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Social

Número de pessoas nessa 
situação aumentou 56% na re-
gião metropolitana em relação 
a 2012, de acordo com Boletim 
Desigualdade nas Metrópoles, 
divulgado ontem.

Grande Natal
tem 135 mil 
vivendo na 
extrema pobreza

__PÁG.10

Carteiras

Investigação aponta que 
advogado, preso em Alcaçuz, 
trocou “catataus” com deten-
tos, estabelecendo a comuni-
cação entre integrantes de or-
ganização criminosa.

Outro advogado 
é preso no RN 
por possível elo 
com facções

__PÁG.11

Saúde

Nova campanha de imu-
nização começou ontem. Ex-
pectativa é alcançar cobertura 
vacinal de no mínimo 95% das 
crianças de até 5 anos.

No RN, só 36% 
das crianças 
estão vacinadas 
contra a pólio

__PÁG. 12

Notas & Informes

Fátima mostra atrasos 
salariais e herança em 
debate da Band

__PÁG.2

__PÁG.13

__PÁG.22

Editorial

Ney Lopes

Pedro Neto

Eleitor tem oportunidade de
decidir futuro do Estado e do País

Lula tem sido cauteloso e evitado 
“bola dividida” para não se desgastar

ABC fez, contra o São José,
sua melhor partida na Série C

Eleições

Governadora foi o principal 
alvo dos adversários durante 
1º debate na TV entre os can-
didatos ao governo do Estado. 
Ela reagiu criticando governo 
Robinson Faria e fazendo defe-
sa da sua administração.

Debate da Band 
é marcado por 
críticas a Fátima

__PÁG.4 e 5

__PÁG. 2

Espetáculo Nuvem de Pássaros é uma obra coreográfi ca inspirada no movimento da migração dos pássaros, e o diretor tem mais de 20 anos de experiência

BRUNNO MARTINS

Bolsonaro ignora 
escândalos e diz ter 
montado ministério 
de “quase santos”
Durante encontro na Febraban, presidente não citou denúncias 
contra seu governo e elogiou ministros, “com raras exceções”

Declaração

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) defendeu ontem, du-
rante encontro com ban-

queiros, ter montado “um minis-
tério de pessoas quase santas na 
política”. “Me chame de qualquer 

coisa, até de incompetente, um 
montão de coisas. Agora, tenho 
caráter. Fomos pela honestidade, 
minha vida é vasculhada 24 horas 
por dia”, declarou.

O presidente não citou, por 

exemplo, as denúncias de irregu-
laridades envolvendo o uso das 
orçamento secreto no Ministério 
de Desenvolvimento Regional, 
comandado até março por Rogé-
rio Marinho.

__PÁG.3

ELIAS MEDEIROS

Grupo potiguar de dança se apresenta no Festival da Funarte __PÁG.16
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Editorial
Um dia, quatro anos

Vai começar, de maneira 
oficial, mais uma campa-
nha eleitoral. Passado o 

período das convenções parti-
dárias, as alianças e os candida-
tos estão definidos. Neste ano, o 
eleitor vai comparecer às urnas 
para escolher deputados fede-
rais, deputados estaduais, sena-
dores, governadores e presiden-
te da República.

No Rio Grande do Norte, 10 
candidatos homologaram seus 
nomes para a disputa do Sena-
do. Já para o Governo do Esta-
do, são 9 postulantes. A Justiça 
Eleitoral ainda vai avaliar even-
tuais pedidos de impugnações, 
mas o quadro está definido, res-
tando menos de dois meses pa-
ra o 1º turno.

Finalmente, chegou a ho-
ra de os candidatos colocarem 
seu bloco na rua e apresenta-
rem suas propostas e ideias. 
Aos eleitores, é o momento de 
conhecer as alternativas pos-
tas e buscar fazer a melhor op-
ção, dentro do que entende ser 
o melhor para o Rio Grande do 
Norte e para o Brasil.

Neste sentido, vale ressal-
tar a importância dos debates 
entre os candidatos. O debate, 
como o realizado pela Band no 
último domingo 7 entre cinco 
postulantes ao governo do Es-
tado, é uma excelente oportu-
nidade de discutir ideias sem a 
embalagem do marketing.

E, aqui, é preciso destacar a 
inovação do formato do deba-
te da Band. A ideia de promover 
sabatinas de cada candidato in-
dividualmente por blocos deu 
a oportunidade de cada postu-
lante dissecar seus argumentos 
sobre vários pontos. A condu-

ção precisa da jornalista Anna 
Ruth Dantas, como mediado-
ra, contribuiu para o sucesso do 
debate – inclusive, em termos 
de audiência.

Não só os debates, mas tam-
bém as redes sociais, as entre-
vistas, as sabatinas com os can-
didatos e a exibição da propa-
ganda eleitoral gratuita no rá-
dio e na televisão, representam 
valiosos instrumentos de análi-
se dos nomes postos. O eleitor 
precisa estar atento às oportu-
nidades múltiplas de conhecer 
as ideias dos candidatos.

É claro que, devido às restri-
ções legais e o curto tempo de 
campanha, nem sempre é pos-
sível conhecer um candidato e 
suas ideias na íntegra apenas 
na propaganda eleitoral. Não 
é possível dissecar um nome 
apenas através disso. Por isso, a 
importância de o eleitor buscar 
multiplicar seu acesso à infor-
mação para ter condições de fa-
zer um bom juízo quando ficar 
cara a cara com a urna em 2 de 
outubro.

O que está em jogo é o desti-
no do Estado e do País. É o coti-
diano das pessoas. A política é a 
agente transformadora da vida 
das pessoas. É o que dita a rea-
lidade das cidades, dos estados 
e do Brasil. O eleitor está satis-
feito com a realidade em que 
vive? Ou gostaria de transfor-
má-la? Quem seriam os agentes 
que poderiam fazer essa trans-
formação? A hora de escolher é 
agora.

Eis a importância de mais 
uma eleição. Que o eleitor fa-
ça o melhor julgamento. Es-
te AGORA RN fará a cobertura 
completa.

A Band RN, com sua tradição, promoveu o pri-
meiro debate das Eleições 2022, com cinco can-
didatos ao Governo do Rio Grande do Norte. 

Nos blocos que foram mediados pela jornalista Anna 
Ruth Dantas, os cinco nomes fizeram indagações uns 
aos outros, mas a governadora Fátima Bezerra (PT) foi 
o grande alvo de Fábio Dantas (Solidariedade), Sty-
venson Valentim (Podemos) e Clorisa Linhares (PMB), 
que têm ligações com o sistema bolsonarista; e de Da-
niel Moraes (PSOL) que, assim como Fátima Bezerra, 
apoia Lula para a presidência da República.

E o capitão-senador anunciou que não vai par-
ticipar dos programas eleitorais e nem usar a verba 
eleitoral. Em tempo, o Podemos é um dos menores 
partidos, e tem pouco fundo eleitoral. Já foi encer-
rado no dia 1º de junho o prazo para encaminhar 
ao TSE documento abrindo mão, tanto dos recursos 
quanto do tempo de TV. Styvenson fará seu marke-
ting nas redes sociais.

Sensato, Daniel Morais tem 40 anos e é formado 
em administração. Já atuou como assessor parlamen-
tar na Câmara dos Deputados. Coube ao nome do 
PSOL o papel de melhor colocação em suas pergun-
tas e respostas. Não foi extremista. Evangélica e bol-
sonarista ferrenha, Clorisa Linhares apelou para rezar 

um Pai Nosso. Não cabia ali misturar política com mo-
mento em Deus. Ainda mandou beijinhos para o neto, 
e tentou defender os projetos nacionais de Bolsonaro.

O candidato do Solidariedade, Fábio Dantas, 
tentou se “livrar” de aliado do ex-governador Ro-
binson Faria (PL), que o apoia este ano, juntamen-
te com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. 
As folhas salariais em atraso deixadas pelo governo 
anterior e que foram pagas pelo Governo Fátima vi-
raram tiro na testa de Robinson e Fábio. Mas, o ex-
-vice-governador negou seu apoiador durante todo 
o debate da Band, e chegou a dizer que nem foi vi-
ce dele. “Não fui vice de Robinson. Fui vice do Rio 
Grande do Norte”, disse.

Debate: nomes ligados ao bolsonarismo atacam Fátima, 
mas governadora mostrou os atrasos salariais e a herança

CLAQUE. Uma pequena tur-
ma verde e amarela, bem bol-
sonarista, filmou e gravou um 
ensaio para sair no sistema de 
comunicação montado no RN, 
com intuito de atacar os adver-
sários de Jair Bolsonaro. A gover-
nadora Fátima Bezerra logo per-
cebeu na entrada da Band os gri-
tos “chegou o respirador”. Mas, 
quando indagada no debate por 
Fábio Dantas, ela respondeu que 
o próprio Ministério Público a 
isentou de qualquer participa-
ção em processo ilícito. Em tem-
po, a CPI na Assembleia Legis-
lativa que apurou a questão dos 
respiradores foi comandada pe-
lo deputado Kelps Lima, do mes-
mo partido de Fábio Dantas.

ADIADO. A reunião que o pre-
feito de Natal Álvaro Dias (PSDB) 
iria fazer com os candidatos Ro-
gério Marinho (Senado) e Adjuto 
Dias (deputado estadual) foi adia-
da. Seria nesta sexta-feira 12, mas 
será agendada para a próxima se-
mana, em data ainda a ser defini-
da. Álvaro Dias já deixou claro que 
ficará “neutro” para governador. 
Como sempre declarou, não tem 
a menor intenção de apoiar Fábio 
Dantas, do Solidariedade.

PRB. Único representante dos 
Republicanos na Câmara Muni-
cipal do Natal, o vereador Bispo 
Francisco de Assis não vai acom-

panhar o partido no apoio à cha-
pa Fátima Bezerra (Governo) e 
Carlos Eduardo (Senado). On-
tem, ele anunciou, com direito a 
fotos no escritório em Candelá-
ria, apoio às candidaturas de Fá-
bio Dantas e Rogério Marinho. A 
foto foi na sala onde tem o pôster 
de Bolsonaro. Tá explicado!

APOIO. Em Mossoró, Rafael 
Motta (PSB) confirmou o apoio 
do Avante na chapa de Senador. O 
anúncio foi feito nas redes sociais 
do presidente estadual da legen-
da, Jorge do Rosário, candidato a 
deputado estadual. A agenda tam-
bém contou com a confirmação 
dos apoios dos suplentes de vere-
ador Lucas Fernandes, Flavinho, 
Tony Cabelo, Aline Couto, Petras e 
Ozaniel Mesquita, além do verea-
dor Marrom e do ex-vereador He-
ró Alves. Aliás, a senadora Zeneide 
Maia (Pros) e o pré-candidato a 
deputado federal pelo Republica-
nos, Jaime Calado, estavam sorri-
dentes na foto.

PESQUISA FSB/BTG. Divulga-
da ontem mostra o ex-presidente 
Lula da Silva (PT) com 41% das in-
tenções de voto, ante 34% do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), que 
tenta a reeleição. A distância entre 
eles reduziu em relação à rodada 
anterior desse levantamento: o pe-
tista tinha 44% em julho e caiu três 
pontos, enquanto o chefe do Pla-

nalto tinha 31% e cresceu três pon-
tos. Segundo o levantamento, se o 
2º turno fosse hoje, Lula venceria 
Bolsonaro por 51% a 39%, a me-
nor vantagem da série histórica. O 
petista também vence Ciro Gomes 
(PDT), por 47% a 32%, e Simone 
Tebet (MDB), por 50% a 29%.

DADOS. Entre os seis segmen-
tos pesquisados pelo Instituto 
(gênero, idade, região, escolarida-
de, renda e religião), há 21 subdi-
visões. Bolsonaro ganhou pontos 
em catorze delas e perdeu pontos 
em sete, enquanto Lula avançou 
em apenas três, caiu em dezesse-
te e ficou estável em uma. O Insti-
tuto FSB ouviu, por telefone, 2 mil 
pessoas entre os dias 5 e 7 de agos-
to. A pesquisa está registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
sob o número BR-08028/2022. As 
maiores vantagens de Bolsona-
ro sobre Lula: evangélicos (51% a 
29%) – 22 pontos; dois a cinco sa-
lários mínimos (42% a 30%) – 12 
pontos; moradores do Sul (43% a 
32%) – 11 pontos; e mais de cin-
co salários mínimos (45% a 34%) 
– 11 pontos. As maiores vanta-
gens de Lula sobre Bolsonaro: 
moradores do Nordeste (61% a 
21%) – 40 pontos; até um salário 
mínimo (60% a 20%) – 40 pon-
tos; um a dois salários mínimos 
(50% a 22%) – 28 pontos; e com 
o ensino fundamental (52% a 
27%) – 25 pontos.
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Fábio Dantas terá quase 5 minutos na
propaganda eleitoral no rádio e na TV

O candidato do Solidariedade ao Go-
verno do Estado, Fábio Dantas, terá 
o maior tempo na propaganda eleito-

ral gratuita no rádio e na televisão, de acor-
do com projeção realizada pela 98 FM após 
o fim do período das convenções.

Fábio Dantas deverá ter em torno de 4 
minutos e 50 segundos a cada bloco de exi-
bição, cerca de 48% do tempo total da pro-
paganda eleitoral (10 minutos). A governa-
dora e candidata à reeleição Fátima Bezerra 
(PT) será a 2ª com maior tempo: 3 minutos e 
50 segundos, aproximadamente.

Styvenson Valentim (Podemos) terá direi-
to a usar 35 segundos por bloco. Ele vem di-
zendo que não fará uso da propaganda. Res-
ta saber se a Justiça Eleitoral vai redistribuir 
esse tempo para os demais candidatos ou se 
vai deixar o espaço vazio – como ocorreu em 
2018, quando Styvenson foi candidato a sena-
dor e recusou usar o tempo que tinha.

Ainda deverão ter acesso à propaganda 
eleitoral no rádio e na TV: Danniel Morais 
(PSOL), com 27 segundos, e Clorisa Linhares 
(PMB), com 18 segundos.

Além da propaganda em bloco, os can-
didatos como um todo terão direito a 28 in-
serções de 30 segundos. Pelos cálculos da 
projeção da 98 FM, Fábio Dantas deverá 
ter, em média, 13 inserções por dia, seguido 
por Fátima Bezerra, com 10. Styvenson de-
verá ter direito quase sempre a 2 inserções; 
Danniel Morais, 1 ou 2; e Clorisa, 1 inserção. 
Quem tem direito a mais de uma inserção 
pode, se quiser, juntar 2 inserções de 30 se-
gundos em 1 de 60 segundos.

No Senado, quem terá o maior tempo 
será Rogério Marinho (PL), com 2 minutos 
e 8 segundos por bloco (de um total de 5 
minutos) e 13 inserções por dia, em média. 
Em 2º lugar, aparece Carlos Eduardo Alves 
(PDT), com 1 minuto e 42 segundos.

JUSTIÇA TRAVADA. A guerra entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ale-
xandre de Moraes pode custar caro para a 
Justiça e comprometer o funcionamento 
de tribunais regionais eleitorais (TREs) a 
menos de dois meses do pleito.

AGUARDANDO. Por causa dos ataques 
do chefe do Executivo às urnas eletrôni-
cas e das retaliações do Tribunal Superior 
Eleitoral, há uma vaga de ministro-substi-
tuto do TSE e seis vagas abertas para TREs 
de seis estados que ainda não foram pre-
enchidas.

MANIFESTO PRÓ-LULA. Ciro No-
gueira comentou ontem a notícia de 
que Lula assinou a carta pró-demo-
cracia organizada pela Faculdade de 
Direito da USP. O manifesto será lido 
nesta quinta-feira 11 na sede da facul-
dade, no largo de São Francisco, cen-
tro de São Paulo. “O que a gente já sa-
bia agora é oficial: [a carta] nada mais 
é do que um manifesto pró-Lula”, afir-
mou o ministro da Casa Civil.

AUXÍLIO. O Auxílio Brasil – principal 
programa de distribuição de renda do 
governo federal – passará nesta terça-
-feira 9 a pagar parcelas mínimas de 
R$ 600 para as famílias cadastradas no 
programa.

FUX MOÍDO. O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, 
afirmou que vai sair “moído” do cargo, 
mas que conseguiu manter a sobrieda-
de e a altivez nos dois anos em que es-
teve à frente da Corte. Ele deixa a pre-
sidência do STF no dia 12 de setembro, 
quando transferirá o cargo à ministra 
Rosa Weber.

LOGÍSTICA. A governadora Fátima 
Bezerra (PT) apresentou uma meta pa-
ra melhorar as condições das estradas 
no RN caso seja reeleita. No programa 
de governo apresentado ontem à Justi-
ça Eleitoral, junto com o pedido para 
registro oficial da candidatura, a petis-
ta propõe investir R$ 1 bilhão no setor 
nos próximos quatro anos.

‘Montamos um ministério de pessoas 
quase santas na política’, diz Bolsonaro
Presidente esconde 
existência de 
diversos escândalos 
de corrupção em sua 
gestão

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) defendeu, nes-
ta segunda-feira 8, ter 

montado “um ministério de 
pessoas quase santas na polí-
tica”, durante almoço com em-
presários da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e 
da Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras (CNF), 
em São Paulo.

Bolsonaro só não citou as de-
núncias levantadas pela Folha 
de S. Paulo, em que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR), comandada até abril 
passado pelo candidato ao Se-
nado Rogério Marinho (PL), re-
cebeu R$ 4,3 bilhões em emen-
das de relator destinadas às suas 
bases eleitorais, o chamado “or-
çamento secreto” e o “tratoraço”, 
bem como o fato de Rogério ter 
informado à Casa Civil que não 
dispunha de verbas públicas pa-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ra executar uma série de ações 
em sua área de atuação, como 
obras de contenção e amorteci-
mento dos efeitos das cheias e 
inundações, que são considera-
das prioritárias.

De acordo com nota técni-
ca encaminhada à Presidência 
e ao Ministério da Economia, o 
valor que a pasta dizia precisar, 
de forma urgente, para atender 
às demandas, superava os R$ 
10 bilhões. A verba das emen-
das do relator é estimada em R$ 
16,5 bilhões. Desse montante, a 
Saúde ficou com R$ 8,2 bilhões, 
seguido pelo MDR, que aboca-
nhou R$ 4,3 bilhões. Os R$ 4 bi-
lhões restantes foram distribuí-
dos entre os outros ministérios.

Fora as emendas de relator, a 
pasta liderada por Rogério Ma-
rinho contou com mais R$ 3,7 
bilhões, que podem ser usados 
como o governo bem entender. 
E mesmo assim, o secretário-
-executivo substituto do MDR, 
Helder Melillo Lopes, em ofício, 
alertou para o fato de que, “a si-
tuação atual coloca as políticas 
públicas deste ministério em 
sério risco”, e que entre os possí-
veis impactos, “teríamos a para-
lisação das obras de contenção 
ou amortecimento de cheias e 
inundações e para contenção 
de erosões marinhas e fluviais”.

Soma-se a isso indícios de 
irregularidades na Codevasf, 

estatal ligada ao MDR e con-
trolada pelo Centrão. A Polícia 
Federal deflagrou a Operação 
Odoacro para investigar frau-
des em contratos desta com 
a empreiteira Construservice. 
Durante a ação, foram cum-
pridos 16 mandados de busca 
e um de prisão, em uma inves-
tigação que mira fraudes em 
licitações e desvios de verbas 
federais na estatal Codevasf.

Conforme reportagem da 
Folha de S. Paulo, em maio 
passado, a Construservice, vi-
ce-líder em licitações na Co-
devasf, se valeu de laranjas pa-

ra participar de concorrências 
públicas na gestão de Jair Bol-
sonaro — o presidente da Re-
pública sempre negou corrup-
ção em seu governo, mas ago-
ra adapta o discurso. E, desde 
2019, o governo já reservou à 
empreiteira ao menos R$ 140 
milhões, tendo desembolsado 
R$ 10 milhões até agora. 

FÁBIO FARIA. Segundo poti-
guar a participar do alto escalão 
bolsonarista, o ministro das Co-
municações Fábio Faria (PP), 
foi convidado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Con-

trole da Câmara dos Deputados 
para prestar esclarecimentos 
sobre suposto desvio de função 
na aplicação de R$ 52 milhões 
de verbas publicitárias, que de-
veriam ser usados para divul-
gar ações de combate ao Covid, 
mas foi usado para propagar 
ações do Governo Federal, con-
forme o Congresso em Foco.

ESCÂNDALOS. A gestão Bol-
sonaro tem outros escândalos 
de corrupção, como o do ex-
-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, que chegou a ser preso 
por tráfico de influência, pecu-
lato e corrupção para a libera-
ção de verbas federais para mu-
nicípios, em junho passado. No 
Ministério da Saúde, foi investi-
gada a aquisição de 20 milhões 
de doses de vacina no valor to-
tal de R$ 1,6 bilhão, que teria si-
do superfaturada em 1000%. O 
Ministério do Meio Ambiente, 
sob o comando de Ricardo Sal-
les, foi alvo da Operação Akuan-
duba, que investiga crimes con-
tra a administração pública, 
corrupção, advocacia adminis-
trativa, prevaricação e facilita-
ção de contrabando, praticados 
por agentes públicos e empre-
sários madeireiros e movimen-
tação atípica de contas bancá-
rias ligadas ao ex-ministro, que 
teve seus sigilos bancário e fis-
cal quebrados.

Bolsonaro, com Fábio Faria e Rogério Marinho, que concorre ao Senado
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Vai começar, de maneira 
oficial, mais uma campa-
nha eleitoral. Passado o 

período das convenções parti-
dárias, as alianças e os candida-
tos estão definidos. Neste ano, o 
eleitor vai comparecer às urnas 
para escolher deputados fede-
rais, deputados estaduais, sena-
dores, governadores e presiden-
te da República.

No Rio Grande do Norte, 10 
candidatos homologaram seus 
nomes para a disputa do Sena-
do. Já para o Governo do Esta-
do, são 9 postulantes. A Justiça 
Eleitoral ainda vai avaliar even-
tuais pedidos de impugnações, 
mas o quadro está definido, res-
tando menos de dois meses pa-
ra o 1º turno.

Finalmente, chegou a ho-
ra de os candidatos colocarem 
seu bloco na rua e apresenta-
rem suas propostas e ideias. 
Aos eleitores, é o momento de 
conhecer as alternativas pos-
tas e buscar fazer a melhor op-
ção, dentro do que entende ser 
o melhor para o Rio Grande do 
Norte e para o Brasil.

Neste sentido, vale ressal-
tar a importância dos debates 
entre os candidatos. O debate, 
como o realizado pela Band no 
último domingo 7 entre cinco 
postulantes ao governo do Es-
tado, é uma excelente oportu-
nidade de discutir ideias sem a 
embalagem do marketing.

E, aqui, é preciso destacar a 
inovação do formato do deba-
te da Band. A ideia de promover 
sabatinas de cada candidato in-
dividualmente por blocos deu 
a oportunidade de cada postu-
lante dissecar seus argumentos 
sobre vários pontos. A condu-

ção precisa da jornalista Anna 
Ruth Dantas, como mediado-
ra, contribuiu para o sucesso do 
debate – inclusive, em termos 
de audiência.

Não só os debates, mas tam-
bém as redes sociais, as entre-
vistas, as sabatinas com os can-
didatos e a exibição da propa-
ganda eleitoral gratuita no rá-
dio e na televisão, representam 
valiosos instrumentos de análi-
se dos nomes postos. O eleitor 
precisa estar atento às oportu-
nidades múltiplas de conhecer 
as ideias dos candidatos.

É claro que, devido às restri-
ções legais e o curto tempo de 
campanha, nem sempre é pos-
sível conhecer um candidato e 
suas ideias na íntegra apenas 
na propaganda eleitoral. Não 
é possível dissecar um nome 
apenas através disso. Por isso, a 
importância de o eleitor buscar 
multiplicar seu acesso à infor-
mação para ter condições de fa-
zer um bom juízo quando ficar 
cara a cara com a urna em 2 de 
outubro.

O que está em jogo é o desti-
no do Estado e do País. É o coti-
diano das pessoas. A política é a 
agente transformadora da vida 
das pessoas. É o que dita a rea-
lidade das cidades, dos estados 
e do Brasil. O eleitor está satis-
feito com a realidade em que 
vive? Ou gostaria de transfor-
má-la? Quem seriam os agentes 
que poderiam fazer essa trans-
formação? A hora de escolher é 
agora.

Eis a importância de mais 
uma eleição. Que o eleitor fa-
ça o melhor julgamento. Es-
te AGORA RN fará a cobertura 
completa.

A Band RN, com sua tradição, promoveu o pri-
meiro debate das Eleições 2022, com cinco can-
didatos ao Governo do Rio Grande do Norte. 

Nos blocos que foram mediados pela jornalista Anna 
Ruth Dantas, os cinco nomes fizeram indagações uns 
aos outros, mas a governadora Fátima Bezerra (PT) foi 
o grande alvo de Fábio Dantas (Solidariedade), Sty-
venson Valentim (Podemos) e Clorisa Linhares (PMB), 
que têm ligações com o sistema bolsonarista; e de Da-
niel Moraes (PSOL) que, assim como Fátima Bezerra, 
apoia Lula para a presidência da República.

E o capitão-senador anunciou que não vai par-
ticipar dos programas eleitorais e nem usar a verba 
eleitoral. Em tempo, o Podemos é um dos menores 
partidos, e tem pouco fundo eleitoral. Já foi encer-
rado no dia 1º de junho o prazo para encaminhar 
ao TSE documento abrindo mão, tanto dos recursos 
quanto do tempo de TV. Styvenson fará seu marke-
ting nas redes sociais.

Sensato, Daniel Morais tem 40 anos e é formado 
em administração. Já atuou como assessor parlamen-
tar na Câmara dos Deputados. Coube ao nome do 
PSOL o papel de melhor colocação em suas pergun-
tas e respostas. Não foi extremista. Evangélica e bol-
sonarista ferrenha, Clorisa Linhares apelou para rezar 

um Pai Nosso. Não cabia ali misturar política com mo-
mento em Deus. Ainda mandou beijinhos para o neto, 
e tentou defender os projetos nacionais de Bolsonaro.

O candidato do Solidariedade, Fábio Dantas, 
tentou se “livrar” de aliado do ex-governador Ro-
binson Faria (PL), que o apoia este ano, juntamen-
te com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. 
As folhas salariais em atraso deixadas pelo governo 
anterior e que foram pagas pelo Governo Fátima vi-
raram tiro na testa de Robinson e Fábio. Mas, o ex-
-vice-governador negou seu apoiador durante todo 
o debate da Band, e chegou a dizer que nem foi vi-
ce dele. “Não fui vice de Robinson. Fui vice do Rio 
Grande do Norte”, disse.

Debate: nomes ligados ao bolsonarismo atacam Fátima, 
mas governadora mostrou os atrasos salariais e a herança

CLAQUE. Uma pequena tur-
ma verde e amarela, bem bol-
sonarista, filmou e gravou um 
ensaio para sair no sistema de 
comunicação montado no RN, 
com intuito de atacar os adver-
sários de Jair Bolsonaro. A gover-
nadora Fátima Bezerra logo per-
cebeu na entrada da Band os gri-
tos “chegou o respirador”. Mas, 
quando indagada no debate por 
Fábio Dantas, ela respondeu que 
o próprio Ministério Público a 
isentou de qualquer participa-
ção em processo ilícito. Em tem-
po, a CPI na Assembleia Legis-
lativa que apurou a questão dos 
respiradores foi comandada pe-
lo deputado Kelps Lima, do mes-
mo partido de Fábio Dantas.

ADIADO. A reunião que o pre-
feito de Natal Álvaro Dias (PSDB) 
iria fazer com os candidatos Ro-
gério Marinho (Senado) e Adjuto 
Dias (deputado estadual) foi adia-
da. Seria nesta sexta-feira 12, mas 
será agendada para a próxima se-
mana, em data ainda a ser defini-
da. Álvaro Dias já deixou claro que 
ficará “neutro” para governador. 
Como sempre declarou, não tem 
a menor intenção de apoiar Fábio 
Dantas, do Solidariedade.

PRB. Único representante dos 
Republicanos na Câmara Muni-
cipal do Natal, o vereador Bispo 
Francisco de Assis não vai acom-

panhar o partido no apoio à cha-
pa Fátima Bezerra (Governo) e 
Carlos Eduardo (Senado). On-
tem, ele anunciou, com direito a 
fotos no escritório em Candelá-
ria, apoio às candidaturas de Fá-
bio Dantas e Rogério Marinho. A 
foto foi na sala onde tem o pôster 
de Bolsonaro. Tá explicado!

APOIO. Em Mossoró, Rafael 
Motta (PSB) confirmou o apoio 
do Avante na chapa de Senador. O 
anúncio foi feito nas redes sociais 
do presidente estadual da legen-
da, Jorge do Rosário, candidato a 
deputado estadual. A agenda tam-
bém contou com a confirmação 
dos apoios dos suplentes de vere-
ador Lucas Fernandes, Flavinho, 
Tony Cabelo, Aline Couto, Petras e 
Ozaniel Mesquita, além do verea-
dor Marrom e do ex-vereador He-
ró Alves. Aliás, a senadora Zeneide 
Maia (Pros) e o pré-candidato a 
deputado federal pelo Republica-
nos, Jaime Calado, estavam sorri-
dentes na foto.

PESQUISA FSB/BTG. Divulga-
da ontem mostra o ex-presidente 
Lula da Silva (PT) com 41% das in-
tenções de voto, ante 34% do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), que 
tenta a reeleição. A distância entre 
eles reduziu em relação à rodada 
anterior desse levantamento: o pe-
tista tinha 44% em julho e caiu três 
pontos, enquanto o chefe do Pla-

nalto tinha 31% e cresceu três pon-
tos. Segundo o levantamento, se o 
2º turno fosse hoje, Lula venceria 
Bolsonaro por 51% a 39%, a me-
nor vantagem da série histórica. O 
petista também vence Ciro Gomes 
(PDT), por 47% a 32%, e Simone 
Tebet (MDB), por 50% a 29%.

DADOS. Entre os seis segmen-
tos pesquisados pelo Instituto 
(gênero, idade, região, escolarida-
de, renda e religião), há 21 subdi-
visões. Bolsonaro ganhou pontos 
em catorze delas e perdeu pontos 
em sete, enquanto Lula avançou 
em apenas três, caiu em dezesse-
te e ficou estável em uma. O Insti-
tuto FSB ouviu, por telefone, 2 mil 
pessoas entre os dias 5 e 7 de agos-
to. A pesquisa está registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
sob o número BR-08028/2022. As 
maiores vantagens de Bolsona-
ro sobre Lula: evangélicos (51% a 
29%) – 22 pontos; dois a cinco sa-
lários mínimos (42% a 30%) – 12 
pontos; moradores do Sul (43% a 
32%) – 11 pontos; e mais de cin-
co salários mínimos (45% a 34%) 
– 11 pontos. As maiores vanta-
gens de Lula sobre Bolsonaro: 
moradores do Nordeste (61% a 
21%) – 40 pontos; até um salário 
mínimo (60% a 20%) – 40 pon-
tos; um a dois salários mínimos 
(50% a 22%) – 28 pontos; e com 
o ensino fundamental (52% a 
27%) – 25 pontos.
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Direto da Redação
Fábio Dantas terá quase 5 minutos na
propaganda eleitoral no rádio e na TV

O candidato do Solidariedade ao Go-
verno do Estado, Fábio Dantas, terá 
o maior tempo na propaganda eleito-

ral gratuita no rádio e na televisão, de acor-
do com projeção realizada pela 98 FM após 
o fim do período das convenções.

Fábio Dantas deverá ter em torno de 4 
minutos e 50 segundos a cada bloco de exi-
bição, cerca de 48% do tempo total da pro-
paganda eleitoral (10 minutos). A governa-
dora e candidata à reeleição Fátima Bezerra 
(PT) será a 2ª com maior tempo: 3 minutos e 
50 segundos, aproximadamente.

Styvenson Valentim (Podemos) terá direi-
to a usar 35 segundos por bloco. Ele vem di-
zendo que não fará uso da propaganda. Res-
ta saber se a Justiça Eleitoral vai redistribuir 
esse tempo para os demais candidatos ou se 
vai deixar o espaço vazio – como ocorreu em 
2018, quando Styvenson foi candidato a sena-
dor e recusou usar o tempo que tinha.

Ainda deverão ter acesso à propaganda 
eleitoral no rádio e na TV: Danniel Morais 
(PSOL), com 27 segundos, e Clorisa Linhares 
(PMB), com 18 segundos.

Além da propaganda em bloco, os can-
didatos como um todo terão direito a 28 in-
serções de 30 segundos. Pelos cálculos da 
projeção da 98 FM, Fábio Dantas deverá 
ter, em média, 13 inserções por dia, seguido 
por Fátima Bezerra, com 10. Styvenson de-
verá ter direito quase sempre a 2 inserções; 
Danniel Morais, 1 ou 2; e Clorisa, 1 inserção. 
Quem tem direito a mais de uma inserção 
pode, se quiser, juntar 2 inserções de 30 se-
gundos em 1 de 60 segundos.

No Senado, quem terá o maior tempo 
será Rogério Marinho (PL), com 2 minutos 
e 8 segundos por bloco (de um total de 5 
minutos) e 13 inserções por dia, em média. 
Em 2º lugar, aparece Carlos Eduardo Alves 
(PDT), com 1 minuto e 42 segundos.

JUSTIÇA TRAVADA. A guerra entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ale-
xandre de Moraes pode custar caro para a 
Justiça e comprometer o funcionamento 
de tribunais regionais eleitorais (TREs) a 
menos de dois meses do pleito.

AGUARDANDO. Por causa dos ataques 
do chefe do Executivo às urnas eletrôni-
cas e das retaliações do Tribunal Superior 
Eleitoral, há uma vaga de ministro-substi-
tuto do TSE e seis vagas abertas para TREs 
de seis estados que ainda não foram pre-
enchidas.

MANIFESTO PRÓ-LULA. Ciro No-
gueira comentou ontem a notícia de 
que Lula assinou a carta pró-demo-
cracia organizada pela Faculdade de 
Direito da USP. O manifesto será lido 
nesta quinta-feira 11 na sede da facul-
dade, no largo de São Francisco, cen-
tro de São Paulo. “O que a gente já sa-
bia agora é oficial: [a carta] nada mais 
é do que um manifesto pró-Lula”, afir-
mou o ministro da Casa Civil.

AUXÍLIO. O Auxílio Brasil – principal 
programa de distribuição de renda do 
governo federal – passará nesta terça-
-feira 9 a pagar parcelas mínimas de 
R$ 600 para as famílias cadastradas no 
programa.

FUX MOÍDO. O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, 
afirmou que vai sair “moído” do cargo, 
mas que conseguiu manter a sobrieda-
de e a altivez nos dois anos em que es-
teve à frente da Corte. Ele deixa a pre-
sidência do STF no dia 12 de setembro, 
quando transferirá o cargo à ministra 
Rosa Weber.

LOGÍSTICA. A governadora Fátima 
Bezerra (PT) apresentou uma meta pa-
ra melhorar as condições das estradas 
no RN caso seja reeleita. No programa 
de governo apresentado ontem à Justi-
ça Eleitoral, junto com o pedido para 
registro oficial da candidatura, a petis-
ta propõe investir R$ 1 bilhão no setor 
nos próximos quatro anos.

‘Montamos um ministério de pessoas 
quase santas na política’, diz Bolsonaro
Presidente esconde 
existência de 
diversos escândalos 
de corrupção em sua 
gestão

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) defendeu, nes-
ta segunda-feira 8, ter 

montado “um ministério de 
pessoas quase santas na polí-
tica”, durante almoço com em-
presários da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e 
da Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras (CNF), 
em São Paulo.

Bolsonaro só não citou as de-
núncias levantadas pela Folha 
de S. Paulo, em que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR), comandada até abril 
passado pelo candidato ao Se-
nado Rogério Marinho (PL), re-
cebeu R$ 4,3 bilhões em emen-
das de relator destinadas às suas 
bases eleitorais, o chamado “or-
çamento secreto” e o “tratoraço”, 
bem como o fato de Rogério ter 
informado à Casa Civil que não 
dispunha de verbas públicas pa-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ra executar uma série de ações 
em sua área de atuação, como 
obras de contenção e amorteci-
mento dos efeitos das cheias e 
inundações, que são considera-
das prioritárias.

De acordo com nota técni-
ca encaminhada à Presidência 
e ao Ministério da Economia, o 
valor que a pasta dizia precisar, 
de forma urgente, para atender 
às demandas, superava os R$ 
10 bilhões. A verba das emen-
das do relator é estimada em R$ 
16,5 bilhões. Desse montante, a 
Saúde ficou com R$ 8,2 bilhões, 
seguido pelo MDR, que aboca-
nhou R$ 4,3 bilhões. Os R$ 4 bi-
lhões restantes foram distribuí-
dos entre os outros ministérios.

Fora as emendas de relator, a 
pasta liderada por Rogério Ma-
rinho contou com mais R$ 3,7 
bilhões, que podem ser usados 
como o governo bem entender. 
E mesmo assim, o secretário-
-executivo substituto do MDR, 
Helder Melillo Lopes, em ofício, 
alertou para o fato de que, “a si-
tuação atual coloca as políticas 
públicas deste ministério em 
sério risco”, e que entre os possí-
veis impactos, “teríamos a para-
lisação das obras de contenção 
ou amortecimento de cheias e 
inundações e para contenção 
de erosões marinhas e fluviais”.

Soma-se a isso indícios de 
irregularidades na Codevasf, 

estatal ligada ao MDR e con-
trolada pelo Centrão. A Polícia 
Federal deflagrou a Operação 
Odoacro para investigar frau-
des em contratos desta com 
a empreiteira Construservice. 
Durante a ação, foram cum-
pridos 16 mandados de busca 
e um de prisão, em uma inves-
tigação que mira fraudes em 
licitações e desvios de verbas 
federais na estatal Codevasf.

Conforme reportagem da 
Folha de S. Paulo, em maio 
passado, a Construservice, vi-
ce-líder em licitações na Co-
devasf, se valeu de laranjas pa-

ra participar de concorrências 
públicas na gestão de Jair Bol-
sonaro — o presidente da Re-
pública sempre negou corrup-
ção em seu governo, mas ago-
ra adapta o discurso. E, desde 
2019, o governo já reservou à 
empreiteira ao menos R$ 140 
milhões, tendo desembolsado 
R$ 10 milhões até agora. 

FÁBIO FARIA. Segundo poti-
guar a participar do alto escalão 
bolsonarista, o ministro das Co-
municações Fábio Faria (PP), 
foi convidado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Con-

trole da Câmara dos Deputados 
para prestar esclarecimentos 
sobre suposto desvio de função 
na aplicação de R$ 52 milhões 
de verbas publicitárias, que de-
veriam ser usados para divul-
gar ações de combate ao Covid, 
mas foi usado para propagar 
ações do Governo Federal, con-
forme o Congresso em Foco.

ESCÂNDALOS. A gestão Bol-
sonaro tem outros escândalos 
de corrupção, como o do ex-
-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, que chegou a ser preso 
por tráfico de influência, pecu-
lato e corrupção para a libera-
ção de verbas federais para mu-
nicípios, em junho passado. No 
Ministério da Saúde, foi investi-
gada a aquisição de 20 milhões 
de doses de vacina no valor to-
tal de R$ 1,6 bilhão, que teria si-
do superfaturada em 1000%. O 
Ministério do Meio Ambiente, 
sob o comando de Ricardo Sal-
les, foi alvo da Operação Akuan-
duba, que investiga crimes con-
tra a administração pública, 
corrupção, advocacia adminis-
trativa, prevaricação e facilita-
ção de contrabando, praticados 
por agentes públicos e empre-
sários madeireiros e movimen-
tação atípica de contas bancá-
rias ligadas ao ex-ministro, que 
teve seus sigilos bancário e fis-
cal quebrados.

Bolsonaro, com Fábio Faria e Rogério Marinho, que concorre ao Senado



Fátima: “Peguei um Estado destruído, mas a reconstrução está em curso”

Styvenson: “UERN é pouco e mal utilizada, poderia dar mais”

Fábio: “Quero me colocar no lugar das pessoas que hoje não têm hospital”
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Em seu primeiro evento co-
mo candidato ao governo, 
o senador Styvenson Valen-

tim (Podemos), que defende a 
transparência dos recursos públi-
cos, falou dos problemas da saú-
de, educação e segurança pública 
no Estado e porque retirou sua 
assinatura para a instalação da 
CPI do MEC no Senado, após de-
núncias de corrupção na pasta.

“Retirei sim. Quando assinei, foi 
com boa intenção, como na CPI da 

Covid e da Lava Toga, que combate 
os excessos do STF. Sabe por que re-
tirei? Porque não queria outro circo, 
palhaçada, como teve na CPI da Co-
vid, que não resolveu nada. CPI não 
dá em quase nada”, defendeu.

Styvenson disse não concordar 
com os cortes orçamentários do 
Governo Federal nas universidades 
e institutos, mas apontou que, “al-
gumas coisas precisavam ser feitas”. 
E falou que a UERN poderia colabo-
rar mais. “Ela é pouco e muito mal 

utilizada”. A declaração repercutiu 
entre a comunidade acadêmica.

Além das demonstrações de ar-
rogância, vestiu a carapuça quan-
do Fátima falou sobre violência 
contra a mulher, por falas como 
“tapa bom”, quando ironizou os 
hematomas da deputada federal 
Joice Hasselmann, sofridos após 
um suposto acidente doméstico. 
Também ficou marcado pelas ex-
pressões e caretas que fazia duran-
te as falas de seus adversários. 

Oex-vice-governador Fábio 
Dantas (SDD) negou ter 
assumiu a gestão do Esta-

do, em uma tentativa de se des-
vencilhar da imagem do ex-go-
vernador Robinson Faria (PL), de 
quem foi vice entre 2014 e 2018.

Além de renegar Robinson, 
Fábio acusou Fátima de ter par-
ticipado das últimas gestões in-
dicando secretarias e fez críticas 
à aliança entre PT-MDB-PDT no 
RN para as eleições. “Robinson, 
você e eu lutamos para derrubar 

as oligarquias e conseguimos. 
Depois, você governa o RN. Você 
não conseguiu fazer um governo 
que não fosse medíocre e desa-
provado”, disse.

Nas redes sociais, internautas 
relembraram a participação de 
Fábio na gestão Robinson Faria, 
quando, entre 20 de fevereiro e 3 
de março de 2017, durante uma 
viagem do ex-governador à China, 
Fábio governou o Estado e enca-
minhou mensagens do Executivo 
para aprovação da Assembleia.

Fábio, que já foi filiado ao PSB 
e PCdoB, não falou de projetos 
para sua possível administração. 
“Eu não quero ser governador 
da forma que o Rio Grande do 
Norte está, quero me colocar no 
lugar das pessoas que hoje não 
têm hospitais para serem acalen-
tados na dor, as estradas para se 
deslocar, as pessoas que não tem 
a oportunidade do primeiro em-
prego ou de gerar emprego e ren-
da para sustentar suas famílias”, 
pontuou o ex-socialista.

Ataques à gestão e falta de propostas 
marcam debate de governadoráveis

‘Não era vice de Robinson. Era 
vice do RN’, disse Fábio Dantas

Styvenson demonstra falta de 
conhecimento e arrogância 

3º colocado na pesquisa Exatus

2º colocado na pesquisa Exatus

Cinco, dos nove candida-
tos ao governo do Rio 
Grande do Norte, parti-

ciparam do primeiro debate 
da disputa eleitoral realizado 
pela Band Natal, neste domin-
go 7. Fátima Bezerra (PT), Sty-
venson Valentim (Podemos), 
Fábio Dantas (SDD), Daniel 
Morais (PSOL) e Clorisa Linha-
res (PMB) debateram sobre 
temas relacionados à gestão 
do Estado, mas o encontro foi 
marcado pelas críticas dos ad-
versários à governadora e pela 
completa falta de apresenta-
ção de propostas de governo, 
pelos participantes.

Disputando a reeleição e 

principal alvo dos oponen-
tes, Fátima manteve o contro-
le emocional e usou resultados 
positivos de seu governo para 
se defender. Apesar disso, teve 
dificuldades nas áreas de saú-
de e educação. Foi criticada por 
Fábio Dantas (SDD) por não ter 
construído hospital de campa-
nha na pandemia e, na segu-
rança pública, embora sua ges-
tão tenha números positivos, a 
gestora não apresentou dados 
de redução de violência.

“O povo sabe que eu peguei 
um Estado destruído, mas que 
o processo de reconstrução es-
tá em curso. Na saúde, temos 
investido na regionalização dos 

hospitais, foram mais de 850 lei-
tos só na época da pandemia. 
Na educação, os institutos es-
taduais estão brotando. A qui-
tação de R$ 1 bilhão da folha, 
organizamos a casa sem descui-
dar da saúde, segurança e edu-
cação”, defendeu.

Segundo Fátima Bezerra, 
“infelizmente, não houve re-
passe extra, teve dois ministros 
do Estado, bem que eu queria 
que tivesse repasse extra, como 
na gestão anterior que recebeu 
mais de R$ 400 milhões para a 
saúde e entregou a gente o de-
sastre. O que temos recebido são 
os repasses constitucionais. Não 
teve nada adicional”, finalizou. 

Fátima Bezerra foi o alvo preferido dos demais candidatos; nenhum candidato trouxe propostas para melhorar o RN
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Clorisa se destaca em debate por 
defesa de Bolsonaro e ‘Pai-nosso’
As reclamações dos adver-

sários sobre a gestão de 
Fátima Bezerra e a falta 

de propostas para o Estado, que 
deveria nortear qualquer deba-
te político-eleitoral entre políti-
cos, marcaram o 1º debate entre 
os candidatos a governador do 
RN, promovido pela Band nes-
te domingo 7. A participação de 
Clorisa Linhares (PMB) teve es-
ses dois tópicos, mais a defesa 
de Jair Bolsonaro (PL) e momen-
to religioso, com um “Pai-nosso” 
nas considerações finais.

A ex-vereadora de Grossos 
estava visivelmente nervosa, 
citou dados irreais e defendeu 

o nome do presidente dos ata-
ques dos adversários. Também 
falou sobre segurança pública e 
educação e citou a necessidade 
de novas políticas públicas pa-
ra reduzir a evasão escolar, que 
foi ampliada devido a pande-
mia do Covid-19.

“Nosso Estado precisa de 
novas políticas públicas para 
reduzir a evasão escolar, pa-
ra diminuir os altos índices de 
violência. Durante a pandemia, 
o governo não estruturou as es-
colas estaduais e ninguém sabe 
como foi reinvestida a verba da 
merenda escolar. Agora, as au-
las presenciais foram retoma-

das com prédios deteriorados, 
desestimulando alunos e pro-
fessores. Até quando o RN vai 
viver assim?”, disse.

Clorisa afirmou estar plena-
mente preparada para governar 
o RN. “Como ex-policial penal, 
eu conheço as deficiências da 
segurança pública e sei que o ca-
minho para sanar esse problema 
é no investimento em educação. 
Depois de décadas de experiên-
cias acumuladas e serviços pres-
tados às questões públicas, estar 
preparada é o resultado de uma 
vida inteira, de muita determi-
nação e trabalho. Vamos em 
frente!”, disse. 

Danniel trouxe poucas propostas e se saiu melhor que os demais
Combate à fome

Eleições 2022

Candidata do PMB se disse plenamente preparada para governar o Estado e que tem experiência em serviço público

Candidato pelo Psol, Dan-
niel Morais citou os prin-
cipais problemas do Es-

tado, como a fome, educação, 
saúde e segurança pública e re-
forçou suas críticas ao presiden-
te Jair Bolsonaro. Ele conseguiu 
apresentar ideias e propostas ge-
rais, sempre trazendo o papel do 
povo para o discurso.

Para Fábio Dantas, falou 
do fato deste não ter rescindi-
do o contrato do governo com 
o consórcio Arena das Dunas 
– cujas parcelas custam R$ 11 
milhões mensais ao RN -, en-
quanto foi governador em 2017. 
“O RN não precisa de mais ne-
gociatas. Precisamos dialogar 
com o povo para encontrar as 
soluções para os problemas do 
estado”, disse.

Danniel afirmou que o 

compromisso do seu governo 
é combater a fome, que vol-
tou a assombrar milhares de 
potiguares nos últimos anos. 
“Nosso foco é em como vamos 
vencer a forma de mais de um 
milhão de norte-rio-granden-
ses, como vamos reduzir com o 
analfabetismo tão presente no 
Estado, como vamos colocar o 
Estado para ser gerido de for-
ma democrática, esse é o nosso 
maior desafio”, disse.

E falou que, dos candidatos, 
três deles podiam ter ajudado o 
RN a não estar na situação que se 
encontra. “Figuras que têm ou ti-
veram cargos no Estado e pode-
riam ter colocado o RN em ou-
tro patamar. Mas, estamos aqui 
falando em problemas que não 
foram resolvidos, mas que preci-
sam de solução”, finalizou. 

Emídio Jr. mostra força ao apresentar 
seus candidatos para pleito em outubro

O prefeito de Macaíba 
Emídio Júnior (PL) reu-
niu mais de duas mil 

pessoas no Campo do Cruzeiro, 
para apresentar seus candida-
tos nas eleições. O evento con-
tou com a presença do deputa-
do federal João Maia (PL), o de-
putado estadual Kleber Rodri-
gues (PSDB) e do candidato ao 

Senado Rogério Marinho (PL).
A governadora Fátima Be-

zerra (PT) não foi por questões 
de agenda, mas terá o apoio 
do grupo do prefeito. O deta-
lhe importante é que o evento 
ocorreu no mesmo local on-
de Emídio fez a sua convenção 
para prefeito e o comentário 
de todos era de que a presença 

popular estava ainda maior do 
que a de 2020.

O evento ocorreu na sema-
na em que o prefeito e o seu 
vice romperam politicamente, 
após este se lançar candidato a 
deputado federal. Fato que foi 
apontado por todos os analis-
tas como uma estratégia de Ne-
tinho para prejudicar Emídio.



Fátima: “Peguei um Estado destruído, mas a reconstrução está em curso”

Styvenson: “UERN é pouco e mal utilizada, poderia dar mais”

Fábio: “Quero me colocar no lugar das pessoas que hoje não têm hospital”
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Em seu primeiro evento co-
mo candidato ao governo, 
o senador Styvenson Valen-

tim (Podemos), que defende a 
transparência dos recursos públi-
cos, falou dos problemas da saú-
de, educação e segurança pública 
no Estado e porque retirou sua 
assinatura para a instalação da 
CPI do MEC no Senado, após de-
núncias de corrupção na pasta.

“Retirei sim. Quando assinei, foi 
com boa intenção, como na CPI da 

Covid e da Lava Toga, que combate 
os excessos do STF. Sabe por que re-
tirei? Porque não queria outro circo, 
palhaçada, como teve na CPI da Co-
vid, que não resolveu nada. CPI não 
dá em quase nada”, defendeu.

Styvenson disse não concordar 
com os cortes orçamentários do 
Governo Federal nas universidades 
e institutos, mas apontou que, “al-
gumas coisas precisavam ser feitas”. 
E falou que a UERN poderia colabo-
rar mais. “Ela é pouco e muito mal 

utilizada”. A declaração repercutiu 
entre a comunidade acadêmica.

Além das demonstrações de ar-
rogância, vestiu a carapuça quan-
do Fátima falou sobre violência 
contra a mulher, por falas como 
“tapa bom”, quando ironizou os 
hematomas da deputada federal 
Joice Hasselmann, sofridos após 
um suposto acidente doméstico. 
Também ficou marcado pelas ex-
pressões e caretas que fazia duran-
te as falas de seus adversários. 

Oex-vice-governador Fábio 
Dantas (SDD) negou ter 
assumiu a gestão do Esta-

do, em uma tentativa de se des-
vencilhar da imagem do ex-go-
vernador Robinson Faria (PL), de 
quem foi vice entre 2014 e 2018.

Além de renegar Robinson, 
Fábio acusou Fátima de ter par-
ticipado das últimas gestões in-
dicando secretarias e fez críticas 
à aliança entre PT-MDB-PDT no 
RN para as eleições. “Robinson, 
você e eu lutamos para derrubar 

as oligarquias e conseguimos. 
Depois, você governa o RN. Você 
não conseguiu fazer um governo 
que não fosse medíocre e desa-
provado”, disse.

Nas redes sociais, internautas 
relembraram a participação de 
Fábio na gestão Robinson Faria, 
quando, entre 20 de fevereiro e 3 
de março de 2017, durante uma 
viagem do ex-governador à China, 
Fábio governou o Estado e enca-
minhou mensagens do Executivo 
para aprovação da Assembleia.

Fábio, que já foi filiado ao PSB 
e PCdoB, não falou de projetos 
para sua possível administração. 
“Eu não quero ser governador 
da forma que o Rio Grande do 
Norte está, quero me colocar no 
lugar das pessoas que hoje não 
têm hospitais para serem acalen-
tados na dor, as estradas para se 
deslocar, as pessoas que não tem 
a oportunidade do primeiro em-
prego ou de gerar emprego e ren-
da para sustentar suas famílias”, 
pontuou o ex-socialista.

Ataques à gestão e falta de propostas 
marcam debate de governadoráveis

‘Não era vice de Robinson. Era 
vice do RN’, disse Fábio Dantas

Styvenson demonstra falta de 
conhecimento e arrogância 

3º colocado na pesquisa Exatus

2º colocado na pesquisa Exatus

Cinco, dos nove candida-
tos ao governo do Rio 
Grande do Norte, parti-

ciparam do primeiro debate 
da disputa eleitoral realizado 
pela Band Natal, neste domin-
go 7. Fátima Bezerra (PT), Sty-
venson Valentim (Podemos), 
Fábio Dantas (SDD), Daniel 
Morais (PSOL) e Clorisa Linha-
res (PMB) debateram sobre 
temas relacionados à gestão 
do Estado, mas o encontro foi 
marcado pelas críticas dos ad-
versários à governadora e pela 
completa falta de apresenta-
ção de propostas de governo, 
pelos participantes.

Disputando a reeleição e 

principal alvo dos oponen-
tes, Fátima manteve o contro-
le emocional e usou resultados 
positivos de seu governo para 
se defender. Apesar disso, teve 
dificuldades nas áreas de saú-
de e educação. Foi criticada por 
Fábio Dantas (SDD) por não ter 
construído hospital de campa-
nha na pandemia e, na segu-
rança pública, embora sua ges-
tão tenha números positivos, a 
gestora não apresentou dados 
de redução de violência.

“O povo sabe que eu peguei 
um Estado destruído, mas que 
o processo de reconstrução es-
tá em curso. Na saúde, temos 
investido na regionalização dos 

hospitais, foram mais de 850 lei-
tos só na época da pandemia. 
Na educação, os institutos es-
taduais estão brotando. A qui-
tação de R$ 1 bilhão da folha, 
organizamos a casa sem descui-
dar da saúde, segurança e edu-
cação”, defendeu.

Segundo Fátima Bezerra, 
“infelizmente, não houve re-
passe extra, teve dois ministros 
do Estado, bem que eu queria 
que tivesse repasse extra, como 
na gestão anterior que recebeu 
mais de R$ 400 milhões para a 
saúde e entregou a gente o de-
sastre. O que temos recebido são 
os repasses constitucionais. Não 
teve nada adicional”, finalizou. 

Fátima Bezerra foi o alvo preferido dos demais candidatos; nenhum candidato trouxe propostas para melhorar o RN
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Clorisa se destaca em debate por 
defesa de Bolsonaro e ‘Pai-nosso’
As reclamações dos adver-

sários sobre a gestão de 
Fátima Bezerra e a falta 

de propostas para o Estado, que 
deveria nortear qualquer deba-
te político-eleitoral entre políti-
cos, marcaram o 1º debate entre 
os candidatos a governador do 
RN, promovido pela Band nes-
te domingo 7. A participação de 
Clorisa Linhares (PMB) teve es-
ses dois tópicos, mais a defesa 
de Jair Bolsonaro (PL) e momen-
to religioso, com um “Pai-nosso” 
nas considerações finais.

A ex-vereadora de Grossos 
estava visivelmente nervosa, 
citou dados irreais e defendeu 

o nome do presidente dos ata-
ques dos adversários. Também 
falou sobre segurança pública e 
educação e citou a necessidade 
de novas políticas públicas pa-
ra reduzir a evasão escolar, que 
foi ampliada devido a pande-
mia do Covid-19.

“Nosso Estado precisa de 
novas políticas públicas para 
reduzir a evasão escolar, pa-
ra diminuir os altos índices de 
violência. Durante a pandemia, 
o governo não estruturou as es-
colas estaduais e ninguém sabe 
como foi reinvestida a verba da 
merenda escolar. Agora, as au-
las presenciais foram retoma-

das com prédios deteriorados, 
desestimulando alunos e pro-
fessores. Até quando o RN vai 
viver assim?”, disse.

Clorisa afirmou estar plena-
mente preparada para governar 
o RN. “Como ex-policial penal, 
eu conheço as deficiências da 
segurança pública e sei que o ca-
minho para sanar esse problema 
é no investimento em educação. 
Depois de décadas de experiên-
cias acumuladas e serviços pres-
tados às questões públicas, estar 
preparada é o resultado de uma 
vida inteira, de muita determi-
nação e trabalho. Vamos em 
frente!”, disse. 

Danniel trouxe poucas propostas e se saiu melhor que os demais
Combate à fome

Eleições 2022

Candidata do PMB se disse plenamente preparada para governar o Estado e que tem experiência em serviço público

Candidato pelo Psol, Dan-
niel Morais citou os prin-
cipais problemas do Es-

tado, como a fome, educação, 
saúde e segurança pública e re-
forçou suas críticas ao presiden-
te Jair Bolsonaro. Ele conseguiu 
apresentar ideias e propostas ge-
rais, sempre trazendo o papel do 
povo para o discurso.

Para Fábio Dantas, falou 
do fato deste não ter rescindi-
do o contrato do governo com 
o consórcio Arena das Dunas 
– cujas parcelas custam R$ 11 
milhões mensais ao RN -, en-
quanto foi governador em 2017. 
“O RN não precisa de mais ne-
gociatas. Precisamos dialogar 
com o povo para encontrar as 
soluções para os problemas do 
estado”, disse.

Danniel afirmou que o 

compromisso do seu governo 
é combater a fome, que vol-
tou a assombrar milhares de 
potiguares nos últimos anos. 
“Nosso foco é em como vamos 
vencer a forma de mais de um 
milhão de norte-rio-granden-
ses, como vamos reduzir com o 
analfabetismo tão presente no 
Estado, como vamos colocar o 
Estado para ser gerido de for-
ma democrática, esse é o nosso 
maior desafio”, disse.

E falou que, dos candidatos, 
três deles podiam ter ajudado o 
RN a não estar na situação que se 
encontra. “Figuras que têm ou ti-
veram cargos no Estado e pode-
riam ter colocado o RN em ou-
tro patamar. Mas, estamos aqui 
falando em problemas que não 
foram resolvidos, mas que preci-
sam de solução”, finalizou. 

Emídio Jr. mostra força ao apresentar 
seus candidatos para pleito em outubro

O prefeito de Macaíba 
Emídio Júnior (PL) reu-
niu mais de duas mil 

pessoas no Campo do Cruzeiro, 
para apresentar seus candida-
tos nas eleições. O evento con-
tou com a presença do deputa-
do federal João Maia (PL), o de-
putado estadual Kleber Rodri-
gues (PSDB) e do candidato ao 

Senado Rogério Marinho (PL).
A governadora Fátima Be-

zerra (PT) não foi por questões 
de agenda, mas terá o apoio 
do grupo do prefeito. O deta-
lhe importante é que o evento 
ocorreu no mesmo local on-
de Emídio fez a sua convenção 
para prefeito e o comentário 
de todos era de que a presença 

popular estava ainda maior do 
que a de 2020.

O evento ocorreu na sema-
na em que o prefeito e o seu 
vice romperam politicamente, 
após este se lançar candidato a 
deputado federal. Fato que foi 
apontado por todos os analis-
tas como uma estratégia de Ne-
tinho para prejudicar Emídio.
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Marcelo Queiroz diz que momento é importante para democracia do Estado

FECOMÉRCIO

Fachin encaminhou ofício à Defesa

NELSON JR./SCO/STF

TSE exclui de grupo de fiscalização coronel 
que divulga fake news sobre urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) decidiu excluir 
do grupo de fiscalização 

do processo eleitoral o coronel do 
Exército Ricardo Sant’Anna, um 
dos nove militares que integram o 
grupo. Conforme a Corte, em ofí-
cio enviado nesta segunda-feira 8, 
ao ministro da Defesa Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, o TSE in-
formou que o coronel será exclu-
ído do grupo por divulgar nas re-
des sociais fake news sobre as ur-
nas eletrônicas, nas redes sociais. 

Após a divulgação do caso, o perfil 
do coronel foi apagado.

“Embora partidos e agentes 
políticos tenham o direito de atu-
ar como fiscais, a posição de ava-
liador da conformidade de sis-
temas e equipamentos não de-
ve ser ocupada por aqueles que 
negam o sistema eleitoral brasi-
leiro e circulam desinformação a 
seu respeito. Tais condutas, para 
além de sofrer reprimendas nor-
mativas, têm sido coibidas pelo 
TSE através de reiterados prece-

dentes jurisprudenciais”, diz tre-
cho do ofício, assinado pelo pre-
sidente do TSE, Luiz Edson Fa-
chin, e pelo vice-presidente do 
tribunal, Alexandre de Moraes.

Conforme os ministros, a 
função de fiscalização do pro-
cesso eleitoral necessita ser exer-
cida por pessoas capazes de ter a 
confiança da Corte e da socieda-
de, “mostrando-se publicamen-
te imbuídos dos nobres propósi-
tos de aperfeiçoamento do siste-
ma eleitoral e de fortalecimento 

da democracia”, acrescenta o do-
cumento.

“À vista dos fatos narrados, ser-
ve o presente ofício para comu-
nicar a vossa excelência o descre-
denciamento do coronel Ricardo 
Sant’Anna dos trabalhos de fiscali-
zação, a partir desta data, rogando-
-se a esse ministério, caso entenda 
necessária nova designação, que 
substitua o aludido militar por téc-
nico habilitado para as funções.”

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e seus apoiadores costumam 

Bolsonaro mantém ataques e gera desânimo em equipe de campanha
Nos últimos dias, o desâni-

mo entre integrantes da ala políti-
ca da campanha de Jair Bolsonaro 
por causa do discurso insistente 
do candidato de levantar suspei-
ção contra a urna eletrônica. Con-
forme o G1, o ataque permanente 

ao sistema eleitoral brasileiro tem 
assustado cada vez mais o eleitor 
moderado, além do setor empre-
sarial que já mostra preocupação 
com os reflexos da turbulência po-
lítica no ambiente de negócios.

Interlocutores de Bolsonaro já 

consideram ser praticamente im-
possível convencer o candidato a 
sair do que a própria campanha 
classifica como uma “agenda ne-
gativa”. Vários aliados já “jogaram 
a toalha” nesses últimos dias. Bol-
sonaro tinha sido orientado a mu-

dar de tema e falar apenas de re-
sultados positivos na economia 
como a queda do desemprego e a 
deflação no último mês, além da 
redução no preço dos combustí-
veis e o aumento do Auxílio Brasil.

A agenda de Bolsonaro nesta 

segunda-feira 8, na Febraban, te-
ve como objetivo iniciar uma re-
composição de Bolsonaro com o 
setor financeiro, depois que ele 
chamou de “cara de pau” e “sem 
caráter” quem assinou o mani-
festo pela democracia.

Apagou perfi l

Fecomércio RN entrega a Fátima 
Bezerra sugestões para economia

A série de eventos “RN em 
Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar”, re-

alizado pelo Sistema Fecomércio 
Rio Grande do Norte, teve início 
nesta segunda-feira 8, com en-
contro entre empresários e repre-
sentantes do comércio norte rio-
-grandense e a candidata à reelei-
ção para o Governo do RN, Fáti-
ma Bezerra. Na ocasião, o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz, realizou entrega do 
documento contendo os princi-
pais pleitos do segmento do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do RN. A íntegra das propos-
tas está disponível no site www.
fecomerciorn.com.br/rnemfoco.

“Juntos, os setores de Comér-
cio, Serviços e Turismo contabi-
lizam mais de 200 mil empreen-
dimentos no estado, que geram 
ocupação e renda para 440 mil 
pessoas. Estes negócios pagam 
R$ 774 milhões em salários. O se-
tor responde por 79% do PIB po-
tiguar e por 77% do ICMS reco-
lhido aos cofres públicos. Por is-
so, não poderíamos deixar de ter 

uma participação efetiva neste 
momento tão importante para 
a democracia do nosso estado”, 
disse Queiroz.

O documento contém aná-
lise de dados dos principais seg-
mentos econômicos do estado, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais e uma série 
de propostas técnicas, para que o 
candidato ao pleito do Executivo 
estadual possa aplicá-las nas áre-
as de gestão, segurança pública, 
turismo e empreendedorismo, 
tendo como proposta o fomento 
das atividades econômicas.

Entre as propostas, estão a 
privatização da Caern; redução 
de ICMS sobre energia elétrica 
das empresas do setor do Turis-
mo; atenção à relicitação do Ae-
roporto Aluizio Alves e a regula-
mentação da Lei Geral das MPEs. 
Essa última recebeu um destaque 
especial da candidata Fátima Be-
zerra, que aproveitou o momento 
para anunciar iniciativas que vi-
sam contribuir com a classe em-
preendedora.

De acordo com a gestora, o 

Documento contém análise de dados dos principais segmentos econômicos do Estado e série de propostas técnicas 

decreto com a regulamentação 
da Lei Geral será feito até o final 
de agosto. Ela também ressaltou 
a publicação, realizada na última 
sexta-feira 5, do decreto que ins-
tituiu o Comitê de Compras Pú-
blicas, umas das reivindicações 
da classe. A governadora também 
falou sobre a publicação, ainda 
neste mês, da REDESIM – Rede 
Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Em-

presas e Negócios, que irá permi-
tir que o cidadão abra ou regula-
rize o seu negócio de forma sim-
plificada e sem burocracia. Por 
fim, a candidata anunciou novas 
medidas sobre o Fundo de Aval e 
o decreto sobre a retributação do 
MEI, que prevê um crédito presu-
mido para microempresa.

O momento ainda contou 
com a participação de líderes 
empresariais com perguntas es-

pecíficas sobre cada área aten-
dida no documento. Fátima Be-
zerra enalteceu a importância do 
debate entre as entidades para o 
desenvolvimento da economia. 
“Uma das coisas que mais valo-
rizo é o diálogo, porque ninguém 
faz nada sozinho. É muito impor-
tante um diálogo franco, respon-
sável, sem demagogia, com cla-
reza e transparência, para que 
possamos construir e recuperar 
a economia. Se conseguimos re-
cuperar o setor econômico, isso 
se deve, também, à participação 
de entidades como a Fecomércio 
RN”, disse a candidata.

Também compõem o docu-
mento duas iniciativas propos-
tas pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional para o se-
tor. Trata-se da “Agenda Institu-
cional do Sistema Comércio” e o 
resultado do projeto “Vai Turis-
mo – Rumo ao Futuro”, com fo-
co no setor do turismo potiguar, 
principalmente após o impacto 
da pandemia.

atacar as urnas e o processo elei-
toral repetindo acusações já des-
mentidas por órgãos oficiais, sem, 
em momento algum até o presen-
te, ter apresentado qualquer prova 
que possa comprovar o que eles 
dizem contra as urnas.

Terça-feira, 9 de agosto de 2022 • 7Geral

Dário: “Romper com o atraso do RN é romper com o poder das oligarquias”

REPRODUÇÃO

AGORA RN publicará 1ª pesquisa do Instituto 
Exatus após registro das candidaturas ao Estado

Levantamento completo

O jornal AGORA RN publica-
rá, com exclusividade, em 
sua edição desta quinta-

-feira 11, a mais completa pesqui-
sa eleitoral com foco nas eleições 
gerais deste ano após o registro 
das candidaturas para governo 
do Estado, senador, deputado fe-
deral e deputado estadual no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
O Instituto Exatus Consultoria e 
Pesquisa está realizando o levan-

tamento junto aos eleitores em 
municípios de todas as regiões 
do Estado, para ter um panorama 
geral potiguar.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-
tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Clorisa Li-
nhares (PMB), Danniel Morais 
(Psol) e Rosália Fernandes (PS-
TU) e indagou também a questão 

da rejeição dos candidatos. Há 
ainda pesquisa estimulada e es-
pontânea para o Senado Federal 
e a Presidência da República.

O universo da pesquisa 
abrange os eleitores do Rio Gran-
de do Norte que, de acordo com 
o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN), compreende o total 
de 2.507.801 pessoas aptas a vo-
tar no estado. Para que seja repre-

sentativa para o total da popu-
lação de eleitores, a pesquisa foi 
aplicada nas zonas administrati-
vas urbanas e rurais dos 60 maio-
res colégios eleitorais do estado, 
distribuídos nas 19 microrregiões 
do RN, ouvindo um total de dois 
mil potiguares.

 A pesquisa foi registrada jun-
to ao Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-
-RN) sob o número de identifica-

ção RN-05987/2022 (para os car-
gos de governador, senador e de-
putados estadual e federal) e no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
sob o número de identificação: 
BR-07073/2022 (para presidente 
da República).

“Trata-se da primeira pes-
quisa após o registro das can-
didaturas no TSE, trazendo o 
retrato do momento, no tocan-
te às eleições. Desta forma, o 
AGORA RN e o Instituto Exatus 
esperam contribuir para a aná-
lise do quadro eleitoral potiguar 
e as discussões em torno do 
quadro de candidaturas para as 
eleições deste ano”, disse o dire-
tor-presidente do jornal AGORA 
RN e diretor-geral do Instituto 
Exatus Consultoria e Pesquisa, 
jornalista Alex Viana. 

O candidato ao Senado Fe-
deral pelo PSTU, Dário Barbosa, 
afirmou que as eleições gerais de 
outubro serão desproporcionais 
para os partidos e explicou que is-
so se dá pelo fato do “sistema elei-
toral ser antidemocrático” e por 
“vencer quem tem mais dinheiro”.

“O próprio fundo eleitoral alto 
que o PL recebe é expressão disso, 
além do tempo de TV e rádio. So-
ma-se a isso o apoio dos grandes 

empresários que Rogério e a maio-
ria dos partidos, com exceção do 
PSTU, recebem, sem cerimônia. 
Rogério Marinho é um privatista, 
assim como Jair Bolsonaro, vende-
dores do patrimônio do povo tra-
balhador desse país”, apontou.

Segundo Dário Barbosa, “nós, 
do PSTU, sempre denunciamos 
os ataques de Rogério Marinho à 
classe trabalhadora. Sua trajetó-
ria é marcada por escândalos de 

corrupção e, como parlamentar, 
por medidas que apenas benefi-
ciam os grandes empresários. Ro-
gério ajudou a tirar nossos direi-
tos trabalhistas, como relator da 
reforma trabalhista em 2017 no 
governo Michel Temer, e partici-
pou da articulação da reforma da 
Previdência de Bolsonaro. Parte 
da miséria que o nosso povo vive 
atualmente é consequência des-
sas reformas”, pontuou. 

‘Eleições serão desproporcionais 
para os partidos’, afirma candidato

‘Trajetória marcada por escândalos 
de corrupção’, diz Dário sobre Rogério

“Sempre denunciamos 
os ataques de Rogério 
Marinho à classe traba-

lhadora. Ele é um representante 
dos ricos. Sua trajetória é marca-
da por escândalos de corrupção 
e, como parlamentar, por medi-
das que apenas beneficiam os 
grandes empresários”, declarou 
o candidato ao Senado Federal 
Dário Barbosa (PSTU), ao se re-
ferir à candidatura do ex-minis-
tro do Desenvolvimento Regional 
(MDR), Rogério Marinho (PL), 
ao Congresso Nacional. Para ele, 
o bolsonarista representa os in-
teresses de pessoas ricas e pode-
rosas do Estado e não está preo-
cupado em solucionar os proble-

mas e dilemas enfrentados pelos 
trabalhadores e o povo pobre do 
Rio Grande do Norte.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-feira 
8, Dário Barbosa afirmou que po-
líticos como Rogério Marinho, “fa-
zem de tudo para se eleger, nor-
malmente usam de todos os ar-
tifícios para obter votos, inclusive 
corrupção. É o velho coronelismo. 
Em todas as campanhas eleitorais, 
a imprensa noticia que algum can-
didato é acusado de corrupção e 
compra de votos. O próprio Rogé-
rio já foi investigado pelo Ministério 
Público Federal por crimes supos-
tamente praticados durante a cam-
panha eleitoral de 2012”, ressaltou.

Ele defende ainda que, “se de-
pender dos ricos e poderosos, con-
servadores reacionários, a candi-
datura de Rogério Marinho será 

bem construída, pois vai benefici-
á-los. É assim que as eleições nes-
sa democracia funcionam. Nesse 
sistema, a classe trabalhadora vai 
continuar sendo atacada. Por isso, 
defendemos que é preciso romper 
com essa lógica e sistema. O fra-
casso de Rogério e de outras can-
didaturas dos ricos só pode ocorrer 
com a mobilização dos trabalha-
dores contra tudo o que estes dege-
nerados representam”, enfatizou.

Na avaliação de Dário, a candi-
datura do ex-ministro é um enor-
me atraso para os potiguares. “A 
crise econômica e social deste sis-
tema capitalista vai aprofundar a 
fome e a miséria, enquanto essa 
elite que ele representa vai conti-
nuar com seus privilégios. Rom-
per com o atraso do Estado é rom-
per com o poder das oligarquias e 
seus aliados políticos”, defendeu.

Candidato ao Senado afirma que adversário foi investigado pelo MPF po  crimes em campanha eleitoral de 2012

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Marcelo Queiroz diz que momento é importante para democracia do Estado

FECOMÉRCIO

Fachin encaminhou ofício à Defesa

NELSON JR./SCO/STF

TSE exclui de grupo de fiscalização coronel 
que divulga fake news sobre urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) decidiu excluir 
do grupo de fiscalização 

do processo eleitoral o coronel do 
Exército Ricardo Sant’Anna, um 
dos nove militares que integram o 
grupo. Conforme a Corte, em ofí-
cio enviado nesta segunda-feira 8, 
ao ministro da Defesa Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, o TSE in-
formou que o coronel será exclu-
ído do grupo por divulgar nas re-
des sociais fake news sobre as ur-
nas eletrônicas, nas redes sociais. 

Após a divulgação do caso, o perfil 
do coronel foi apagado.

“Embora partidos e agentes 
políticos tenham o direito de atu-
ar como fiscais, a posição de ava-
liador da conformidade de sis-
temas e equipamentos não de-
ve ser ocupada por aqueles que 
negam o sistema eleitoral brasi-
leiro e circulam desinformação a 
seu respeito. Tais condutas, para 
além de sofrer reprimendas nor-
mativas, têm sido coibidas pelo 
TSE através de reiterados prece-

dentes jurisprudenciais”, diz tre-
cho do ofício, assinado pelo pre-
sidente do TSE, Luiz Edson Fa-
chin, e pelo vice-presidente do 
tribunal, Alexandre de Moraes.

Conforme os ministros, a 
função de fiscalização do pro-
cesso eleitoral necessita ser exer-
cida por pessoas capazes de ter a 
confiança da Corte e da socieda-
de, “mostrando-se publicamen-
te imbuídos dos nobres propósi-
tos de aperfeiçoamento do siste-
ma eleitoral e de fortalecimento 

da democracia”, acrescenta o do-
cumento.

“À vista dos fatos narrados, ser-
ve o presente ofício para comu-
nicar a vossa excelência o descre-
denciamento do coronel Ricardo 
Sant’Anna dos trabalhos de fiscali-
zação, a partir desta data, rogando-
-se a esse ministério, caso entenda 
necessária nova designação, que 
substitua o aludido militar por téc-
nico habilitado para as funções.”

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e seus apoiadores costumam 

Bolsonaro mantém ataques e gera desânimo em equipe de campanha
Nos últimos dias, o desâni-

mo entre integrantes da ala políti-
ca da campanha de Jair Bolsonaro 
por causa do discurso insistente 
do candidato de levantar suspei-
ção contra a urna eletrônica. Con-
forme o G1, o ataque permanente 

ao sistema eleitoral brasileiro tem 
assustado cada vez mais o eleitor 
moderado, além do setor empre-
sarial que já mostra preocupação 
com os reflexos da turbulência po-
lítica no ambiente de negócios.

Interlocutores de Bolsonaro já 

consideram ser praticamente im-
possível convencer o candidato a 
sair do que a própria campanha 
classifica como uma “agenda ne-
gativa”. Vários aliados já “jogaram 
a toalha” nesses últimos dias. Bol-
sonaro tinha sido orientado a mu-

dar de tema e falar apenas de re-
sultados positivos na economia 
como a queda do desemprego e a 
deflação no último mês, além da 
redução no preço dos combustí-
veis e o aumento do Auxílio Brasil.

A agenda de Bolsonaro nesta 

segunda-feira 8, na Febraban, te-
ve como objetivo iniciar uma re-
composição de Bolsonaro com o 
setor financeiro, depois que ele 
chamou de “cara de pau” e “sem 
caráter” quem assinou o mani-
festo pela democracia.

Apagou perfi l

Fecomércio RN entrega a Fátima 
Bezerra sugestões para economia

A série de eventos “RN em 
Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar”, re-

alizado pelo Sistema Fecomércio 
Rio Grande do Norte, teve início 
nesta segunda-feira 8, com en-
contro entre empresários e repre-
sentantes do comércio norte rio-
-grandense e a candidata à reelei-
ção para o Governo do RN, Fáti-
ma Bezerra. Na ocasião, o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz, realizou entrega do 
documento contendo os princi-
pais pleitos do segmento do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do RN. A íntegra das propos-
tas está disponível no site www.
fecomerciorn.com.br/rnemfoco.

“Juntos, os setores de Comér-
cio, Serviços e Turismo contabi-
lizam mais de 200 mil empreen-
dimentos no estado, que geram 
ocupação e renda para 440 mil 
pessoas. Estes negócios pagam 
R$ 774 milhões em salários. O se-
tor responde por 79% do PIB po-
tiguar e por 77% do ICMS reco-
lhido aos cofres públicos. Por is-
so, não poderíamos deixar de ter 

uma participação efetiva neste 
momento tão importante para 
a democracia do nosso estado”, 
disse Queiroz.

O documento contém aná-
lise de dados dos principais seg-
mentos econômicos do estado, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais e uma série 
de propostas técnicas, para que o 
candidato ao pleito do Executivo 
estadual possa aplicá-las nas áre-
as de gestão, segurança pública, 
turismo e empreendedorismo, 
tendo como proposta o fomento 
das atividades econômicas.

Entre as propostas, estão a 
privatização da Caern; redução 
de ICMS sobre energia elétrica 
das empresas do setor do Turis-
mo; atenção à relicitação do Ae-
roporto Aluizio Alves e a regula-
mentação da Lei Geral das MPEs. 
Essa última recebeu um destaque 
especial da candidata Fátima Be-
zerra, que aproveitou o momento 
para anunciar iniciativas que vi-
sam contribuir com a classe em-
preendedora.

De acordo com a gestora, o 

Documento contém análise de dados dos principais segmentos econômicos do Estado e série de propostas técnicas 

decreto com a regulamentação 
da Lei Geral será feito até o final 
de agosto. Ela também ressaltou 
a publicação, realizada na última 
sexta-feira 5, do decreto que ins-
tituiu o Comitê de Compras Pú-
blicas, umas das reivindicações 
da classe. A governadora também 
falou sobre a publicação, ainda 
neste mês, da REDESIM – Rede 
Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Em-

presas e Negócios, que irá permi-
tir que o cidadão abra ou regula-
rize o seu negócio de forma sim-
plificada e sem burocracia. Por 
fim, a candidata anunciou novas 
medidas sobre o Fundo de Aval e 
o decreto sobre a retributação do 
MEI, que prevê um crédito presu-
mido para microempresa.

O momento ainda contou 
com a participação de líderes 
empresariais com perguntas es-

pecíficas sobre cada área aten-
dida no documento. Fátima Be-
zerra enalteceu a importância do 
debate entre as entidades para o 
desenvolvimento da economia. 
“Uma das coisas que mais valo-
rizo é o diálogo, porque ninguém 
faz nada sozinho. É muito impor-
tante um diálogo franco, respon-
sável, sem demagogia, com cla-
reza e transparência, para que 
possamos construir e recuperar 
a economia. Se conseguimos re-
cuperar o setor econômico, isso 
se deve, também, à participação 
de entidades como a Fecomércio 
RN”, disse a candidata.

Também compõem o docu-
mento duas iniciativas propos-
tas pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional para o se-
tor. Trata-se da “Agenda Institu-
cional do Sistema Comércio” e o 
resultado do projeto “Vai Turis-
mo – Rumo ao Futuro”, com fo-
co no setor do turismo potiguar, 
principalmente após o impacto 
da pandemia.

atacar as urnas e o processo elei-
toral repetindo acusações já des-
mentidas por órgãos oficiais, sem, 
em momento algum até o presen-
te, ter apresentado qualquer prova 
que possa comprovar o que eles 
dizem contra as urnas.
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Dário: “Romper com o atraso do RN é romper com o poder das oligarquias”

REPRODUÇÃO

AGORA RN publicará 1ª pesquisa do Instituto 
Exatus após registro das candidaturas ao Estado

Levantamento completo

O jornal AGORA RN publica-
rá, com exclusividade, em 
sua edição desta quinta-

-feira 11, a mais completa pesqui-
sa eleitoral com foco nas eleições 
gerais deste ano após o registro 
das candidaturas para governo 
do Estado, senador, deputado fe-
deral e deputado estadual no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
O Instituto Exatus Consultoria e 
Pesquisa está realizando o levan-

tamento junto aos eleitores em 
municípios de todas as regiões 
do Estado, para ter um panorama 
geral potiguar.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-
tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Clorisa Li-
nhares (PMB), Danniel Morais 
(Psol) e Rosália Fernandes (PS-
TU) e indagou também a questão 

da rejeição dos candidatos. Há 
ainda pesquisa estimulada e es-
pontânea para o Senado Federal 
e a Presidência da República.

O universo da pesquisa 
abrange os eleitores do Rio Gran-
de do Norte que, de acordo com 
o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN), compreende o total 
de 2.507.801 pessoas aptas a vo-
tar no estado. Para que seja repre-

sentativa para o total da popu-
lação de eleitores, a pesquisa foi 
aplicada nas zonas administrati-
vas urbanas e rurais dos 60 maio-
res colégios eleitorais do estado, 
distribuídos nas 19 microrregiões 
do RN, ouvindo um total de dois 
mil potiguares.

 A pesquisa foi registrada jun-
to ao Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-
-RN) sob o número de identifica-

ção RN-05987/2022 (para os car-
gos de governador, senador e de-
putados estadual e federal) e no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
sob o número de identificação: 
BR-07073/2022 (para presidente 
da República).

“Trata-se da primeira pes-
quisa após o registro das can-
didaturas no TSE, trazendo o 
retrato do momento, no tocan-
te às eleições. Desta forma, o 
AGORA RN e o Instituto Exatus 
esperam contribuir para a aná-
lise do quadro eleitoral potiguar 
e as discussões em torno do 
quadro de candidaturas para as 
eleições deste ano”, disse o dire-
tor-presidente do jornal AGORA 
RN e diretor-geral do Instituto 
Exatus Consultoria e Pesquisa, 
jornalista Alex Viana. 

O candidato ao Senado Fe-
deral pelo PSTU, Dário Barbosa, 
afirmou que as eleições gerais de 
outubro serão desproporcionais 
para os partidos e explicou que is-
so se dá pelo fato do “sistema elei-
toral ser antidemocrático” e por 
“vencer quem tem mais dinheiro”.

“O próprio fundo eleitoral alto 
que o PL recebe é expressão disso, 
além do tempo de TV e rádio. So-
ma-se a isso o apoio dos grandes 

empresários que Rogério e a maio-
ria dos partidos, com exceção do 
PSTU, recebem, sem cerimônia. 
Rogério Marinho é um privatista, 
assim como Jair Bolsonaro, vende-
dores do patrimônio do povo tra-
balhador desse país”, apontou.

Segundo Dário Barbosa, “nós, 
do PSTU, sempre denunciamos 
os ataques de Rogério Marinho à 
classe trabalhadora. Sua trajetó-
ria é marcada por escândalos de 

corrupção e, como parlamentar, 
por medidas que apenas benefi-
ciam os grandes empresários. Ro-
gério ajudou a tirar nossos direi-
tos trabalhistas, como relator da 
reforma trabalhista em 2017 no 
governo Michel Temer, e partici-
pou da articulação da reforma da 
Previdência de Bolsonaro. Parte 
da miséria que o nosso povo vive 
atualmente é consequência des-
sas reformas”, pontuou. 

‘Eleições serão desproporcionais 
para os partidos’, afirma candidato

‘Trajetória marcada por escândalos 
de corrupção’, diz Dário sobre Rogério

“Sempre denunciamos 
os ataques de Rogério 
Marinho à classe traba-

lhadora. Ele é um representante 
dos ricos. Sua trajetória é marca-
da por escândalos de corrupção 
e, como parlamentar, por medi-
das que apenas beneficiam os 
grandes empresários”, declarou 
o candidato ao Senado Federal 
Dário Barbosa (PSTU), ao se re-
ferir à candidatura do ex-minis-
tro do Desenvolvimento Regional 
(MDR), Rogério Marinho (PL), 
ao Congresso Nacional. Para ele, 
o bolsonarista representa os in-
teresses de pessoas ricas e pode-
rosas do Estado e não está preo-
cupado em solucionar os proble-

mas e dilemas enfrentados pelos 
trabalhadores e o povo pobre do 
Rio Grande do Norte.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-feira 
8, Dário Barbosa afirmou que po-
líticos como Rogério Marinho, “fa-
zem de tudo para se eleger, nor-
malmente usam de todos os ar-
tifícios para obter votos, inclusive 
corrupção. É o velho coronelismo. 
Em todas as campanhas eleitorais, 
a imprensa noticia que algum can-
didato é acusado de corrupção e 
compra de votos. O próprio Rogé-
rio já foi investigado pelo Ministério 
Público Federal por crimes supos-
tamente praticados durante a cam-
panha eleitoral de 2012”, ressaltou.

Ele defende ainda que, “se de-
pender dos ricos e poderosos, con-
servadores reacionários, a candi-
datura de Rogério Marinho será 

bem construída, pois vai benefici-
á-los. É assim que as eleições nes-
sa democracia funcionam. Nesse 
sistema, a classe trabalhadora vai 
continuar sendo atacada. Por isso, 
defendemos que é preciso romper 
com essa lógica e sistema. O fra-
casso de Rogério e de outras can-
didaturas dos ricos só pode ocorrer 
com a mobilização dos trabalha-
dores contra tudo o que estes dege-
nerados representam”, enfatizou.

Na avaliação de Dário, a candi-
datura do ex-ministro é um enor-
me atraso para os potiguares. “A 
crise econômica e social deste sis-
tema capitalista vai aprofundar a 
fome e a miséria, enquanto essa 
elite que ele representa vai conti-
nuar com seus privilégios. Rom-
per com o atraso do Estado é rom-
per com o poder das oligarquias e 
seus aliados políticos”, defendeu.

Candidato ao Senado afirma que adversário foi investigado pelo MPF po  crimes em campanha eleitoral de 2012

Adenilson Costa
Repórter de Política
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Semtas capacitou mais 32 entrevistadores e deve garantir o atendimento de 10 mil pessoas na capital potiguar

Atualizações do programa Auxílio Brasil fi zeram demanda crescer no país

Aumento da procura pelo benefício é um problema nacional
Em todo o país, os cidadãos es-

tão encontrando muitos proble-
mas para conseguir atendimen-
to junto aos serviços de atualiza-
ção de dados para ter acesso aos 
benefícios sociais oferecidos pelo 
poder público, sobretudo o gover-
no federal, com o programa Auxí-
lio Brasil. De acordo com dados da 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM), 1,8 milhão de fa-
mílias estão na fila aguardando a 
chegada do benefício.

“Com as atualizações do pro-
grama Auxílio Brasil, elevando o 
valor oferecido para R$ 600,00 e 

ampliando o público-alvo, a de-
manda cresceu bastante. Conta-
mos ainda com o fator pandemia 
que levou muita gente à condi-
ção de vulnerabilidade social. Es-
ses fatores estão sobrecarregando 
nossos sistemas e planos de tra-
balho. Essa é uma realidade en-
frentada em todas as Prefeituras e 
cada uma está agindo para orga-
nizar e oferecer um melhor aten-
dimento aos usuários”, conta a 
secretária municipal de Trabalho 
e Assistência Social.

Ana Valda Galvão afirma 
que a Prefeitura de Natal vai se-

guir trabalhando para melhorar 
as condições de atendimento 
quando esse regime de mutirão 
para o Cadastro Único for en-
cerrado. “Já estamos planejan-
do a sequência desse trabalho 
de atualização cadastral. Vamos 
aguardar o resultado desse mu-
tirão, compilar as informações e 
conhecer a nossa realidade da-
qui para frente para entender 
como iremos proceder. O im-
portante é destacar que o com-
promisso da gestão municipal é 
oferecer o melhor atendimento 
possível para todos”, informa.

Prefeitura realiza 
mutirão do Cadastro 
Único em Natal

Ação terá início 
nesta quarta-feira 

10 para absorver 
a alta demanda, 

e vai permitir a 
ampliação do 

atendimento para 
10 mil pessoas até o 
começo de setembro

Para conseguir atender a al-
ta demanda de usuários em 
busca do Cadastro Único, a 

Prefeitura de Natal vai adotar, a 
partir desta quarta-feira 10, o re-
gime de mutirão entre o mês de 
agosto e o início de setembro. As 
ações estão marcadas para acon-
tecer semanalmente nas quatro 
regiões da cidade.

Para reforçar o atendimento, 
a Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social (Sem-
tas), responsável pela gerência 
e organização da iniciativa, ca-
pacitou 32 entrevistadores que 
vão se juntar às equipes existen-
tes. Importante ressaltar que o 
atendimento será realizado ex-
clusivamente para as pessoas 
que fizeram o agendamento no 
app Natal Digital. Desta forma, 
a Secretaria vai garantir o aten-
dimento de 10 mil pessoas, am-
pliando aproximadamente em 
torno de 60% os atendimentos 
à população natalense. Atual-
mente, 108 mil natalenses estão 
registrados no Cadastro Único.

O Natal Digital é uma ferra-
menta de auxílio no diálogo en-
tre a Prefeitura do Natal e os ci-
dadãos usuários dos serviços da 
administração municipal. Para 
acessar o Natal Digital é fácil, rá-
pido e gratuito. O aplicativo es-
tá disponível na Apple Store e no 
Google Play. Depois de baixar o 
app, o usuário deve clicar no íco-
ne “Serviços” e depois clicar em 
“Cadastro Único” e seguir o passo 
a passo preenchendo os campos 
necessários para o atendimento.

Pelo planejamento elabora-
do pela Semtas, nesta primeira 
semana, a ação acontecerá en-

lizar o CadÚnico os moradores 
que tenham mudado de ende-
reço, de cidade ou que tenham 
alterado a composição fami-
liar (nascimento de filhos, casa-
mento, óbito de familiar). Além 
disso, mudanças de renda e lo-
calização da escola dos filhos 
também devem ser comunica-
das para a atualização.

“Os mutirões são uma forma 
de facilitar a atualização de da-
dos e também o esclarecimento 
de dúvidas. A equipe do mutirão 
vai contar com 30 cadastradores, 
seis assistentes sociais e equi-
pe de apoio. Vale ressaltar que as 
duas unidades de cadastro úni-
co seguirão seu fluxo de atendi-
mento normalmente. Fizemos 
um planejamento para oferecer 
o melhor atendimento possível, 
mas sempre existem contratem-
pos. Para evitar problemas, pe-
dimos aos que forem buscar os 
serviços do mutirão que levem 
toda a documentação necessá-
ria e contribuam para facilitar 
ao máximo o atendimento”, re-
comenda a secretária municipal 
de Trabalho e Assistência Social, 
Ana Valda Galvão.

“É importante destacar que 
a atualização deve acontecer 
a cada dois anos. Temos uma 
procura grande de famílias que 
atualizaram o cadastro no ano 
passado e já nos procuram pa-
ra atualizar novamente. Não é 
necessário. Elas só devem pro-
curar fazer agendamento para 
atualizar antes dos dois anos se 
houver alterações nas informa-
ções”, reforça a chefe do setor 
de gestão de benefícios e do Ca-
dastro Único, Andreia Melo.

O Cadastro Único (CadÚnico) 
reúne informações sobre as fa-
mílias de baixa renda. O registro 
mostra onde estão essas famílias, 
quem faz parte delas, qual a situ-
ação social e de renda. Com base 
no CadÚnico, o governo federal, 
estados e prefeituras podem pla-
nejar e incluir as pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade nos pro-
gramas sociais. Atualmente, Na-
tal tem cerca de 108 mil famílias 
inseridas no Cadastro Único e 67 
mil famílias beneficiárias do Pro-
grama Auxílio Brasil.

tre a quarta e a sexta-feira (dias 
10, 11 e 12) no Centro Municipal 
de Trabalho e Empreendedoris-
mo da Zona Norte, localizado 
na rua Bariri, s/nº, Gramoré. Os 
atendimentos serão realizados 
das 8h às 17h. Já de 15 a 19/08, o 
mutirão será realizado no Cen-
tro Municipal de Referência em 
Educação (Cemure), na Zona 
Oeste. De 23 a 25/08, a ação se-
rá feita na Árvore de Mirassol, 
na Zona Sul. A última etapa do 
mutirão será no Palácio dos Es-
portes, Zona Leste, nos dias 30 e 

31/08 e 01/09. Em todos os lo-
cais, os atendimentos serão re-
alizados das 8 às 17 horas.

“Há uma demanda crescente 
para ter acesso aos benefícios so-
ciais oferecidos pelo governo fe-
deral e demais entes públicos. A 
pandemia levou muitas pesso-
as à condição de vulnerabilidade 
social, o prazo para atualização 
dos dados junto ao Sistema Úni-
co de Assistência Social também 
foi suspenso por dois anos e es-
se cenário gerou uma demanda 
reprimida alta. Esse mutirão da 

Prefeitura visa oferecer um aten-
dimento ágil e eficiente para os 
usuários”, destaca o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias.

Para a atualização cadastral, 
basta comparecer com docu-
mentos originais dos familiares: 
CPF ou título de eleitor do res-
ponsável maior de 16 anos; car-
teira de identificação, carteira 
de trabalho, certidão de nasci-
mento ou certidão de casamen-
to, comprovante de residência 
e declaração escolar dos filhos 
entre 6 e 21 anos. Devem atua-
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 09/2022, MENOR PREÇO POR ITEM, para 
Aquisição de anéis pré-moldados, para atender às necessidades de implementação 
do Programa de Tecnologia Social de Acesso à Água, projeto em parceria entre o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Norte e a Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE. Data de Recebimento e 
Abertura de Propostas e Documentação: 17/08/2022, às 10:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), 
CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e 
das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no 
endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 10/2022, MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação de empresa 
para o fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do 
SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 
18/08/2022, às 09:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua 
Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe 
de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 11/2022, MENOR PREÇO POR LOTE 
COM REGISTRO DE PREÇO, para a contratação de laboratório especializado para 
a realização de exames de mamografia com equipamento móvel, para atender 
uma demanda de eventos previstos do Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN. 
Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 23/08/2022, às 10:00 
horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José 
Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de 
Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022

Pregão Presencial nº 06/2022. Processo: 48/2022; Ata de Registro de Preços nº 06/2022; Objeto: 
para Contratação de empresa especializada no Serviço de Analise Clínica e Citopatologia dos 
exames de PSA e Papanicolau e exame de mamografia com equipamento móvel, para atender 
uma demanda de eventos previstos do Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN; Contratante: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
08/08/2022. Contratada e Preços registrados:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

 

EMPRESA

 

D&M LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD

 

CNPJ

 

10.994.083/0001-35

 

Lote 
01

 
QUANTIDADE

 

UNIDADE

 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL

 Vlr.

 

UNITARIO 
(R$)

 Vlr. TOTAL

 

01
 

1110
 

Lâmina
 

Realização de Exames 
PAPANICOLAU

 
–
 

Exame 
ginecológico de citologia 
cervical realizado como 
prevenção ao câncer do 
colo do útero. 

36,05
 

40.015,50
 

02 1710 Soro 

Realização de Exames PSA 
- Exame com algumas 
características de marcador 
tumoral ideal, sendo 
utilizado para diagnóstico, 
monitorização e controle da 
evolução do carcinoma da 
próstata.

 

15,78  26.983,80  

VALOR TOTAL REGISTRADO
 

R$66.999,30
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
VICTORIA MARIA DE MORAIS LIMA EIRELI, CNPJ: 42.639.368/0001-44, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, com prazo de validade até 05/08/2028 para transporte de produtos perigosos – Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), localizada no endereço, Rua Deputado Jose Arnaldo, n°166, Centro, CEP: 59.550-000 no 
município de João Câmara - RN. 

Victoria Maria de Morais Lima - Diretora 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 433/2022 - 3º Convocação, 
destinado Aquisição de instrumentais e materiais para o laboratório de 
Anatomohistocitopatologia de Natal, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme 
disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço 
(SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no 
seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo 
do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-
1964, até as 23h59min do dia 11/08/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de 
Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas 
decorrentes da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do 
Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal-RN, 08 de agosto de 2022
Ronaldo Barros Pereira

 Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Alguns não conseguiram quitar em dia contas essenciais, como as de água 

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

25% dos brasileiros 
não pagam todas as 
contas, constata CNI
Pesquisa da 
Confederação 
Nacional da 
Indústria afirma 
diminuição em 
custos com lazer, 
roupas e viagens. 
No último ano, 
34% atrasou contas 
essenciais, como luz 
ou água

Com o orçamento apertado, 
um em cada quatro habi-
tantes no país não conse-

gue pagar todas as contas no fim 
do mês. A constatação é de pes-
quisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parceria 
com o Instituto FSB Pesquisa, 
que aponta redução nos gastos 
com lazer, roupas e viagens.

De acordo com a pesquisa, 
sair do vermelho está cada vez 
mais difícil. Isso porque apenas 
29% dos brasileiros poupam, 
enquanto 68% não conseguem 
guardar dinheiro. Apesar disso, 
56% dos entrevistados acredi-
tam que a situação econômi-
ca pessoal estará um pouco ou 
muito melhor até dezembro.

O levantamento também 
mostrou que 64% dos brasileiros 
cortaram gastos desde o início 
do ano e 20% pegaram algum 
empréstimo ou contraíram dí-
vidas nos últimos 12 meses. Em 
relação a situações específicas, 
34% dos entrevistados atrasa-
ram contas de luz ou água, 19% 
deixaram de pagar o plano de 
saúde e 16% tiveram de vender 
algum bem para quitar dívidas.

Outros hábitos foram afeta-
dos pela inflação. Segundo a pes-
quisa, 45% dos brasileiros para-
ram de comer fora de casa, 43% 
diminuíram gastos com trans-
porte público e 40% deixaram de 
comprar alguns alimentos.

Entre os que reduziram o 
consumo, 61% acreditam na me-
lhora das finanças pessoais nos 
próximos meses. O otimismo, no 
entanto, não se refletirá em con-
sumo maior. Apenas 14% da po-

pulação pretendem aumentar os 
gastos até o fim do ano.

PECHINCHA. Entre os itens 
que mais pesaram no bolso dos 
entrevistados nos últimos seis 
meses, o gás de cozinha lidera, 
com 68% de citações. Em se-
guida, vêm arroz e feijão (64%), 
conta de luz (62%), carne ver-
melha (61%) e frutas, verduras e 
legumes (59%). Os combustíveis 
aparecem em sexto lugar, com 
57%. No caso dos alimentos, a 
percepção de alta nos preços de 
itens como arroz, feijão e carne 
vermelha aumentou mais de 10 
pontos percentuais em relação 
à pesquisa anterior, em abril.
Com a alta dos preços, a popula-

ção está recorrendo a um hábito 
antigo: pechinchar. Segundo a 
pesquisa, 68% dos entrevistados 
admitiram ter tentado negociar 
um preço menor antes de fazer 
alguma compra neste ano. Um 
total de 51% parcelou a compra 
no cartão de crédito, e 31% ad-
mitiram “comprar fiado”. Os ju-
ros altos estão tornando o cré-
dito menos atrativo. Menos de 
15% dos brasileiros recorreram 
ao cheque especial, crédito con-
signado ou empréstimos com 
outras pessoas.De acordo com 
o presidente da CNI, Robson An-
drade, os rescaldos da pandemia 
de covid-19 e a guerra na Ucrânia 
comprometeram a recuperação 
econômica do país. 
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Semtas capacitou mais 32 entrevistadores e deve garantir o atendimento de 10 mil pessoas na capital potiguar

Atualizações do programa Auxílio Brasil fi zeram demanda crescer no país

Aumento da procura pelo benefício é um problema nacional
Em todo o país, os cidadãos es-

tão encontrando muitos proble-
mas para conseguir atendimen-
to junto aos serviços de atualiza-
ção de dados para ter acesso aos 
benefícios sociais oferecidos pelo 
poder público, sobretudo o gover-
no federal, com o programa Auxí-
lio Brasil. De acordo com dados da 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM), 1,8 milhão de fa-
mílias estão na fila aguardando a 
chegada do benefício.

“Com as atualizações do pro-
grama Auxílio Brasil, elevando o 
valor oferecido para R$ 600,00 e 

ampliando o público-alvo, a de-
manda cresceu bastante. Conta-
mos ainda com o fator pandemia 
que levou muita gente à condi-
ção de vulnerabilidade social. Es-
ses fatores estão sobrecarregando 
nossos sistemas e planos de tra-
balho. Essa é uma realidade en-
frentada em todas as Prefeituras e 
cada uma está agindo para orga-
nizar e oferecer um melhor aten-
dimento aos usuários”, conta a 
secretária municipal de Trabalho 
e Assistência Social.

Ana Valda Galvão afirma 
que a Prefeitura de Natal vai se-

guir trabalhando para melhorar 
as condições de atendimento 
quando esse regime de mutirão 
para o Cadastro Único for en-
cerrado. “Já estamos planejan-
do a sequência desse trabalho 
de atualização cadastral. Vamos 
aguardar o resultado desse mu-
tirão, compilar as informações e 
conhecer a nossa realidade da-
qui para frente para entender 
como iremos proceder. O im-
portante é destacar que o com-
promisso da gestão municipal é 
oferecer o melhor atendimento 
possível para todos”, informa.

Prefeitura realiza 
mutirão do Cadastro 
Único em Natal

Ação terá início 
nesta quarta-feira 

10 para absorver 
a alta demanda, 

e vai permitir a 
ampliação do 

atendimento para 
10 mil pessoas até o 
começo de setembro

Para conseguir atender a al-
ta demanda de usuários em 
busca do Cadastro Único, a 

Prefeitura de Natal vai adotar, a 
partir desta quarta-feira 10, o re-
gime de mutirão entre o mês de 
agosto e o início de setembro. As 
ações estão marcadas para acon-
tecer semanalmente nas quatro 
regiões da cidade.

Para reforçar o atendimento, 
a Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social (Sem-
tas), responsável pela gerência 
e organização da iniciativa, ca-
pacitou 32 entrevistadores que 
vão se juntar às equipes existen-
tes. Importante ressaltar que o 
atendimento será realizado ex-
clusivamente para as pessoas 
que fizeram o agendamento no 
app Natal Digital. Desta forma, 
a Secretaria vai garantir o aten-
dimento de 10 mil pessoas, am-
pliando aproximadamente em 
torno de 60% os atendimentos 
à população natalense. Atual-
mente, 108 mil natalenses estão 
registrados no Cadastro Único.

O Natal Digital é uma ferra-
menta de auxílio no diálogo en-
tre a Prefeitura do Natal e os ci-
dadãos usuários dos serviços da 
administração municipal. Para 
acessar o Natal Digital é fácil, rá-
pido e gratuito. O aplicativo es-
tá disponível na Apple Store e no 
Google Play. Depois de baixar o 
app, o usuário deve clicar no íco-
ne “Serviços” e depois clicar em 
“Cadastro Único” e seguir o passo 
a passo preenchendo os campos 
necessários para o atendimento.

Pelo planejamento elabora-
do pela Semtas, nesta primeira 
semana, a ação acontecerá en-

lizar o CadÚnico os moradores 
que tenham mudado de ende-
reço, de cidade ou que tenham 
alterado a composição fami-
liar (nascimento de filhos, casa-
mento, óbito de familiar). Além 
disso, mudanças de renda e lo-
calização da escola dos filhos 
também devem ser comunica-
das para a atualização.

“Os mutirões são uma forma 
de facilitar a atualização de da-
dos e também o esclarecimento 
de dúvidas. A equipe do mutirão 
vai contar com 30 cadastradores, 
seis assistentes sociais e equi-
pe de apoio. Vale ressaltar que as 
duas unidades de cadastro úni-
co seguirão seu fluxo de atendi-
mento normalmente. Fizemos 
um planejamento para oferecer 
o melhor atendimento possível, 
mas sempre existem contratem-
pos. Para evitar problemas, pe-
dimos aos que forem buscar os 
serviços do mutirão que levem 
toda a documentação necessá-
ria e contribuam para facilitar 
ao máximo o atendimento”, re-
comenda a secretária municipal 
de Trabalho e Assistência Social, 
Ana Valda Galvão.

“É importante destacar que 
a atualização deve acontecer 
a cada dois anos. Temos uma 
procura grande de famílias que 
atualizaram o cadastro no ano 
passado e já nos procuram pa-
ra atualizar novamente. Não é 
necessário. Elas só devem pro-
curar fazer agendamento para 
atualizar antes dos dois anos se 
houver alterações nas informa-
ções”, reforça a chefe do setor 
de gestão de benefícios e do Ca-
dastro Único, Andreia Melo.

O Cadastro Único (CadÚnico) 
reúne informações sobre as fa-
mílias de baixa renda. O registro 
mostra onde estão essas famílias, 
quem faz parte delas, qual a situ-
ação social e de renda. Com base 
no CadÚnico, o governo federal, 
estados e prefeituras podem pla-
nejar e incluir as pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade nos pro-
gramas sociais. Atualmente, Na-
tal tem cerca de 108 mil famílias 
inseridas no Cadastro Único e 67 
mil famílias beneficiárias do Pro-
grama Auxílio Brasil.

tre a quarta e a sexta-feira (dias 
10, 11 e 12) no Centro Municipal 
de Trabalho e Empreendedoris-
mo da Zona Norte, localizado 
na rua Bariri, s/nº, Gramoré. Os 
atendimentos serão realizados 
das 8h às 17h. Já de 15 a 19/08, o 
mutirão será realizado no Cen-
tro Municipal de Referência em 
Educação (Cemure), na Zona 
Oeste. De 23 a 25/08, a ação se-
rá feita na Árvore de Mirassol, 
na Zona Sul. A última etapa do 
mutirão será no Palácio dos Es-
portes, Zona Leste, nos dias 30 e 

31/08 e 01/09. Em todos os lo-
cais, os atendimentos serão re-
alizados das 8 às 17 horas.

“Há uma demanda crescente 
para ter acesso aos benefícios so-
ciais oferecidos pelo governo fe-
deral e demais entes públicos. A 
pandemia levou muitas pesso-
as à condição de vulnerabilidade 
social, o prazo para atualização 
dos dados junto ao Sistema Úni-
co de Assistência Social também 
foi suspenso por dois anos e es-
se cenário gerou uma demanda 
reprimida alta. Esse mutirão da 

Prefeitura visa oferecer um aten-
dimento ágil e eficiente para os 
usuários”, destaca o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias.

Para a atualização cadastral, 
basta comparecer com docu-
mentos originais dos familiares: 
CPF ou título de eleitor do res-
ponsável maior de 16 anos; car-
teira de identificação, carteira 
de trabalho, certidão de nasci-
mento ou certidão de casamen-
to, comprovante de residência 
e declaração escolar dos filhos 
entre 6 e 21 anos. Devem atua-
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 09/2022, MENOR PREÇO POR ITEM, para 
Aquisição de anéis pré-moldados, para atender às necessidades de implementação 
do Programa de Tecnologia Social de Acesso à Água, projeto em parceria entre o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Norte e a Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE. Data de Recebimento e 
Abertura de Propostas e Documentação: 17/08/2022, às 10:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), 
CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e 
das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no 
endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 10/2022, MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação de empresa 
para o fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do 
SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 
18/08/2022, às 09:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua 
Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe 
de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 11/2022, MENOR PREÇO POR LOTE 
COM REGISTRO DE PREÇO, para a contratação de laboratório especializado para 
a realização de exames de mamografia com equipamento móvel, para atender 
uma demanda de eventos previstos do Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN. 
Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 23/08/2022, às 10:00 
horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José 
Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de 
Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 08 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022

Pregão Presencial nº 06/2022. Processo: 48/2022; Ata de Registro de Preços nº 06/2022; Objeto: 
para Contratação de empresa especializada no Serviço de Analise Clínica e Citopatologia dos 
exames de PSA e Papanicolau e exame de mamografia com equipamento móvel, para atender 
uma demanda de eventos previstos do Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN; Contratante: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
08/08/2022. Contratada e Preços registrados:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

 

EMPRESA

 

D&M LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD

 

CNPJ

 

10.994.083/0001-35

 

Lote 
01

 
QUANTIDADE

 

UNIDADE

 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL

 Vlr.

 

UNITARIO 
(R$)

 Vlr. TOTAL

 

01
 

1110
 

Lâmina
 

Realização de Exames 
PAPANICOLAU

 
–
 

Exame 
ginecológico de citologia 
cervical realizado como 
prevenção ao câncer do 
colo do útero. 

36,05
 

40.015,50
 

02 1710 Soro 

Realização de Exames PSA 
- Exame com algumas 
características de marcador 
tumoral ideal, sendo 
utilizado para diagnóstico, 
monitorização e controle da 
evolução do carcinoma da 
próstata.

 

15,78  26.983,80  

VALOR TOTAL REGISTRADO
 

R$66.999,30
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
VICTORIA MARIA DE MORAIS LIMA EIRELI, CNPJ: 42.639.368/0001-44, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, com prazo de validade até 05/08/2028 para transporte de produtos perigosos – Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), localizada no endereço, Rua Deputado Jose Arnaldo, n°166, Centro, CEP: 59.550-000 no 
município de João Câmara - RN. 

Victoria Maria de Morais Lima - Diretora 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 433/2022 - 3º Convocação, 
destinado Aquisição de instrumentais e materiais para o laboratório de 
Anatomohistocitopatologia de Natal, conforme Termo de Referência e justificativa em 
anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme 
disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço 
(SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no 
seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo 
do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-
1964, até as 23h59min do dia 11/08/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de 
Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas 
decorrentes da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do 
Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal-RN, 08 de agosto de 2022
Ronaldo Barros Pereira

 Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Alguns não conseguiram quitar em dia contas essenciais, como as de água 

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

25% dos brasileiros 
não pagam todas as 
contas, constata CNI
Pesquisa da 
Confederação 
Nacional da 
Indústria afirma 
diminuição em 
custos com lazer, 
roupas e viagens. 
No último ano, 
34% atrasou contas 
essenciais, como luz 
ou água

Com o orçamento apertado, 
um em cada quatro habi-
tantes no país não conse-

gue pagar todas as contas no fim 
do mês. A constatação é de pes-
quisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parceria 
com o Instituto FSB Pesquisa, 
que aponta redução nos gastos 
com lazer, roupas e viagens.

De acordo com a pesquisa, 
sair do vermelho está cada vez 
mais difícil. Isso porque apenas 
29% dos brasileiros poupam, 
enquanto 68% não conseguem 
guardar dinheiro. Apesar disso, 
56% dos entrevistados acredi-
tam que a situação econômi-
ca pessoal estará um pouco ou 
muito melhor até dezembro.

O levantamento também 
mostrou que 64% dos brasileiros 
cortaram gastos desde o início 
do ano e 20% pegaram algum 
empréstimo ou contraíram dí-
vidas nos últimos 12 meses. Em 
relação a situações específicas, 
34% dos entrevistados atrasa-
ram contas de luz ou água, 19% 
deixaram de pagar o plano de 
saúde e 16% tiveram de vender 
algum bem para quitar dívidas.

Outros hábitos foram afeta-
dos pela inflação. Segundo a pes-
quisa, 45% dos brasileiros para-
ram de comer fora de casa, 43% 
diminuíram gastos com trans-
porte público e 40% deixaram de 
comprar alguns alimentos.

Entre os que reduziram o 
consumo, 61% acreditam na me-
lhora das finanças pessoais nos 
próximos meses. O otimismo, no 
entanto, não se refletirá em con-
sumo maior. Apenas 14% da po-

pulação pretendem aumentar os 
gastos até o fim do ano.

PECHINCHA. Entre os itens 
que mais pesaram no bolso dos 
entrevistados nos últimos seis 
meses, o gás de cozinha lidera, 
com 68% de citações. Em se-
guida, vêm arroz e feijão (64%), 
conta de luz (62%), carne ver-
melha (61%) e frutas, verduras e 
legumes (59%). Os combustíveis 
aparecem em sexto lugar, com 
57%. No caso dos alimentos, a 
percepção de alta nos preços de 
itens como arroz, feijão e carne 
vermelha aumentou mais de 10 
pontos percentuais em relação 
à pesquisa anterior, em abril.
Com a alta dos preços, a popula-

ção está recorrendo a um hábito 
antigo: pechinchar. Segundo a 
pesquisa, 68% dos entrevistados 
admitiram ter tentado negociar 
um preço menor antes de fazer 
alguma compra neste ano. Um 
total de 51% parcelou a compra 
no cartão de crédito, e 31% ad-
mitiram “comprar fiado”. Os ju-
ros altos estão tornando o cré-
dito menos atrativo. Menos de 
15% dos brasileiros recorreram 
ao cheque especial, crédito con-
signado ou empréstimos com 
outras pessoas.De acordo com 
o presidente da CNI, Robson An-
drade, os rescaldos da pandemia 
de covid-19 e a guerra na Ucrânia 
comprometeram a recuperação 
econômica do país. 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 01 (um) poços petrolíferos de código: LPX DW 07. Campo de Leste Poço Xavier, 

Zona Rural, Município de Felipe Guerra; 
 Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: LV DW 16 e LV DW 17D. Campo de 

Livramento, Zona Rural, Município de Caraúbas.   
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código: SDM DW 16. Campo de Sabiá da Mata, Zona Rural, 

Município de Assú; 
 Licença de Instalação para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos: SDM DW 23, SDM DW 25, SDM DW 04, 

SDM DW 08, SDM DW 22, SDM DW 12 e SDM DW 36. Campo de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de 
Assú; 

 Licença de Instalação e Operação para 07 (sete) linhas de surgências de códigos: SDM DW 23, SDM DW 
25, SDM DW 04, SDM DW 08, SDM DW 22, SDM DW 12 e SDM DW 36. Campo de Sabiá da Mata, Zona 
Rural, Município de Assú.  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos: SBODW33 (SBO-25), SBODW22, 

SBODW31 (SBO-21), SBODW53 (SBO-22), SBODW44 (SBO-30), SBODW54 (SBO-23) e SBODW34 
(SBO-24). Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Instalação e Operação para 07 (sete) linhas de surgências de códigos: SBODW33 (SBO-25), 
SBODW22, SBODW31 (SBO-21), SBODW53 (SBO-22), SBODW44 (SBO-30), SBODW54 (SBO-23) e 
SBODW34 (SBO-24). Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: SBODW40 (SBO-27) e SBODW40. 
Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código: SBODW11. Campo de Sabiá Bico de Osso, 
Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código: SBO2C-01. Campo de Sabiá Bico de Osso, 
Zona Rural, Município de Assú.   

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2022-179063/TEC/LO-0122 com validade 02/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 

poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 2.097,06 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.405,09 mN; 710.717,32 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação e Operação Nº 2022-179018/TEC/LIO-0032 com validade 03/08/2024 para 02 (duas) linhas de 
surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensões: 7-SBO-0026-RN: 9.393.724,00 mN; 708.701,71 mE, com 2.401,09 metros; 7-SBO-0027-RN: 
9.393.485,70 mN; 708.559,59 mE, com 2.542,71 metros. Com produções escoadas para Estação Coletora Satélite 
(ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), 
Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-179068/TEC/LO-0125 com validade 04/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 707.875,21 mE, com 3.310,21 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.406,74 mN; 710.718,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-179067/TEC/LO-0124 com validade 05/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 708.272,78 mE, com 2.849,72 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168412/TEC/RLS-0307 com validade 02/08/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A18: INÍCIO: MV-10-PJ (9.422.157,75 mN; 669.481,21mE); 
TÉRMINO (9.421.758,00 mN; 669.845,00 mE) ao poço 7-PJ-0008-RN, com 586,99 metros; A27: INÍCIO: MV-15-PJ 
(9.421.262,09 mN; 668.514,73 mE); TÉRMINO (9.420.785,00 mN; 669.127,00 mE) ao poço 7-PJ-0041-RN, com 
837,59 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação Nº 2019-136502/TEC/LO-0180 com validade 30/11/2022 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM, Zona 24M, Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-BR-
0052-RN (9.387.578,10 mN; 690.898,70 mE), com 1.671,92 metros e destino à EC BR (9.387.154,36 mN; 
691.234,41 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Brejinho (BR), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168802/TEC/RLS-0320 com validade 04/08/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-LOR-0079-RN: 9.390.047,90 mN; 666.310,60 mE. INÍCIO: 9.390.089,00 mN; 
666.519,00 mE; TÉRMINO: 9.390.024,00 mN; 666.359,00 mE, com 161,31 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-172097/TEC/RLS-0404 com validade 04/08/2025  para 08 (oito) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A5: INÍCIO: MV-02-CAC (9.379.788,10 mN; 665.670,40 mE); 
TÉRMINO (9.379.527,00 mN; 665.641,00 mE) ao poço 8-CAC-0019DP-RN, com 259,90 metros; A6: INÍCIO: MV-04-
CAC (9.379.837,20 mN; 666.216,80 mE); TÉRMINO (9.379.636,34 mN; 666.200,37 mE) ao poço 7-CAC-0017-RN, 
com 199,70 metros; A7: INÍCIO: 1-CAC-0001-RN (9.379.849,00 mN; 666.289,00 mE); TÉRMINO (9.379.584,18 mN; 
666.429,59 mE) ao poço 7-CAC-0012-RN, com 294,47 metros; A8: INÍCIO: 7-CAC-0005-RN (9.379.734,00 mN; 
665.971,00 mE); TÉRMINO (9.380.076,33 mN; 665.785,57 mE) ao poço 7-CAC-0008-RN, com 389,96 metros; A9: 
INÍCIO: 7-CAC-0008-RN (9.380.043,17 mN; 665.807,40 mE); TÉRMINO (9.380.110,95 mN; 666.009,55 mE) ao poço 
7-CAC-0013-RN, com 217,60 metros; A10: INÍCIO: MV-01-CAC (9.380.211,10 mN; 666.337,70 mE); TÉRMINO 
(9.380.206,12 mN; 666.402,40 mE) ao poço 8-CAC-0021-RN, com 63,15 metros; A11: INÍCIO: MV-03-CAC 
(9.380.256,80 mN; 666.717,90 mE); TÉRMINO (9.380.107,65 mN; 666.696,77 mE) ao poço 7-CAC-0009-RN, com 
150,85 metros; e, A17: INÍCIO: 7-CAC-0008-RN (9.380.076,33 mN; 665.785,57 mE); TÉRMINO (9.380.264,01 mN; 
665.680,61 mE) ao poço 7-CAC-0014-RN, com 213,08 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Cachoeirinha 
(CAC), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-181533/TEC/RLO-0190 com validade 10/03/2026 para 01 (uma) 
Estação Coletora Satélite (ECS) Pajeú-B (PJ-B), localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.421.787,96 mN; 668.970,07 mE, composta por: 02 (dois) tanques de teste com 40 m³, cada; 
02 (duas) bombas de transferência com vazão de 30 m³/h; 05 (cinco) multívias para recebimento da produção dos 
poços; e, 01 (uma) caixa de coleta oleosa. Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 

TRANSÁGUA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA CNPJ: 70.310.503/0001-49, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação - LO, para Indústria de extração e envase de água mineral em uma área de 
49,36 hectares, com vazão máxima de 77 m³/dia, localizada na BR 304, Rua Projetada, s/n, Rodovia BR 304, 
Distrito Industrial no município de Macaíba, CEP 59.280- 0005. 
 

TRANSÁGUA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA 
Requerente/Proprietário 

 

Grande Natal tem mais de 
135 mil vivendo na extrema 
pobreza, aponta relatório
Coeficiente de Gini da 
região metropolitana 
da capital potiguar 
aumenta, mas é 
melhor que em João 
Pessoa. No entanto, 
índice fica acima 
da média nacional. 
Pobreza diminui na 
Grande Natal

Mais de cinco milhões de 
pessoas estão em con-
dição de extrema po-

breza nas regiões metropolita-
nas brasileiras. É o que aponta 
a nona edição do Boletim Desi-
gualdade nas Metrópoles, pro-
duzido em parceria pelo Obser-
vatório das Metrópoles, a PUC 
do Rio Grande do Sul e a Rede 
de Observatórios da Dívida So-
cial na América Latina (RedOD-
SAL). Na região metropolitana 
de Natal, isto não é diferente. No 
entanto, as estatísticas mostram 
um crescimento significativo da 
extrema pobreza no período de 
2012 a 2021: 56,75% na capital 
do RN, afirma o Boletim.

Em 2021, de acordo com a 
publicação, 135.799 pessoas na 
Grande Natal eram considera-
das extremamente pobres, nú-
mero bem maior que os 86.633 
registrados em 2012. “De fato, 
o que a gente vê é um aumen-
to muito grande da pobreza e 
da extrema pobreza, que já vi-
nha ocorrendo há alguns anos, 
mas houve um salto entre 2019 
e 2021, passando por 2020, que 
é um período interessante por-
que está no meio da crise e ain-
da assim tem uma melhora de 
alguns indicadores, em função 
daquele Auxílio Emergencial de 
R$ 600 para mais de 65 milhões 
de famílias durante a pandemia 
de Covid-19”, explica um dos co-
ordenadores do estudo e profes-
sor da PUCRS, Andre Salata.

No ano passado, após a in-
terrupção do pagamento do 
auxílio no primeiro trimestre e 
depois a redução tanto da co-
bertura, como do valor dele, 
ocasionou um salto dos indi-

Douglas Lemos
Repórter de Economia

cadores sociais. Principalmen-
te o de pobreza. Isso explica a 
situação da pobreza em Natal. 
Em 2012 eram 32,9%; dez anos 
depois o índice diminuiu pa-
ra 31%; curiosamente, um ano 
antes, em 2020, este índice foi o 
menor registrado desde  2012: 
22,6%. “A explicação é o que vi-
nha acontecendo com a renda 
do trabalho, mas junto com isso 
teve a decisão do governo de in-
terromper por três meses o pa-
gamento do auxílio, em 2021. Is-
so foi gravíssimo e fez a pobreza 
explodir”, ressalta Salata.

RENDIMENTO. De acordo 
com o boletim, a média de ren-
dimentos dos 40% mais pobres, 
calculada a partir da renda do-
miciliar per capita – tudo base-
ado na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua) do Institu-
to Brasileiro de Geografia Esta-
tística (IBGE) – em Natal, o valor 
era de R$ 325,50 no ano passa-
do, pouca coisa maior que os R$ 
318,80 de 2012. Ambos os valo-
res estão abaixo da média nacio-
nal em 2021 (R$ 338,60) e tam-
bém em 2012 (R$ 317,30). 

Em 2020, entretanto, o va-
lor chegou aos R$ 420,10, maior 
inclusive que a média nacional 
das regiões metropolitanas, cujo 
valor era de R$ 407,90. Das no-
ve capitais analisadas na região 
Nordeste, a renda média da ca-
pital do RN, no ano passado, foi 
a segunda maior da região, fican-
do atrás apenas de Fortaleza (R$ 
327,60). João Pessoa (R$ 266,70) , 
a capital mais próxima do RN, te-
ve uma diferença de R$ 60,90.

COEFICIENTE. Um dos mé-
todos de cálculo da publicação 
foi o coeficiente de Gini. Quan-
to maior este índice, maiores as 
desigualdades de rendimentos. 
Para o conjunto das regiões me-
tropolitanas brasileiras, este ín-
dice chegou a 0,538 em 2014. Em 
2019, ele havia subido para 0,562. 
E em 2021, já no período de pan-
demia, alcançava 0,565. Em Na-
tal, o Gini variou de 0,525 (2012) 
para 0,588 (2021), ficando aci-
ma da média geral; mas melhor 
que na vizinha João Pessoa (PB), 
que saltou de 0,548 para 0,589 no 
mesmo período. A diferença é 
menor, mas mostra que a região 
metropolitana da capital parai-
bana continua com índice de de-
sigualdade superior à maior ci-
dade do RN.

“Estas são as desigualda-
des que vemos no dia a dia, 

em nosso cotidiano. São verda-
deiros abismos sociais que po-
dem se revelar num trajeto de 
menos de 15 minutos em mui-
tas de nossas cidades, e que se 
tornaram ainda mais graves ao 
longo dos últimos anos, como 
mostram os dados”, defende o 
professor da PUCRS.

EFEITO DA PANDEMIA. Re-
centemente o Novo Mapa da 
Pobreza, publicado pelo Centro 
de Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV/CPS) apon-
tou que, das 27 unidades da fe-
deração, o RN encerrou o ano 
de 2021 como o 14º no ranking 
da proporção de pobres. São 13 
estados em situação pior que o 
RN e outros 13 com conjunturas 
econômicas melhores.

O estudo feito a partir de mi-
crodados da Pnad Contínua, 
considera a renda per capita de 
R$ 497 por mês a preços do quar-
to trimestre de 2021 que corres-
ponde a linha internacional de 
U$S 5,50 dia ajustada por Pari-
dade de Poder de Compra (PPC) 
que é a linha mais alta usada na 
prática no Brasil. Segundo a pes-
quisa, pelo menos 42,86% dos 
potiguares poderiam ser consi-
derados pobres em 2021. 

“A circulação de dinheiro di-
minuiu, pessoas perderam em-
prego, governo federal teve tal-
vez uma demora em relação a 
algumas atitudes que deveria ter 
sido mais enérgico, mais rápido. 
Faltou mais diálogo e união da 
classe política. A classe perdeu 
muito tempo com questões po-
líticas, questões menores e aca-
bou tendo consequências. [No 
RN] Teve um momento em que 
era guerra de decretos. Governo 
decretava uma coisa, municí-
pio decretava outra. E a gente no 
meio de um problema de saúde 
mundial”, avaliou o cientista po-
lítico Bruno Oliveira.

O estudo também analisou a 
mudança da pobreza de 2019 a 
2021, período que compreende o 
início da pandemia do coronaví-
rus, cujo estado de alerta foi de-
clarado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em março 
de 2020. Entre os estados impac-
tados, o Rio Grande do Norte fi-
cou na 9ª colocação. Neste perí-
odo, o crescimento de potigua-
res com renda per capita de até 
R$ 497 por mês cresceu 3,77%, 
sendo o quarto mais afetado da 
região Nordeste. Pernambuco 
(8,14%), Bahia (4,9%) e Mara-
nhão (3,89%) tiveram impacto 
maior por conta da covid-19.

Terça-feira, 9 de agosto de 2022  • 11
Cidades

DIVULGAÇÃO / SEAP / ARQUIVO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Seap estabeleceu novas regras para visita de advogados
Recentemente, devido aos fla-

grantes de advogados transpor-
tando mensagens criminosas pa-
ra os detentos, a Secretaria Esta-
dual de Administração Peniten-
ciária (Seap) decidiu estabelecer 
novas regras relativas aos proce-
dimentos de segurança destina-
dos ao acesso dos advogados que 
prestam atendimento jurídico nas 
unidades prisionais do estado. 

A pasta estabeleceu que os 
advogados teriam 30 minutos 
para atendimento por clien-
te. O Ministério Público Federal 
(MPF) emitiu parecer contrário 
à limitação de um atendimento 

diário por advogado com dura-
ção máxima de 30 minutos em 
unidades prisionais do estado. 
Essa restrição, prevista em re-
comendação da Coordenadoria 
Executiva de Administração Pe-
nitenciária (Coeap) do RN, foi 
alvo de mandado de segurança 
(MS) impetrado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

A Coeap também recomenda 
a passagem por scanner corpo-
ral (bodyscan, um aparelho de 
raio-x utilizado em aeroportos) 
e revista de pertences – medidas 
defendidas pelo MPF para inibir 
práticas delituosas.Seap recomenda a passagem de advogados por scanner corporal, um aparelho de raio-x utilizado em aeroportos

Advogado foi detido durante a operação do Ministério Público do RN na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta 

Bilhetes são apreendidos pela Seap

Operação prende mais um 
advogado suspeito de ser 
“mensageiro do crime” 

Operação do MPRN 
nesta segunda-feira 
8 também cumpriu 

quatro mandados 
de prisão contra 
detentos; Seap já 

mudou regras para 
visita de advogados

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
deflagrou na manhã desta 

segunda-feira 8 a operação Car-
teiras 2. O objetivo foi cumprir 
mandado de prisão contra um 
advogado suspeito de integrar 
uma organização criminosa que 
atua dentro e fora de unidades 
prisionais do Estado. Além do 
advogado, a ação cumpriu ou-
tros quatro mandados de prisão 
contra detentos.

O advogado foi preso na Pe-
nitenciária de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta. A investigação do MPRN 
já apurou que ele, por diversas 
vezes trocou “catataus” (mensa-
gens) com detentos, estabelecen-
do a comunicação entre os inter-
nos integrantes da organização 
criminosa que ainda estão nas 
ruas e as lideranças encarceradas.

O MPRN já ofereceu denún-
cia contra o advogado preso nes-
ta segunda-feira e ele já é réu em 
ação penal. Na denúncia, o órgão 
mostra que no dia 6 de outubro de 
2021, o advogado entrou na peni-
tenciária de Alcaçuz portando um 
print de conversa do aplicativo 
WhatsApp sobre venda de objeto 
ilícito. No dia 27 de novembro pas-
sado, durante atendimento a inter-
nos da mesma unidade prisional, 
deixou cair um papel no parlatório. 
Esse “catatau” tratava de comuni-
cação dos presos com integrantes 

da organização criminosa.
Para o MPRN, o advogado pre-

so se aproveitava de suas funções 
para driblar a fiscalização peni-
tenciária, usando criminalmente 
suas prerrogativas. Ao pedir a pri-
são do advogado, o MPRN refor-
çou que ele atua como “mensagei-
ro do crime”, o que diuturnamen-
te coloca em risco a ordem públi-
ca pela repetição dos atos. 

Na denúncia, o MPRN frisa que 
o advogado preso “não é mensa-
geiro de simples faccionados, e sim 
de algumas lideranças mais impor-
tantes da organização criminosa, 
ou seja, estão atuando diretamente 
na gestão e manutenção da facção 
criminosa, que continua em plena 
atividade até os dias atuais’’. 

“Aliás, as mensagens repassa-
das não são simples mensagens 
fraternas, mas sim missivas do 
crime, relacionadas a missões e 
logística do comércio ilícito de 
entorpecentes. Com efeito, con-
clui-se que a atuação do advoga-
do é fundamental para a organi-
zação e manutenção do tráfico de 
drogas e que, através dele, crimi-
nosos condenados, dentro de es-
tabelecimento penais, continu-
am a praticar crimes, mesmo sob 
o pálio da custódia estatal”.

A ação contou com a parti-
cipação da Polícia Militar e da 
Secretaria da Administração 
Penitenciária. 

Três advogados foram 
presos no mês passado

No dia 8 de julho, o MPRN de-
flagrou a operação Carteiras, que 
cumpriu seis mandados de pri-
são preventiva e outros quatro, de 
busca e apreensão, nas cidades 
de Natal, Parnamirim, Extremoz 
e Nísia Floresta. Os mandados fo-

ram cumpridos nas residências 
de advogados, em um escritório 
de advocacia e ainda nas peni-
tenciárias estaduais de Alcaçuz e 
Rogério Coutinho Madruga. Ao 
todo, três advogados foram pre-
sos na ação.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 01 (um) poços petrolíferos de código: LPX DW 07. Campo de Leste Poço Xavier, 

Zona Rural, Município de Felipe Guerra; 
 Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: LV DW 16 e LV DW 17D. Campo de 

Livramento, Zona Rural, Município de Caraúbas.   
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código: SDM DW 16. Campo de Sabiá da Mata, Zona Rural, 

Município de Assú; 
 Licença de Instalação para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos: SDM DW 23, SDM DW 25, SDM DW 04, 

SDM DW 08, SDM DW 22, SDM DW 12 e SDM DW 36. Campo de Sabiá da Mata, Zona Rural, Município de 
Assú; 

 Licença de Instalação e Operação para 07 (sete) linhas de surgências de códigos: SDM DW 23, SDM DW 
25, SDM DW 04, SDM DW 08, SDM DW 22, SDM DW 12 e SDM DW 36. Campo de Sabiá da Mata, Zona 
Rural, Município de Assú.  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para 07 (sete) poços petrolíferos de códigos: SBODW33 (SBO-25), SBODW22, 

SBODW31 (SBO-21), SBODW53 (SBO-22), SBODW44 (SBO-30), SBODW54 (SBO-23) e SBODW34 
(SBO-24). Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Instalação e Operação para 07 (sete) linhas de surgências de códigos: SBODW33 (SBO-25), 
SBODW22, SBODW31 (SBO-21), SBODW53 (SBO-22), SBODW44 (SBO-30), SBODW54 (SBO-23) e 
SBODW34 (SBO-24). Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos: SBODW40 (SBO-27) e SBODW40. 
Campo de Sabiá Bico de Osso, Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código: SBODW11. Campo de Sabiá Bico de Osso, 
Zona Rural, Município de Assú; 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código: SBO2C-01. Campo de Sabiá Bico de Osso, 
Zona Rural, Município de Assú.   

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2022-179063/TEC/LO-0122 com validade 02/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 

poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0016-RN: 9.393.559,00 mN; 709.065,00 mE, com 2.097,06 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.405,09 mN; 710.717,32 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação e Operação Nº 2022-179018/TEC/LIO-0032 com validade 03/08/2024 para 02 (duas) linhas de 
surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensões: 7-SBO-0026-RN: 9.393.724,00 mN; 708.701,71 mE, com 2.401,09 metros; 7-SBO-0027-RN: 
9.393.485,70 mN; 708.559,59 mE, com 2.542,71 metros. Com produções escoadas para Estação Coletora Satélite 
(ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), 
Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-179068/TEC/LO-0125 com validade 04/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 707.875,21 mE, com 3.310,21 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.406,74 mN; 710.718,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-179067/TEC/LO-0124 com validade 05/08/2025 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-
SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 708.272,78 mE, com 2.849,72 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de 
Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168412/TEC/RLS-0307 com validade 02/08/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A18: INÍCIO: MV-10-PJ (9.422.157,75 mN; 669.481,21mE); 
TÉRMINO (9.421.758,00 mN; 669.845,00 mE) ao poço 7-PJ-0008-RN, com 586,99 metros; A27: INÍCIO: MV-15-PJ 
(9.421.262,09 mN; 668.514,73 mE); TÉRMINO (9.420.785,00 mN; 669.127,00 mE) ao poço 7-PJ-0041-RN, com 
837,59 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação Nº 2019-136502/TEC/LO-0180 com validade 30/11/2022 para 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM, Zona 24M, Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-BR-
0052-RN (9.387.578,10 mN; 690.898,70 mE), com 1.671,92 metros e destino à EC BR (9.387.154,36 mN; 
691.234,41 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Brejinho (BR), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168802/TEC/RLS-0320 com validade 04/08/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-LOR-0079-RN: 9.390.047,90 mN; 666.310,60 mE. INÍCIO: 9.390.089,00 mN; 
666.519,00 mE; TÉRMINO: 9.390.024,00 mN; 666.359,00 mE, com 161,31 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Lorena (LOR), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-172097/TEC/RLS-0404 com validade 04/08/2025  para 08 (oito) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A5: INÍCIO: MV-02-CAC (9.379.788,10 mN; 665.670,40 mE); 
TÉRMINO (9.379.527,00 mN; 665.641,00 mE) ao poço 8-CAC-0019DP-RN, com 259,90 metros; A6: INÍCIO: MV-04-
CAC (9.379.837,20 mN; 666.216,80 mE); TÉRMINO (9.379.636,34 mN; 666.200,37 mE) ao poço 7-CAC-0017-RN, 
com 199,70 metros; A7: INÍCIO: 1-CAC-0001-RN (9.379.849,00 mN; 666.289,00 mE); TÉRMINO (9.379.584,18 mN; 
666.429,59 mE) ao poço 7-CAC-0012-RN, com 294,47 metros; A8: INÍCIO: 7-CAC-0005-RN (9.379.734,00 mN; 
665.971,00 mE); TÉRMINO (9.380.076,33 mN; 665.785,57 mE) ao poço 7-CAC-0008-RN, com 389,96 metros; A9: 
INÍCIO: 7-CAC-0008-RN (9.380.043,17 mN; 665.807,40 mE); TÉRMINO (9.380.110,95 mN; 666.009,55 mE) ao poço 
7-CAC-0013-RN, com 217,60 metros; A10: INÍCIO: MV-01-CAC (9.380.211,10 mN; 666.337,70 mE); TÉRMINO 
(9.380.206,12 mN; 666.402,40 mE) ao poço 8-CAC-0021-RN, com 63,15 metros; A11: INÍCIO: MV-03-CAC 
(9.380.256,80 mN; 666.717,90 mE); TÉRMINO (9.380.107,65 mN; 666.696,77 mE) ao poço 7-CAC-0009-RN, com 
150,85 metros; e, A17: INÍCIO: 7-CAC-0008-RN (9.380.076,33 mN; 665.785,57 mE); TÉRMINO (9.380.264,01 mN; 
665.680,61 mE) ao poço 7-CAC-0014-RN, com 213,08 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Cachoeirinha 
(CAC), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-181533/TEC/RLO-0190 com validade 10/03/2026 para 01 (uma) 
Estação Coletora Satélite (ECS) Pajeú-B (PJ-B), localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.421.787,96 mN; 668.970,07 mE, composta por: 02 (dois) tanques de teste com 40 m³, cada; 
02 (duas) bombas de transferência com vazão de 30 m³/h; 05 (cinco) multívias para recebimento da produção dos 
poços; e, 01 (uma) caixa de coleta oleosa. Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú (PJ), Município de Mossoró/RN. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 

TRANSÁGUA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA CNPJ: 70.310.503/0001-49, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação - LO, para Indústria de extração e envase de água mineral em uma área de 
49,36 hectares, com vazão máxima de 77 m³/dia, localizada na BR 304, Rua Projetada, s/n, Rodovia BR 304, 
Distrito Industrial no município de Macaíba, CEP 59.280- 0005. 
 

TRANSÁGUA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA 
Requerente/Proprietário 

 

Grande Natal tem mais de 
135 mil vivendo na extrema 
pobreza, aponta relatório
Coeficiente de Gini da 
região metropolitana 
da capital potiguar 
aumenta, mas é 
melhor que em João 
Pessoa. No entanto, 
índice fica acima 
da média nacional. 
Pobreza diminui na 
Grande Natal

Mais de cinco milhões de 
pessoas estão em con-
dição de extrema po-

breza nas regiões metropolita-
nas brasileiras. É o que aponta 
a nona edição do Boletim Desi-
gualdade nas Metrópoles, pro-
duzido em parceria pelo Obser-
vatório das Metrópoles, a PUC 
do Rio Grande do Sul e a Rede 
de Observatórios da Dívida So-
cial na América Latina (RedOD-
SAL). Na região metropolitana 
de Natal, isto não é diferente. No 
entanto, as estatísticas mostram 
um crescimento significativo da 
extrema pobreza no período de 
2012 a 2021: 56,75% na capital 
do RN, afirma o Boletim.

Em 2021, de acordo com a 
publicação, 135.799 pessoas na 
Grande Natal eram considera-
das extremamente pobres, nú-
mero bem maior que os 86.633 
registrados em 2012. “De fato, 
o que a gente vê é um aumen-
to muito grande da pobreza e 
da extrema pobreza, que já vi-
nha ocorrendo há alguns anos, 
mas houve um salto entre 2019 
e 2021, passando por 2020, que 
é um período interessante por-
que está no meio da crise e ain-
da assim tem uma melhora de 
alguns indicadores, em função 
daquele Auxílio Emergencial de 
R$ 600 para mais de 65 milhões 
de famílias durante a pandemia 
de Covid-19”, explica um dos co-
ordenadores do estudo e profes-
sor da PUCRS, Andre Salata.

No ano passado, após a in-
terrupção do pagamento do 
auxílio no primeiro trimestre e 
depois a redução tanto da co-
bertura, como do valor dele, 
ocasionou um salto dos indi-

Douglas Lemos
Repórter de Economia

cadores sociais. Principalmen-
te o de pobreza. Isso explica a 
situação da pobreza em Natal. 
Em 2012 eram 32,9%; dez anos 
depois o índice diminuiu pa-
ra 31%; curiosamente, um ano 
antes, em 2020, este índice foi o 
menor registrado desde  2012: 
22,6%. “A explicação é o que vi-
nha acontecendo com a renda 
do trabalho, mas junto com isso 
teve a decisão do governo de in-
terromper por três meses o pa-
gamento do auxílio, em 2021. Is-
so foi gravíssimo e fez a pobreza 
explodir”, ressalta Salata.

RENDIMENTO. De acordo 
com o boletim, a média de ren-
dimentos dos 40% mais pobres, 
calculada a partir da renda do-
miciliar per capita – tudo base-
ado na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua) do Institu-
to Brasileiro de Geografia Esta-
tística (IBGE) – em Natal, o valor 
era de R$ 325,50 no ano passa-
do, pouca coisa maior que os R$ 
318,80 de 2012. Ambos os valo-
res estão abaixo da média nacio-
nal em 2021 (R$ 338,60) e tam-
bém em 2012 (R$ 317,30). 

Em 2020, entretanto, o va-
lor chegou aos R$ 420,10, maior 
inclusive que a média nacional 
das regiões metropolitanas, cujo 
valor era de R$ 407,90. Das no-
ve capitais analisadas na região 
Nordeste, a renda média da ca-
pital do RN, no ano passado, foi 
a segunda maior da região, fican-
do atrás apenas de Fortaleza (R$ 
327,60). João Pessoa (R$ 266,70) , 
a capital mais próxima do RN, te-
ve uma diferença de R$ 60,90.

COEFICIENTE. Um dos mé-
todos de cálculo da publicação 
foi o coeficiente de Gini. Quan-
to maior este índice, maiores as 
desigualdades de rendimentos. 
Para o conjunto das regiões me-
tropolitanas brasileiras, este ín-
dice chegou a 0,538 em 2014. Em 
2019, ele havia subido para 0,562. 
E em 2021, já no período de pan-
demia, alcançava 0,565. Em Na-
tal, o Gini variou de 0,525 (2012) 
para 0,588 (2021), ficando aci-
ma da média geral; mas melhor 
que na vizinha João Pessoa (PB), 
que saltou de 0,548 para 0,589 no 
mesmo período. A diferença é 
menor, mas mostra que a região 
metropolitana da capital parai-
bana continua com índice de de-
sigualdade superior à maior ci-
dade do RN.

“Estas são as desigualda-
des que vemos no dia a dia, 

em nosso cotidiano. São verda-
deiros abismos sociais que po-
dem se revelar num trajeto de 
menos de 15 minutos em mui-
tas de nossas cidades, e que se 
tornaram ainda mais graves ao 
longo dos últimos anos, como 
mostram os dados”, defende o 
professor da PUCRS.

EFEITO DA PANDEMIA. Re-
centemente o Novo Mapa da 
Pobreza, publicado pelo Centro 
de Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV/CPS) apon-
tou que, das 27 unidades da fe-
deração, o RN encerrou o ano 
de 2021 como o 14º no ranking 
da proporção de pobres. São 13 
estados em situação pior que o 
RN e outros 13 com conjunturas 
econômicas melhores.

O estudo feito a partir de mi-
crodados da Pnad Contínua, 
considera a renda per capita de 
R$ 497 por mês a preços do quar-
to trimestre de 2021 que corres-
ponde a linha internacional de 
U$S 5,50 dia ajustada por Pari-
dade de Poder de Compra (PPC) 
que é a linha mais alta usada na 
prática no Brasil. Segundo a pes-
quisa, pelo menos 42,86% dos 
potiguares poderiam ser consi-
derados pobres em 2021. 

“A circulação de dinheiro di-
minuiu, pessoas perderam em-
prego, governo federal teve tal-
vez uma demora em relação a 
algumas atitudes que deveria ter 
sido mais enérgico, mais rápido. 
Faltou mais diálogo e união da 
classe política. A classe perdeu 
muito tempo com questões po-
líticas, questões menores e aca-
bou tendo consequências. [No 
RN] Teve um momento em que 
era guerra de decretos. Governo 
decretava uma coisa, municí-
pio decretava outra. E a gente no 
meio de um problema de saúde 
mundial”, avaliou o cientista po-
lítico Bruno Oliveira.

O estudo também analisou a 
mudança da pobreza de 2019 a 
2021, período que compreende o 
início da pandemia do coronaví-
rus, cujo estado de alerta foi de-
clarado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em março 
de 2020. Entre os estados impac-
tados, o Rio Grande do Norte fi-
cou na 9ª colocação. Neste perí-
odo, o crescimento de potigua-
res com renda per capita de até 
R$ 497 por mês cresceu 3,77%, 
sendo o quarto mais afetado da 
região Nordeste. Pernambuco 
(8,14%), Bahia (4,9%) e Mara-
nhão (3,89%) tiveram impacto 
maior por conta da covid-19.
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Seap estabeleceu novas regras para visita de advogados
Recentemente, devido aos fla-

grantes de advogados transpor-
tando mensagens criminosas pa-
ra os detentos, a Secretaria Esta-
dual de Administração Peniten-
ciária (Seap) decidiu estabelecer 
novas regras relativas aos proce-
dimentos de segurança destina-
dos ao acesso dos advogados que 
prestam atendimento jurídico nas 
unidades prisionais do estado. 

A pasta estabeleceu que os 
advogados teriam 30 minutos 
para atendimento por clien-
te. O Ministério Público Federal 
(MPF) emitiu parecer contrário 
à limitação de um atendimento 

diário por advogado com dura-
ção máxima de 30 minutos em 
unidades prisionais do estado. 
Essa restrição, prevista em re-
comendação da Coordenadoria 
Executiva de Administração Pe-
nitenciária (Coeap) do RN, foi 
alvo de mandado de segurança 
(MS) impetrado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

A Coeap também recomenda 
a passagem por scanner corpo-
ral (bodyscan, um aparelho de 
raio-x utilizado em aeroportos) 
e revista de pertences – medidas 
defendidas pelo MPF para inibir 
práticas delituosas.Seap recomenda a passagem de advogados por scanner corporal, um aparelho de raio-x utilizado em aeroportos

Advogado foi detido durante a operação do Ministério Público do RN na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta 

Bilhetes são apreendidos pela Seap

Operação prende mais um 
advogado suspeito de ser 
“mensageiro do crime” 

Operação do MPRN 
nesta segunda-feira 
8 também cumpriu 

quatro mandados 
de prisão contra 
detentos; Seap já 

mudou regras para 
visita de advogados

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
deflagrou na manhã desta 

segunda-feira 8 a operação Car-
teiras 2. O objetivo foi cumprir 
mandado de prisão contra um 
advogado suspeito de integrar 
uma organização criminosa que 
atua dentro e fora de unidades 
prisionais do Estado. Além do 
advogado, a ação cumpriu ou-
tros quatro mandados de prisão 
contra detentos.

O advogado foi preso na Pe-
nitenciária de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta. A investigação do MPRN 
já apurou que ele, por diversas 
vezes trocou “catataus” (mensa-
gens) com detentos, estabelecen-
do a comunicação entre os inter-
nos integrantes da organização 
criminosa que ainda estão nas 
ruas e as lideranças encarceradas.

O MPRN já ofereceu denún-
cia contra o advogado preso nes-
ta segunda-feira e ele já é réu em 
ação penal. Na denúncia, o órgão 
mostra que no dia 6 de outubro de 
2021, o advogado entrou na peni-
tenciária de Alcaçuz portando um 
print de conversa do aplicativo 
WhatsApp sobre venda de objeto 
ilícito. No dia 27 de novembro pas-
sado, durante atendimento a inter-
nos da mesma unidade prisional, 
deixou cair um papel no parlatório. 
Esse “catatau” tratava de comuni-
cação dos presos com integrantes 

da organização criminosa.
Para o MPRN, o advogado pre-

so se aproveitava de suas funções 
para driblar a fiscalização peni-
tenciária, usando criminalmente 
suas prerrogativas. Ao pedir a pri-
são do advogado, o MPRN refor-
çou que ele atua como “mensagei-
ro do crime”, o que diuturnamen-
te coloca em risco a ordem públi-
ca pela repetição dos atos. 

Na denúncia, o MPRN frisa que 
o advogado preso “não é mensa-
geiro de simples faccionados, e sim 
de algumas lideranças mais impor-
tantes da organização criminosa, 
ou seja, estão atuando diretamente 
na gestão e manutenção da facção 
criminosa, que continua em plena 
atividade até os dias atuais’’. 

“Aliás, as mensagens repassa-
das não são simples mensagens 
fraternas, mas sim missivas do 
crime, relacionadas a missões e 
logística do comércio ilícito de 
entorpecentes. Com efeito, con-
clui-se que a atuação do advoga-
do é fundamental para a organi-
zação e manutenção do tráfico de 
drogas e que, através dele, crimi-
nosos condenados, dentro de es-
tabelecimento penais, continu-
am a praticar crimes, mesmo sob 
o pálio da custódia estatal”.

A ação contou com a parti-
cipação da Polícia Militar e da 
Secretaria da Administração 
Penitenciária. 

Três advogados foram 
presos no mês passado

No dia 8 de julho, o MPRN de-
flagrou a operação Carteiras, que 
cumpriu seis mandados de pri-
são preventiva e outros quatro, de 
busca e apreensão, nas cidades 
de Natal, Parnamirim, Extremoz 
e Nísia Floresta. Os mandados fo-

ram cumpridos nas residências 
de advogados, em um escritório 
de advocacia e ainda nas peni-
tenciárias estaduais de Alcaçuz e 
Rogério Coutinho Madruga. Ao 
todo, três advogados foram pre-
sos na ação.
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Band RN, sai na frente fazendo o primeiro debate com seus pré-candi-
dato a Governo do Estado, o debate muito bem conduzido pela colega 
jornalista Anna Ruth, acredita-se que no horário de 21:00 do domingo, 

a Band bateu recorde de audiência, o debate foi bastante proveitoso, embora 
muitos deixaram de apresentar propostas para criticar o atual governo Fátima 
Bezerra que fez uma excelente explanação do que vem fazendo e se defendeu 
muito bem das muitas acusações que recebeu, que venha mais debates, pois 
isto facilita o eleitor a votar mais consciente, Parabéns a Band!!

DEBATE BAND

BRASIL URGENTE. 
Em nosso programa Bra-
sil Urgente na Band, das 
16:00 as 17:00, de segun-
da a sexta, entrevistamos 
a desembargadora Dra 
Zeneide, que vem fazen-
do um excelente trabalho 
de ressocialização com 
presos que já estejam a 
seis meses para terminar 
o cumprimento da pena, 
esse trabalho já se expan-
diu para 08 cidades, Pa-
rabéns Desembargadora 
Zeneide.

VIOLENCIA. É preci-
so a segurança pública 
reforçar e coibir os cons-
tantes assaltos a postos 
de combustíveis em todo 
o Estado e reduzir o nú-
mero de arrastões em ca-
sas de praias, sítios, gran-
jas, etc…, também proi-
bir a entrada de pessoas 
armadas em qualquer ca-
sa de shows ou eventos.

AUXILIO BRASIL. O Governo do Estado recomenda há mais de 
67 mil pessoas que recebem o Auxílio Brasil, que as mesmas pre-
cisam atualizar o cadastro duas vezes por ano, é só procurar a se-
cretaria de educação, saúde ou assistência social, o cadastro não 
estando atualizado, pode haver a suspensão dos recursos.

CERRO CORÁ. Tradicional 
festival de inverno de Cerro 
Corá, recebeu neste final de se-
mana, mais de 15 mil visitan-
tes, sem dúvidas, foi uma festa 
linda, onde turistas e potigua-
res frequentam a vários anos!!

CAERN. São muitos os bu-
racos com vazamento de água 
por todos os bairros de Natal, 
um dos maiores é na Felizar-
do Moura/Bairro Nordeste, 
por duas vezes dificultando a 
passagem de carro. Sábado à 
noite a obra foi concluída, li-
berando as duas faixas, tirando 
o vazamento de água, faltando 
só o asfalto que não foi posto 
por motivos de chuvas, menos 
mal!

PSDB MULHER. PSDB mu-

lher reuniu centenas de pes-
soas na cidade de Parelhas/RN 
no sábado passado, sobre o te-
ma “Tou com Elas”. Presença 
do Presidente do PSDB, Eze-
quiel Ferreira, Grato pelo con-
vite!

ANIVERSARIO. Domin-
go passado, na BR-304 no sí-
tio Telha B, foi comemorado 
o aniversário de 84 anos do 
Pai do amigo Carlinhos, pro-
prietário da loja Karol Pron-
ta Entrega, loja de confecções 
na nossa querida Zona Norte, 
por problemas de saúde não 
pude comparecer, mas o ami-
go Val esteve me representan-
do e disse que o aniversário foi 
muito bem prestigiado, inclu-
sive com a presença do amigo 
Abidenes. Parabéns!

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Expectativa é ter cobertura de 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos 

RN inicia campanha nacional 
de vacinação contra a pólio 
e atualização da caderneta

Foi iniciada nesta segunda-
-feira 8 a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra Po-

liomielite e Multivacinação para 
Atualização da Caderneta de Va-
cinação da Criança e do Adoles-
cente. A campanha segue até 9 
de setembro de 2022, sendo 20 de 
agosto o dia “D” de divulgação e 
mobilização nacional.

A expectativa é alcançar a co-
bertura vacinal de no mínimo 
95% das crianças de 1 a menores 
de 5 anos de idade contra a polio-
mielite, além de reduzir o núme-
ro de não vacinados de crianças e 
adolescentes menores de 15 anos 
de idade e melhorar as cobertu-
ras vacinais, conforme o Calen-
dário Nacional de Vacinação.

“O Brasil se encontra hoje 
com alto risco de reintrodução 
da doença poliomielite, relacio-
nado principalmente às baixas 
coberturas vacinais. Dessa for-
ma, é importante que a popula-
ção vacine as crianças e adoles-
centes para que não tenhamos o 
retorno desta doença que causa 
paralisias irreversíveis e fatais”, 

disse Laiane Graziela, coordena-
dora do Programa de Imuniza-
ção da Secretaria de Saúde Pú-
blica do RN (Sesap).

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, as coberturas vaci-
nais seguem em um processo de 
queda nos últimos anos e, desde 
2019, nenhuma vacina do calen-
dário da criança atingiu a meta 
preconizada. A adoção da estra-
tégia de multivacinação se justi-
fica diante do cenário de baixas 
coberturas vacinais e a reintro-
dução do sarampo, além do risco 
da reintrodução da poliomielite e 
aumento de casos de doenças até 
então controladas.

A exemplo do que ocorre em 
todo o Brasil, no Rio Grande do 
Norte a cobertura vacinal para 
as crianças vem ficando abai-
xo dos 90% preconizados pe-
lo Ministério da Saúde. Para a 
BCG em 2021, foram vacinadas 
81,7% das crianças menores de 
1 ano; em 2022 este número es-
tá em 65,58%. Para a poliomielite 
o percentual de crianças vacina-
das em 2021 foi de 69,88% e, em 

2022, apenas 36,34%. 
Em relação a campanha con-

tra o sarampo realizada no ano 
de 2022, cuja meta era vacinar, de 
forma indiscriminada, todas as 
crianças de 6 meses a menores de 
4 anos, mesmo aquelas já vacina-
das, o alcance da vacinação foi de 

34,16% deste público.
“Enfatizamos que estar vaci-

nado pode significar a diferen-
ça entre estar vivo e saudável ou 
gravemente enfermo ou com 
sequelas deixadas por doenças 
imunopreveníveis”, aconselhou 
a coordenadora.

CONFIRA AS VACINAS 
DA CAMPANHA DE 
MULTIVACINAÇÃO:

VACINAS DO CALENDÁRIO DA 
CRIANÇA ATÉ OS SETE ANOS DE 
IDADE: BCG, Hepatite B, PENTA 
(DTP/Hib/ HB), Polio, Rotaví-
rus, Pneumocócica 10 valente 
(Conjugada), Meningocócica C 
(Conjugada), Febre amarela, 
Tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola- SCR), Tetra viral 
(sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela-SCRV), DTP, Hepatite 
A, Varicela.
VACINAS DO CALENDÁRIO 

DA CRIANÇA A PARTIR DOS 
SETE ANOS DE IDADE E DO 
ADOLESCENTE: Hepatite B, 
Febre amarela, Tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubé-
ola-SCR), Difteria e tétano 
adulto, dTpa, Meningocócica 
ACWY (Conjugada), Menin-
gocócica C (Conjugada), HPV 
quadrivalente, Varicela.

Campanha segue 
até 9 de setembro; 

no RN, a cobertura 
para as crianças vem 

ficando abaixo dos 
90% preconizados 

pelo Ministério 
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Terminado o prazo das Con-
venções, define-se o cenário 
eleitoral. No plano nacional, 

nada parece mudar da radicaliza-
ção atual entre Lula e Bolsonaro. 
Na montagem das estratégias, o 
petista tem sido mais cauteloso e 

evita “bola dividida” para não se 
desgastar. A sua meta é ampliar 
apoios. O presidente dá ênfase 
a área social e promete o auxílio 
emergencial permanente de R$ 
600 reais e reajuste na tabela de 
descontos do IR pessoa física.

Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo

EX-PRESIDENTE. Lula terá contra si maciça campanha apontando 
corrupção no seu governo. A pesquisa Genial/Quaest mostra que para 
49%, o ex-presidente sempre foi inocente e tudo o que aconteceu com 
ele foi uma grande armação, e 36% responderam que ele é culpado e 
deveria estar preso.

PRESIDENTE. Bolsonaro, com mais de 60% de rejeição, atinge a 
pior avaliação a esta altura do mandato, desde a redemocratização. O 
seu maior desgaste, segundo pesquisas, é colocar dúvidas sobre o sis-
tema eletrônico de votação no país. Cerca de 82% da população brasi-
leira confia no sistema de votação e nas urnas eletrônicas

FATO NOVO. No plano estadual, o senador Styvenson Valentim 
confirmou que será candidato ao Governo do RN. Na maioria das pes-
quisas, ele está em segundo lugar. Não se sabe o que acontecerá com 
os times em campo, sobretudo em razão da rejeição da governadora 
Fátima Bezerra, que na pesquisa da 98FM/Data Vero atinge 23.9%. A 
candidata Clorisa Linhares aliou-se ao bolsonarismo e poderá esvaziar 
ainda mais a candidatura de Fábio Dantas.

OSTENTAÇÃO. Na disputa do Senado, o quadro é mais difícil de pre-
ver. Caso seja fator decisivo a montagem de estrutura poderosa de go-
verno, econômica, financeira e política, o eleito será Rogério Marinho. 
O RN nunca assistiu numa eleição, as alianças até de grupos munici-
pais adversários, como aquelas de apoio ao ex-ministro. Ele, entretan-
to, terá que contrariar a máxima de Aluízio Alves, que dizia: “Nunca vi 
senador eleger governador. Só vi governador eleger senador”.

IMPREVISÍVEL. Ainda na disputa do Senado, o ex-prefeito Carlos 
Eduardo, em situações normais, seria o vencedor, pelos dados divul-
gados. Porém, o deputado Rafael Mota poderá surpreender, mostran-
do que “mingau quente se come pelas beiradas e pesquisas se lê nas 
entrelinhas”.

LARGADA. Em relação às eleições de 2022, já se pode afirmar como 
o narrador Fiori Giglioti: “Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo”.

PLANO DE SAÚDE I. Não é 
mais possível esperar uma le-
gislação séria, que regule os 
planos de saúde. Atualmente, 
a preocupação é apenas pro-
teger a estabilidade econômi-
ca dos planos. Sem dúvida im-
portante. Entretanto, os direi-
tos dos usuários, continuam 
negados e suspensos. Abusos 
injustificáveis, sem fiscaliza-
ção do governo.

PLANO DE SAÚDE II. O trata-
mento de saúde não pode espe-
rar. Os planos são considerados 
saúde complementar e, portan-
to, obrigados a obedecerem ao 
princípio constitucional do arti-
go 196: “saúde é direitos de to-
dos”. Caso não possam garantir 
esse princípio, cabe ao poder 
regulatório do estado afastá-los 
do mercado.

BETO ROSADO. Em 2018, o 

deputado Beto Rosado ao regis-
trar-se no TRE declarou ter cor 
branca. Em 2022, informa cor 
parda. Alguma plástica? O MP 
quer saber.

CONFISSÃO. O ministro Ciro 
Nogueira, em entrevista, decla-
rou que o partido do presidente 
Lula só está ganhando em dois 
estados, SP e RN Os candidatos 
que o apoiam estão ganhando 
em Pernambuco, Paraíba, Ma-
ranhão e Pará. Não tem um can-
didato do Lula ganhando em 
outro estado.

PISADA DE BOLA. O presi-
dente decidiu enviar o ministro 
das Relações Exteriores para re-
presentá-lo no último domingo, 
na posse do novo presidente da 
Gustavo Petro. Recusou-se a ir 
pelo eleito ser de esquerda. Co-
lômbia é tradicional parceiro do 
Brasil.

Olho aberto

 CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional para as pessoas que precisam

DIVULGAÇÃO

CVV Natal completa 
40 anos na prestação 
de apoio emocional

O Centro de Valorização da 
Vida de Natal (CVV Na-
tal) está completando 

40 anos de existência. Ao longo 
de quarto décadas, o serviço de 
apoio emocional e prevenção 
do suicídio tem atendido mi-
lhões de pessoas. Inicialmen-
te, o serviço era local, mas 
desde o ano de 2017 atende 
ligações de todo Brasil através 
do número 188. A linha fun-
ciona 24 horas por dia nos 365 
dias do ano. O serviço é gratuito 

e atua com voluntários.
Um dos voluntários é Mar-

celo Pereira, que participou da 
criação do posto do CVV Natal, 
em 1982. “Natal foi o segundo 
posto da região Nordeste. Até 
então, aqui na região, só havia 
CVV em Recife (PE). Naquela 
época, apesar da capital poti-
guar ser uma cidade pequena, 
nós já tínhamos esse propósito 
de valorizar a vida, de nos co-
locarmos à disposição para ou-
vir o que as pessoas têm a dizer 
e desta forma contribuir com o 
apoio emocional”, explica.

Marcelo lembra que ao lon-
go desse tempo, a essência do 
trabalho e atuação do CVV per-
manecem as mesmas. “Acredi-
tamos que falar é a melhor solu-
ção. E o CVV empresta o ‘ouvido’ 
para essa escuta amiga e aco-
lhedora, sem julgamentos nem 
aconselhamentos, sem tempo 
pré-definido e garantindo o sigi-
lo em todos os contatos que são 
feitos”, relata o voluntário.

Atualmente, o CVV Natal 
conta com 41 voluntários, e se-
mestralmente abre inscrições 
do curso para formar novos vo-
luntários. Os interessados de-
vem ter espírito solidário, gostar 
de ouvir as pessoas e ter disponi-
bilidade de 4 horas e meia sema-
nalmente para realizar os plan-
tões. As inscrições podem ser 

feitas a qualquer época, através 
do e-mail natal@cvv.org.br .

O CVV Natal planeja realizar 
o segundo semestre inteiro de 
2022 com comemorações pelos 
40 anos, inicialmente formando 
as novas turmas de voluntários e 
finalizando com um grande en-
contro de voluntários e ex-vo-
luntários no mês de dezembro, 
reunindo, inclusive, os fundado-
res do posto de Natal.

SOBRE O CVV.  O CVV pres-
ta serviço voluntário e gratuito 
de prevenção ao suicídio e apoio 
emocional para todas as pessoas 
que querem e precisam conver-
sar, sob total sigilo. Os atendimen-
tos são realizados por voluntários 
em mais de 120 postos de aten-
dimento pelo telefone 188 (sem 
custo de ligação), ou pelo site 
www.cvv.org.br, via chat e e-mail 
apoioemocional@cvv.org.br .

A entidade realiza também 
ações presenciais, como pales-
tras, Curso de Escutatória e Gru-
pos de Apoio a Sobreviventes do 
Suicídio (GASS) (https://www.
cvv.org.br/cvv-comunidade/).

O CVV é uma entidade fi-
nanceira e administrativamen-
te independente, mantendo-se 
por meio de doações de pesso-
as físicas e jurídicas. Para cola-
borar, acesse https://www.cvv.
org.br/colabore.

CVV Natal planeja 
segundo semestre 
de comemorações, 
formando as 
novas turmas 
de voluntários e 
finalizando com 
um encontro



• Terça-feira, 9 de agosto de 202212 Cidades

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

A Band RN, sai na frente fazendo o primeiro debate com seus pré-candi-
dato a Governo do Estado, o debate muito bem conduzido pela colega 
jornalista Anna Ruth, acredita-se que no horário de 21:00 do domingo, 

a Band bateu recorde de audiência, o debate foi bastante proveitoso, embora 
muitos deixaram de apresentar propostas para criticar o atual governo Fátima 
Bezerra que fez uma excelente explanação do que vem fazendo e se defendeu 
muito bem das muitas acusações que recebeu, que venha mais debates, pois 
isto facilita o eleitor a votar mais consciente, Parabéns a Band!!

DEBATE BAND

BRASIL URGENTE. 
Em nosso programa Bra-
sil Urgente na Band, das 
16:00 as 17:00, de segun-
da a sexta, entrevistamos 
a desembargadora Dra 
Zeneide, que vem fazen-
do um excelente trabalho 
de ressocialização com 
presos que já estejam a 
seis meses para terminar 
o cumprimento da pena, 
esse trabalho já se expan-
diu para 08 cidades, Pa-
rabéns Desembargadora 
Zeneide.

VIOLENCIA. É preci-
so a segurança pública 
reforçar e coibir os cons-
tantes assaltos a postos 
de combustíveis em todo 
o Estado e reduzir o nú-
mero de arrastões em ca-
sas de praias, sítios, gran-
jas, etc…, também proi-
bir a entrada de pessoas 
armadas em qualquer ca-
sa de shows ou eventos.

AUXILIO BRASIL. O Governo do Estado recomenda há mais de 
67 mil pessoas que recebem o Auxílio Brasil, que as mesmas pre-
cisam atualizar o cadastro duas vezes por ano, é só procurar a se-
cretaria de educação, saúde ou assistência social, o cadastro não 
estando atualizado, pode haver a suspensão dos recursos.

CERRO CORÁ. Tradicional 
festival de inverno de Cerro 
Corá, recebeu neste final de se-
mana, mais de 15 mil visitan-
tes, sem dúvidas, foi uma festa 
linda, onde turistas e potigua-
res frequentam a vários anos!!

CAERN. São muitos os bu-
racos com vazamento de água 
por todos os bairros de Natal, 
um dos maiores é na Felizar-
do Moura/Bairro Nordeste, 
por duas vezes dificultando a 
passagem de carro. Sábado à 
noite a obra foi concluída, li-
berando as duas faixas, tirando 
o vazamento de água, faltando 
só o asfalto que não foi posto 
por motivos de chuvas, menos 
mal!

PSDB MULHER. PSDB mu-

lher reuniu centenas de pes-
soas na cidade de Parelhas/RN 
no sábado passado, sobre o te-
ma “Tou com Elas”. Presença 
do Presidente do PSDB, Eze-
quiel Ferreira, Grato pelo con-
vite!

ANIVERSARIO. Domin-
go passado, na BR-304 no sí-
tio Telha B, foi comemorado 
o aniversário de 84 anos do 
Pai do amigo Carlinhos, pro-
prietário da loja Karol Pron-
ta Entrega, loja de confecções 
na nossa querida Zona Norte, 
por problemas de saúde não 
pude comparecer, mas o ami-
go Val esteve me representan-
do e disse que o aniversário foi 
muito bem prestigiado, inclu-
sive com a presença do amigo 
Abidenes. Parabéns!

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Expectativa é ter cobertura de 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos 

RN inicia campanha nacional 
de vacinação contra a pólio 
e atualização da caderneta

Foi iniciada nesta segunda-
-feira 8 a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra Po-

liomielite e Multivacinação para 
Atualização da Caderneta de Va-
cinação da Criança e do Adoles-
cente. A campanha segue até 9 
de setembro de 2022, sendo 20 de 
agosto o dia “D” de divulgação e 
mobilização nacional.

A expectativa é alcançar a co-
bertura vacinal de no mínimo 
95% das crianças de 1 a menores 
de 5 anos de idade contra a polio-
mielite, além de reduzir o núme-
ro de não vacinados de crianças e 
adolescentes menores de 15 anos 
de idade e melhorar as cobertu-
ras vacinais, conforme o Calen-
dário Nacional de Vacinação.

“O Brasil se encontra hoje 
com alto risco de reintrodução 
da doença poliomielite, relacio-
nado principalmente às baixas 
coberturas vacinais. Dessa for-
ma, é importante que a popula-
ção vacine as crianças e adoles-
centes para que não tenhamos o 
retorno desta doença que causa 
paralisias irreversíveis e fatais”, 

disse Laiane Graziela, coordena-
dora do Programa de Imuniza-
ção da Secretaria de Saúde Pú-
blica do RN (Sesap).

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, as coberturas vaci-
nais seguem em um processo de 
queda nos últimos anos e, desde 
2019, nenhuma vacina do calen-
dário da criança atingiu a meta 
preconizada. A adoção da estra-
tégia de multivacinação se justi-
fica diante do cenário de baixas 
coberturas vacinais e a reintro-
dução do sarampo, além do risco 
da reintrodução da poliomielite e 
aumento de casos de doenças até 
então controladas.

A exemplo do que ocorre em 
todo o Brasil, no Rio Grande do 
Norte a cobertura vacinal para 
as crianças vem ficando abai-
xo dos 90% preconizados pe-
lo Ministério da Saúde. Para a 
BCG em 2021, foram vacinadas 
81,7% das crianças menores de 
1 ano; em 2022 este número es-
tá em 65,58%. Para a poliomielite 
o percentual de crianças vacina-
das em 2021 foi de 69,88% e, em 

2022, apenas 36,34%. 
Em relação a campanha con-

tra o sarampo realizada no ano 
de 2022, cuja meta era vacinar, de 
forma indiscriminada, todas as 
crianças de 6 meses a menores de 
4 anos, mesmo aquelas já vacina-
das, o alcance da vacinação foi de 

34,16% deste público.
“Enfatizamos que estar vaci-

nado pode significar a diferen-
ça entre estar vivo e saudável ou 
gravemente enfermo ou com 
sequelas deixadas por doenças 
imunopreveníveis”, aconselhou 
a coordenadora.

CONFIRA AS VACINAS 
DA CAMPANHA DE 
MULTIVACINAÇÃO:

VACINAS DO CALENDÁRIO DA 
CRIANÇA ATÉ OS SETE ANOS DE 
IDADE: BCG, Hepatite B, PENTA 
(DTP/Hib/ HB), Polio, Rotaví-
rus, Pneumocócica 10 valente 
(Conjugada), Meningocócica C 
(Conjugada), Febre amarela, 
Tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola- SCR), Tetra viral 
(sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela-SCRV), DTP, Hepatite 
A, Varicela.
VACINAS DO CALENDÁRIO 

DA CRIANÇA A PARTIR DOS 
SETE ANOS DE IDADE E DO 
ADOLESCENTE: Hepatite B, 
Febre amarela, Tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubé-
ola-SCR), Difteria e tétano 
adulto, dTpa, Meningocócica 
ACWY (Conjugada), Menin-
gocócica C (Conjugada), HPV 
quadrivalente, Varicela.

Campanha segue 
até 9 de setembro; 

no RN, a cobertura 
para as crianças vem 

ficando abaixo dos 
90% preconizados 

pelo Ministério 
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Terminado o prazo das Con-
venções, define-se o cenário 
eleitoral. No plano nacional, 

nada parece mudar da radicaliza-
ção atual entre Lula e Bolsonaro. 
Na montagem das estratégias, o 
petista tem sido mais cauteloso e 

evita “bola dividida” para não se 
desgastar. A sua meta é ampliar 
apoios. O presidente dá ênfase 
a área social e promete o auxílio 
emergencial permanente de R$ 
600 reais e reajuste na tabela de 
descontos do IR pessoa física.

Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo

EX-PRESIDENTE. Lula terá contra si maciça campanha apontando 
corrupção no seu governo. A pesquisa Genial/Quaest mostra que para 
49%, o ex-presidente sempre foi inocente e tudo o que aconteceu com 
ele foi uma grande armação, e 36% responderam que ele é culpado e 
deveria estar preso.

PRESIDENTE. Bolsonaro, com mais de 60% de rejeição, atinge a 
pior avaliação a esta altura do mandato, desde a redemocratização. O 
seu maior desgaste, segundo pesquisas, é colocar dúvidas sobre o sis-
tema eletrônico de votação no país. Cerca de 82% da população brasi-
leira confia no sistema de votação e nas urnas eletrônicas

FATO NOVO. No plano estadual, o senador Styvenson Valentim 
confirmou que será candidato ao Governo do RN. Na maioria das pes-
quisas, ele está em segundo lugar. Não se sabe o que acontecerá com 
os times em campo, sobretudo em razão da rejeição da governadora 
Fátima Bezerra, que na pesquisa da 98FM/Data Vero atinge 23.9%. A 
candidata Clorisa Linhares aliou-se ao bolsonarismo e poderá esvaziar 
ainda mais a candidatura de Fábio Dantas.

OSTENTAÇÃO. Na disputa do Senado, o quadro é mais difícil de pre-
ver. Caso seja fator decisivo a montagem de estrutura poderosa de go-
verno, econômica, financeira e política, o eleito será Rogério Marinho. 
O RN nunca assistiu numa eleição, as alianças até de grupos munici-
pais adversários, como aquelas de apoio ao ex-ministro. Ele, entretan-
to, terá que contrariar a máxima de Aluízio Alves, que dizia: “Nunca vi 
senador eleger governador. Só vi governador eleger senador”.

IMPREVISÍVEL. Ainda na disputa do Senado, o ex-prefeito Carlos 
Eduardo, em situações normais, seria o vencedor, pelos dados divul-
gados. Porém, o deputado Rafael Mota poderá surpreender, mostran-
do que “mingau quente se come pelas beiradas e pesquisas se lê nas 
entrelinhas”.

LARGADA. Em relação às eleições de 2022, já se pode afirmar como 
o narrador Fiori Giglioti: “Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo”.

PLANO DE SAÚDE I. Não é 
mais possível esperar uma le-
gislação séria, que regule os 
planos de saúde. Atualmente, 
a preocupação é apenas pro-
teger a estabilidade econômi-
ca dos planos. Sem dúvida im-
portante. Entretanto, os direi-
tos dos usuários, continuam 
negados e suspensos. Abusos 
injustificáveis, sem fiscaliza-
ção do governo.

PLANO DE SAÚDE II. O trata-
mento de saúde não pode espe-
rar. Os planos são considerados 
saúde complementar e, portan-
to, obrigados a obedecerem ao 
princípio constitucional do arti-
go 196: “saúde é direitos de to-
dos”. Caso não possam garantir 
esse princípio, cabe ao poder 
regulatório do estado afastá-los 
do mercado.

BETO ROSADO. Em 2018, o 

deputado Beto Rosado ao regis-
trar-se no TRE declarou ter cor 
branca. Em 2022, informa cor 
parda. Alguma plástica? O MP 
quer saber.

CONFISSÃO. O ministro Ciro 
Nogueira, em entrevista, decla-
rou que o partido do presidente 
Lula só está ganhando em dois 
estados, SP e RN Os candidatos 
que o apoiam estão ganhando 
em Pernambuco, Paraíba, Ma-
ranhão e Pará. Não tem um can-
didato do Lula ganhando em 
outro estado.

PISADA DE BOLA. O presi-
dente decidiu enviar o ministro 
das Relações Exteriores para re-
presentá-lo no último domingo, 
na posse do novo presidente da 
Gustavo Petro. Recusou-se a ir 
pelo eleito ser de esquerda. Co-
lômbia é tradicional parceiro do 
Brasil.

Olho aberto

 CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional para as pessoas que precisam

DIVULGAÇÃO

CVV Natal completa 
40 anos na prestação 
de apoio emocional

O Centro de Valorização da 
Vida de Natal (CVV Na-
tal) está completando 

40 anos de existência. Ao longo 
de quarto décadas, o serviço de 
apoio emocional e prevenção 
do suicídio tem atendido mi-
lhões de pessoas. Inicialmen-
te, o serviço era local, mas 
desde o ano de 2017 atende 
ligações de todo Brasil através 
do número 188. A linha fun-
ciona 24 horas por dia nos 365 
dias do ano. O serviço é gratuito 

e atua com voluntários.
Um dos voluntários é Mar-

celo Pereira, que participou da 
criação do posto do CVV Natal, 
em 1982. “Natal foi o segundo 
posto da região Nordeste. Até 
então, aqui na região, só havia 
CVV em Recife (PE). Naquela 
época, apesar da capital poti-
guar ser uma cidade pequena, 
nós já tínhamos esse propósito 
de valorizar a vida, de nos co-
locarmos à disposição para ou-
vir o que as pessoas têm a dizer 
e desta forma contribuir com o 
apoio emocional”, explica.

Marcelo lembra que ao lon-
go desse tempo, a essência do 
trabalho e atuação do CVV per-
manecem as mesmas. “Acredi-
tamos que falar é a melhor solu-
ção. E o CVV empresta o ‘ouvido’ 
para essa escuta amiga e aco-
lhedora, sem julgamentos nem 
aconselhamentos, sem tempo 
pré-definido e garantindo o sigi-
lo em todos os contatos que são 
feitos”, relata o voluntário.

Atualmente, o CVV Natal 
conta com 41 voluntários, e se-
mestralmente abre inscrições 
do curso para formar novos vo-
luntários. Os interessados de-
vem ter espírito solidário, gostar 
de ouvir as pessoas e ter disponi-
bilidade de 4 horas e meia sema-
nalmente para realizar os plan-
tões. As inscrições podem ser 

feitas a qualquer época, através 
do e-mail natal@cvv.org.br .

O CVV Natal planeja realizar 
o segundo semestre inteiro de 
2022 com comemorações pelos 
40 anos, inicialmente formando 
as novas turmas de voluntários e 
finalizando com um grande en-
contro de voluntários e ex-vo-
luntários no mês de dezembro, 
reunindo, inclusive, os fundado-
res do posto de Natal.

SOBRE O CVV.  O CVV pres-
ta serviço voluntário e gratuito 
de prevenção ao suicídio e apoio 
emocional para todas as pessoas 
que querem e precisam conver-
sar, sob total sigilo. Os atendimen-
tos são realizados por voluntários 
em mais de 120 postos de aten-
dimento pelo telefone 188 (sem 
custo de ligação), ou pelo site 
www.cvv.org.br, via chat e e-mail 
apoioemocional@cvv.org.br .

A entidade realiza também 
ações presenciais, como pales-
tras, Curso de Escutatória e Gru-
pos de Apoio a Sobreviventes do 
Suicídio (GASS) (https://www.
cvv.org.br/cvv-comunidade/).

O CVV é uma entidade fi-
nanceira e administrativamen-
te independente, mantendo-se 
por meio de doações de pesso-
as físicas e jurídicas. Para cola-
borar, acesse https://www.cvv.
org.br/colabore.

CVV Natal planeja 
segundo semestre 
de comemorações, 
formando as 
novas turmas 
de voluntários e 
finalizando com 
um encontro
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Solenidade foi marcada por apresentações culturais dos artistas são-gonçalenses

Andrezza Franceschini e Lucas Oliveira mostraram algumas sinalizações

A Prefeitura de Ceará-Mirim 
iniciou nesta segunda-fei-
ra 8 o recadastramento 

anual de servidores ativos, está-
veis e efetivos do município. A 
atualização dos dados é essencial 
para atender as necessidades de 

reorganização administrativa da 
cidade, e instituir normas de atu-
alização e consolidação do Ca-
dastro Nacional de Informações 
Sociais dos Regimes Próprios da 
Previdência Social. O processo 
será coordenado pela Comissão 

08/08 a 12/08/2022: A – B – C – D;
15/08 a 19/08/2022: E – F – G – H – I;
22/08 a 26/08/2022: J – K – L;
29/08 a 02/09/2022: M;
05/09 a 06/09 e 08/09 a 09/09/2022: N – O – P – Q – R;
12/09 a 16//09/2022: S-T-U-V-W-X-Y-Z

Acesso ao formulário na página da Prefeitura: https://cearamirim.
rn.gov.br/prefeitura-inicia-recadastramento-de-servidores-no-proxi-
mo-dia-8-de-agosto/

PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Ceará-Mirim: 
Servidores passam
por recadastramento

Funcionalismo

Cultura

Prefeito Eraldo assina 
ordem de serviço para 
reforma do Teatro Municipal

Temporária de Comissão de Atu-
alização Cadastral.

Fica estabelecido como o lo-
cal para a apresentação do servi-
dor, munido dos documentos de 

que trata este Decreto, a Sede da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração – Setor Recepção, loca-
lizado à Rua Heráclito Vilar, 700 – 
Centro, Ceará –Mirim /RN.

O recadastramento também 
se aplica aos servidores lotados 
provisoriamente, permutados e/
ou cedidos em outras instituições 
públicas municipais, estaduais 
ou federais, ou que se encontram 
afastados ou licenciados. Os ser-
vidores da Secretaria Municipal 
de Educação Básica, por terem 
realizado o recadastramento de 
que trata a Portaria nº 02, de 20 
de janeiro de 2021, deverão fazer 
recadastramento complemen-
tar, juntando os seguintes docu-
mentos: Foto a ser capturada in 
loco; CNIS DETALHADO (Cadas-
tro Nacional de Informações So-
ciais), acessível através do Portal 
ou aplicativo MEU INSS.

O prefeito Eraldo assinou a 
ordem de serviço para a 
reforma do Teatro Munici-

pal Poti Cavalcanti, em São Gon-
çalo do Amarante-RN. A soleni-
dade foi marcada por emoção, 
apresentações culturais dos artis-
tas são-gonçalenses e pelo com-
prometimento do gestor com a 
cultura da cidade.

O evento iniciou com apre-
sentação artística do diretor do 
teatro, Gleydson Almeida, que, 
emocionado, falou sobre a ne-
cessidade da reforma do espaço 
para os artistas de São Gonçalo, 
do quanto ele representa para 
a cultura, não só da cidade, mas 
de todo estado e de como arte es-
tá inserida na vida da população. 

“A cultura está dentro de nós, ela 
corre nas nossas veias. Arte é re-
sistência”, disse.

Diversos artistas do municí-
pio participaram da assinatura da 
ordem de serviço. O presidente 

da Fundação Cultural Dona Mi-
litana, Josenildo Campos, lembra 
a importância deles estarem pre-
sentes no momento. “Estar jun-
to nesta casa é dizer que a gente 
acredita na cultura, acredita na 
gestão”, disse. Ele ressaltou ainda 
que é necessário aproximar o tea-
tro da escola.

“Nós vamos fazer muito mais 
pela cultura. Nós queremos le-
vá-la para as escolas. E não tem 
outra forma mais fácil, mais ba-
rata, mais urgente e mais eficien-
te de combater a violência que 
não seja através da arte, cultura 
e esporte”, destacou. Eraldo ain-
da falou sobre as ações pensadas 
para cultura municipal e do em-
penho para que ela seja ainda 
mais conhecida, reverenciada e 
repassada às gerações.

Escolas de Parnamirim
recebem ações sobre 
educação no trânsito

Agentes realizam uma série 
de visitas às escolas da rede 
municipal de Parnamirim 
com o objetivo de orientar 

alunos e professores 
sobre a questão da 

educação no trânsito

A Prefeitura de Parnamirim, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Mo-

bilidade Urbana (Sesdem) vem 
realizando uma série de visitas às 
escolas da rede municipal com o 
objetivo de orientar alunos e pro-
fessores sobre a questão da edu-
cação no trânsito. Na última sex-
ta-feira 5, agentes da secretaria es-
tiveram no Centro Infantil Etenize 
Xavier da Silva Ângelo, no bairro de 
Passagem de Areia, levando orien-
tações à comunidade escolar.

O projeto faz parte da Coor-
denação de Trânsito da secretaria 
e tem como foco principal levar 

informação para as crianças, for-
mando futuros motoristas mais 
conscientes e responsáveis no que 
diz respeito à mobilidade urbana.

Andrezza Franceschini, coor-
denadora de trânsito, e o agente 
de trânsito Lucas Oliveira falaram 
sobre a importância de se respei-
tar a faixa de trânsito, além de 
apresentarem noções sobre sina-
lização, explicando o significado 
das cores dos semáforos.“É mui-
to importante orientar essas 
crianças desde cedo, pois além 
de elas serem os motoristas do 
futuro, elas podem se tornar 
multiplicadores desse tipo de 

conhecimento, podendo orien-
tar pais e familiares”, destacou 
Andrezza.

O projeto da Sesdem foi de 
encontro a outro projeto desen-
volvido pela própria unidade es-
colar. Rosalva Brazão, coordena-
dora pedagógica do CEMEI expli-
ca que percebeu nos alunos mui-
ta curiosidade sobre as questões 
relacionadas ao trânsito.

Dessa forma e atenta às in-
dagações dos pequenos, a escola 
desenvolveu o projeto intitulado 
de “Carona com o nível 4, vamos 
aprender?”, cujo objetivo é cons-
cientizar os alunos sobre o tema.

Ao longo de quatro meses os 
alunos participaram de ativida-
des com o tema do trânsito, in-
cluindo uma visita a uma oficina 
mecânica para mostrar aos alu-
nos como é o funcionamento de 
um carro. “Essa palestra de hoje 
é a culminância dessas ativida-
des, e justamente por esse motivo 
decidimos convidar também os 
pais dos alunos, pois assim o co-
nhecimento se dá de forma mais 
abrangente”, explicou.
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. ALFONSO PENAS PARIENTE, espanhol, casado, arquiteto, portador do RNM n° F077677-3, inscrito 
sob o CPF/MF n° 097.838.281-18, e a Sra. SANTINA BORGES LEAL DE LIMA, brasileira, casada, funcionária Pública, 
portadora do RG n° 3.310.207, inscrita sob o CPF/MF n° 048.374.963-00, ambos, residentes e domiciliados na Rua 
Rodrigo Carvalho, n° 846, apto. 104-B. Urbano, São João do Piauí – PI, CEP: 64.760-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Batinga, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.002,82m² (dois mil e dois metros e oitenta e dois decímetros quadrados), imóvel Sem cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Com as seguintes características; Ao Sul, do ponto M01 ao M02 com 
25.82 m, com a Rua Batinga; Ao Oeste, do ponto M02 ao M03 com 77.45 m, com o Sr. Romildo Alves da Silva; Ao Norte, 
do ponto M03 ao M04 com 25.63 m, com o Sr. Romildo Alves da Silva; Ao Leste, do ponto M04 ao M01 com 78.27 m, com 
a Sra. María de Fátima da Silva. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 370.512,70. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Romildo Alves da Silva, a Sra. Maria de Fatima da 
Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. DANIEL HENRIQUE GIL VIEIRA, brasileiro, em união estável, biólogo, portador da cédula de identidade 
n° 33.399.963-0, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 313.170.628-76, e, a Sra. GERALDINE VITORIO, brasileira, em união 
estável, do lar, portadora da cédula de identidade n° 1062176506, e, inscrita no CPF/MF sob o n° 818.273.260-34, ambos, 
residentes e domiciliados na Av. Antônio Florêncio, s/n, Prox. ao Sant. Ecológico de Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, 
Natal/RN.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano com acesso pela Av. Antônio Florêncio, s/n, Prox. ao Sant. Ecológico de Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, com 3.333,37m² (três mil, trezentos e trinta e três metros e trinta e sete decímetros 
quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0201.029.01.0094.0000.2 e sequencial de n° 1.010084.9 junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E61 P 
0001, de coordenadas N 9.311.339,04m, e E 271.269,96m, deste, segue com azimute de 150°19'29" e distância de 
37,61m, confrontando neste trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0002, de coordenadas N 
9.311.306,36m, e E 271.288,58m; deste, segue com azimute de 241°27'40" e distância de 88,80m, confrontando neste 
trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0003, de coordenadas N 9.311.263,93m, e E 271.210,56m; 
deste, segue com  azimute de 340°45'03" e distância de 4,50m, confrontando neste trecho com ACESSO - até o vértice 
E61 P 0004, de coordenadas N 9.311.268,18m, e E 271.209,08m; deste, segue com azimute de 340°56'21" e distância de 
8,88m, confrontando neste trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0005, de coordenadas N 
9.311.276,57m, e E 271.206,18m; deste, segue com azimute de 336°11'44" e distância de 26,90m, confrontando neste 
trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0006, de coordenadas N 9.311.301,18m, e E 271.195,33m; 
deste, segue com azimute de 63°06'22" e distância de 83,68m, confrontando neste trecho com FRANCISCO JOSÉ 
OSORIO GIÃO - até o vértice E61 P 0001, de coordenadas N 9.311.339,04m, e E 271.269,96m; ponto inicial da descrição 
deste perímetro.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. Os requerentes 
alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco José Osório Gião, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A empresa Brascon Gestão Ambiental LTDA, CNPJ. 18.142.479/0001-66, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação 
da Licença de Operação para Coleta, Transporte e Tratamento (incineração e esterilização) de resíduos 
industriais e resíduos de serviço de saúde, da sua Unidade, localizada na Av. Eustáquio Alves Farias, s/n, 
Centro, município de São Gonçalo do Amarante – RN. 
 

Adalys de Queiroz Falcão Aquino 
Representante Legal 

  
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

B R G DINIZ CNPJ: 37.195.676/0001-98, torna público que esta requerendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMUR, licença de Regularização de Operação – LRO para comercio de 
madeiras sem beneficiamento, localizada na Av. Brigadeiro Trompwsky, 447, Monte Castelo – município 
Parnamirim – estado do rio grande do norte. 

Brayon Romildo Gurgel Diniz– Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
Caliman Agrícola RN S/A., CNPJ 04.570.179-1000/73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de Operação – LO 
para operação das atividades de produção de agricultura irrigada, em 273,30 ha para cultivo de mamão, coco e 
macaxeira, localizado em terras da Fazenda Santa Luzia, situada no município de Pureza/RN. 
 

CALIMAN AGRÍCOLA RN S/A 
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Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

VENTOS DE SANTA TEREZA 07 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.020.274/0001-52. JUCERN/NIRE nº 24300013914
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h30, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa 
Tereza 01 Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 07 
Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de 
Santa Tereza 01 Energias Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido 
Tereza 01 (conforme abaixo definido) pela Companhia (“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação 
Tereza 01”, respectivamente).  2. Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e 
Avaliações Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação 
(“Avaliadora”). 3. Aprovar o laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da Tereza 01, a ser 
incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação Tereza 01 (“Acervo Cindido Tereza 01”), com base no 
balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021. 4. Aprovar a Operação Tereza 01, nos termos 
do Protocolo e Justificação Tereza 01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 
01, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 123.837,65, mediante 
a emissão de 123.837 ações pela Companhia, passando o capital social da Companhia de R$322.674,00, 
representado por 322.674 ações ordinárias para R$446.511,65 representado por 446.511 ações, sendo 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em razão dos aumentos do capital social da Companhia 
aprovados nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 5. Aprovar a autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, 
de todas as medidas necessárias à consumação da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e 
quaisquer atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias 
aprovadas nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 31/01/2022. Mesa: 
Denis Scarpato - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade.  
CNPJ/ME nº 37.020.274/0001-52. JUCERN/NIRE nº 24300013914. Registrada sob o nº 20220264392 em 
15/06/22, por Denys de Miranda Barreto - secretário geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº007/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 25 de Agosto de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, em diversas 
Ruas da Zona Urbana do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 
147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas 
legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua 
João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, 
das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes. Matéria 
Republicada por ter saído, no https://agorarn.com.br/ no dia 6 de agosto de 2022, EDIÇÃO Nº 
1.392, Pagina 10, com incorreção no original.

Felipe Guerra/RN, 05 de Agosto de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 405.110/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar n° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 13 de setembro de 
2022, às 08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a Concorrência nº 003/2022, visando a Cessão de uso, a 
título oneroso dos boxes do açougue e mercado público no Município de Jardim do 
Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo 
Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, 
Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-
feira e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 
3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de agosto de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: JOSILENE DIOSINIA DE AZEVEDO LIMA, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 030.372.174-05; OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a 
elaboração dos lanches ou refeições que serão fornecidos na alimentação escolar, 
destinados aos alunos matriculados nas Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido 
ou presencial conforme legislação vigente; DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2022; 
VIGÊNCIA: 08 de Agosto de 2022 e termo final em 08 de Agosto de 2023; MODALIDADE 
LICITATÓRIA: Chamada Pública; VALOR DO CONTRATO: R$ 7.464,50 (Sete mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); SUBSCRITORES: 
Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 241.474.343-00 – pelo Contratante e 
Josilene Diosinia de Azevedo Lima, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.372.174-05– pela 
Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de agosto de 2022.
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

Fiscalização

CREF16-RN 
autua 70 
academias 
por falta de 
registro

O Conselho Regional de 
Educação Física da 16ª 
Região (CREF16-RN) di-

vulgou os resultados das ações 
desenvolvidas no primeiro se-
mestre deste ano no RN. De 
acordo com o relatório da ins-
tituição, foram realizadas mais 
de 700 ações de fiscalização 
às academias e escolas do Es-
tado. O número corresponde 
ao relatório apresentado pelo 
Departamento de Orientação 
e Fiscalização do CREF16/RN.

De janeiro a junho deste 
ano, o Conselho realizou um 
total de 715 ações de fiscaliza-
ção em 51 municípios do Es-
tado, sendo que 5 pessoas ju-
rídicas foram interditadas e 70 
academias autuadas por au-
sência de registro.

Entre as irregularidades 
constatadas, a mais recorrente 
foi a presença de pessoas não 
habilitadas atuando como Pro-
fissionais da Educação Física 
nos estabelecimentos, bem co-
mo credenciamento de pessoa 
jurídica com prazo de valida-
de vencido. “Quando falamos 
em Profissional estamos falan-
do do graduado ou licenciado 
que é devidamente registrado 
no CREF16/RN. Na ausência 
do registro, o exercício da ativi-
dade é totalmente ilegal”, infor-
ma Franklin Deweskley Soares 
(CREF 001228-G/RN), presiden-
te da Comissão de Orientação e 
Fiscalização do CREF16/RN.

“A função do Conselho é 
orientar e fiscalizar os Profis-
sionais de Educação Física e 
os estabelecimentos. Contudo, 
além disso, nós prezamos pelo 
bem-estar da população. Ga-
rantir o funcionamento corre-
to de academias, bem como a 
atividade regular do profissio-
nal, é garantir a saúde das pes-
soas”, enfatizou Franklin.

Vale lembrar que, de acordo 
com o art. 171 do Código Penal, 
ao se passar por professor de 
musculação, por exemplo, ou 
exercer atividade sem registro 
junto ao CREF16/RN, a pessoa 
obtém vantagem ilícita. Dessa 
forma, comete crime com pena 
de 1 a 5 anos de reclusão e mul-
ta. Além disso, o indivíduo tam-
bém viola o artigo 47 da Lei das 
Contravenções Penais, com pe-
na de prisão simples, podendo 
variar de quinze dias a três me-
ses, ou multa.
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Solenidade foi marcada por apresentações culturais dos artistas são-gonçalenses

Andrezza Franceschini e Lucas Oliveira mostraram algumas sinalizações

A Prefeitura de Ceará-Mirim 
iniciou nesta segunda-fei-
ra 8 o recadastramento 

anual de servidores ativos, está-
veis e efetivos do município. A 
atualização dos dados é essencial 
para atender as necessidades de 

reorganização administrativa da 
cidade, e instituir normas de atu-
alização e consolidação do Ca-
dastro Nacional de Informações 
Sociais dos Regimes Próprios da 
Previdência Social. O processo 
será coordenado pela Comissão 

08/08 a 12/08/2022: A – B – C – D;
15/08 a 19/08/2022: E – F – G – H – I;
22/08 a 26/08/2022: J – K – L;
29/08 a 02/09/2022: M;
05/09 a 06/09 e 08/09 a 09/09/2022: N – O – P – Q – R;
12/09 a 16//09/2022: S-T-U-V-W-X-Y-Z

Acesso ao formulário na página da Prefeitura: https://cearamirim.
rn.gov.br/prefeitura-inicia-recadastramento-de-servidores-no-proxi-
mo-dia-8-de-agosto/

PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Ceará-Mirim: 
Servidores passam
por recadastramento

Funcionalismo

Cultura

Prefeito Eraldo assina 
ordem de serviço para 
reforma do Teatro Municipal

Temporária de Comissão de Atu-
alização Cadastral.

Fica estabelecido como o lo-
cal para a apresentação do servi-
dor, munido dos documentos de 

que trata este Decreto, a Sede da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração – Setor Recepção, loca-
lizado à Rua Heráclito Vilar, 700 – 
Centro, Ceará –Mirim /RN.

O recadastramento também 
se aplica aos servidores lotados 
provisoriamente, permutados e/
ou cedidos em outras instituições 
públicas municipais, estaduais 
ou federais, ou que se encontram 
afastados ou licenciados. Os ser-
vidores da Secretaria Municipal 
de Educação Básica, por terem 
realizado o recadastramento de 
que trata a Portaria nº 02, de 20 
de janeiro de 2021, deverão fazer 
recadastramento complemen-
tar, juntando os seguintes docu-
mentos: Foto a ser capturada in 
loco; CNIS DETALHADO (Cadas-
tro Nacional de Informações So-
ciais), acessível através do Portal 
ou aplicativo MEU INSS.

O prefeito Eraldo assinou a 
ordem de serviço para a 
reforma do Teatro Munici-

pal Poti Cavalcanti, em São Gon-
çalo do Amarante-RN. A soleni-
dade foi marcada por emoção, 
apresentações culturais dos artis-
tas são-gonçalenses e pelo com-
prometimento do gestor com a 
cultura da cidade.

O evento iniciou com apre-
sentação artística do diretor do 
teatro, Gleydson Almeida, que, 
emocionado, falou sobre a ne-
cessidade da reforma do espaço 
para os artistas de São Gonçalo, 
do quanto ele representa para 
a cultura, não só da cidade, mas 
de todo estado e de como arte es-
tá inserida na vida da população. 

“A cultura está dentro de nós, ela 
corre nas nossas veias. Arte é re-
sistência”, disse.

Diversos artistas do municí-
pio participaram da assinatura da 
ordem de serviço. O presidente 

da Fundação Cultural Dona Mi-
litana, Josenildo Campos, lembra 
a importância deles estarem pre-
sentes no momento. “Estar jun-
to nesta casa é dizer que a gente 
acredita na cultura, acredita na 
gestão”, disse. Ele ressaltou ainda 
que é necessário aproximar o tea-
tro da escola.

“Nós vamos fazer muito mais 
pela cultura. Nós queremos le-
vá-la para as escolas. E não tem 
outra forma mais fácil, mais ba-
rata, mais urgente e mais eficien-
te de combater a violência que 
não seja através da arte, cultura 
e esporte”, destacou. Eraldo ain-
da falou sobre as ações pensadas 
para cultura municipal e do em-
penho para que ela seja ainda 
mais conhecida, reverenciada e 
repassada às gerações.

Escolas de Parnamirim
recebem ações sobre 
educação no trânsito

Agentes realizam uma série 
de visitas às escolas da rede 
municipal de Parnamirim 
com o objetivo de orientar 

alunos e professores 
sobre a questão da 

educação no trânsito

A Prefeitura de Parnamirim, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Mo-

bilidade Urbana (Sesdem) vem 
realizando uma série de visitas às 
escolas da rede municipal com o 
objetivo de orientar alunos e pro-
fessores sobre a questão da edu-
cação no trânsito. Na última sex-
ta-feira 5, agentes da secretaria es-
tiveram no Centro Infantil Etenize 
Xavier da Silva Ângelo, no bairro de 
Passagem de Areia, levando orien-
tações à comunidade escolar.

O projeto faz parte da Coor-
denação de Trânsito da secretaria 
e tem como foco principal levar 

informação para as crianças, for-
mando futuros motoristas mais 
conscientes e responsáveis no que 
diz respeito à mobilidade urbana.

Andrezza Franceschini, coor-
denadora de trânsito, e o agente 
de trânsito Lucas Oliveira falaram 
sobre a importância de se respei-
tar a faixa de trânsito, além de 
apresentarem noções sobre sina-
lização, explicando o significado 
das cores dos semáforos.“É mui-
to importante orientar essas 
crianças desde cedo, pois além 
de elas serem os motoristas do 
futuro, elas podem se tornar 
multiplicadores desse tipo de 

conhecimento, podendo orien-
tar pais e familiares”, destacou 
Andrezza.

O projeto da Sesdem foi de 
encontro a outro projeto desen-
volvido pela própria unidade es-
colar. Rosalva Brazão, coordena-
dora pedagógica do CEMEI expli-
ca que percebeu nos alunos mui-
ta curiosidade sobre as questões 
relacionadas ao trânsito.

Dessa forma e atenta às in-
dagações dos pequenos, a escola 
desenvolveu o projeto intitulado 
de “Carona com o nível 4, vamos 
aprender?”, cujo objetivo é cons-
cientizar os alunos sobre o tema.

Ao longo de quatro meses os 
alunos participaram de ativida-
des com o tema do trânsito, in-
cluindo uma visita a uma oficina 
mecânica para mostrar aos alu-
nos como é o funcionamento de 
um carro. “Essa palestra de hoje 
é a culminância dessas ativida-
des, e justamente por esse motivo 
decidimos convidar também os 
pais dos alunos, pois assim o co-
nhecimento se dá de forma mais 
abrangente”, explicou.
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. ALFONSO PENAS PARIENTE, espanhol, casado, arquiteto, portador do RNM n° F077677-3, inscrito 
sob o CPF/MF n° 097.838.281-18, e a Sra. SANTINA BORGES LEAL DE LIMA, brasileira, casada, funcionária Pública, 
portadora do RG n° 3.310.207, inscrita sob o CPF/MF n° 048.374.963-00, ambos, residentes e domiciliados na Rua 
Rodrigo Carvalho, n° 846, apto. 104-B. Urbano, São João do Piauí – PI, CEP: 64.760-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Batinga, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.002,82m² (dois mil e dois metros e oitenta e dois decímetros quadrados), imóvel Sem cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Com as seguintes características; Ao Sul, do ponto M01 ao M02 com 
25.82 m, com a Rua Batinga; Ao Oeste, do ponto M02 ao M03 com 77.45 m, com o Sr. Romildo Alves da Silva; Ao Norte, 
do ponto M03 ao M04 com 25.63 m, com o Sr. Romildo Alves da Silva; Ao Leste, do ponto M04 ao M01 com 78.27 m, com 
a Sra. María de Fátima da Silva. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 370.512,70. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Romildo Alves da Silva, a Sra. Maria de Fatima da 
Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. DANIEL HENRIQUE GIL VIEIRA, brasileiro, em união estável, biólogo, portador da cédula de identidade 
n° 33.399.963-0, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 313.170.628-76, e, a Sra. GERALDINE VITORIO, brasileira, em união 
estável, do lar, portadora da cédula de identidade n° 1062176506, e, inscrita no CPF/MF sob o n° 818.273.260-34, ambos, 
residentes e domiciliados na Av. Antônio Florêncio, s/n, Prox. ao Sant. Ecológico de Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, 
Natal/RN.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano com acesso pela Av. Antônio Florêncio, s/n, Prox. ao Sant. Ecológico de Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, com 3.333,37m² (três mil, trezentos e trinta e três metros e trinta e sete decímetros 
quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0201.029.01.0094.0000.2 e sequencial de n° 1.010084.9 junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E61 P 
0001, de coordenadas N 9.311.339,04m, e E 271.269,96m, deste, segue com azimute de 150°19'29" e distância de 
37,61m, confrontando neste trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0002, de coordenadas N 
9.311.306,36m, e E 271.288,58m; deste, segue com azimute de 241°27'40" e distância de 88,80m, confrontando neste 
trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0003, de coordenadas N 9.311.263,93m, e E 271.210,56m; 
deste, segue com  azimute de 340°45'03" e distância de 4,50m, confrontando neste trecho com ACESSO - até o vértice 
E61 P 0004, de coordenadas N 9.311.268,18m, e E 271.209,08m; deste, segue com azimute de 340°56'21" e distância de 
8,88m, confrontando neste trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0005, de coordenadas N 
9.311.276,57m, e E 271.206,18m; deste, segue com azimute de 336°11'44" e distância de 26,90m, confrontando neste 
trecho com DAVID MAURICE HASSETT - até o vértice E61 P 0006, de coordenadas N 9.311.301,18m, e E 271.195,33m; 
deste, segue com azimute de 63°06'22" e distância de 83,68m, confrontando neste trecho com FRANCISCO JOSÉ 
OSORIO GIÃO - até o vértice E61 P 0001, de coordenadas N 9.311.339,04m, e E 271.269,96m; ponto inicial da descrição 
deste perímetro.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. Os requerentes 
alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco José Osório Gião, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A empresa Brascon Gestão Ambiental LTDA, CNPJ. 18.142.479/0001-66, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação 
da Licença de Operação para Coleta, Transporte e Tratamento (incineração e esterilização) de resíduos 
industriais e resíduos de serviço de saúde, da sua Unidade, localizada na Av. Eustáquio Alves Farias, s/n, 
Centro, município de São Gonçalo do Amarante – RN. 
 

Adalys de Queiroz Falcão Aquino 
Representante Legal 

  
PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

B R G DINIZ CNPJ: 37.195.676/0001-98, torna público que esta requerendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMUR, licença de Regularização de Operação – LRO para comercio de 
madeiras sem beneficiamento, localizada na Av. Brigadeiro Trompwsky, 447, Monte Castelo – município 
Parnamirim – estado do rio grande do norte. 

Brayon Romildo Gurgel Diniz– Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
Caliman Agrícola RN S/A., CNPJ 04.570.179-1000/73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de Operação – LO 
para operação das atividades de produção de agricultura irrigada, em 273,30 ha para cultivo de mamão, coco e 
macaxeira, localizado em terras da Fazenda Santa Luzia, situada no município de Pureza/RN. 
 

CALIMAN AGRÍCOLA RN S/A 
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Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

VENTOS DE SANTA TEREZA 07 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.020.274/0001-52. JUCERN/NIRE nº 24300013914
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h30, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa 
Tereza 01 Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 07 
Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de 
Santa Tereza 01 Energias Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido 
Tereza 01 (conforme abaixo definido) pela Companhia (“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação 
Tereza 01”, respectivamente).  2. Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e 
Avaliações Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação 
(“Avaliadora”). 3. Aprovar o laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da Tereza 01, a ser 
incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação Tereza 01 (“Acervo Cindido Tereza 01”), com base no 
balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021. 4. Aprovar a Operação Tereza 01, nos termos 
do Protocolo e Justificação Tereza 01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 
01, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 123.837,65, mediante 
a emissão de 123.837 ações pela Companhia, passando o capital social da Companhia de R$322.674,00, 
representado por 322.674 ações ordinárias para R$446.511,65 representado por 446.511 ações, sendo 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em razão dos aumentos do capital social da Companhia 
aprovados nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 5. Aprovar a autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, 
de todas as medidas necessárias à consumação da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e 
quaisquer atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias 
aprovadas nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 31/01/2022. Mesa: 
Denis Scarpato - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade.  
CNPJ/ME nº 37.020.274/0001-52. JUCERN/NIRE nº 24300013914. Registrada sob o nº 20220264392 em 
15/06/22, por Denys de Miranda Barreto - secretário geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº007/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 25 de Agosto de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, em diversas 
Ruas da Zona Urbana do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 
147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas 
legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua 
João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, 
das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes. Matéria 
Republicada por ter saído, no https://agorarn.com.br/ no dia 6 de agosto de 2022, EDIÇÃO Nº 
1.392, Pagina 10, com incorreção no original.

Felipe Guerra/RN, 05 de Agosto de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 405.110/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar n° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 13 de setembro de 
2022, às 08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a Concorrência nº 003/2022, visando a Cessão de uso, a 
título oneroso dos boxes do açougue e mercado público no Município de Jardim do 
Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo 
Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, 
Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-
feira e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 
3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de agosto de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 323.161/2022
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.086.662/0001-38; CONTRATADA: JOSILENE DIOSINIA DE AZEVEDO LIMA, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 030.372.174-05; OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios para a 
elaboração dos lanches ou refeições que serão fornecidos na alimentação escolar, 
destinados aos alunos matriculados nas Escolas e Creches Municipais, em formato híbrido 
ou presencial conforme legislação vigente; DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2022; 
VIGÊNCIA: 08 de Agosto de 2022 e termo final em 08 de Agosto de 2023; MODALIDADE 
LICITATÓRIA: Chamada Pública; VALOR DO CONTRATO: R$ 7.464,50 (Sete mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); SUBSCRITORES: 
Joaquim Alberto da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 241.474.343-00 – pelo Contratante e 
Josilene Diosinia de Azevedo Lima, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.372.174-05– pela 
Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de agosto de 2022.
Joaquim Alberto da Silva

Secretário Municipal de Educação

Fiscalização

CREF16-RN 
autua 70 
academias 
por falta de 
registro

O Conselho Regional de 
Educação Física da 16ª 
Região (CREF16-RN) di-

vulgou os resultados das ações 
desenvolvidas no primeiro se-
mestre deste ano no RN. De 
acordo com o relatório da ins-
tituição, foram realizadas mais 
de 700 ações de fiscalização 
às academias e escolas do Es-
tado. O número corresponde 
ao relatório apresentado pelo 
Departamento de Orientação 
e Fiscalização do CREF16/RN.

De janeiro a junho deste 
ano, o Conselho realizou um 
total de 715 ações de fiscaliza-
ção em 51 municípios do Es-
tado, sendo que 5 pessoas ju-
rídicas foram interditadas e 70 
academias autuadas por au-
sência de registro.

Entre as irregularidades 
constatadas, a mais recorrente 
foi a presença de pessoas não 
habilitadas atuando como Pro-
fissionais da Educação Física 
nos estabelecimentos, bem co-
mo credenciamento de pessoa 
jurídica com prazo de valida-
de vencido. “Quando falamos 
em Profissional estamos falan-
do do graduado ou licenciado 
que é devidamente registrado 
no CREF16/RN. Na ausência 
do registro, o exercício da ativi-
dade é totalmente ilegal”, infor-
ma Franklin Deweskley Soares 
(CREF 001228-G/RN), presiden-
te da Comissão de Orientação e 
Fiscalização do CREF16/RN.

“A função do Conselho é 
orientar e fiscalizar os Profis-
sionais de Educação Física e 
os estabelecimentos. Contudo, 
além disso, nós prezamos pelo 
bem-estar da população. Ga-
rantir o funcionamento corre-
to de academias, bem como a 
atividade regular do profissio-
nal, é garantir a saúde das pes-
soas”, enfatizou Franklin.

Vale lembrar que, de acordo 
com o art. 171 do Código Penal, 
ao se passar por professor de 
musculação, por exemplo, ou 
exercer atividade sem registro 
junto ao CREF16/RN, a pessoa 
obtém vantagem ilícita. Dessa 
forma, comete crime com pena 
de 1 a 5 anos de reclusão e mul-
ta. Além disso, o indivíduo tam-
bém viola o artigo 47 da Lei das 
Contravenções Penais, com pe-
na de prisão simples, podendo 
variar de quinze dias a três me-
ses, ou multa.
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Espetáculo Nuvem de Pássaros é uma obra coreográfi ca inspirada no movimento da migração dos pássaros, e o diretor tem mais de 20 anos de experiência

Para a montagem em Natal, a equipe trouxe para a cena indivíduos que contribuem com características singulares

Exibição será no canal da Funarte

Grupo potiguar de dança se 
apresenta no Festival da Funarte

Nesta quarta-feira 10, às 
20h, o grupo potiguar de 
dança contemporânea 

Movidos apresenta o vídeodança 
Nuvem de Pássaros, no 2º Prêmio 
Festival Funarte Acessibilidan-
ça 2021. A exibição será realizada 
por meio do canal do YouTube da 
Fundação Nacional de Artes (Fu-
narte) e integra a programação 
oficial do Festival junto a outros 
grupos de dança do país.

Com sede em Natal, o Movi-
dos Dança tem promovido, des-
de 2018, uma nova perspectiva 
para a dança, a partir da inves-
tigação da identidade de corpos 
diversificados, sem padrões esté-
ticos tradicionais. Composto por 
pessoas com e sem deficiência, o 
grupo teve o projeto audiovisual 
contemplado pelo Edital Dança 
Acessível - Festival Funarte Aces-
sibilidança Virtual 2021.

Dirigido por Anderson Leão, 
o espetáculo Nuvem de Pássaros 
é uma obra coreográfica inspira-

da no movimento da migração 
dos pássaros e baseada na traje-
tória de espécies que comparti-
lham rotas de voo para enfren-
tar climas e ameaças diversas. O 
coreógrafo e diretor tem mais de 
20 anos de experiência em dan-
ça contemporânea e conta com 
uma equipe artística que envol-
ve bailarinos(as), intérpretes, fi-
gurinista, diretor de fotografia e 
produção.

O vídeodança tem direção de 
fotografia, edição e montagem de 
André Rosa e conta com audio-
descrição por Thiago Cerejera e 
May Barreto. “A obra Nuvem de 
Pássaros teve sua primeira mon-
tagem na cidade de San José, na 
Costa Rica, junto ao grupo Ya 
Danza. Para a montagem em Na-
tal, a equipe trouxe para a cena 
indivíduos que contribuem com 
suas movimentações e caracte-
rísticas singulares, criando meca-
nismos próprios para se unirem 
nessa grande revoada coletiva, 
mantendo uma abordagem artís-
tica que explora a dicotomia en-
tre individualidade e coletivida-
de”, explica Anderson Leão.

Com o objetivo de promover a inclusão, a 
acessibilidade e democratizar a dança no país, 
o 2º Festival Acessibilidança Virtual, promovi-
do pela Funarte, teve início no dia 08 de junho 
deste ano e vai até setembro. Ao todo, 25 espe-
táculos foram premiados em todo o Brasil e o 
Nuvem de Pássaros é um deles. 

Quem tiver interesse em assistir os espe-

táculos deve acessar o canal do YouTube da 
Funarte, onde todas as montagens estão dis-
poníveis. O grupo Movidos tem apoio do Go-
verno do Rio Grande do Norte e da Prefeitura 
Municipal de Pedro Velho, e se apresenta no 
dia 10 de agosto com audiodescrição, refor-
çando a proposta do festival em unir dança e 
acessibilidade.

O festival

Evento acontece 
no formato virtual 
nesta quarta-feira 10 
e promete emocionar 
com a dança e os 
corpos diversos

Terça-feira, 9 de agosto de 2022 • 17Cultura
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REPRODUÇÃO / FREEPIK

O que uma INSULINA baixa e alta pode ocasionar 
Uma insulina alta possui cor-

relação direta com o estilo 
de vida, as mudanças no 

estilo de vida são comumente res-
ponsabilizadas por essas epide-
mias, com dietas densas em ener-
gia no estilo ocidental e pouca ati-
vidade física sendo os principais 
fatores de risco. No entanto, outros 
fatores de estilo de vida podem 
conferir riscos tanto de obesidade 
quanto de Diabetes tipo 2. 

Todos os fatores estão associa-
dos a níveis sistêmicos modera-
damente elevados de mediadores 
pró-inflamatórios, aumento dos 
níveis de insulina em jejum e dimi-
nuição da sensibilidade à insulina. 
Dietas ricas em calorias causaram 
inflamação pós-prandial e hipe-
rinsulinemia.

Uma insulina considerada nor-
mal, baseamos em menos de 10 
uU/ml, e hoje consideramos em 
visão estética, principalmente para 
melhora da região abdominal, em 
torno de 2-5uU/mL, mas lembran-
do, não olhamos de modo isolado, 
acompanhado de: glicemia em je-
jum, pós-prandial, homa beta e ir 
além da hemoglobina glicada.

Também precisamos cuidar do 
paciente em quadro de hipoglice-
mia, com insulina baixa e glicose 
baixa, menor que 50mg/dL, pre-
cisamos ter cautela, pois o mesmo 
pode entrar em um quadro grave 
de convulsões e até mesmo indu-
ção de coma caso ele não tenha 
regulação medicamentosa ou ali-
mentar. Podendo também desen-
volver quadros de diabetes.

Obesidade pode agravar apneia 
durante o sono, defende estudo
Estudo no Brasil 
identificou que 
65,5% admitiu ter 
algum tipo 
de problema 
com o sono

Sono adequado é algo extre-
mamente importante para a 
saúde, mas um problema ca-

da vez mais presente na realida-
de do brasileiro. É o que aponta 
uma pesquisa recente realizada 
por professores da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp). O estudo, publicado pe-
la revista científica Sleep Epide-
miology, entrevistou um total de 
2.635 adultos em todas as regiões 
do país. Pelo menos 65,5% deles 
admitiram ter algum tipo de pro-
blema com o sono. A maioria, 
principalmente mulheres, alegou 
problemas como insônia, intera-
ção constante com smartphones 
e presença de outra pessoa com 
ronco ao dormir. 

No mesmo sentido, outra pes-
quisa científica aponta a frequ-

ência igualmente constante na 
população de outro problema 
correlato: a obesidade. De acor-
do com o estudo sobre o impac-
to da epidemia de obesidade no 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
realizado por 17 pesquisadores 
do Brasil e do Chile, a parcela da 
população brasileira com exces-
so de peso aumentou de 42,6% 
em 2006 para 55,4% em 2019, po-
dendo chegar a 68% em 2030. Já a 
soma das pessoas obesas saiu de 
11,8% para 20,3% no mesmo pe-
ríodo, com projeção para 26% da-
qui a oito anos. 

A associação entre obesida-
de e distúrbios do sono tem sido 
observada há muitos anos, por 
muitos outros estudos científi-
cos realizados ao redor do mun-
do. Segundo Arlete Cristina Gra-
nizo Santos, professora do curso 
de Medicina da Universidade Ti-
radentes (Unit Sergipe), ela pode 
ser observada tanto em homens 
quanto em mulheres. O que dife-
rencia entre os sexos é o período 
onde existe uma maior suscepti-
bilidade para a apneia do sono. 

Nas mulheres, os fatores pre-
disponentes, com destaque ao 
aumento do abdome, são mais 
prevalentes a partir da menopau-

diurno excessivo, cefaleia e até de-
pressão. Mais preocupante, é a ins-
talação da síndrome metabólica 
com riscos danosos à saúde, que 
culminam com o diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensão arterial sistêmi-
ca ou até mesmo um infarto agudo 
do miocárdio”, alerta. 

PREVENÇÃO. Para evitar 
os problemas causados pela 
apnéia e outros distúrbios do 
sono, a professora indica, ini-
cialmente, uma avaliação médi-
ca otorrinolaringológica, a fim 
de descartar fatores obstrutivos 
na via aérea superior, que de-
vem ser tratados. Doenças que 
favoreçam o acúmulo de gordu-
ra visceral e desequilíbrios hor-
monais também devem ser in-
vestigados e tratados.

As medidas para uma melhor 
qualidade do sono precisam ser 
tomadas, porém com os cuida-
dos para um estilo de vida saudá-
vel, como uma dieta adequada e 
a prática de exercícios físicos. Evi-
tar o tabagismo e uso de álcool, e o 
consumo de substâncias estimula-
doras como café, chá preto ou chá 
mate, próximo do horário do sono, 
para o relaxamento adequado pa-
ra o sono profundo. “Além disso, é 
recomendado não fazer refeições 
noturnas com grandes quantida-
des de alimento. O ambiente em 
que dorme é também muito im-
portante. A temperatura e a ilumi-
nação devem ser adequadas, e não 
utilizar celular, computador ou 
iPad no momento em que se deita 
para dormir”, orientou Arlete.

sa. “Nos estudos desenvolvidos 
nas duas últimas décadas sobre 
a associação da apneia obstrutiva 
do sono (AOS)  e seus efeitos no 
organismo, observou-se que há 
uma íntima relação dessa condi-
ção com a gordura visceral, com 
a influência da obesidade, sendo 
uma via de duas mãos. Isso sig-
nifica que o aumento da gordura 
visceral pode causar a AOS, assim 
como a AOS pode influenciar de 
forma significativa o acúmulo da 
gordura visceral”, explica Arlete.

A professora afirma que no pe-
ríodo pós-menopausa, devido às 
alterações hormonais, ocorre ga-
nho de peso e aumento do depó-
sito de gordura central na grande 
maioria das mulheres. O sobrepe-
so e a obesidade acarretam a di-

minuição da luz da coluna aérea 
pelo acúmulo de gordura entre as 
fibras musculares, aumentando a 
área de colapsibilidade na faringe, 
que originará os roncos e a apneia 
obstrutiva do sono. “Da mesma 
forma, o ganho de peso, através 
do volume abdominal maior  pelo 
acúmulo de gordura, comprome-
te a expansão torácica durante os 
movimentos respiratórios redu-
zindo o gradiente de pressão, que 
leva à colapsibilidade da via aérea 
superior”, acrescenta. 

Arlete reitera que a qualidade 
de vida é muito afetada pelos dis-
túrbios do sono. “O sono fragmen-
tado como ocorre na AOS, não é 
reparador, prejudicando a rotina 
do portador de uma dessas afec-
ções, pelo cansaço frequente, sono 

Sobrepeso está 
associado ao 
agravamento 
da apneia, que 
pode diminuir a 
qualidade do sono

* Sintomas insulina 
alta e baixa:

fome;
tremedeiras;
suor excessivo (inclusive du-

rante o sono);
tonturas;
sono;
confusão
nervosismo/ ansiedade;

dificuldade para falar;
fraqueza.

A insulina diz muito a respei-

to de diversas comorbidades, por 

isso precisamos ficar sempre aten-

tos a ela.
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Você vai colher os fru-
tos dos esforços que 
fez no mês passado. 
Isso é algo para se co-

memorar! Um sentimento interno 
de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número 
de ideias em ordem. A serenida-
de vai fazer você mais forte.

Aries  (21/03 a 20/04)

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai 
ser mais compreen-

sivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, 
você não está segurando bem 
as coisas.

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai querer se 
sentir útil e haverá 
uma razão para isso. 
Uma amizade terá 

um começo positivo. Cuide dos 
seus músculos, isto permitirá 
que você não se disperse mais 
e que encontre a energia ne-
cessária na hora certa.

Touro (21/04 a 20/05)

O céu do dia demanda 
uma postura prática na 
gestão das rotinas, a fi m 
de aprimorar processos, 

recursos fi nanceiros e seu jeito de 
lidar com as pessoas. O prazer pelo 
trabalho se eleva, visto que Vênus 
segue para a casa da profi ssão.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada vai estragar o 
seu bom humor hoje! 
Os céus estão sorrindo 
para você e o senti-

mento será recíproco. Suas dú-
vidas não afetam as suas pers-
pectivas ou as suas relações 
com os outros, o que faz uma 
existência perfeita - ou quase.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O céu do dia faz você 
aprimorar o pensamen-
to e o modo como você 
externa suas ideias, 

contribuindo com suas experiên-
cias no âmbito coletivo. Prazeres 
sublimes afl oram com Vênus na 
área espiritual.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você terá problemas 
para se concentrar 
hoje se tiver coisas 
para fazer, os diá-

logos dominarão. Seus im-
pulsos estão impedindo que 
você dose seu ritmo e isto o 
está esgotando. É hora de 
tirar uma folga.

Cancer (21/06 a 22/07)

Prazeres introspecti-
vos podem afl orar com 
Vênus no setor ínti-
mo. Mais atenção aos 

obstáculos que vêm afetando 
no cotidiano, a fi m de promover 
mudanças que melhorem a quali-
dade do dia a dia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai fazer al-
guns contatos inte-
ressantes e novas 
portas se abrirão. 

Boas e novas amizades es-
tão no horizonte. Você está 
perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está 
cansado.

Leão (23/07 a 22/08)

O céu do dia desperta 
seu lado colaborativo e 
vinculado aos interesses 
comunitários, o que lhe 

permite ajustar as necessidades 
pessoais e coletivas. As trocas afe-
tivas se intensifi cam com Vênus na 
área dos relacionamentos.

Aquário  (21/01 a 19/02)

O clima poderia ser 
tenso no aspec-
to emocional. Você 
vai encontrar um 

equilíbrio, então começar a 
pensar. As circunstâncias são 
uma razão para manter sua 
vida privada separada. Não 
há nuvens à vista.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Vênus segue para a 
casa da rotina, podendo 
lhe despertar para os 
aspectos prazerosos 

do cotidiano. É provável que você 
se mostre comprometido com o 
trabalho e os aspectos práticos e 
materiais do cotidiano.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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O que uma INSULINA baixa e alta pode ocasionar 
Uma insulina alta possui cor-

relação direta com o estilo 
de vida, as mudanças no 

estilo de vida são comumente res-
ponsabilizadas por essas epide-
mias, com dietas densas em ener-
gia no estilo ocidental e pouca ati-
vidade física sendo os principais 
fatores de risco. No entanto, outros 
fatores de estilo de vida podem 
conferir riscos tanto de obesidade 
quanto de Diabetes tipo 2. 

Todos os fatores estão associa-
dos a níveis sistêmicos modera-
damente elevados de mediadores 
pró-inflamatórios, aumento dos 
níveis de insulina em jejum e dimi-
nuição da sensibilidade à insulina. 
Dietas ricas em calorias causaram 
inflamação pós-prandial e hipe-
rinsulinemia.

Uma insulina considerada nor-
mal, baseamos em menos de 10 
uU/ml, e hoje consideramos em 
visão estética, principalmente para 
melhora da região abdominal, em 
torno de 2-5uU/mL, mas lembran-
do, não olhamos de modo isolado, 
acompanhado de: glicemia em je-
jum, pós-prandial, homa beta e ir 
além da hemoglobina glicada.

Também precisamos cuidar do 
paciente em quadro de hipoglice-
mia, com insulina baixa e glicose 
baixa, menor que 50mg/dL, pre-
cisamos ter cautela, pois o mesmo 
pode entrar em um quadro grave 
de convulsões e até mesmo indu-
ção de coma caso ele não tenha 
regulação medicamentosa ou ali-
mentar. Podendo também desen-
volver quadros de diabetes.

Obesidade pode agravar apneia 
durante o sono, defende estudo
Estudo no Brasil 
identificou que 
65,5% admitiu ter 
algum tipo 
de problema 
com o sono

Sono adequado é algo extre-
mamente importante para a 
saúde, mas um problema ca-

da vez mais presente na realida-
de do brasileiro. É o que aponta 
uma pesquisa recente realizada 
por professores da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp). O estudo, publicado pe-
la revista científica Sleep Epide-
miology, entrevistou um total de 
2.635 adultos em todas as regiões 
do país. Pelo menos 65,5% deles 
admitiram ter algum tipo de pro-
blema com o sono. A maioria, 
principalmente mulheres, alegou 
problemas como insônia, intera-
ção constante com smartphones 
e presença de outra pessoa com 
ronco ao dormir. 

No mesmo sentido, outra pes-
quisa científica aponta a frequ-

ência igualmente constante na 
população de outro problema 
correlato: a obesidade. De acor-
do com o estudo sobre o impac-
to da epidemia de obesidade no 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
realizado por 17 pesquisadores 
do Brasil e do Chile, a parcela da 
população brasileira com exces-
so de peso aumentou de 42,6% 
em 2006 para 55,4% em 2019, po-
dendo chegar a 68% em 2030. Já a 
soma das pessoas obesas saiu de 
11,8% para 20,3% no mesmo pe-
ríodo, com projeção para 26% da-
qui a oito anos. 

A associação entre obesida-
de e distúrbios do sono tem sido 
observada há muitos anos, por 
muitos outros estudos científi-
cos realizados ao redor do mun-
do. Segundo Arlete Cristina Gra-
nizo Santos, professora do curso 
de Medicina da Universidade Ti-
radentes (Unit Sergipe), ela pode 
ser observada tanto em homens 
quanto em mulheres. O que dife-
rencia entre os sexos é o período 
onde existe uma maior suscepti-
bilidade para a apneia do sono. 

Nas mulheres, os fatores pre-
disponentes, com destaque ao 
aumento do abdome, são mais 
prevalentes a partir da menopau-

diurno excessivo, cefaleia e até de-
pressão. Mais preocupante, é a ins-
talação da síndrome metabólica 
com riscos danosos à saúde, que 
culminam com o diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensão arterial sistêmi-
ca ou até mesmo um infarto agudo 
do miocárdio”, alerta. 

PREVENÇÃO. Para evitar 
os problemas causados pela 
apnéia e outros distúrbios do 
sono, a professora indica, ini-
cialmente, uma avaliação médi-
ca otorrinolaringológica, a fim 
de descartar fatores obstrutivos 
na via aérea superior, que de-
vem ser tratados. Doenças que 
favoreçam o acúmulo de gordu-
ra visceral e desequilíbrios hor-
monais também devem ser in-
vestigados e tratados.

As medidas para uma melhor 
qualidade do sono precisam ser 
tomadas, porém com os cuida-
dos para um estilo de vida saudá-
vel, como uma dieta adequada e 
a prática de exercícios físicos. Evi-
tar o tabagismo e uso de álcool, e o 
consumo de substâncias estimula-
doras como café, chá preto ou chá 
mate, próximo do horário do sono, 
para o relaxamento adequado pa-
ra o sono profundo. “Além disso, é 
recomendado não fazer refeições 
noturnas com grandes quantida-
des de alimento. O ambiente em 
que dorme é também muito im-
portante. A temperatura e a ilumi-
nação devem ser adequadas, e não 
utilizar celular, computador ou 
iPad no momento em que se deita 
para dormir”, orientou Arlete.

sa. “Nos estudos desenvolvidos 
nas duas últimas décadas sobre 
a associação da apneia obstrutiva 
do sono (AOS)  e seus efeitos no 
organismo, observou-se que há 
uma íntima relação dessa condi-
ção com a gordura visceral, com 
a influência da obesidade, sendo 
uma via de duas mãos. Isso sig-
nifica que o aumento da gordura 
visceral pode causar a AOS, assim 
como a AOS pode influenciar de 
forma significativa o acúmulo da 
gordura visceral”, explica Arlete.

A professora afirma que no pe-
ríodo pós-menopausa, devido às 
alterações hormonais, ocorre ga-
nho de peso e aumento do depó-
sito de gordura central na grande 
maioria das mulheres. O sobrepe-
so e a obesidade acarretam a di-

minuição da luz da coluna aérea 
pelo acúmulo de gordura entre as 
fibras musculares, aumentando a 
área de colapsibilidade na faringe, 
que originará os roncos e a apneia 
obstrutiva do sono. “Da mesma 
forma, o ganho de peso, através 
do volume abdominal maior  pelo 
acúmulo de gordura, comprome-
te a expansão torácica durante os 
movimentos respiratórios redu-
zindo o gradiente de pressão, que 
leva à colapsibilidade da via aérea 
superior”, acrescenta. 

Arlete reitera que a qualidade 
de vida é muito afetada pelos dis-
túrbios do sono. “O sono fragmen-
tado como ocorre na AOS, não é 
reparador, prejudicando a rotina 
do portador de uma dessas afec-
ções, pelo cansaço frequente, sono 

Sobrepeso está 
associado ao 
agravamento 
da apneia, que 
pode diminuir a 
qualidade do sono

* Sintomas insulina 
alta e baixa:

fome;
tremedeiras;
suor excessivo (inclusive du-

rante o sono);
tonturas;
sono;
confusão
nervosismo/ ansiedade;

dificuldade para falar;
fraqueza.

A insulina diz muito a respei-

to de diversas comorbidades, por 

isso precisamos ficar sempre aten-

tos a ela.
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Você vai colher os fru-
tos dos esforços que 
fez no mês passado. 
Isso é algo para se co-

memorar! Um sentimento interno 
de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número 
de ideias em ordem. A serenida-
de vai fazer você mais forte.

Aries  (21/03 a 20/04)

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai 
ser mais compreen-

sivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, 
você não está segurando bem 
as coisas.

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai querer se 
sentir útil e haverá 
uma razão para isso. 
Uma amizade terá 

um começo positivo. Cuide dos 
seus músculos, isto permitirá 
que você não se disperse mais 
e que encontre a energia ne-
cessária na hora certa.

Touro (21/04 a 20/05)

O céu do dia demanda 
uma postura prática na 
gestão das rotinas, a fi m 
de aprimorar processos, 

recursos fi nanceiros e seu jeito de 
lidar com as pessoas. O prazer pelo 
trabalho se eleva, visto que Vênus 
segue para a casa da profi ssão.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada vai estragar o 
seu bom humor hoje! 
Os céus estão sorrindo 
para você e o senti-

mento será recíproco. Suas dú-
vidas não afetam as suas pers-
pectivas ou as suas relações 
com os outros, o que faz uma 
existência perfeita - ou quase.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O céu do dia faz você 
aprimorar o pensamen-
to e o modo como você 
externa suas ideias, 

contribuindo com suas experiên-
cias no âmbito coletivo. Prazeres 
sublimes afl oram com Vênus na 
área espiritual.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você terá problemas 
para se concentrar 
hoje se tiver coisas 
para fazer, os diá-

logos dominarão. Seus im-
pulsos estão impedindo que 
você dose seu ritmo e isto o 
está esgotando. É hora de 
tirar uma folga.

Cancer (21/06 a 22/07)

Prazeres introspecti-
vos podem afl orar com 
Vênus no setor ínti-
mo. Mais atenção aos 

obstáculos que vêm afetando 
no cotidiano, a fi m de promover 
mudanças que melhorem a quali-
dade do dia a dia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai fazer al-
guns contatos inte-
ressantes e novas 
portas se abrirão. 

Boas e novas amizades es-
tão no horizonte. Você está 
perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está 
cansado.

Leão (23/07 a 22/08)

O céu do dia desperta 
seu lado colaborativo e 
vinculado aos interesses 
comunitários, o que lhe 

permite ajustar as necessidades 
pessoais e coletivas. As trocas afe-
tivas se intensifi cam com Vênus na 
área dos relacionamentos.

Aquário  (21/01 a 19/02)

O clima poderia ser 
tenso no aspec-
to emocional. Você 
vai encontrar um 

equilíbrio, então começar a 
pensar. As circunstâncias são 
uma razão para manter sua 
vida privada separada. Não 
há nuvens à vista.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Vênus segue para a 
casa da rotina, podendo 
lhe despertar para os 
aspectos prazerosos 

do cotidiano. É provável que você 
se mostre comprometido com o 
trabalho e os aspectos práticos e 
materiais do cotidiano.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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VAMOS FESTEJAR. Uma das figuras 
mais animadas de sociedade potiguar vai 
comemorar 70 anos. Fernando Vila vira 
setentão, reúne amigos no próximo dia 
12 de agosto, no espaço Neuma Leão. Ele, 
que é dos maiores incentivadores da arte 
natalense. Estive nos 60 anos e posso ga-
rantir que foi uma comemoração inigua-
lável, então imagine agora, sempre com a 
organização da querida Conceição, espo-
sa do aniversariante.

EXU VENCEU. Chega ao fim o dilema 
no condomínio chique. O novo mora-
dor baiano conseguiu, após a reunião de 
condomínio, colocar no hall a imagem de 
Exu, ao lado de Nossa Senhora, recep-
cionando quem chega no prédio. Depois 
de muito dilema  junto aos moradores e, 
Wmuito por causa de uma senhora cató-
lica contrária ao sincretismo, ele conse-
guiu por maioria expressar sua fé. 

TECNOLOGIA. A Amazon anunciou a 
compra da iRobot, fabricante de aspira-
dores-robô Roomba, por US$ 1,7 bilhão. 
Os equipamentos da marca farão parte 
da linha de robôs domésticos da gigan-
te de tecnologia, já composta pelo Astro 
e os dispositivos Alexa, entre outros. O 
negócio ainda depende de aprovação dos 
diretores da fabricante de aspiradores e 
de autorizações regulatórias. Criada nos 
anos 1990, iRobot trouxe para o mercado 
o Roomba em 2002, um dos primeiros 
produtos do segmento

PAI HERÓI. O Grupo de apoio à crian-
ça com câncer do Rio Grande do Norte, 
está preparando para o dia da criança, 
em outubro, um momento muito espe-
cial para homenagear os heróis dos pe-
quenos. Sabemos que o diagnóstico do 
câncer infantil reverbera em toda a famí-
lia, principalmente nas mães e nos pais, e 
foi pensando nisso que o que GACC-RN 
criou o Projeto Pai Herói.

SHOW I. Pitty e Nando Reis estão tra-
balhando desde o ano passado no pro-
jeto de um show único, com o qual vão 
rodar o Brasil a partir destr mês. Batiza-
da de “As Suas, as Minhas e as Nossas”, a 
turnê apresenta os dois cantando juntos 
músicas de seus repertórios, com novos 
arranjos, releituras e até mesmo canções 
inéditas.Em Natal a apresentação ocorre 
no próximo dia 14 de agosto, no Teatro 
Riachuelo.

SHOW II. Nesta mesma pegada, na 
sua nova turnê Vou  Ter que me virar, a 
banda Fresno apresenta seu novo álbum, 
produzido durante a pandemia, além 
de vários sucessos acumulados em mais 
de 20 anos de carreira. A banda chega a 
Natal para única apresentação, no dia 12 
de agosto, no Teatro Riachuelo. O novo 
trabalho, lançado em novembro de 2021, 
contou com participações de Lulu San-
tos, Scarypoolparty e Yvette Young. Com 
uma sonoridade mais dançante e moder-
na, a banda vai trazer pros palcos uma 
experiência inesquecível e profunda.

Elegantes, Germana Targino, Regina Emerenciano e Amália Porto

Fetejando espaço na Cada Verda, Susana 
Fonseca com a sobrinha Fernanda Rocha 

Na ilha de Comandatuba, na Bahia, os embaixadores da 
Herbalife, Vitória e Sérgio Tadeu, com a pequena Safi ra 
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Samanta Siedler, Alexandre Capistra-
no, Gian Oliveira, Alexandre Catalão 
Maia, Mirabô Dantas, Afranio Mari-
nelli, Bruno Alves, Edmo Sinedino e 

Mary Land Brito

Antes de decidir, sinta!

COMEDOR DE CAMARÃO. A coluna vi-
bra com o retorno da Festa do Camarão 
que ocorre entre os dias 18 de agosto a 12 
de setembro. Neste período os mais de 30 
participantes oferecem pratos inéditos, ex-
clusivos e inspirados na cozinha ancestral. 
O tema deste ano é ‘Nossas Raízes’ e os res-
taurantes devem utilizar ingredientes que 
remetem às bases da culinária indígena.

*
Neste ano, acorre o retorno da Arena 

Festa do Camarão, aberta ao público e com 
pratos de Camarão por apenas R$20,00. O 
evento conta também com atrações musi-
cais, feira de artesanato, com participação 
das comunidades indígenas que ainda habi-
tam o RN, cozinha show e acontece nos dias 
9, 10, e 11 de setembro, na Praça do Gringos.

RENDENDO. Qualquer coisa com os no-
mes Lennon e McCartney rende um bom 
dinheiro, mesmo que não haja exatamente 
harmonia, pelo contrário. Está em vias de ser 
leiloada a um preço inicial de US$ 40 mil (R$ 
206 mil) uma carta enviada por John em 1971 
ao jornal inglês Melody Maker em resposta a 
uma entrevista de Paul, na qual o baixista da-
va sua versão para o fim dos Beatles, um ano 
antes. Os termos estão longe do pacifismo 
de Imagine: “Se você não é o agressor (como 
você disse), quem foi que nos levou ao tribu-
nal e ‘cagou’ em nós publicamente?”, inda-
ga, referindo-se a uma batalha judicial pelo 
controle dos negócios dos Fab Four. Lennon 
também acusa McCartney de tentar voltar 
George Harrison e Ringo Starr contra ele e de 
ser conservador, mas termina dizendo não 
ter ressentimentos.

AVANÇOS . O Senado americano aprovou 
um pacote de US$ 430 bilhões para comba-
ter as mudanças climáticas, diminuir preços 
de remédios e aumentar alguns impostos 
em atividades empresariais. A Chamado de 
Lei da Redução da Inflação será encaminha-
da à Câmara dos Deputados. Se aprovado, 
Biden dará sua assinatura no que é conside-
rada uma grande vitória para os democratas. 
O projeto de lei é o maior investimento em 
energia limpa e cortes de emissões de car-
bono que o Senado já aprovou, oferecendo 
cerca de US$ 370 bilhões para o controle das 
mudanças climáticas.

B-DAY - GIANN OLIVEIRA

BOAS & CURTAS
 A queridíssima Renata Bezerra vai comemorar idade nova reunindo amigas no Zanzi Coquetéis, em Petrópolis, no pró-
ximo dia 01 de setembro, a partir das 18h30. A coluna vai marcar presença.
 Uma pesquisa mostrou que as pessoas têm, em média, 3,6 contas abertas em instituições financeiras — incluindo ban-

cos, corretoras e bancos digitais. Nas classes mais altas, a média é de 5 contas por pessoa.

 Habemus camisa, a espera acabou. A possível camisa do Hexa foi divulgada pela Nike. Com a temática de onça pintada, 
os dois uniformes foram anunciados sob o slogan “Veste a Garra”. 
 O Salão Imobiliário do RN  retorna após a pandemia na esteira do crescimento do setor. O evento chega a sua 16ª edição e 

vai oferecer novas oportunidades de negócios entre os dias 10 e 14 de agosto, na Ferreira Costa.

 Wesley Safadáo com seu Garota Vip volta a Natal após problemas de saúde. Se apresenta na Arena das Dunas próximo 
dia 15 de outubro, junto com Felipe Amorim, Léo Santana e Taty Girl.

Happy    Birthday

Hollywoodianos, Karla Ximenes, Clija 
Chait e Moco, no Museu do Oscar Pose de Juraci França e Marta Dantas

Festejando 52 anos a serviço da beleza, Anninha Melo e Márcia Marinho Samantha Siedler trocando de idade hoje
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VAMOS FESTEJAR. Uma das figuras 
mais animadas de sociedade potiguar vai 
comemorar 70 anos. Fernando Vila vira 
setentão, reúne amigos no próximo dia 
12 de agosto, no espaço Neuma Leão. Ele, 
que é dos maiores incentivadores da arte 
natalense. Estive nos 60 anos e posso ga-
rantir que foi uma comemoração inigua-
lável, então imagine agora, sempre com a 
organização da querida Conceição, espo-
sa do aniversariante.

EXU VENCEU. Chega ao fim o dilema 
no condomínio chique. O novo mora-
dor baiano conseguiu, após a reunião de 
condomínio, colocar no hall a imagem de 
Exu, ao lado de Nossa Senhora, recep-
cionando quem chega no prédio. Depois 
de muito dilema  junto aos moradores e, 
Wmuito por causa de uma senhora cató-
lica contrária ao sincretismo, ele conse-
guiu por maioria expressar sua fé. 

TECNOLOGIA. A Amazon anunciou a 
compra da iRobot, fabricante de aspira-
dores-robô Roomba, por US$ 1,7 bilhão. 
Os equipamentos da marca farão parte 
da linha de robôs domésticos da gigan-
te de tecnologia, já composta pelo Astro 
e os dispositivos Alexa, entre outros. O 
negócio ainda depende de aprovação dos 
diretores da fabricante de aspiradores e 
de autorizações regulatórias. Criada nos 
anos 1990, iRobot trouxe para o mercado 
o Roomba em 2002, um dos primeiros 
produtos do segmento

PAI HERÓI. O Grupo de apoio à crian-
ça com câncer do Rio Grande do Norte, 
está preparando para o dia da criança, 
em outubro, um momento muito espe-
cial para homenagear os heróis dos pe-
quenos. Sabemos que o diagnóstico do 
câncer infantil reverbera em toda a famí-
lia, principalmente nas mães e nos pais, e 
foi pensando nisso que o que GACC-RN 
criou o Projeto Pai Herói.

SHOW I. Pitty e Nando Reis estão tra-
balhando desde o ano passado no pro-
jeto de um show único, com o qual vão 
rodar o Brasil a partir destr mês. Batiza-
da de “As Suas, as Minhas e as Nossas”, a 
turnê apresenta os dois cantando juntos 
músicas de seus repertórios, com novos 
arranjos, releituras e até mesmo canções 
inéditas.Em Natal a apresentação ocorre 
no próximo dia 14 de agosto, no Teatro 
Riachuelo.

SHOW II. Nesta mesma pegada, na 
sua nova turnê Vou  Ter que me virar, a 
banda Fresno apresenta seu novo álbum, 
produzido durante a pandemia, além 
de vários sucessos acumulados em mais 
de 20 anos de carreira. A banda chega a 
Natal para única apresentação, no dia 12 
de agosto, no Teatro Riachuelo. O novo 
trabalho, lançado em novembro de 2021, 
contou com participações de Lulu San-
tos, Scarypoolparty e Yvette Young. Com 
uma sonoridade mais dançante e moder-
na, a banda vai trazer pros palcos uma 
experiência inesquecível e profunda.

Elegantes, Germana Targino, Regina Emerenciano e Amália Porto

Fetejando espaço na Cada Verda, Susana 
Fonseca com a sobrinha Fernanda Rocha 

Na ilha de Comandatuba, na Bahia, os embaixadores da 
Herbalife, Vitória e Sérgio Tadeu, com a pequena Safi ra 
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Samanta Siedler, Alexandre Capistra-
no, Gian Oliveira, Alexandre Catalão 
Maia, Mirabô Dantas, Afranio Mari-
nelli, Bruno Alves, Edmo Sinedino e 

Mary Land Brito

Antes de decidir, sinta!

COMEDOR DE CAMARÃO. A coluna vi-
bra com o retorno da Festa do Camarão 
que ocorre entre os dias 18 de agosto a 12 
de setembro. Neste período os mais de 30 
participantes oferecem pratos inéditos, ex-
clusivos e inspirados na cozinha ancestral. 
O tema deste ano é ‘Nossas Raízes’ e os res-
taurantes devem utilizar ingredientes que 
remetem às bases da culinária indígena.

*
Neste ano, acorre o retorno da Arena 

Festa do Camarão, aberta ao público e com 
pratos de Camarão por apenas R$20,00. O 
evento conta também com atrações musi-
cais, feira de artesanato, com participação 
das comunidades indígenas que ainda habi-
tam o RN, cozinha show e acontece nos dias 
9, 10, e 11 de setembro, na Praça do Gringos.

RENDENDO. Qualquer coisa com os no-
mes Lennon e McCartney rende um bom 
dinheiro, mesmo que não haja exatamente 
harmonia, pelo contrário. Está em vias de ser 
leiloada a um preço inicial de US$ 40 mil (R$ 
206 mil) uma carta enviada por John em 1971 
ao jornal inglês Melody Maker em resposta a 
uma entrevista de Paul, na qual o baixista da-
va sua versão para o fim dos Beatles, um ano 
antes. Os termos estão longe do pacifismo 
de Imagine: “Se você não é o agressor (como 
você disse), quem foi que nos levou ao tribu-
nal e ‘cagou’ em nós publicamente?”, inda-
ga, referindo-se a uma batalha judicial pelo 
controle dos negócios dos Fab Four. Lennon 
também acusa McCartney de tentar voltar 
George Harrison e Ringo Starr contra ele e de 
ser conservador, mas termina dizendo não 
ter ressentimentos.

AVANÇOS . O Senado americano aprovou 
um pacote de US$ 430 bilhões para comba-
ter as mudanças climáticas, diminuir preços 
de remédios e aumentar alguns impostos 
em atividades empresariais. A Chamado de 
Lei da Redução da Inflação será encaminha-
da à Câmara dos Deputados. Se aprovado, 
Biden dará sua assinatura no que é conside-
rada uma grande vitória para os democratas. 
O projeto de lei é o maior investimento em 
energia limpa e cortes de emissões de car-
bono que o Senado já aprovou, oferecendo 
cerca de US$ 370 bilhões para o controle das 
mudanças climáticas.
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 A queridíssima Renata Bezerra vai comemorar idade nova reunindo amigas no Zanzi Coquetéis, em Petrópolis, no pró-
ximo dia 01 de setembro, a partir das 18h30. A coluna vai marcar presença.
 Uma pesquisa mostrou que as pessoas têm, em média, 3,6 contas abertas em instituições financeiras — incluindo ban-

cos, corretoras e bancos digitais. Nas classes mais altas, a média é de 5 contas por pessoa.

 Habemus camisa, a espera acabou. A possível camisa do Hexa foi divulgada pela Nike. Com a temática de onça pintada, 
os dois uniformes foram anunciados sob o slogan “Veste a Garra”. 
 O Salão Imobiliário do RN  retorna após a pandemia na esteira do crescimento do setor. O evento chega a sua 16ª edição e 

vai oferecer novas oportunidades de negócios entre os dias 10 e 14 de agosto, na Ferreira Costa.

 Wesley Safadáo com seu Garota Vip volta a Natal após problemas de saúde. Se apresenta na Arena das Dunas próximo 
dia 15 de outubro, junto com Felipe Amorim, Léo Santana e Taty Girl.

Happy    Birthday

Hollywoodianos, Karla Ximenes, Clija 
Chait e Moco, no Museu do Oscar Pose de Juraci França e Marta Dantas

Festejando 52 anos a serviço da beleza, Anninha Melo e Márcia Marinho Samantha Siedler trocando de idade hoje



• Terça-feira, 9 de agosto de 202222
Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

O ABC fez, no meu entendimento, a sua melhor partida na 
série C no último sábado contra o São José. Poderia até 
nem ter vencido, pois futebol tem dessas coisas, agora a 

equipe jogou bem do primeiro ao último minuto. Poucos foram 
os jogadores que não estiveram bem. Venceu e convenceu.

Melhor partida da Série C

PEDRO NETOEsporte

UM EMPATE JÁ BASTA. Após vencer o Moto Club no último domin-
go por 2x1, o América agora só precisa de um empate no jogo da volta 
para chegar a terceira e última fase da competição, antes de chegar a 
série C. É preciso entender que, jogar pelo empate é uma coisa, outra 
coisa é jogar para não vencer. Um empate já basta, mas  se voltar com 
uma vitória melhor ainda.

FERNANDO MARCHIORI ESTÁ QUEBRANDO A BANCA. Eu nunca jo-
guei em nada. Não conheço nada de apostas. Agora, acredito que Fer-
nando Marchiori deve estar quebrando a banca de apostas daqueles 
que apostaram contra ele. Show. Eu vibro quando os “espertos no jo-
go” se dão mal.

TIRADA IRÔNICA. O site oficial do Altos-PI tirou uma onda com o téc-
nico Francisco Diá, que foi rebaixado com o Ferroviário-CE para a série 
D. O site do Altos-PI colocou nas suas redes sociais; “nada melhor do 
que um DIA após o outro”. É que Francisco Diá quando saiu do clube 
piauiense disse que o Altos-PI não tinha estrutura para disputar a série 
C. E, a equipe verde do Piauí não caiu. Estará na competição em 2023.

MISTÉRIOS DA MEIA NOITE. 
No último sábado, na partida 
ABC 3x2 São José, o público di-
vulgado foi aproximadamente 
7.5 mil torcedores. Assim como 
nas últimas partidas, quando o 
público divulgado também foi 
bastante questionado por to-
dos, a grande pergunta que se 
faz é onde se colocar mais 7.5 
mil torcedores no estádio Fras-
queirão? Das duas uma, ou o 
estádio diminuiu de tamanho 
ou os torcedores que estão fre-
quentando os jogos do ABC 
estão acima do peso. Acredito 
mesmo que apenas o eterno 
poeta Zé Ramalho, tem a res-
posta. “Mistérios da meia noi-
te”

DEPENDÊNCIA. É impres-
sionante a dependência da 
equipe do América com rela-
ção ao atacante Wallace Per-
nambucano. Com ele em cam-
po a equipe é uma, sem ele é 
outra completamente diferen-
te. Quando Wallace Pernambu-
cano é substituído parece que 
a equipe fica com um jogador 
a menos. Que ele possa conti-
nuar ajudando sua equipe nes-
ta reta final.

GARRÉ. Não sei se o seu fu-
tebol será o mesmo daqui pra 
frente. Agora, o baixinho Garré 
entrou muito bem na equipe 
do ABC no intervalo na parti-
da de sábado. Com toques rá-
pidos e jogando sempre em li-

nha reta, o meia mostrou mui-
ta qualidade. Quem sabe se a 
equipe alvinegra não encon-
trou o 10 que tanto procurava.

TENHO DITO. Mesmo com 
uma equipe reserva o Flamen-
go atropelou o São Paulo no 
Morumbi. Tenho dito que, se 
deixarem chegar, e já deixaram, 
o Flamengo ainda conquista 
este título. Elenco rubro-negro 
sobra na competição.

MAIS UMA VEZ, PARABÉNS 
ÀS DUAS TORCIDAS. No sába-
do, apesar da chuva, o público 
anunciado na partida do ABC 
tenha sido de quase 8 mil tor-
cedores, muito embora seja di-
fícil de se imaginar onde se co-
locar mais 7.5 mil no Frasquei-
rão, mas isso é uma outra his-
tória. Já no domingo o América 
colocou quase 19 mil torcedo-
res no Arena das Dunas. Que 
show das duas torcidas. Para-
béns a todos os torcedores que 
acompanharam seus clubes de 
coração. Futebol é isso.

COMEÇA UM NOVO CAM-
PEONATO. Com a equipe al-
vinegra já assegurada entre 
às oito que estarão na próxi-
ma fase da competição, agora 
é um novo campeonato que 
começa. Que direção, torcida, 
comissão técnica e jogado-
res entendam isso. É hora de 
se focar no acesso. O resto se 
discute depois.

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

ABC se classifi ca para próxima etapa da Série C, depois de vitória emocionante no sábado 6 diante do São José-RS

ABC trabalha 
para garantir 
acesso à Série B
Reapresentação 
geral do grupo 
está marcada para 
esta terça-feira 9, 
quando o elenco 
treinará nos dois 
períodos

Depois de garantir a clas-
sificação para próxima 
etapa da Série C, o elen-

co geral do Alvinegro potiguar 
volta a trabalhar em dois turnos 
a partir desta terça-feira 9. Na 
segunda-feira 8, apenas aque-
les que não atuaram ou joga-
ram menos de um tempo dian-
te do São José/RS fizeram um 
treino físico com os profissio-
nais do Departamento de Pre-
paração Física e Fisiologia.

O torcedor que compare-
ceu ao estádio Frasqueirão, 
no último sábado 6, assistiu à 
emocionante vitória de virada 
da equipe abecedista diante do 
São José-RS. O alvinegro ficou 
duas vezes atrás do placar, mas 
virou nos acréscimos e garan-

tiu classificação à segunda fase 
da Série C do Campeonato Bra-
sileiro. O ABC fica em 3° lugar, 
com 31 pontos.

A reportagem do Futebol 
Interior mostrou que jogando 
em casa, o ABC impôs um rit-
mo muito forte sobre o São Jo-
sé-RS. Ainda nos primeiros mi-
nutos, os potiguares criaram 
boas chances de abrir o placar. 
Apesar disso, foram os gaúchos 
quem abriram o placar, aos 30 
minutos, em chute feliz de Ga-
briel Lima. Até o intervalo, o pla-
car ficou inalterado.

Na volta dos vestiários, mui-
tos gols: aos 17 minutos, Fá-
bio Lima marcou e deixou tudo 
igual. Seis minutos depois, Vini 
Moura voltou a deixar os gaú-
chos na frente. Quando tudo pa-
recia definido, veio a reação al-
vinegra: aos 37, Wellington Reis 
mandou a bola para as redes e 
empatou e, já nos acréscimos, 
André Felipe virou o jogo em fa-
vor dos potiguares.

O técnico abecedista Fernan-
do Marchiori comentou a atua-
ção de sua equipe, destacando o 
equilíbrio emocional dos atletas. 
“Sabemos que, muitas vezes, em 
uma partida não é todo tempo 
que você consegue ter o domí-
nio e o equilíbrio do jogo. Então, 
tem momentos em que você tem 

que ser muito forte mentalmen-
te para superar as adversidades. 
Hoje (sábado/6 dia do jogo), eu 
acho que nós tivemos equilíbrio 
e uma competência durante os 
90 minutos. Eu só tenho que pa-
rabenizar os atletas, mesmo ten-
do esse revés em duas oportuni-
dades, a parte mental e confian-
ça fizeram a diferença”, ressaltou 
o comandante alvinegro.

PRÓXIMO JOGO. ABC irá até 
Santa Catarina enfrentar o Fi-
gueirense-SC, no sábado 13, às 
17 horas, no Orlando Scarpelli.

COMO FUNCIONA A SÉRIE C. 
Lembrando, a Série C (terceira 
divisão brasileira) tem novo for-
mato para a edição de 2022. Ago-
ra, as 20 equipes jogam em turno 
único em sistema de pontos cor-
ridos. Os 8 melhores times des-
ta primeira fase se classificam. 
Os 4 piores times serão rebaixa-
dos à Série D nacional. Nesta se-
gunda fase, os oito classificados 
são divididos em dois grupos de 
quatro equipes. Eles jogarão en-
tre si em turno e returno. Os dois 
melhores de cada grupo garan-
tirão o acesso à Série B brasilei-
ra. Sendo que os líderes de cada 
grupo se garantirão diretamente 
na grande final do Campeonato 
Brasileiro de Futebol – Série C.
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. MARCO MEIRA DOS REIS SCHMIDT, brasileiro, convivendo em união estável, advogado, portador do 
RG n° 1068573433, inscrito sob o CPF/MF n° 010.230.500-56, e a Sra. LUANA FLORES DO CANTO, brasileira, 
convivendo em união estável, bancária, portadora da CNH n° 04382890055/DETRAN/RS, inscrita sob o CPF/MF n° 
812.067.120-15, ambos, residentes e domiciliados na Rua Dourada, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Dourada, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 55,25m² (cinquenta e cinco metros e vinte e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.005.05.1239.0000.5 e sequencial n° 1.00345.2.  
Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 10,57m, com o 
Sr. Francisco Ferreira; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 4,60m, com o Sr. Valdir da Costa e Sra. Maria Lindaura Barbosa 
da Costa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 10,40m, com a Sra. Janete de Andrade Flores; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 
6,00m com a Rua Dourada.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Janete de Andrade Flores, o Sr. Francisco Ferreira, 
o Sr. Valdir da Costa, a Sra. Maria Lindaura Barbosa da Costa, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: o Sr. MARTIN EZEQUIEL CASTELLO, argentino, solteiro, geólogo, portador do RNM n° F304192-Q, inscrito 
sob o CPF/MF n° 719.801.204-39, residente e domiciliado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-
000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 243,45m² (duzentos e quarenta e três metros e quarenta e cinco decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Ao NORTE: Confrontando com MARIA DALVA 
M. DE OLIVEIRA NOBRE medindo 12.19 m; AO SUL: Confrontando com RUA DOS COQUEIRAIS medindo 11.83 m; AO 
LESTE: Confrontando com DANIEL PEREIRA GOMES medindo 20.24 m; AO OESTE: Confrontando com IVETE COSTA 
DOS SANTOS medindo 20.35m; AMARRAÇÃO: Distando 395.50 m da RUA DOS FLAMINGOS.    Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Daniel Pereira Gomes, a Sra. Ivete Costa dos Santos, 
a Sra. Maria Dalva M. de Oliveira Nobre, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

  
A CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO, CNPJ n.º 12.647.038/0001-30 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação e Operação do Loteamento Geraldo Magela Celestino Galvão, localizado no bairro Petrópolis, Zona 
Urbana, Acari/RN. 

Waldemi Marinho dos Santos 
Sócio administrador 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, Nº 
2016-100095/TEC/LO-0151 com prazo de validade até 19/06/2022, em favor do empreendimento para atividade de 
Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua Teotônio Freire, N° 588, JK, 
Currais Novos/RN –CEP.: 59.380-000. 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO 
para a atividade de Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua 
Teotônio Freire, N° 588, JK, Currais Novos/RN – CEP.: 59.380-000. 
 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 

  
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JOSÉ GILSON BARROS E SILVA, CPF: 023.119.154-52, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2017-116305/TEC/RLO-1324, com prazo de validade até 
03/07/2025, em favor do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Santa Rita, 
Ceará Mirim-RN. 

JOSÉ GILSON BARROS E SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 

1º LEILÃO: 24/08/2022  - 10:10h       -        2º LEILÃO: 25/08/2022  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devidamen-
te autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia 
Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o 
imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento 108, do bloco 09, localiza-
do no pavimento térreo, integrante do empreendimento denominado Condomínio Residencial Barcas, situ-
ado à Futura Rua Projetada, Nova Parnamirim - Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/
serviço, BWC social, dois dormitórios, possuem uma área real de 77,5149m², sendo 56,04m²  de área pri-
vativa, 12,00m² de área de uso comum de divisão não proporcional (garagem) e 9,4749m² de área de uso 
comum de divisão proporcional, com direito ao uso de uma vaga de garagem nº 251 (descoberta e livre), 
localizada no pavimento térreo geral. Imóvel objeto de matrícula 52855 do Registro de Imóveis da Comar-
ca de Parnamirim/RN. Conforme AV-12, consta alteração do endereço para Rua das Embarcações (antiga 
Futura Rua Projetada).  Número de Inscrição do imóvel: 1.1501.112.01.0100.0441.5. Dispensa-se a descri-
ção completa do IMÓVEL, os termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, 
estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/08/2022, às 10:10horas, e 2º Leilão dia 25/08/2022, às 10:10 
horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizon-
te/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: ELMA ALVES MARANHÃO, brasileira, divorciada, funcionária públi-
ca estadual, nascida em 01/09/1966, RG: 001.690.049 SEDS/RN, CPF: 455.188.584-34, residente e domi-
ciliada na Avenida dos Ipês, nº 2733, BL B, apto 304, Parque dos Rios B, Neópolis – Natal/RN, CEP: 
59.080-115.CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 
ato da arrematação presencial, o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. 
O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, 
na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a 
compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: 
R$ 311.204,76 (trezentos e onze mil, duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
155.602,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos), calcula-
dos na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, 
a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), 
na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, 
horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida 
no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessan-
do a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente 
com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, 
com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 
2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação 
em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imó-
vel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no 
estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as 
fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou 
de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de 
área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regulariza-
ção acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, carac-
terísticas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada 
imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, to-
das as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, 
quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetiva-
ção da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita 
por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrema-
tação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interes-
se para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal 
da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalida-
da a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação 
em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores compro-
vadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à proprie-
dade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, 
não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no 
ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arrema-
te, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 
24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusiva-
mente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - 
cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por 
este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a 
protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decre-
to nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada 
a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obede-
cerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informa-
ções: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 29/07/2022.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA, 
CNPJ: 08.912.938/0001-90, torna público que está requerendo ao IDEMA a LS, para extração, envase de água 
minera, com vazão diária de 27,5 m³, em uma área construída de 753,39 m², localizada à Rod. BR 405 – KM 
75, s/n, Rodoviário, Apodi/RN. 

  
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA 

CNPJ: 08.912.938/0001-90 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NOVA TURQUIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ: 27.151.615/0001-75, com endereço na 
Av. Seridó, 792_- Sala 02, Centro – Caicó/RN, torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para Extração de Areia 
em uma área de aproximadamente 3ha, para implantação do Loteamento Nova Turquia, na Fazenda Turquia, 
município de Caicó/RN. 

Sarah Karien Macedo e Silva Dantas - Sócia 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO RENASCER EIRELI - CNPJ: 02.170.574/0001-33, torna público que recebeu do IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação Nº 2022-178998/TEC/RLO-0121, com prazo de validade até 04/09/2028, para 
atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rod. RN-093 Km 
32 – Centro - São José do Campestre/RN. 
 

Adriele Augusta de Oliveira Lunga – Diretora 
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Voleibol

Desportivo 
conquista o 
Campeonato 
Interiorano 

A equipe feminina de vo-
leibol do Desportivo Rio 
Grande sagrou-se cam-

peã do Campeonato Interio-
rano do Rio Grande do Norte, 
realizado neste final de sema-
na, na cidade de Assu. O even-
to promovido pela Federação 
Norte-rio-grandense de Volei-
bol (FNV) reuniu os 12 melho-
res times do Nordeste nos nai-
pes masculino e feminino.

Na grande final do femi-
nino, o Desportivo venceu o 
Acauã, do município de Caicó, 
pelo placar de 2 sets a 0 (25 x 
22 e 25 x 13). O time campeão 
ainda teve Larissa Bispo como 
a melhor jogadora da decisão, 
Sumatra Fernandes (melhor 
levantadora), Lara Bilro (me-
lhor central), Maria Fernanda 
(melhor oposta) e Cecília Ga-
briela (melhor líbero).

“Fomos com intuito de dar 
mais experiência às meninas 
da base do sub 21, que em se-
tembro estarão participando 
do CBI. Mesclamos a juventu-
de da categoria de base com 
a experiência de 4 atletas do 
adulto e o resultado foi extre-
mamente positivo. Seguimos 
na preparação para as próxi-
mas competições que serão a 
Copa Nordeste e o Campeona-
to Brasileiro de Clubes”, disse a 
técnica Dallyane Cortêz. 

Atletismo

O paulista Alison dos San-
tos, de 22 anos, voltou 
a subir ao pódio nes-

ta segunda-feira (8), desta vez 
na Hungria, ao vencer a prova 
dos 400 metros rasos, que não 
é sua especialidade, no Grande 
Prêmio de Atletismo na cidade 
de Székesfehérvár.  A conquis-
ta ocorre dois dias após Alison 
faturar o ouro em sua prova 
preferida, os 400 metros com 
barreiras, na  Polônia, na eta-
pa Diamond League (Liga Dia-
mante), do circuito mundial de 
atletismo. Bronze na Olimpía-
da de Tóquio e campeão mun-
dial no mês passado, Alison 
segue invicto na temporada, a 
primeira do ciclo olímpico pa-
ra os Jogos de Paris. 

Alison dos 
Santos é prata 
em GP na Hungria



• Terça-feira, 9 de agosto de 202222
Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

O ABC fez, no meu entendimento, a sua melhor partida na 
série C no último sábado contra o São José. Poderia até 
nem ter vencido, pois futebol tem dessas coisas, agora a 

equipe jogou bem do primeiro ao último minuto. Poucos foram 
os jogadores que não estiveram bem. Venceu e convenceu.

Melhor partida da Série C

PEDRO NETOEsporte

UM EMPATE JÁ BASTA. Após vencer o Moto Club no último domin-
go por 2x1, o América agora só precisa de um empate no jogo da volta 
para chegar a terceira e última fase da competição, antes de chegar a 
série C. É preciso entender que, jogar pelo empate é uma coisa, outra 
coisa é jogar para não vencer. Um empate já basta, mas  se voltar com 
uma vitória melhor ainda.

FERNANDO MARCHIORI ESTÁ QUEBRANDO A BANCA. Eu nunca jo-
guei em nada. Não conheço nada de apostas. Agora, acredito que Fer-
nando Marchiori deve estar quebrando a banca de apostas daqueles 
que apostaram contra ele. Show. Eu vibro quando os “espertos no jo-
go” se dão mal.

TIRADA IRÔNICA. O site oficial do Altos-PI tirou uma onda com o téc-
nico Francisco Diá, que foi rebaixado com o Ferroviário-CE para a série 
D. O site do Altos-PI colocou nas suas redes sociais; “nada melhor do 
que um DIA após o outro”. É que Francisco Diá quando saiu do clube 
piauiense disse que o Altos-PI não tinha estrutura para disputar a série 
C. E, a equipe verde do Piauí não caiu. Estará na competição em 2023.

MISTÉRIOS DA MEIA NOITE. 
No último sábado, na partida 
ABC 3x2 São José, o público di-
vulgado foi aproximadamente 
7.5 mil torcedores. Assim como 
nas últimas partidas, quando o 
público divulgado também foi 
bastante questionado por to-
dos, a grande pergunta que se 
faz é onde se colocar mais 7.5 
mil torcedores no estádio Fras-
queirão? Das duas uma, ou o 
estádio diminuiu de tamanho 
ou os torcedores que estão fre-
quentando os jogos do ABC 
estão acima do peso. Acredito 
mesmo que apenas o eterno 
poeta Zé Ramalho, tem a res-
posta. “Mistérios da meia noi-
te”

DEPENDÊNCIA. É impres-
sionante a dependência da 
equipe do América com rela-
ção ao atacante Wallace Per-
nambucano. Com ele em cam-
po a equipe é uma, sem ele é 
outra completamente diferen-
te. Quando Wallace Pernambu-
cano é substituído parece que 
a equipe fica com um jogador 
a menos. Que ele possa conti-
nuar ajudando sua equipe nes-
ta reta final.

GARRÉ. Não sei se o seu fu-
tebol será o mesmo daqui pra 
frente. Agora, o baixinho Garré 
entrou muito bem na equipe 
do ABC no intervalo na parti-
da de sábado. Com toques rá-
pidos e jogando sempre em li-

nha reta, o meia mostrou mui-
ta qualidade. Quem sabe se a 
equipe alvinegra não encon-
trou o 10 que tanto procurava.

TENHO DITO. Mesmo com 
uma equipe reserva o Flamen-
go atropelou o São Paulo no 
Morumbi. Tenho dito que, se 
deixarem chegar, e já deixaram, 
o Flamengo ainda conquista 
este título. Elenco rubro-negro 
sobra na competição.

MAIS UMA VEZ, PARABÉNS 
ÀS DUAS TORCIDAS. No sába-
do, apesar da chuva, o público 
anunciado na partida do ABC 
tenha sido de quase 8 mil tor-
cedores, muito embora seja di-
fícil de se imaginar onde se co-
locar mais 7.5 mil no Frasquei-
rão, mas isso é uma outra his-
tória. Já no domingo o América 
colocou quase 19 mil torcedo-
res no Arena das Dunas. Que 
show das duas torcidas. Para-
béns a todos os torcedores que 
acompanharam seus clubes de 
coração. Futebol é isso.

COMEÇA UM NOVO CAM-
PEONATO. Com a equipe al-
vinegra já assegurada entre 
às oito que estarão na próxi-
ma fase da competição, agora 
é um novo campeonato que 
começa. Que direção, torcida, 
comissão técnica e jogado-
res entendam isso. É hora de 
se focar no acesso. O resto se 
discute depois.

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

ABC se classifi ca para próxima etapa da Série C, depois de vitória emocionante no sábado 6 diante do São José-RS

ABC trabalha 
para garantir 
acesso à Série B
Reapresentação 
geral do grupo 
está marcada para 
esta terça-feira 9, 
quando o elenco 
treinará nos dois 
períodos

Depois de garantir a clas-
sificação para próxima 
etapa da Série C, o elen-

co geral do Alvinegro potiguar 
volta a trabalhar em dois turnos 
a partir desta terça-feira 9. Na 
segunda-feira 8, apenas aque-
les que não atuaram ou joga-
ram menos de um tempo dian-
te do São José/RS fizeram um 
treino físico com os profissio-
nais do Departamento de Pre-
paração Física e Fisiologia.

O torcedor que compare-
ceu ao estádio Frasqueirão, 
no último sábado 6, assistiu à 
emocionante vitória de virada 
da equipe abecedista diante do 
São José-RS. O alvinegro ficou 
duas vezes atrás do placar, mas 
virou nos acréscimos e garan-

tiu classificação à segunda fase 
da Série C do Campeonato Bra-
sileiro. O ABC fica em 3° lugar, 
com 31 pontos.

A reportagem do Futebol 
Interior mostrou que jogando 
em casa, o ABC impôs um rit-
mo muito forte sobre o São Jo-
sé-RS. Ainda nos primeiros mi-
nutos, os potiguares criaram 
boas chances de abrir o placar. 
Apesar disso, foram os gaúchos 
quem abriram o placar, aos 30 
minutos, em chute feliz de Ga-
briel Lima. Até o intervalo, o pla-
car ficou inalterado.

Na volta dos vestiários, mui-
tos gols: aos 17 minutos, Fá-
bio Lima marcou e deixou tudo 
igual. Seis minutos depois, Vini 
Moura voltou a deixar os gaú-
chos na frente. Quando tudo pa-
recia definido, veio a reação al-
vinegra: aos 37, Wellington Reis 
mandou a bola para as redes e 
empatou e, já nos acréscimos, 
André Felipe virou o jogo em fa-
vor dos potiguares.

O técnico abecedista Fernan-
do Marchiori comentou a atua-
ção de sua equipe, destacando o 
equilíbrio emocional dos atletas. 
“Sabemos que, muitas vezes, em 
uma partida não é todo tempo 
que você consegue ter o domí-
nio e o equilíbrio do jogo. Então, 
tem momentos em que você tem 

que ser muito forte mentalmen-
te para superar as adversidades. 
Hoje (sábado/6 dia do jogo), eu 
acho que nós tivemos equilíbrio 
e uma competência durante os 
90 minutos. Eu só tenho que pa-
rabenizar os atletas, mesmo ten-
do esse revés em duas oportuni-
dades, a parte mental e confian-
ça fizeram a diferença”, ressaltou 
o comandante alvinegro.

PRÓXIMO JOGO. ABC irá até 
Santa Catarina enfrentar o Fi-
gueirense-SC, no sábado 13, às 
17 horas, no Orlando Scarpelli.

COMO FUNCIONA A SÉRIE C. 
Lembrando, a Série C (terceira 
divisão brasileira) tem novo for-
mato para a edição de 2022. Ago-
ra, as 20 equipes jogam em turno 
único em sistema de pontos cor-
ridos. Os 8 melhores times des-
ta primeira fase se classificam. 
Os 4 piores times serão rebaixa-
dos à Série D nacional. Nesta se-
gunda fase, os oito classificados 
são divididos em dois grupos de 
quatro equipes. Eles jogarão en-
tre si em turno e returno. Os dois 
melhores de cada grupo garan-
tirão o acesso à Série B brasilei-
ra. Sendo que os líderes de cada 
grupo se garantirão diretamente 
na grande final do Campeonato 
Brasileiro de Futebol – Série C.

Terça-feira, 9 de agosto de 2022 • 23Esportes
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. MARCO MEIRA DOS REIS SCHMIDT, brasileiro, convivendo em união estável, advogado, portador do 
RG n° 1068573433, inscrito sob o CPF/MF n° 010.230.500-56, e a Sra. LUANA FLORES DO CANTO, brasileira, 
convivendo em união estável, bancária, portadora da CNH n° 04382890055/DETRAN/RS, inscrita sob o CPF/MF n° 
812.067.120-15, ambos, residentes e domiciliados na Rua Dourada, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Dourada, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 55,25m² (cinquenta e cinco metros e vinte e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.005.05.1239.0000.5 e sequencial n° 1.00345.2.  
Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 10,57m, com o 
Sr. Francisco Ferreira; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 4,60m, com o Sr. Valdir da Costa e Sra. Maria Lindaura Barbosa 
da Costa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 10,40m, com a Sra. Janete de Andrade Flores; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 
6,00m com a Rua Dourada.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Janete de Andrade Flores, o Sr. Francisco Ferreira, 
o Sr. Valdir da Costa, a Sra. Maria Lindaura Barbosa da Costa, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: o Sr. MARTIN EZEQUIEL CASTELLO, argentino, solteiro, geólogo, portador do RNM n° F304192-Q, inscrito 
sob o CPF/MF n° 719.801.204-39, residente e domiciliado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-
000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 243,45m² (duzentos e quarenta e três metros e quarenta e cinco decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Ao NORTE: Confrontando com MARIA DALVA 
M. DE OLIVEIRA NOBRE medindo 12.19 m; AO SUL: Confrontando com RUA DOS COQUEIRAIS medindo 11.83 m; AO 
LESTE: Confrontando com DANIEL PEREIRA GOMES medindo 20.24 m; AO OESTE: Confrontando com IVETE COSTA 
DOS SANTOS medindo 20.35m; AMARRAÇÃO: Distando 395.50 m da RUA DOS FLAMINGOS.    Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Daniel Pereira Gomes, a Sra. Ivete Costa dos Santos, 
a Sra. Maria Dalva M. de Oliveira Nobre, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 09.08.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

  
A CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO, CNPJ n.º 12.647.038/0001-30 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação e Operação do Loteamento Geraldo Magela Celestino Galvão, localizado no bairro Petrópolis, Zona 
Urbana, Acari/RN. 

Waldemi Marinho dos Santos 
Sócio administrador 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, Nº 
2016-100095/TEC/LO-0151 com prazo de validade até 19/06/2022, em favor do empreendimento para atividade de 
Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua Teotônio Freire, N° 588, JK, 
Currais Novos/RN –CEP.: 59.380-000. 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO 
para a atividade de Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua 
Teotônio Freire, N° 588, JK, Currais Novos/RN – CEP.: 59.380-000. 
 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 

  
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JOSÉ GILSON BARROS E SILVA, CPF: 023.119.154-52, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2017-116305/TEC/RLO-1324, com prazo de validade até 
03/07/2025, em favor do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Santa Rita, 
Ceará Mirim-RN. 

JOSÉ GILSON BARROS E SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 

1º LEILÃO: 24/08/2022  - 10:10h       -        2º LEILÃO: 25/08/2022  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devidamen-
te autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia 
Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o 
imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento 108, do bloco 09, localiza-
do no pavimento térreo, integrante do empreendimento denominado Condomínio Residencial Barcas, situ-
ado à Futura Rua Projetada, Nova Parnamirim - Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/
serviço, BWC social, dois dormitórios, possuem uma área real de 77,5149m², sendo 56,04m²  de área pri-
vativa, 12,00m² de área de uso comum de divisão não proporcional (garagem) e 9,4749m² de área de uso 
comum de divisão proporcional, com direito ao uso de uma vaga de garagem nº 251 (descoberta e livre), 
localizada no pavimento térreo geral. Imóvel objeto de matrícula 52855 do Registro de Imóveis da Comar-
ca de Parnamirim/RN. Conforme AV-12, consta alteração do endereço para Rua das Embarcações (antiga 
Futura Rua Projetada).  Número de Inscrição do imóvel: 1.1501.112.01.0100.0441.5. Dispensa-se a descri-
ção completa do IMÓVEL, os termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, 
estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/08/2022, às 10:10horas, e 2º Leilão dia 25/08/2022, às 10:10 
horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizon-
te/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: ELMA ALVES MARANHÃO, brasileira, divorciada, funcionária públi-
ca estadual, nascida em 01/09/1966, RG: 001.690.049 SEDS/RN, CPF: 455.188.584-34, residente e domi-
ciliada na Avenida dos Ipês, nº 2733, BL B, apto 304, Parque dos Rios B, Neópolis – Natal/RN, CEP: 
59.080-115.CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 
ato da arrematação presencial, o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. 
O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, 
na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a 
compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: 
R$ 311.204,76 (trezentos e onze mil, duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
155.602,38 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos), calcula-
dos na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, 
a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), 
na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, 
horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida 
no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessan-
do a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente 
com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, 
com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 
2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação 
em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imó-
vel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no 
estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as 
fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou 
de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de 
área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regulariza-
ção acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, carac-
terísticas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada 
imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, to-
das as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, 
quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetiva-
ção da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita 
por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrema-
tação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interes-
se para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal 
da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalida-
da a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação 
em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores compro-
vadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à proprie-
dade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, 
não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no 
ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arrema-
te, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 
24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusiva-
mente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - 
cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por 
este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a 
protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decre-
to nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada 
a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obede-
cerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informa-
ções: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 29/07/2022.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA, 
CNPJ: 08.912.938/0001-90, torna público que está requerendo ao IDEMA a LS, para extração, envase de água 
minera, com vazão diária de 27,5 m³, em uma área construída de 753,39 m², localizada à Rod. BR 405 – KM 
75, s/n, Rodoviário, Apodi/RN. 

  
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA 

CNPJ: 08.912.938/0001-90 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NOVA TURQUIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ: 27.151.615/0001-75, com endereço na 
Av. Seridó, 792_- Sala 02, Centro – Caicó/RN, torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para Extração de Areia 
em uma área de aproximadamente 3ha, para implantação do Loteamento Nova Turquia, na Fazenda Turquia, 
município de Caicó/RN. 

Sarah Karien Macedo e Silva Dantas - Sócia 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO RENASCER EIRELI - CNPJ: 02.170.574/0001-33, torna público que recebeu do IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação Nº 2022-178998/TEC/RLO-0121, com prazo de validade até 04/09/2028, para 
atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rod. RN-093 Km 
32 – Centro - São José do Campestre/RN. 
 

Adriele Augusta de Oliveira Lunga – Diretora 
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Voleibol

Desportivo 
conquista o 
Campeonato 
Interiorano 

A equipe feminina de vo-
leibol do Desportivo Rio 
Grande sagrou-se cam-

peã do Campeonato Interio-
rano do Rio Grande do Norte, 
realizado neste final de sema-
na, na cidade de Assu. O even-
to promovido pela Federação 
Norte-rio-grandense de Volei-
bol (FNV) reuniu os 12 melho-
res times do Nordeste nos nai-
pes masculino e feminino.

Na grande final do femi-
nino, o Desportivo venceu o 
Acauã, do município de Caicó, 
pelo placar de 2 sets a 0 (25 x 
22 e 25 x 13). O time campeão 
ainda teve Larissa Bispo como 
a melhor jogadora da decisão, 
Sumatra Fernandes (melhor 
levantadora), Lara Bilro (me-
lhor central), Maria Fernanda 
(melhor oposta) e Cecília Ga-
briela (melhor líbero).

“Fomos com intuito de dar 
mais experiência às meninas 
da base do sub 21, que em se-
tembro estarão participando 
do CBI. Mesclamos a juventu-
de da categoria de base com 
a experiência de 4 atletas do 
adulto e o resultado foi extre-
mamente positivo. Seguimos 
na preparação para as próxi-
mas competições que serão a 
Copa Nordeste e o Campeona-
to Brasileiro de Clubes”, disse a 
técnica Dallyane Cortêz. 

Atletismo

O paulista Alison dos San-
tos, de 22 anos, voltou 
a subir ao pódio nes-

ta segunda-feira (8), desta vez 
na Hungria, ao vencer a prova 
dos 400 metros rasos, que não 
é sua especialidade, no Grande 
Prêmio de Atletismo na cidade 
de Székesfehérvár.  A conquis-
ta ocorre dois dias após Alison 
faturar o ouro em sua prova 
preferida, os 400 metros com 
barreiras, na  Polônia, na eta-
pa Diamond League (Liga Dia-
mante), do circuito mundial de 
atletismo. Bronze na Olimpía-
da de Tóquio e campeão mun-
dial no mês passado, Alison 
segue invicto na temporada, a 
primeira do ciclo olímpico pa-
ra os Jogos de Paris. 

Alison dos 
Santos é prata 
em GP na Hungria
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CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

Dia de reapresentação e foco total no segundo jogo no sábado 13, às 19 horas, em São Luís-MA, valendo classifi cação

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

19AGOSTO
SEXTA - 21H

a p r e s e n t a :

APOIO:

América-RN treina forte, visando 
2° jogo contra Moto Club-MA
Alvirrubros 
venceram os rubro-
negros por 2 a 1, e 
levam vantagem 
do empate para o 
jogo de volta

O grupo alvirrubro se re-
apresentou na manhã 
desta segunda-feira 8 e 

deu início à preparação para 
o jogo da volta das oitavas de 
final do Campeonato Brasi-
leiro contra o Moto Club-MA, 
sábado 13, às 19h, no estádio 
Castelão, em São Luís/MA. O 
período da tarde foi de recu-
peração, com retorno marca-
do para a manhã desta terça-
-feira 9, dia em que os traba-
lhos vão acontecer nos dois 
períodos com atendimento à 
imprensa às 14h30, no Centro 
de Treinamento.

O meio-campista Araújo 
realizou exames de imagem 
para saber a gravidade da le-
são do músculo adutor da 
coxa direita, que serão ana-
lisados pelos médicos. Tam-
bém com dores musculares, 
Wallace Pernambucano pas-
sou a manhã no Departa-
mento Médico.

Com a viagem para a capi-
tal maranhense marcada para 
quarta-feira 10, pela manhã 
será o último treino em terras 
potiguares. A preparação será 
finalizada Ilha do Amor, capi-
tal nacional do reggae. 

O JOGO. Em seus domí-
nios e sobre a presença de 
um bom público, o América-
-RN ficou próximo de cons-
truir uma boa vontade sobre 
o Moto Club-MA pela Série D. 
No duelo de ida das Oitavas 
de Final, o Mecão abriu 2 a 0 
no Papão do Norte, mas ce-
deu um gol no final e, com is-
so, jogará pelo empate na vol-
ta. As informações da Agên-
cia Futebol Interior.

Dentro da Arena das Du-
nas, em Natal-RN, o Améri-
ca-RN foi para cima do Moto 
Club-MA. Tentando fazer o 
seu mando de campo, o Me-
cão rondava a área visitan-
te, mas só conseguiu tornar a 
pressão efetiva no final do pri-
meiro tempo. Aos 34 minutos, 
Téssio mandou para as redes 

e abriu o marcador em favor dos 
alvirrubros.

Na volta dos vestiários, o ru-
bro-negro tentou reagir, mas foi 
o Mecão quem ampliou o marca-
dor. Aos 4 minutos, Wallace Per-
nambucano converteu pênalti e 
fez o segundo. O gol sofrido não 
abalou o Papão do Norte, man-
tendo a pressão dos maranhen-
ses. Já no meio-fim do jogo, os vi-
sitantes foram premiados: aos 28, 
Lucas Hulk diminuiu.

América-RN e Moto Club-
-MA voltam a campo no próxi-
mo sábado, 13, pela Série D do 
Campeonato Brasileiro. O duelo 
será realizado às 19h em São Lu-
ís-MA, no Estádio Castelão. Por 
ter vencido o duelo de ida, o Me-
cão poderá jogar por um empate 
para se classificar. O Papão, por 
sua vez, precisa vencer por dois 
gols para se classificar. Vitória 
maranhense por um gol levará a 
decisão para os pênaltis. 


