia na América Latina 
invista ainda mais em tecnologia e no 
aumento dos domicílios na mesma 
proporção do crescimento da popula-
ção e que as grandes redes, que pagam 
pelo serviço, invistam em conteúdo.

Afi nal, é uma troca!

Simples consequência
Na Record, com a estreia da “Fa-

zenda”, os números da série “Quando 

Chama o Coração” e do “Jornal da Re-
cord 24h” serão turbinados.  Devem, 
naturalmente, observar crescimentos 
bem importantes.

É o antes e o depois.

Paquera
Não há notícias ainda que já fe-

chou, mas a informação é que foi bem 
animada a conversa da apresentado-
ra Patrícia Rocha com a Jovem Pan na 
segunda-feira.

Ela é uma das titulares do Band-
News TV.

Agenda
Passada a correria do “Ilha Re-

cord”, Sabrina Sato se volta para ou-
tros compromissos, como trabalhos 
na internet e convites para participa-
ções em outros programas.

Entre esses, no dia 22, ela vai gra-
var o “Saia Justa”, do GNT, com Astrid 
Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e 
Gaby Amarantos.

Aferição da 
audiência: Ibope 
precisar atualizar 
a amostra

Em diferentes ocasiões pude 
constatar a seriedade dos servi-
ços oferecidos pela Kantar Ibope 
na aferição da audiência. Entre 
as mais recentes, a primeira em 
Londres, na sua sede principal, e 
a outra, em São Paulo, na prepa-
ração do livro Biografi a da Televi-
são Brasileira. Negócio é sério.

No entanto, os números de 
audiência da TV aberta, apresen-
tados nos últimos tempos, têm 

REPRODUÇÃO

chamado atenção de executivos 
das grandes redes. E de todos.

Quando se olha, por exemplo, 
para as médias das transmissões 
de futebol na Globo, comparadas 
aos últimos meses, a pergunta que 
fi ca é: pra onde foi esse público se, 

neste caso, a detentora dos direitos 
é a mesma e não tem como ver aos 
jogos em outro lugar?

A mesma coisa se observa na 
Record, SBT e Band, em progra-
mas como “Power Couple”, “Ilha”, 
“Hora do Faro”, “Show do Milhão”, 
“Eliana”, os realities culinários nas 
noites de sábado e, ainda, Datena 
e “Masterchef ”. Produtos que, mes-
mo suando a camisa, não atingem 
números que merecem ou que 
registravam há pouco tempo. A im-
pressão que se tem é que o público 
evaporou.

Talvez o problema esteja na 
amostra muito pequena, propor-
cionalmente à população das pra-
ças onde é feita a leitura. A mesma 
que persiste há anos.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

SOB O SOL
O último fi nal de semana 

teve nome e sobrenome, o 
do estilista potiguar Marcus 
Ramalho! Ele reuniu um grupo 
de infl uencers no Praia Bo-
nita Resort, em Camurupim, 
Litoral Sul, para apresentar em 
grande estilo seu Summer 2022, 
batizado de Sob o Sol! Ao lado 
do companheiro de vida, Félix 
Nunes.

*
Mari Avelino, Ingrid Araujo, 

Alana Moreira, Sarah Correia e 
a coluna foram recepcionadas 
de forma impecável. Já a entra-
da do quarto, estrelas no chão, 
no melhor estilo Hollywood, 
demarcavam o room de cada 
uma, que foi surpreendida 
com mimos específi cos. Um 
look exclusivo, um champanhe 
personalizado, e decor by Nossa 
Festa, no qual o detalhe eram 
balões nominais, que encanta-
ram as convidadas.

*
No sábado o ponto alto 

foi um super Sunset, num apê 
duplex do Resort, momento 
sweet and drinks e com DJ 
exclusivo animando as belas. 
Mas o só melhor estava por vir: 
as peças piloto de Sob o Sol! Um 
deslumbre, refl exo do conceito 
que Marcus Ramalho tem das 
mulheres: elas precisam ser 
reais, vestir moda real, o que 
não é sinônimo de obviedades. 
“Acredito na mulher de perso-
nalidade forte, solar e empode-
rada”, diz.

E provou o que pensa!
Trouxe vestidos, conjuntos, 

cintos e acessórios autorais, fl uidos, 
bordados à mão, estilo handmade, 
coloridos e que prometem reener-
gizar e vitalizar ainda mais o verão! 
Que delícia! O estilista sabe impor 
sua personalidade sem querer 
aparecer mais que a clientes, que 
são na verdade amigas.

 *
Por isso, fechando o FDS, no 

domingo, ele recebeu algumas 
beldades, e os brindes foram 
muitos. Ao lado de Félix, Ramalho 
é um vencendo, um talento, que 
se coloca na vida com um único 
propósito: embelezar as mulheres. 
E consegue!

RUN AND WIND
A prova Bota para Correr, da 

Olympkus, movimentou também 
o FDS. Os jornalistas Clayton Con-
servani e Bárbara Coelho; o cantor e 
ator Th iago Martins, os fi nalista de 
No Limite, Paula Amorim e André 
Martinelli e o arquiteto e ex-BBB 
Breno Simões (e outros 24 famosos) 
correram nos Parques Eólicos Rio 
dos Ventos, localizado há 1h30 da 
capital, um dos maiores do mundo, 
e que ocupa áreas em quatro 
municípios do RN. Antes, treinaram 
no Chapadão de Pipa.
                                              *
A prova, em Riachuelo, com 
consciência social, visando frear 
as mudanças climáticas, anunciou 
novo produto da marca esportiva, 
que no próximo ano vai utilizar 
energia produzida no RN, totalmen-
te limpa, renovável e sustentável na 
confecção de todas as peças.
                                             *
A potiguar Clarissa Espíndola bri-
lhou no evento. Elaborou o primei-
ro buff et totalmente ecológico, até 
na maneira de servir, produzindo o 
mínimo resíduo possível. Cutelaria 
de madeira e papel biodegradável. 
Teve cuscuz nordestino, bolo ma-
caxeira, quiche de alho poró e até 
a bolacha Jucurutu, além de sucos, 
saladas e frutas.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyy    BBBBBBBBBB
Haroldo Azevedo, Giovanna Hackradt Rêgo, Ana Elisa de Paula, Romeika Fernandes, Elcinha Lamas, Irany Xavier Andrade, Mariana Motta, Priscila Vanini, Solange Freire e Elcinha Tavares.

BOAS & CURTAS
Mais linhas de ônibus e circulando em percurso menor. Essa 

é a base da proposta do projeto de realinhamento de transportes 
públicos em Natal, da STTU e que foi apresentada na Câmara Muni-
cipal. As ideias ainda serão debatidas com a sociedade.
O Encontro dos Profi ssionais do Turismo com Cristina Lira, edição 

de setembro, ocorre no próximo dia 22 às 19h, no SERHS. As palestras são 
do secretário de Turismo de Parnamirim, Daniel Américo e o diretor da Se-
nator Turismo de São Paulo, Carlos Dezen.
A Lei Lucas Santos foi sancionada pelo prefeito Álvaro Dias. 

Institui a Campanha Agosto Verde, cujo objetivo é conscientizar so-
bre o uso saudável das redes sociais e o combate ao cyberbullying. 
Autoria da Lei do vereador Anderson Lopes.
 O jornalista potiguar Kehrle Júnior é o cara da Humana Saúde, 

quando o assunto é comunicação e marketing. Assumiu a Coordenadoria 
Regional do Plano de Saúde. Tocando as coisas no RN, fi ca a experiente jor-
nalista Salvina Miranda.

JULIANA PROTÁSIO é advogada, 
mãe de quatro fi lhos. Longe das leis 
e dos casos, administra um espaço 
deslumbrante em frente ao mar e 
rio, bem embaixo da ponte nova e 
ainda com a vista do forte dos Reis 
Magos. A casa na qual se casou 
virou espaço de recepção e ganhou 
o nome de Empíreo, nome que em 
grego signifi ca “ lar abençoado “. 
Seu desejo é proporcionar as pes-
soas a mesma alegria e estrutura 
que teve nas suas bodas. “Sempre 
gostei de trabalhar com eventos 
e hoje, como o meu espaço, me 
sinto ainda mais completa, prin-
cipalmente por saber que estou 
contribuindo para realizações de 
sonhos”, explica @juprotasiobp_ 
sobre o @empireo_recepcao.

Leilanne Davila já no spoiler 
Marcus de Ramalho

A alegria de Felix Nunes na 
Sunset MB/Praia Bonita

Confie na sua desconfiança!“

“
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O estilista Marcus Ramalho ladeado pelas escolhidas: Sara 
Cardoso, Ingrid Maciel, Alana Moreira e Mari Avelino.

B-Day - Irany Xavier

rada , diz.
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#DESTAQUE

Cristiane Cinelli, Rafaela 
Suguiura e Katianna Vascon-
celos conhecendo Sob o Sol 

em primeira mão



O massacre por 9 a 1 sobre o Viet-
nã, nessa segunda-feira 13, foi o 
cartão de visitas de um Brasil 

que disputa a Copa do Mundo de fut-
sal masculino, na Lituânia, com dois 
objetivos claros. O primeiro, deixar 
a decepção de 2016 (pior campanha 
da seleção na história, eliminada pe-
lo Irã nas oitavas de fi nal) para trás e 
retomar a coroa da modalidade, con-
quistada pela última vez em 2012. O 
segundo é o escrete buscar o oitavo tí-
tulo mundial, sendo o sexto desde que 
a Federação Internacional de Futebol 
(Fifa) assumiu a competição, em 1989.

Rodrigo, o “Capita”, como é apeli-
dado o camisa 14 brasileiro, é um dos 
mais experientes do grupo. Do atual 
elenco, ele e o goleiro Guitta estiveram 
no título de 2012, conquistado na Tai-
lândia. Na ocasião, o Brasil derrotou a 
Espanha por 3 a 2, na prorrogação. O 

craque Falcão, que se aposentou das 
quadras em 2018, fez parte daquela se-
leção e brilhou na partida considerada 
a mais marcante da campanha.

“Foi uma conquista muito difícil. 
Tivemos um jogo contra a Argentina 
nas quartas de fi nal, em que estáva-
mos perdendo por 2 a 0. O Falcão en-
trou daquele jeito [com uma paralisia 
facial], todo travado, mas foi decisivo 
[marcando dois gols e decretando a vi-
rada por 3 a 2]. A [melhor] memória é 
essa, mais até que a da fi nal, que tam-
bém foi histórica. Lembro que, pouco 
antes do gol do Neto [o do 3 a 2 sobre 
a Espanha], eu perdi uma falta aberta 
[risos]. São momentos que marcam”, 
recordou o fi xo.

Além de Rodrigo e Guitta, o ala 
Dyego e o pivô Dieguinho também 
têm rodagem em Copa do Mundo, in-
tegrando o elenco de 2016. Os 
outros 12 jo-
gadores 
convoca-
dos pelo técnico 
Marquinhos Xavier disputam a com-
petição pela primeira vez. O capitão 
brasileiro, porém, avalia que o grupo 
não é menos experiente por ter pou-

cos remanescentes de outras edições.
O Brasil integra o Grupo D da Co-

pa do Mundo. Além do Vietnã, a sele-
ção ainda terá pela frente República 
Tcheca e Panamá na primeira fase. Os 
tchecos são os próximos adversários, 
nesta quinta-feira 16, às 14h. No do-
mingo 19, no mesmo horário, encara 
os panamenhos. Os dois primeiros 
c o l o c a d o s de cada chave 
avançam às oitavas 
de fi nal, além dos 
q u a t r o melhores 
terceiros.

EsportesNatal, quarta-feira, 15 de setembro de 202116

PEDRO NETO pedroneto1704@gmail.com

Em cinco frentes
Diariamente vocêsá podem 

me acompanhar em diversos 
canais. Das 07h00 às 08h30 da 
manhã na 87.9 FM. Do meio dia 
às 12h40 na NMP TV. Das 13h30 
às 14h20 na TV Metropolitano. 
Fas 18h00 às 19h30 novamente 
na 87.9 FM. Das 18h00 às 19h00 

na TV na Web TV de São Gon-
çalo. E às quartas w sextas aqui 
no AGORA RN com a coluna do 
Pedro Neto. Além de várias plata-
formas pessoais como Facebook, 
Twitter, Instagran e zap. Espero 
vocês em qualquer plataforma 
para trocarmos opiniões e idéias. 

Agora não tem mais volta 
ABC e América jogam suas ultimas esperanças na 1° fase da série D no 

próximo fi nal de semana.  Para ambos é vencer ou vencer. O América vai 
a Sergipe enfrentar o Itabaiana, em Lagarto, precisando vencer por qual-
quer resultado. Já com o ABC não é diferente. Na realidade a única dife-
rença é que o alvinegro decidirá em casa contra o Retrô. Noa dois ultimos 
confrontos entre Itabaiana x América e ABC x Retrô tivemos empates em 
ambos os jogos em 1x1. Agora não se pode pensar em outro resultado. É 
vencer ou vencer.

Do céu ao inferno em poucos dias
O técnico do América, Renatinho Potiguar, esteve no céu e no inferno 

em poucos dias. De técnico que tirou a equipe rubra da sexta colocação e 
colocou em segunda em pouco mais de 40 dias, para um técnico questio-
nado por uma minoria da imprensa e por parte da torcida. Não é fácil ser 
técnico no Brasil amigos. Que Renatinho possa dar a resposta dentro de 
campo já na leoxima partida contra o Itabaiana.

Começou 
A Segunda Divisão começo na última segunda feira. Potyguar/CN 

2x0 Parnamirim e Mossoró 0x0 Baraúnas. Ontem nós tivemos Palmeira x 
Alecrim (coluna foi fechada antes do término da partida). Continuo acre-
ditando que, Alecrim, Potyguar/CN e.Mossoró, foram os clubes que mais 
investiram e que tem as maiores possibilidades de acesso. Porém, isso na 
teória. Na prática nem sempre é assim. Então, quw awja campeão da se-
gundona o melhor. 

Thiago Potiguar
O atacante, Thiago Potiguar, estreou 

marcando gol pelo Potiguar/CN na 
segundona na partida contra o Parna-
mirim. Thiago Potiguar ainda tem bola 
para atuar em uma das nossas equipea 
na Primeira Divisão do nosso estadual.

Machucou de novo
O zagueiro do América, Raniery, 

se machucou novamentw na partida 
contra o Itabaiana no último final de se-
mana. Agora, segundo o que li nas redes 
sociais o jogador poderá atuar no jogo 
da volta no próximo final de semana. Se-
rá?Olha amigos se.isso vier a acontecer 
será ótimo para a equipe, pois Raniery 
é de longe o melhor zagueiro da equipe 
rubra.

Semana de muita tensão 
Por mais que alguns neguem a se-

mana promete ser de muita tensão para 
às torcidas de ABC e América. Afinal, 
qualquer oiyro resultado senão de vitó-
ria para ambas às equipes poderemos 
ter serias ações no decorrer dos próxi-
mos dias nos dois clubes. Pressão total. 
Disso não duvidem.

Wallyson 
Que Wallyson não vem jogando 

bem isso é fato. Que fez uma péssima 
partida contra o Retrô no último final 
de semana isso foi notório. Contudo, 
Wallyson tem muito crédito com a torci-
da alvinegra. Afinal é um doa principais 
ídolos 3m todos os tempos. Quem sabe 
não conseguirá se reeditar já na parida 
do próximo domingo. Torço por isso.

Seleção brasileira quer apagar 2016 
e retomar coroa do futsal masculino
LITUÂNIA| Equipe nacional 
ainda terá pela frente 
República Tcheca e Panamá 
na primeira fase da Copa 
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Rodrigo: experiência na quadra

uele jeito [com uma paralisia 
do travado, mas foi decisivo 
o dois gols e decretando a vi-

3 a 2]. A [melhor] memória é
s até que a da fi nal, que tam-
istórica. Lembro que, pouco 
gol do Neto [o do 3 a 2 sobre 
a], eu perdi uma falta aberta 
o momentos que marcam”, 
o fi xo.
de Rodrigo e Guitta, o ala 
o pivô Dieguinho também 
gem em Copa do Mundo, in-

o elenco de 2016. Os 
jo-

os panamenhos. Os dois primeiros
c o l o c a d o s de cada chave
avançam às oitavas
de fi nal, além dos
q u a t r o melhores
terceiros.

técnico 
hos Xavier disputam a com-
ela primeira vez. O capitão 
porém, avalia que o grupo 

THAIS M
AG

ALHAES/C
BF


