
www.agorarn.com.br

NATAL, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022 | EDIÇÃO Nº 1.366 | ANO 6  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

TOTAL DE
PÁGINAS DESTA
EDIÇÃO

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

Mudanças

A partir de agora, nova ida-
de mínima para aposentado-
ria em Natal é de 57 anos para 
mulheres e 62 anos para os ho-
mens. Câmara também apro-
vou parcelamento em até 20 
anos de dívida previdenciária.

Câmara de 
Natal aprova 
reforma da 
Previdência

__PÁG. 7

Polícia

Médico é preso no RN 
durante operação contra 
pornografia intenril

__PÁG.2

__PÁG.2

Editorial

Novas & Informes

Agora é hora de enfrentar problemas 
históricos que afetam desenvolvimento

Canal TCM vai divulgar pesquisa 
eleitoral com dados de Mossoró

Lazer

Apresentação de Bisteca e 
Bochechinha no Parque das 
Dunas é uma das atrações do 
fim de semana. Além disso, edi-
ção da Feirinha da Árvore é um 
das pedidas para o primeiro fim 
de semana do mês de julho.

Natal tem 
programação 
cultural grátis

__PÁG.16
__PÁG. 11

Das 27 unidades da federação, o RN encerrou o ano de 2021 como o 14º no ranking da proporção de população pobre. Estudo considera a renda per capita de R$ 497 por mês

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Clorisa dá recado a 
Fábio Dantas: ‘Tenho 
mais coragem que 
muitos homens’
Pré-candidata ao Governo do RN cobra posicionamento
de Fábio Dantas e reclama de polarização eleitoral no País

Eleições 2022

A pré-candidata a governado-
ra Clorisa Linhares (Brasil 35) criti-
cou a postura do também pré-can-
didato de oposição Fábio Dantas 
(Solidariedade), que hesita em se 
dizer bolsonarista.

“Eu sou de direita, defendo a fa-
mília, sou cristã e sou uma mulher 
que não tem medo, uma mulher 
de coragem. Uso saias, mas tenho 
muito mais coragem do que certos 
homens”, afirmou a pré-candidata 

ao Agora RN.
No último dia 17, quando o 

presidente Jair Bolsonaro visitou 
Natal, ela foi a única pré-candidata 
a governadora a ir ao encontro do 
presidente.

__PÁG.3

REPRODUÇÃO

TRAGÉDIA: QUASE METADE 
DOS POTIGUARES VIVE NA POBREZA

__PÁG.9
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O tamanho da disputa local na segunda maior 
cidade do Estado será conhecido na próxima 
semana. Dentro do Projeto TCM Pesquisa, 

o Grupo TCM apresenta na próxima quinta-feira 7 
mais uma pesquisa de intenção de votos para Go-
verno do Estado, Senado, deputado federal e esta-
dual, avaliação das gestões Bolsonaro, Fátima Be-
zerra e do prefeito Allyson Bezerra e uma novidade: 
a avaliação do “Mossoró Cidade Junina 2022”.

Nesta semana, em uma entrevista a uma emisso-
ra de rádio em Natal, o prefeito Allyson Bezerra ad-
mitiu que vai votar no candidato do seu partido, Soli-
dariedade, Fábio Dantas, para governador. A coluna 
antecipou que, na próxima semana, precisamente 
na quinta-feira, será realizado o famoso evento em 
Mossoró para marcar a entrada do prefeito e seu gru-
po na campanha de Fábio Dantas e também na de 

Rogério Marinho (PL), ao Senado. Allyson já tinha 
adiantado que apoiará Lawrence Amorim para de-
putado federal e Soldado Jadson para a Assembleia 
Legislativa, ambos do Solidariedade. 

A pesquisa realizada pelo Instituto TS2 já apre-
sentou os primeiros números em abril e ainda vai 
lançar outras duas pesquisas estaduais em agosto e 
setembro, às vésperas do dia das Eleições 2022. Na 
próxima semana, Instituto TS2 traz números colhi-
dos apenas em Mossoró. Serão 781 entrevistas, que 
serão colhidas a partir de hoje e concluída no do-
mingo 3. Segundo o registro RN-09166/2022, só po-
derá ser divulgada na quinta-feira 7. O Canal TCM 
vai apresentar um programa especial, às 20h15. O 
prefeito Allyson Bezerra terá que entrar firme na 
campanha da oposição em Mossoró, pois sua lide-
rança será testada este ano. 

Canal TCM vai divulgar pesquisa de Mossoró após 
prefeito Allyson declarar apoio a Fábio Dantas

MOSSORÓ. A TS2 vai sondar 
781 pessoas com divisão em du-
as zonas urbana rural, subdividi-
das conforme os grandes bairros/
bairros/conjuntos/comunidades. 
Na cidade serão os bairros: Abo-
lição, Aeroporto, Alto da Concei-
ção, Alto de São Manoel, Alto do 
Sumaré, Barrocas, Belo Horizonte, 
Boa Vista, Bom Jardim, Bom Jesus, 
Centro, Costa e Silva, Dix-Sept Ro-
sado, Dom Jaime Câmara, Doze 
Anos, Ilha de Santa Luzia, Itapetin-
ga, Lagoa do Mato, Nova Betânia, 
Paredões, Pintos, Planalto Treze 
de Maio, Redenção, Rincão, San-
ta Delmira e Santo Antônio; Já as 
comunidades rurais pesquisadas 
constam de Barrinha, Cordão de 
Sombra, Jucuri, Maísa e Piquiri.

CUSTOS. A TCM pagou ao ins-
tituto TS2 com recursos próprios 
da emissora, R$ 11.678,50. O nível 
de confiança estimado é de 95% e 
a margem de erro máxima estima-
da considerando o modelo ado-
tado é de 3,5 pontos percentuais 
para mais ou para menos sobre 
os resultados encontrados no total 
da amostra. Durante a coleta no 
campo, os supervisores definirão 
aleatoriamente aplicadores para 
checagem junto aos entrevistados 
e verificação das respostas. Após a 
coleta de dados, 10% dos questio-
nários serão auditados e subme-
tidos à crítica de consistência dos 
dados e de adequação aos parâ-
metros amostrais.

SOLIDARIEDADE. Depois de 
Fábio Dantas não ir ao evento com 
o presidente Bolsonaro em Natal, 
agora foi a vez do deputado Kelps 
Lima, pré-candidato a deputado 
federal pelo Solidaruedade rene-

gar o atual presidente da Repú-
blica. “Não sou bolsonarista, isso 
é claro e notório. Mas, eu discor-
do do modelo de gestão e da visão 
de mundo no tocante à máquina 
pública que o PT acredita. Já eu 
não acredito em máquina públi-
ca grande, sou a favor de privatiza-
ções, sou a favor de uma série de 
coisas que o PT não acredita”, disse 
o deputado ao Agora RN.

NOMINATA TUCANA. O PSDB 
Potiguar está lançando uma no-
minata para deputado federal 
com representares de várias regi-
ões do Estado. Os vereadores Gi-
deon (Mossoró), que atua no seg-
mento evangélico no Oeste, Mi-
chael Borges (Parnamirim), Delki-
za Cavalcante (Assú) e Wanderleya 
Firmino (Rio do Fogo) são nomes 
do interior. Dra. Júlia Ferreira, mé-
dica que atua há mais de 10 anos 
em Parnamirim, neta do ex-depu-
tado Leônidas Ferreira, e primei-
ra-dama de Parelhas; Dr. Estácio 
(Agreste), médico e vice-prefeito 
de Santo Antônio, atende em di-
versos municípios da região; Abi-
dene (Parnamirim), foi vereador 
e na última eleição teve 20 mil vo-
tos para deputado; O empresário 
Wbiranilton Pezão em Natal; Thia-
go Dionísio, influenciador digital e 
humorista famoso no Instagram e 
no YouTube. Hoje com mais de 4 
milhões de seguidores.

REPUBLICANOS. Depois do PV 
que foi e voltou para o Senado, a 
mira agora é no Republicanos de 
Vitor Hugo. O jovem pré-candi-
dato a deputado federal se apro-
ximou de Rafael Motta e do PSB 
para o Senado. Já a ex-deputada 
Márcia Maia, agora no partido, 

declarou que nunca pensou em 
apoiar Motta para senador. O Go-
verno Fátima cedeu a AGN para o 
grupo de Márcia Maia, desde que 
ela ficou sem mandato em feverei-
ro de 2019. Agora, Márcia indicou 
a amiga Edivane Villar, wilmista de 
carteirinha, para sentar na cadeira 
até outubro. 

NIVELOU?. Em meio ao escân-
dalo no Ministério da Educação, 
que resultou na prisão do ex-mi-
nistro Milton Ribeiro, integrantes 
da pré-campanha de Bolsonaro 
(PL) têm defendido que a corrup-
ção seja um tema colocado em 
segundo plano na discussão elei-
toral. A estratégia de comunica-
ção foi discutida no próprio dia 
da prisão de Ribeiro, na semana 
passada, em reuniões no Planalto 
das quais participaram os princi-
pais aliados. A investigação sobre 
a montagem de um balcão de ne-
gócios no MEC se tornou um duro 
golpe no discurso anticorrupção 
de bolsonaristas.

UNIÃO BRASIL. Um mês após 
ser lançado oficialmente pelo 
União Brasil como pré-candidato 
ao Palácio do Planalto, mas ainda 
sem sequer pontuar nas pesquisas, 
o pernambucano Luciano Bivar in-
siste em levar adiante sua campa-
nha. Ele tem se dedicado a procu-
rar outros partidos para definir um 
vice, alugou uma mansão em São 
Paulo para ser seu QG e até definiu 
uma possível escalação de minis-
tros para o caso de, numa revira-
volta inédita na história país, venha 
a ser eleito presidente em outubro. 
Aqui no RN, os deputados bolsona-
ristas Carla Dickson e Benes Leocá-
dio são filiados ao partido dele.

Editorial
Mais otimismo

A edição de ontem do 
AGORA RN destacou um 
novo dado positivo pa-

ra a economia local. Desta vez, 
uma pesquisa realizada junto a 
empresários do comércio local 
apontou que a confiança desses 
empreendedores na economia 
subiu em junho, especialmente 
em Natal. Os dados foram apre-
sentados pela Fecomércio.

Os números vão ao encon-
tro do que já tinha sido expos-
to pelo presidente da CDL Na-
tal, José Lucena. Também em 
entrevista a este AGORA RN, o 
dirigente disse que as expecta-
tivas do comércio para os pró-
ximos meses são as melhores e 
que já vivenciamos um cenário 
de pós-pandemia.

Temos, portanto, bons si-
nais apontados por dois impor-
tantes termômetros da econo-
mia local. Entidades mais legí-
timas para sinalizar o atual mo-
vimento da economia não há. 
É unânime o entendimento e a 
percepção de que os bons ven-
tos estão soprando para o setor.

Depois de dois longos anos 
com o comércio submetido a 
medidas restritivas por causa 
da pandemia, agora tudo indi-
ca que já vivemos a plenos pul-
mões um cenário pós-pandêmi-
co, com suas sequelas e legados.

O momento atual, porém, 
segue a impor desafios. Se a 
pandemia parece ter ficado, fe-
lizmente, para trás, agora é hora 
de enfrentar problemas históri-
cos e crônicos que deprimem a 
atividade econômico e impõem 
um teto para o crescimento.

Neste sentido, é preciso ja-
mais esquecer da importância 

do investimento forte em edu-
cação e qualificação profissio-
nal. O aporte em programas 
de qualificação é fundamental 
para o crescimento do comér-
cio e dos demais setores da eco-
nomia. A falta de mão de obra 
competente sempre foi um 
problema histórico do turismo, 
por exemplo.

Governo estadual e prefei-
turas, de mãos dadas com o se-
tor produtivo, devem formar jo-
vens para atuar no mercado de 
trabalho, especialmente agora 
nessa fase de reaquecimento 
de atividades. Adolescentes es-
palhados pelas periferias da ci-
dade estão ávidos por oportu-
nidades. É hora de captar esses 
talentos, antes que seja tarde 
demais para formá-los ou eles 
sejam captados por organiza-
ções criminosas.

Sem dúvidas, entidades co-
mo CDL e Fecomércio estão a 
postos para auxiliar no enfren-
tamento dessa questão.

Além da educação, é hora 
de atacar problemas como as 
dificuldades na mobilidade ur-
bana (leia-se estacionamentos 
e deslocamentos em áreas no-
bres da cidade) e a inseguran-
ça. Afinal de contas, a violência 
é um grande fator que distancia 
o consumidor de áreas de co-
mércio.

Por fim, é preciso recuperar 
áreas abandonadas da cidade. 
Cidade Alta, Ribeira e até Petró-
polis têm um potencial imenso, 
muitas vezes desperdiçado por 
falta de estrutura mínima.

É preciso estimular a eco-
nomia local. O impulso do pós-
-pandemia está dado.
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Clorisa: “Toda escolha e 
posicionamento tem as suas 
consequências, mas respeito 
amplamente quem discorda”

REPRODUÇÃO

Direto da Redação
Suspensos despejos e desocupações 
até 31 de outubro, decide Barroso

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Rober-
to Barroso prorrogou até 31 de 
outubro deste ano a suspensão 
de despejos e desocupações, em 
razão da pandemia de Covid-19, 
de acordo com os critérios previs-
tos na Lei 14.216/2021. A decisão 
foi tomada na Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) 828. Nela, o mi-
nistro ressalta que a nova data de-
terminada evita qualquer super-
posição com o período eleitoral.

O ministro destacou que, após 
um período de queda nos núme-
ros da pandemia, houve, em ju-
nho, uma nova tendência de alta. 
Ele informou que, entre os dias 
19 e 25 de junho deste ano, o Bra-
sil teve a semana epidemiológica 
com mais casos desde fevereiro, 

em todo o território nacional.
Para Barroso, diante desse ce-

nário, em atenção aos princípios 
da cautela e precaução, é reco-
mendável a prorrogação da me-
dida cautelar, que já havia sido 
deferida, pela segunda vez, em 
março deste ano. Ainda segundo 
ele, com a progressiva superação 
da crise sanitária, os limites da 
sua jurisdição se esgotarão e, por 
isso, é necessário estabelecer um 
regime de transição para o tema.

TSE

MEDIDA TEMPORÁRIA. Para 
o ministro Barroso, a suspensão 
não deve se estender de manei-
ra indefinida. “Embora possa 
caber ao STF a proteção da vi-
da e da saúde durante a pande-
mia, não cabe a ele traçar a po-
lítica fundiária e habitacional 
do país”, afirmou na decisão. 
Ele registrou ainda que está em 
trâmite na Câmara dos Deputa-
dos o projeto de Lei 1.501/2022, 
com o objetivo de disciplinar 
medidas sobre desocupação e 
remoção coletiva forçada. 

INTIMADOS. Na decisão, o 
ministro intimou a União, o Dis-
trito Federal e os estados, assim 
como a Presidência dos Tribu-
nais de Justiça e Tribunais Re-
gionais Federais para ciência e 
imediato cumprimento da deci-
são. Ele também intimou, para 
ciência, as Presidências da Câ-
mara dos Deputados e do Se-
nado Federal, o Conselho Na-

cional de Direitos Humanos e o 
Conselho Nacional de Justiça. 

LIMITE DE GASTOS. O TSE 
aprovou uma resolução que es-
tabelece o critério para fixar os 
limites de gastos de campanha 
por cargo eletivo em disputa nas 
Eleições de 2022. Segundo a de-
cisão, serão adotados os mes-
mos valores das Eleições 2018, 
atualizados pelo IPCA, aferido 
pelo IBGE ou por índice que o 
substituir. A atualização do IPCA 
terá como iniciooutubro/2018 e 
como termo final junho/2022. O 
órgão ainda não divulgou qual 
será o valor exato dos novos tetos 
para 2022, mas, caso o percentu-
al de 26,21% seja considerado, 
o montante estabelecido como 
limite para a campanha presi-
dencial deve passar para R$ 88,3 
milhões no primeiro turno, e R$ 
44,1 milhões no segundo.

ALERTA. O recente surto de 

Covid-19 no Hospital Universitá-
rio Onofre Lopes ligou alerta no 
deputado Vivaldo Costa (PV). Em 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, ele cobrou que os ór-
gãos de saúde reforcem o proto-
colo sanitário e investiguem pos-
síveis contaminações dentro das 
unidades de saúde no Estado. 

PROVIDÊNCIAS. A deputada 
Cristiane Dantas (SDD) se pro-
nunciou sobre a epidemia de 
dengue que tem levado muitos 
potiguares aos hospitais, ressal-
tando a falta de testes para detec-
tar a doença e de carros e insu-
mos para tentar combater o mos-
quito Aedes Aegypti. Ela falou so-
bre a necessidade dos testes para 
identificar a doença, já que“os 
sintomas às vezes se confunde  
com outras doenças”. Ela ainda 
chamou a atenção da Secretaria 
de Saúde do Estado, para provi-
denciar a compra de insumos e o 
conserto dos carros fumacê. 

‘Uso saias, mas tenho mais coragem 
que certos homens’, dispara Clorisa
Pré-candidata ao governo do RN cobra posicionamento de Fábio Dantas e reclama de polarização eleitoral no país

“Eu sou de direita, defen-
do a família, sou cristã 
e sou uma mulher que 

não tem medo, uma mulher de 
coragem. Uso saias, mas tenho 
muito mais coragem do que cer-
tos homens”, afirmou a pré-can-
didata ao governo do Estado Clo-
risa Linhares (Brasil 35), ao criti-
car a postura do pré-candidato a 
governador Fábio Dantas (SDD), 
que ainda não se definiu se será 
ou não o candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) no Rio Gran-
de do Norte. No último dia 17, du-
rante visita presidencial a Natal, 
ela se declarou bolsonarista.

“Chega um momento em que 
você vai ter que colocar o seu po-
sicionamento ao público e foi is-
so que fiz. Cheguei lá (no even-
to realizado em Natal), falei para 
o presidente Jair Bolsonaro que 
estou pré-candidata ao governo 
do Rio Grande do Norte e que o 
apoio, porque ele representa ho-
je aquilo que eu defendo. Hoje, 
quem melhor representa esses 
valores é o nosso presidente Jair 
Bolsonaro. Então, estou seguin-
do-o”, reafirmou a pré-candidata.

Clorisa Linhares foi a única 
pré-candidata ao Executivo es-
tadual a prestigiar o evento reali-
zado pelo Ministério das Comu-
nicações em Natal. Por sua vez, 
o pré-candidato Fábio Dantas foi 
uma presença bem sentida pe-
los presentes e, como resposta, 
afirmou que estava cumprindo 
agenda de visitas aos municípios 
do Rio Grande do Norte, no dia 
em questão.

Em outra ocasião, Fábio disse 
que não simbolizava o bolsona-
rismo no RN. “Quem simboliza 
é Rogério Marinho. Eu vou votar 
em Bolsonaro, mas não farei a 
campanha presidencial. Vou fa-
zer campanha contra o governo 
Fátima Bezerra”, afirmou, em en-
trevista à Rádio Rural de Mossoró, 
semanas atrás.

Clorisa disse estar sofrendo 
represálias por ter se assumido 
bolsonarista, mas que não cederá 
ao que considera correto de sua 
parte, que é assumir em qual lado 
político ela está.  “Estou sofrendo 
muitos ataques por esse posicio-
namento em favor de Bolsonaro, 
mas sou uma pessoa de coragem, 
fibra. Não vou ludibriar ninguém, 
nem me acovardar. Nunca fiz is-
so e porque faria agora? Toda es-
colha e posicionamento tem as 

POLARIZAÇÃO POLÍTICA. De-
pois de afirmar ser contra a pola-
rização política atual, representa-
da pelos candidatos da esquerda 
(Luiz Inácio Lula da Silva) e direita 
(Jair Messias Bolsonaro) na corri-
da presidencial, a pré-candidata ao 
governo Clorisa Linhares resolveu 
tomar o partido do presidente.

Para ela, “toda polarização é 
prejudicial ao país, independente 
de quem esteja no poder. Precisa-
mos ter um leque de oportunida-
des de escolha. Essa polarização 
restringe a oportunidade de ter-
mos um Brasil diferente e Estado 
também”.

A reportagem do AGORA RN 
procurou, nesta quinta-feira 30, 
o pré-candidato Fábio Dantas 
para uma resposta sobre as falas 
da pré-candidata,, mas ele disse 
que “não iria se pronunciar so-
bre o assunto”.

Adenilson Costa
Repórter de Política

suas consequências, mas respei-
to amplamente quem discorda”, 
enfatizou.

E perguntou: “quem é a ou-
tra pessoa que está defendendo 
a família, que defende a pátria, 
que ama a Deus sobre todas as 

coisas? Se apresentar uma pes-
soa, fora dessa polarização, por-
que, na verdade, o povo hoje 
polarizou, mas quem seria essa 
outra pessoa? Então, ele (Bolso-
naro) é quem representa os va-
lores de direita”, disse.
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O tamanho da disputa local na segunda maior 
cidade do Estado será conhecido na próxima 
semana. Dentro do Projeto TCM Pesquisa, 

o Grupo TCM apresenta na próxima quinta-feira 7 
mais uma pesquisa de intenção de votos para Go-
verno do Estado, Senado, deputado federal e esta-
dual, avaliação das gestões Bolsonaro, Fátima Be-
zerra e do prefeito Allyson Bezerra e uma novidade: 
a avaliação do “Mossoró Cidade Junina 2022”.

Nesta semana, em uma entrevista a uma emisso-
ra de rádio em Natal, o prefeito Allyson Bezerra ad-
mitiu que vai votar no candidato do seu partido, Soli-
dariedade, Fábio Dantas, para governador. A coluna 
antecipou que, na próxima semana, precisamente 
na quinta-feira, será realizado o famoso evento em 
Mossoró para marcar a entrada do prefeito e seu gru-
po na campanha de Fábio Dantas e também na de 

Rogério Marinho (PL), ao Senado. Allyson já tinha 
adiantado que apoiará Lawrence Amorim para de-
putado federal e Soldado Jadson para a Assembleia 
Legislativa, ambos do Solidariedade. 

A pesquisa realizada pelo Instituto TS2 já apre-
sentou os primeiros números em abril e ainda vai 
lançar outras duas pesquisas estaduais em agosto e 
setembro, às vésperas do dia das Eleições 2022. Na 
próxima semana, Instituto TS2 traz números colhi-
dos apenas em Mossoró. Serão 781 entrevistas, que 
serão colhidas a partir de hoje e concluída no do-
mingo 3. Segundo o registro RN-09166/2022, só po-
derá ser divulgada na quinta-feira 7. O Canal TCM 
vai apresentar um programa especial, às 20h15. O 
prefeito Allyson Bezerra terá que entrar firme na 
campanha da oposição em Mossoró, pois sua lide-
rança será testada este ano. 

Canal TCM vai divulgar pesquisa de Mossoró após 
prefeito Allyson declarar apoio a Fábio Dantas

MOSSORÓ. A TS2 vai sondar 
781 pessoas com divisão em du-
as zonas urbana rural, subdividi-
das conforme os grandes bairros/
bairros/conjuntos/comunidades. 
Na cidade serão os bairros: Abo-
lição, Aeroporto, Alto da Concei-
ção, Alto de São Manoel, Alto do 
Sumaré, Barrocas, Belo Horizonte, 
Boa Vista, Bom Jardim, Bom Jesus, 
Centro, Costa e Silva, Dix-Sept Ro-
sado, Dom Jaime Câmara, Doze 
Anos, Ilha de Santa Luzia, Itapetin-
ga, Lagoa do Mato, Nova Betânia, 
Paredões, Pintos, Planalto Treze 
de Maio, Redenção, Rincão, San-
ta Delmira e Santo Antônio; Já as 
comunidades rurais pesquisadas 
constam de Barrinha, Cordão de 
Sombra, Jucuri, Maísa e Piquiri.

CUSTOS. A TCM pagou ao ins-
tituto TS2 com recursos próprios 
da emissora, R$ 11.678,50. O nível 
de confiança estimado é de 95% e 
a margem de erro máxima estima-
da considerando o modelo ado-
tado é de 3,5 pontos percentuais 
para mais ou para menos sobre 
os resultados encontrados no total 
da amostra. Durante a coleta no 
campo, os supervisores definirão 
aleatoriamente aplicadores para 
checagem junto aos entrevistados 
e verificação das respostas. Após a 
coleta de dados, 10% dos questio-
nários serão auditados e subme-
tidos à crítica de consistência dos 
dados e de adequação aos parâ-
metros amostrais.

SOLIDARIEDADE. Depois de 
Fábio Dantas não ir ao evento com 
o presidente Bolsonaro em Natal, 
agora foi a vez do deputado Kelps 
Lima, pré-candidato a deputado 
federal pelo Solidaruedade rene-

gar o atual presidente da Repú-
blica. “Não sou bolsonarista, isso 
é claro e notório. Mas, eu discor-
do do modelo de gestão e da visão 
de mundo no tocante à máquina 
pública que o PT acredita. Já eu 
não acredito em máquina públi-
ca grande, sou a favor de privatiza-
ções, sou a favor de uma série de 
coisas que o PT não acredita”, disse 
o deputado ao Agora RN.

NOMINATA TUCANA. O PSDB 
Potiguar está lançando uma no-
minata para deputado federal 
com representares de várias regi-
ões do Estado. Os vereadores Gi-
deon (Mossoró), que atua no seg-
mento evangélico no Oeste, Mi-
chael Borges (Parnamirim), Delki-
za Cavalcante (Assú) e Wanderleya 
Firmino (Rio do Fogo) são nomes 
do interior. Dra. Júlia Ferreira, mé-
dica que atua há mais de 10 anos 
em Parnamirim, neta do ex-depu-
tado Leônidas Ferreira, e primei-
ra-dama de Parelhas; Dr. Estácio 
(Agreste), médico e vice-prefeito 
de Santo Antônio, atende em di-
versos municípios da região; Abi-
dene (Parnamirim), foi vereador 
e na última eleição teve 20 mil vo-
tos para deputado; O empresário 
Wbiranilton Pezão em Natal; Thia-
go Dionísio, influenciador digital e 
humorista famoso no Instagram e 
no YouTube. Hoje com mais de 4 
milhões de seguidores.

REPUBLICANOS. Depois do PV 
que foi e voltou para o Senado, a 
mira agora é no Republicanos de 
Vitor Hugo. O jovem pré-candi-
dato a deputado federal se apro-
ximou de Rafael Motta e do PSB 
para o Senado. Já a ex-deputada 
Márcia Maia, agora no partido, 

declarou que nunca pensou em 
apoiar Motta para senador. O Go-
verno Fátima cedeu a AGN para o 
grupo de Márcia Maia, desde que 
ela ficou sem mandato em feverei-
ro de 2019. Agora, Márcia indicou 
a amiga Edivane Villar, wilmista de 
carteirinha, para sentar na cadeira 
até outubro. 

NIVELOU?. Em meio ao escân-
dalo no Ministério da Educação, 
que resultou na prisão do ex-mi-
nistro Milton Ribeiro, integrantes 
da pré-campanha de Bolsonaro 
(PL) têm defendido que a corrup-
ção seja um tema colocado em 
segundo plano na discussão elei-
toral. A estratégia de comunica-
ção foi discutida no próprio dia 
da prisão de Ribeiro, na semana 
passada, em reuniões no Planalto 
das quais participaram os princi-
pais aliados. A investigação sobre 
a montagem de um balcão de ne-
gócios no MEC se tornou um duro 
golpe no discurso anticorrupção 
de bolsonaristas.

UNIÃO BRASIL. Um mês após 
ser lançado oficialmente pelo 
União Brasil como pré-candidato 
ao Palácio do Planalto, mas ainda 
sem sequer pontuar nas pesquisas, 
o pernambucano Luciano Bivar in-
siste em levar adiante sua campa-
nha. Ele tem se dedicado a procu-
rar outros partidos para definir um 
vice, alugou uma mansão em São 
Paulo para ser seu QG e até definiu 
uma possível escalação de minis-
tros para o caso de, numa revira-
volta inédita na história país, venha 
a ser eleito presidente em outubro. 
Aqui no RN, os deputados bolsona-
ristas Carla Dickson e Benes Leocá-
dio são filiados ao partido dele.

Editorial
Mais otimismo

A edição de ontem do 
AGORA RN destacou um 
novo dado positivo pa-

ra a economia local. Desta vez, 
uma pesquisa realizada junto a 
empresários do comércio local 
apontou que a confiança desses 
empreendedores na economia 
subiu em junho, especialmente 
em Natal. Os dados foram apre-
sentados pela Fecomércio.

Os números vão ao encon-
tro do que já tinha sido expos-
to pelo presidente da CDL Na-
tal, José Lucena. Também em 
entrevista a este AGORA RN, o 
dirigente disse que as expecta-
tivas do comércio para os pró-
ximos meses são as melhores e 
que já vivenciamos um cenário 
de pós-pandemia.

Temos, portanto, bons si-
nais apontados por dois impor-
tantes termômetros da econo-
mia local. Entidades mais legí-
timas para sinalizar o atual mo-
vimento da economia não há. 
É unânime o entendimento e a 
percepção de que os bons ven-
tos estão soprando para o setor.

Depois de dois longos anos 
com o comércio submetido a 
medidas restritivas por causa 
da pandemia, agora tudo indi-
ca que já vivemos a plenos pul-
mões um cenário pós-pandêmi-
co, com suas sequelas e legados.

O momento atual, porém, 
segue a impor desafios. Se a 
pandemia parece ter ficado, fe-
lizmente, para trás, agora é hora 
de enfrentar problemas históri-
cos e crônicos que deprimem a 
atividade econômico e impõem 
um teto para o crescimento.

Neste sentido, é preciso ja-
mais esquecer da importância 

do investimento forte em edu-
cação e qualificação profissio-
nal. O aporte em programas 
de qualificação é fundamental 
para o crescimento do comér-
cio e dos demais setores da eco-
nomia. A falta de mão de obra 
competente sempre foi um 
problema histórico do turismo, 
por exemplo.

Governo estadual e prefei-
turas, de mãos dadas com o se-
tor produtivo, devem formar jo-
vens para atuar no mercado de 
trabalho, especialmente agora 
nessa fase de reaquecimento 
de atividades. Adolescentes es-
palhados pelas periferias da ci-
dade estão ávidos por oportu-
nidades. É hora de captar esses 
talentos, antes que seja tarde 
demais para formá-los ou eles 
sejam captados por organiza-
ções criminosas.

Sem dúvidas, entidades co-
mo CDL e Fecomércio estão a 
postos para auxiliar no enfren-
tamento dessa questão.

Além da educação, é hora 
de atacar problemas como as 
dificuldades na mobilidade ur-
bana (leia-se estacionamentos 
e deslocamentos em áreas no-
bres da cidade) e a inseguran-
ça. Afinal de contas, a violência 
é um grande fator que distancia 
o consumidor de áreas de co-
mércio.

Por fim, é preciso recuperar 
áreas abandonadas da cidade. 
Cidade Alta, Ribeira e até Petró-
polis têm um potencial imenso, 
muitas vezes desperdiçado por 
falta de estrutura mínima.

É preciso estimular a eco-
nomia local. O impulso do pós-
-pandemia está dado.
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Clorisa: “Toda escolha e 
posicionamento tem as suas 
consequências, mas respeito 
amplamente quem discorda”

REPRODUÇÃO

Direto da Redação
Suspensos despejos e desocupações 
até 31 de outubro, decide Barroso

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Rober-
to Barroso prorrogou até 31 de 
outubro deste ano a suspensão 
de despejos e desocupações, em 
razão da pandemia de Covid-19, 
de acordo com os critérios previs-
tos na Lei 14.216/2021. A decisão 
foi tomada na Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) 828. Nela, o mi-
nistro ressalta que a nova data de-
terminada evita qualquer super-
posição com o período eleitoral.

O ministro destacou que, após 
um período de queda nos núme-
ros da pandemia, houve, em ju-
nho, uma nova tendência de alta. 
Ele informou que, entre os dias 
19 e 25 de junho deste ano, o Bra-
sil teve a semana epidemiológica 
com mais casos desde fevereiro, 

em todo o território nacional.
Para Barroso, diante desse ce-

nário, em atenção aos princípios 
da cautela e precaução, é reco-
mendável a prorrogação da me-
dida cautelar, que já havia sido 
deferida, pela segunda vez, em 
março deste ano. Ainda segundo 
ele, com a progressiva superação 
da crise sanitária, os limites da 
sua jurisdição se esgotarão e, por 
isso, é necessário estabelecer um 
regime de transição para o tema.

TSE

MEDIDA TEMPORÁRIA. Para 
o ministro Barroso, a suspensão 
não deve se estender de manei-
ra indefinida. “Embora possa 
caber ao STF a proteção da vi-
da e da saúde durante a pande-
mia, não cabe a ele traçar a po-
lítica fundiária e habitacional 
do país”, afirmou na decisão. 
Ele registrou ainda que está em 
trâmite na Câmara dos Deputa-
dos o projeto de Lei 1.501/2022, 
com o objetivo de disciplinar 
medidas sobre desocupação e 
remoção coletiva forçada. 

INTIMADOS. Na decisão, o 
ministro intimou a União, o Dis-
trito Federal e os estados, assim 
como a Presidência dos Tribu-
nais de Justiça e Tribunais Re-
gionais Federais para ciência e 
imediato cumprimento da deci-
são. Ele também intimou, para 
ciência, as Presidências da Câ-
mara dos Deputados e do Se-
nado Federal, o Conselho Na-

cional de Direitos Humanos e o 
Conselho Nacional de Justiça. 

LIMITE DE GASTOS. O TSE 
aprovou uma resolução que es-
tabelece o critério para fixar os 
limites de gastos de campanha 
por cargo eletivo em disputa nas 
Eleições de 2022. Segundo a de-
cisão, serão adotados os mes-
mos valores das Eleições 2018, 
atualizados pelo IPCA, aferido 
pelo IBGE ou por índice que o 
substituir. A atualização do IPCA 
terá como iniciooutubro/2018 e 
como termo final junho/2022. O 
órgão ainda não divulgou qual 
será o valor exato dos novos tetos 
para 2022, mas, caso o percentu-
al de 26,21% seja considerado, 
o montante estabelecido como 
limite para a campanha presi-
dencial deve passar para R$ 88,3 
milhões no primeiro turno, e R$ 
44,1 milhões no segundo.

ALERTA. O recente surto de 

Covid-19 no Hospital Universitá-
rio Onofre Lopes ligou alerta no 
deputado Vivaldo Costa (PV). Em 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, ele cobrou que os ór-
gãos de saúde reforcem o proto-
colo sanitário e investiguem pos-
síveis contaminações dentro das 
unidades de saúde no Estado. 

PROVIDÊNCIAS. A deputada 
Cristiane Dantas (SDD) se pro-
nunciou sobre a epidemia de 
dengue que tem levado muitos 
potiguares aos hospitais, ressal-
tando a falta de testes para detec-
tar a doença e de carros e insu-
mos para tentar combater o mos-
quito Aedes Aegypti. Ela falou so-
bre a necessidade dos testes para 
identificar a doença, já que“os 
sintomas às vezes se confunde  
com outras doenças”. Ela ainda 
chamou a atenção da Secretaria 
de Saúde do Estado, para provi-
denciar a compra de insumos e o 
conserto dos carros fumacê. 

‘Uso saias, mas tenho mais coragem 
que certos homens’, dispara Clorisa
Pré-candidata ao governo do RN cobra posicionamento de Fábio Dantas e reclama de polarização eleitoral no país

“Eu sou de direita, defen-
do a família, sou cristã 
e sou uma mulher que 

não tem medo, uma mulher de 
coragem. Uso saias, mas tenho 
muito mais coragem do que cer-
tos homens”, afirmou a pré-can-
didata ao governo do Estado Clo-
risa Linhares (Brasil 35), ao criti-
car a postura do pré-candidato a 
governador Fábio Dantas (SDD), 
que ainda não se definiu se será 
ou não o candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) no Rio Gran-
de do Norte. No último dia 17, du-
rante visita presidencial a Natal, 
ela se declarou bolsonarista.

“Chega um momento em que 
você vai ter que colocar o seu po-
sicionamento ao público e foi is-
so que fiz. Cheguei lá (no even-
to realizado em Natal), falei para 
o presidente Jair Bolsonaro que 
estou pré-candidata ao governo 
do Rio Grande do Norte e que o 
apoio, porque ele representa ho-
je aquilo que eu defendo. Hoje, 
quem melhor representa esses 
valores é o nosso presidente Jair 
Bolsonaro. Então, estou seguin-
do-o”, reafirmou a pré-candidata.

Clorisa Linhares foi a única 
pré-candidata ao Executivo es-
tadual a prestigiar o evento reali-
zado pelo Ministério das Comu-
nicações em Natal. Por sua vez, 
o pré-candidato Fábio Dantas foi 
uma presença bem sentida pe-
los presentes e, como resposta, 
afirmou que estava cumprindo 
agenda de visitas aos municípios 
do Rio Grande do Norte, no dia 
em questão.

Em outra ocasião, Fábio disse 
que não simbolizava o bolsona-
rismo no RN. “Quem simboliza 
é Rogério Marinho. Eu vou votar 
em Bolsonaro, mas não farei a 
campanha presidencial. Vou fa-
zer campanha contra o governo 
Fátima Bezerra”, afirmou, em en-
trevista à Rádio Rural de Mossoró, 
semanas atrás.

Clorisa disse estar sofrendo 
represálias por ter se assumido 
bolsonarista, mas que não cederá 
ao que considera correto de sua 
parte, que é assumir em qual lado 
político ela está.  “Estou sofrendo 
muitos ataques por esse posicio-
namento em favor de Bolsonaro, 
mas sou uma pessoa de coragem, 
fibra. Não vou ludibriar ninguém, 
nem me acovardar. Nunca fiz is-
so e porque faria agora? Toda es-
colha e posicionamento tem as 

POLARIZAÇÃO POLÍTICA. De-
pois de afirmar ser contra a pola-
rização política atual, representa-
da pelos candidatos da esquerda 
(Luiz Inácio Lula da Silva) e direita 
(Jair Messias Bolsonaro) na corri-
da presidencial, a pré-candidata ao 
governo Clorisa Linhares resolveu 
tomar o partido do presidente.

Para ela, “toda polarização é 
prejudicial ao país, independente 
de quem esteja no poder. Precisa-
mos ter um leque de oportunida-
des de escolha. Essa polarização 
restringe a oportunidade de ter-
mos um Brasil diferente e Estado 
também”.

A reportagem do AGORA RN 
procurou, nesta quinta-feira 30, 
o pré-candidato Fábio Dantas 
para uma resposta sobre as falas 
da pré-candidata,, mas ele disse 
que “não iria se pronunciar so-
bre o assunto”.

Adenilson Costa
Repórter de Política

suas consequências, mas respei-
to amplamente quem discorda”, 
enfatizou.

E perguntou: “quem é a ou-
tra pessoa que está defendendo 
a família, que defende a pátria, 
que ama a Deus sobre todas as 

coisas? Se apresentar uma pes-
soa, fora dessa polarização, por-
que, na verdade, o povo hoje 
polarizou, mas quem seria essa 
outra pessoa? Então, ele (Bolso-
naro) é quem representa os va-
lores de direita”, disse.
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Natália: “Escolhas políticas e corrupção do governo geraram défi cit altíssimos ao país”

Parlamentares do RN 
defendem instalação da 
CPI do MEC no Senado

Autoridades 
políticas aguardam 

resposta favorável 
do presidente 

Rodrigo Pacheco, 
que deve anunciar 

sua decisão na 
próxima semana

Dois, dos três senadores do 
Estado, assinaram o requeri-
mento para abrir CPI para apu-
rar atos de corrupção tráfico 
de influência no Ministério da 
Educação: Jean Paul Prates (PT) 
e Zenaide Maia (Pros). Já o se-
nador Styvenson Valentim (Po-
demos) se recusou a assinar o 

documento e defendeu que as 
investigações devem ser feitas 
pela Polícia Federal e não pelo 
Congresso.

O ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, que pediu exo-
neração do cargo em março pas-
sado após uma série de reporta-
gens do jornal Folha de S. Paulo 

ter revelado a existência de um 
esquema de corrupção e tráfi-
co de influência dentro da pas-
ta, teve movimentação finan-
ceira suspeita encontrada pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), que começou a investi-
gar as denúncias.

Foram presos ainda, na ope-

ração, os pastores da Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus Aril-
ton Moura, no Pará, e Gilmar 
Santos, em Brasília. Ambos tam-
bém tinham mandados de prisão 
expedidos.

Ribeiro foi flagrado em inter-
ceptação telefônica afirmando 
que o presidente Jair Bolsonaro 

o tinha alertado sobre um “pres-
sentimento” de que ele seria alvo 
de mandado de busca e apreen-
são pela Polícia Federal. A sus-
peita de envolvimento de Bol-
sonaro em suposta interferência 
nas investigações feitas fez o ca-
so ser enviado ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 

Styvenson foi o único senador do RN a não assinar requerimento

“As CPIs desempenham pa-
pel importante para a democra-
cia e transparência das ações 
governamentais, e se soma aos 
trabalhos já desempenhados pe-
los órgãos de controle. O maior 
aliado do criminoso que desvia 
o dinheiro público é o sigilo”, ex-
plicou o ex-controlador-geral do 
RN, Pedro Lopes. Ele disse que o 
dinheiro desviado nos esquemas 
de corrupção gera perdas de re-
cursos de R$ 100 bilhões anuais e 
que essa estimativa corresponde 
ao atendimento alimentar bási-
co de, pelo menos, 23 milhões de 
brasileiros o ano inteiro.

Para o líder do governo esta-
dual na Assembleia Legislativa 
do RN, deputado estadual Fran-
cisco do PT, essa é uma oportu-
nidade que não deve ser perdi-
da. Para ele, a educação no pa-
ís atravessa o pior momento da 
sua história. “Isso é proposital. 
Temos um governo federal que 
ataca as universidades, IFs, pro-
fessores, estudantes. Um gover-
no que trabalha para destruir as 
conquistas que tivemos nesta 
área nos últimos anos. Já esta-
mos no quinto ministro em me-
nos de quatro anos. Cada um 
pior do que o outro. O Milton 

Ribeiro é uma amostra do des-
prezo do governo pela educa-
ção”, lamentou.

Francisco do PT disse ainda 
que não é a primeira vez que o 
governo federal tenta manobrar 
para esconder seus malfeitos. 
“Foi assim na CPI da Covid-19 e 
nos inúmeros sigilos que impu-
seram em vários assuntos. Não 
apenas este, como outros fatos 
já comprovam que este governo 
federal tenta barrar e interferir 
em vários órgãos de investigação 
exatamente como o propósito de 
tentar esconder muitos escânda-
los”, explicou.

‘Balcão de negócios espúrios instalado 
no MEC’, repudiou Francisco do PT

A expectativa pela autori-
zação da criação da CPI 
do MEC pelo presiden-

te do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), animou os políticos 
de oposição no Rio Grande do 
Norte. Todos defendem a insta-
lação da comissão para investi-
gar o suposto esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro do MEC, durante a ges-
tão do ex-ministro Milton Ri-
beiro, preso pela Polícia Fede-
ral no último dia 22, e liberado 
no dia seguinte por ordem do 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF-1).

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT) foi uma das pri-
meiras parlamentares a proto-
colar ação no Ministério Público 
Federal (MPF) pedindo que o ex-
-ministro e o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro (PL) sejam in-

vestigados. Pacheco deve se deci-
dir na próxima semana.

“As escolhas políticas aliadas à 
corrupção do governo Bolsonaro 
geraram um déficit altíssimo pa-
ra a Ciência, pesquisa e educação 
do país. Se isso já seria grave em 
tempos normais, imagine duran-
te uma pandemia. Por isso, quan-
do ainda se tratava de indícios de 
corrupção, pedimos a imediata 
investigação do MPF para que o 
então ministro e o presidente da 
República fossem investigados 
por privilegiar amigos no MEC”, 
afirmou.

Para ela, a conduta do ex-mi-
nistro causa indignação, mas não 
surpresa. E que há vários indícios 
de corrupção que precisam ser 
urgentemente apurados, incluin-
do a tentativa de esvaziamento 
da CPI, pelos políticos bolsona-
ristas. “O que têm a esconder? Se 
ele diz que em seu governo não 
tem corrupção, por que tenta 
barrar e interferir nas investiga-
ções?”, questionou.

Natália afirmou esperar que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
seja devidamente investiga-
do. “Escutas telefônicas já re-
velaram, inclusive, indícios de 
interferência de Bolsonaro na 
operação da Polícia Federal. O 
ex-ministro afirmou em ligação 
para a filha que Bolsonaro dis-
se que teve um ‘pressentimen-
to’ que a polícia realizaria um 
mandado de busca e apreen-
são na casa do ex-ministro. Is-
so também é grave e precisa ser 
investigado”, enfatizou.

Quem também defende a 
CPI é o senador Jean Paul Prates 
(PT). “A CPI do MEC é urgente, 
não podemos deixar que esses 
escândalos passem como se na-
da tivesse acontecido. Precisa-
mos apurar a existência de uma 
rede de corrupção e tráfico de 
influência dentro do governo fe-
deral. É preciso trazer a público 
as irregularidades e crimes co-
metidos com verbas públicas do 
MEC e do FNDE”, disse.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Danniel: “Sabemos que existem outras reformas a serem feitas, mas a primeira foi a que ataca os direitos dos trabalhadores”

Ministra Cármen Lúcia é a relatora do processo que investiga escândalo do MEC

REPRODUÇÃO

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

STF impõe sigilo sobre investigação 
de suposta interferência de Bolsonaro

Escândalo do MEC

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decretou sigilo 
no inquérito que apura 

o envolvimento do ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro e 
os pastores da Igreja Assembleia 
de Deus Gilmar Santos e Arilton 
Moura em supostos esquemas 
de corrupção e tráfico de influ-
ência para liberação de verbas 
da pasta. Na mesma investiga-
ção também é citado o nome do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que teria interferido no trabalho 
da Polícia Federal.

A relatora da ação é a minis-

tra Cármen Lúcia. Por conta do 
foro privilegiado do presidente 
Bolsonaro, a Corte terá que ana-
lisar se a investigação deve se-
guir no tribunal ou será devol-
vida para a primeira instância, 
conforme informações do Cor-
reio Braziliense.

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) também deve ser 
provocada a se manifestar mais 
uma vez. Até agora, o órgão acu-
mula quatro pedidos para se pro-
nunciar a respeito das supostas 
interferências do chefe do Execu-
tivo na operação que resultou na 

prisão do ex-chefe do MEC.

SUPOSTA INTERFERÊNCIA. 
Milton Ribeiro foi preso em uma 
operação que o envolvimento de-
le em um esquema para liberação 
de verbas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Em áudios divulgados pe-
la imprensa, o ex-chefe do MEC 
afirmou priorizar pastores aliados 
e ainda citou que o favorecimento 
era um pedido expresso de Bolso-
naro. Em outra gravação, ele afir-
mou que foi avisado pelo presiden-
te sobre a busca e apreensão da PF.

O aliado do presidente foi sol-
to um dia após a detenção, por 
decisão do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região (TRF-1). Também 
foi revogada a prisão preventiva 
dos pastores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura.

‘Prioridade é propor contrarreforma  
à reforma de Fátima’, afirma Danniel

Candidato ao 
governo do Estado 
diz que está alerta 

também à reforma 
da Previdência 
aprovada pela 

Câmara Municipal 
de Natal, nesta 

quinta

Apoiando a campanha de 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) à Presidência da Re-

pública, o presidente estadual 
do PSOL, Danniel Morais, mos-
tra independência e se apresenta 
como pré-candidato ao governo 
do Rio Grande do Norte, como 
uma alternativa socialista para 
os eleitores potiguares que estão 
insatisfeitos com os atuais postu-
lantes. Ele garantiu que, caso se-
ja eleito, uma das prioridades da 
sua gestão é propor uma contrar-
reforma da Previdência, para des-
fazer a reforma realizada pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT).

“Sem dúvida, precisamos 
construir um projeto contra es-
sa reforma da Previdência. Não 
é possível que servidores apo-
sentados que ganham acima de 
R$ 3,5 mil hoje sofram na pele 

natas para concorrer às vagas na 
Assembleia Legislativa e na Câ-
mara Federal.

Em sua avaliação, o partido 
chegará à campanha de outubro 
de uma forma radical, integral e 
apresentando o socialismo co-
mo ferramenta de transforma-
ção para o Rio Grande do Norte. 
Ele recorda que, na atual legisla-
tura, um mandato do deputado 
estadual Sandro Pimentel (Psol) 
sofreu um “golpe” e isso reforça 
a necessidade de a esquerda pro-
mover a ocupação dos espaços 
de Poder no Estado.

“A gente perdeu um manda-
to para um partido da Direita, 
um representante do conser-
vadorismo e nessa condição a 
gente apresenta uma pré-can-
didatura que está disposta a dis-
cutir os problemas do Rio Gran-
de do Norte como eles são”, ex-
põe, ao fazer referência que as 
questões socioambientais que 
envolvem a instalação de par-
ques eólicos é algo que precisa 
ter atenção do governo em uma, 
“discussão justa, necessária e 
honesta”, completou.

De acordo com Danniel Mo-
rais, “o Psol trará ao Rio Grande 
do Norte a discussão de um mar-
co sobre a exploração das ener-
gias ditas como renováveis, (pois) 
isso é necessário que a gente faça. 
A gente não pode simplesmen-
te comprar esse discurso e achar 
que o RN vai resolver os proble-
mas do Brasil sem a gente con-
seguir resolver os nossos proble-
mas”, avaliou.

a perda desse direito (a faixa de 
isenção caiu de R$ 6.101,05 pa-
ra R$ 3,5 mil e o percentual da 
contribuição subiu de 11% pa-
ra 18%, dependendo da remu-
neração), quando nós sabemos 
que existem tantas outras refor-
mas a serem feitas, mas a pri-
meira, dita como necessária foi 
aquela que ataca os direitos dos 

trabalhadores”, afirmou.
Danniel Morais afirmou que, 

“não vai se calar, nem baixar o 
tom do discurso sobre isso. E o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, é 
um filhote do Carlos Eduardo Al-
ves, dito hoje como um pré-can-
didato a senador de esquerda. 
Isso mostra que a política no Rio 
Grande do Norte tem espaço sim 

para a gente debater e apresentar 
propostas”, ressaltou, em entre-
vista ao Balbúrdia.

Ainda sem a definição de um 
nome para ser seu vice na cha-
pa “puro-sangue” apenas como 
membros do Psol, ele disse que 
até o momento, o partido tem a 
pré-candidatura de Freitas Júnior 
para o Senado Federal e as nomi-
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Natália: “Escolhas políticas e corrupção do governo geraram défi cit altíssimos ao país”

Parlamentares do RN 
defendem instalação da 
CPI do MEC no Senado

Autoridades 
políticas aguardam 

resposta favorável 
do presidente 

Rodrigo Pacheco, 
que deve anunciar 

sua decisão na 
próxima semana

Dois, dos três senadores do 
Estado, assinaram o requeri-
mento para abrir CPI para apu-
rar atos de corrupção tráfico 
de influência no Ministério da 
Educação: Jean Paul Prates (PT) 
e Zenaide Maia (Pros). Já o se-
nador Styvenson Valentim (Po-
demos) se recusou a assinar o 

documento e defendeu que as 
investigações devem ser feitas 
pela Polícia Federal e não pelo 
Congresso.

O ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, que pediu exo-
neração do cargo em março pas-
sado após uma série de reporta-
gens do jornal Folha de S. Paulo 

ter revelado a existência de um 
esquema de corrupção e tráfi-
co de influência dentro da pas-
ta, teve movimentação finan-
ceira suspeita encontrada pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), que começou a investi-
gar as denúncias.

Foram presos ainda, na ope-

ração, os pastores da Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus Aril-
ton Moura, no Pará, e Gilmar 
Santos, em Brasília. Ambos tam-
bém tinham mandados de prisão 
expedidos.

Ribeiro foi flagrado em inter-
ceptação telefônica afirmando 
que o presidente Jair Bolsonaro 

o tinha alertado sobre um “pres-
sentimento” de que ele seria alvo 
de mandado de busca e apreen-
são pela Polícia Federal. A sus-
peita de envolvimento de Bol-
sonaro em suposta interferência 
nas investigações feitas fez o ca-
so ser enviado ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 

Styvenson foi o único senador do RN a não assinar requerimento

“As CPIs desempenham pa-
pel importante para a democra-
cia e transparência das ações 
governamentais, e se soma aos 
trabalhos já desempenhados pe-
los órgãos de controle. O maior 
aliado do criminoso que desvia 
o dinheiro público é o sigilo”, ex-
plicou o ex-controlador-geral do 
RN, Pedro Lopes. Ele disse que o 
dinheiro desviado nos esquemas 
de corrupção gera perdas de re-
cursos de R$ 100 bilhões anuais e 
que essa estimativa corresponde 
ao atendimento alimentar bási-
co de, pelo menos, 23 milhões de 
brasileiros o ano inteiro.

Para o líder do governo esta-
dual na Assembleia Legislativa 
do RN, deputado estadual Fran-
cisco do PT, essa é uma oportu-
nidade que não deve ser perdi-
da. Para ele, a educação no pa-
ís atravessa o pior momento da 
sua história. “Isso é proposital. 
Temos um governo federal que 
ataca as universidades, IFs, pro-
fessores, estudantes. Um gover-
no que trabalha para destruir as 
conquistas que tivemos nesta 
área nos últimos anos. Já esta-
mos no quinto ministro em me-
nos de quatro anos. Cada um 
pior do que o outro. O Milton 

Ribeiro é uma amostra do des-
prezo do governo pela educa-
ção”, lamentou.

Francisco do PT disse ainda 
que não é a primeira vez que o 
governo federal tenta manobrar 
para esconder seus malfeitos. 
“Foi assim na CPI da Covid-19 e 
nos inúmeros sigilos que impu-
seram em vários assuntos. Não 
apenas este, como outros fatos 
já comprovam que este governo 
federal tenta barrar e interferir 
em vários órgãos de investigação 
exatamente como o propósito de 
tentar esconder muitos escânda-
los”, explicou.

‘Balcão de negócios espúrios instalado 
no MEC’, repudiou Francisco do PT

A expectativa pela autori-
zação da criação da CPI 
do MEC pelo presiden-

te do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), animou os políticos 
de oposição no Rio Grande do 
Norte. Todos defendem a insta-
lação da comissão para investi-
gar o suposto esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro do MEC, durante a ges-
tão do ex-ministro Milton Ri-
beiro, preso pela Polícia Fede-
ral no último dia 22, e liberado 
no dia seguinte por ordem do 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF-1).

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT) foi uma das pri-
meiras parlamentares a proto-
colar ação no Ministério Público 
Federal (MPF) pedindo que o ex-
-ministro e o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro (PL) sejam in-

vestigados. Pacheco deve se deci-
dir na próxima semana.

“As escolhas políticas aliadas à 
corrupção do governo Bolsonaro 
geraram um déficit altíssimo pa-
ra a Ciência, pesquisa e educação 
do país. Se isso já seria grave em 
tempos normais, imagine duran-
te uma pandemia. Por isso, quan-
do ainda se tratava de indícios de 
corrupção, pedimos a imediata 
investigação do MPF para que o 
então ministro e o presidente da 
República fossem investigados 
por privilegiar amigos no MEC”, 
afirmou.

Para ela, a conduta do ex-mi-
nistro causa indignação, mas não 
surpresa. E que há vários indícios 
de corrupção que precisam ser 
urgentemente apurados, incluin-
do a tentativa de esvaziamento 
da CPI, pelos políticos bolsona-
ristas. “O que têm a esconder? Se 
ele diz que em seu governo não 
tem corrupção, por que tenta 
barrar e interferir nas investiga-
ções?”, questionou.

Natália afirmou esperar que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
seja devidamente investiga-
do. “Escutas telefônicas já re-
velaram, inclusive, indícios de 
interferência de Bolsonaro na 
operação da Polícia Federal. O 
ex-ministro afirmou em ligação 
para a filha que Bolsonaro dis-
se que teve um ‘pressentimen-
to’ que a polícia realizaria um 
mandado de busca e apreen-
são na casa do ex-ministro. Is-
so também é grave e precisa ser 
investigado”, enfatizou.

Quem também defende a 
CPI é o senador Jean Paul Prates 
(PT). “A CPI do MEC é urgente, 
não podemos deixar que esses 
escândalos passem como se na-
da tivesse acontecido. Precisa-
mos apurar a existência de uma 
rede de corrupção e tráfico de 
influência dentro do governo fe-
deral. É preciso trazer a público 
as irregularidades e crimes co-
metidos com verbas públicas do 
MEC e do FNDE”, disse.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Sexta-feira, 1 de julho de 2022 • 5Política

Danniel: “Sabemos que existem outras reformas a serem feitas, mas a primeira foi a que ataca os direitos dos trabalhadores”

Ministra Cármen Lúcia é a relatora do processo que investiga escândalo do MEC

REPRODUÇÃO

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

STF impõe sigilo sobre investigação 
de suposta interferência de Bolsonaro

Escândalo do MEC

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decretou sigilo 
no inquérito que apura 

o envolvimento do ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro e 
os pastores da Igreja Assembleia 
de Deus Gilmar Santos e Arilton 
Moura em supostos esquemas 
de corrupção e tráfico de influ-
ência para liberação de verbas 
da pasta. Na mesma investiga-
ção também é citado o nome do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que teria interferido no trabalho 
da Polícia Federal.

A relatora da ação é a minis-

tra Cármen Lúcia. Por conta do 
foro privilegiado do presidente 
Bolsonaro, a Corte terá que ana-
lisar se a investigação deve se-
guir no tribunal ou será devol-
vida para a primeira instância, 
conforme informações do Cor-
reio Braziliense.

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) também deve ser 
provocada a se manifestar mais 
uma vez. Até agora, o órgão acu-
mula quatro pedidos para se pro-
nunciar a respeito das supostas 
interferências do chefe do Execu-
tivo na operação que resultou na 

prisão do ex-chefe do MEC.

SUPOSTA INTERFERÊNCIA. 
Milton Ribeiro foi preso em uma 
operação que o envolvimento de-
le em um esquema para liberação 
de verbas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Em áudios divulgados pe-
la imprensa, o ex-chefe do MEC 
afirmou priorizar pastores aliados 
e ainda citou que o favorecimento 
era um pedido expresso de Bolso-
naro. Em outra gravação, ele afir-
mou que foi avisado pelo presiden-
te sobre a busca e apreensão da PF.

O aliado do presidente foi sol-
to um dia após a detenção, por 
decisão do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região (TRF-1). Também 
foi revogada a prisão preventiva 
dos pastores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura.

‘Prioridade é propor contrarreforma  
à reforma de Fátima’, afirma Danniel

Candidato ao 
governo do Estado 
diz que está alerta 

também à reforma 
da Previdência 
aprovada pela 

Câmara Municipal 
de Natal, nesta 

quinta

Apoiando a campanha de 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) à Presidência da Re-

pública, o presidente estadual 
do PSOL, Danniel Morais, mos-
tra independência e se apresenta 
como pré-candidato ao governo 
do Rio Grande do Norte, como 
uma alternativa socialista para 
os eleitores potiguares que estão 
insatisfeitos com os atuais postu-
lantes. Ele garantiu que, caso se-
ja eleito, uma das prioridades da 
sua gestão é propor uma contrar-
reforma da Previdência, para des-
fazer a reforma realizada pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT).

“Sem dúvida, precisamos 
construir um projeto contra es-
sa reforma da Previdência. Não 
é possível que servidores apo-
sentados que ganham acima de 
R$ 3,5 mil hoje sofram na pele 

natas para concorrer às vagas na 
Assembleia Legislativa e na Câ-
mara Federal.

Em sua avaliação, o partido 
chegará à campanha de outubro 
de uma forma radical, integral e 
apresentando o socialismo co-
mo ferramenta de transforma-
ção para o Rio Grande do Norte. 
Ele recorda que, na atual legisla-
tura, um mandato do deputado 
estadual Sandro Pimentel (Psol) 
sofreu um “golpe” e isso reforça 
a necessidade de a esquerda pro-
mover a ocupação dos espaços 
de Poder no Estado.

“A gente perdeu um manda-
to para um partido da Direita, 
um representante do conser-
vadorismo e nessa condição a 
gente apresenta uma pré-can-
didatura que está disposta a dis-
cutir os problemas do Rio Gran-
de do Norte como eles são”, ex-
põe, ao fazer referência que as 
questões socioambientais que 
envolvem a instalação de par-
ques eólicos é algo que precisa 
ter atenção do governo em uma, 
“discussão justa, necessária e 
honesta”, completou.

De acordo com Danniel Mo-
rais, “o Psol trará ao Rio Grande 
do Norte a discussão de um mar-
co sobre a exploração das ener-
gias ditas como renováveis, (pois) 
isso é necessário que a gente faça. 
A gente não pode simplesmen-
te comprar esse discurso e achar 
que o RN vai resolver os proble-
mas do Brasil sem a gente con-
seguir resolver os nossos proble-
mas”, avaliou.

a perda desse direito (a faixa de 
isenção caiu de R$ 6.101,05 pa-
ra R$ 3,5 mil e o percentual da 
contribuição subiu de 11% pa-
ra 18%, dependendo da remu-
neração), quando nós sabemos 
que existem tantas outras refor-
mas a serem feitas, mas a pri-
meira, dita como necessária foi 
aquela que ataca os direitos dos 

trabalhadores”, afirmou.
Danniel Morais afirmou que, 

“não vai se calar, nem baixar o 
tom do discurso sobre isso. E o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, é 
um filhote do Carlos Eduardo Al-
ves, dito hoje como um pré-can-
didato a senador de esquerda. 
Isso mostra que a política no Rio 
Grande do Norte tem espaço sim 

para a gente debater e apresentar 
propostas”, ressaltou, em entre-
vista ao Balbúrdia.

Ainda sem a definição de um 
nome para ser seu vice na cha-
pa “puro-sangue” apenas como 
membros do Psol, ele disse que 
até o momento, o partido tem a 
pré-candidatura de Freitas Júnior 
para o Senado Federal e as nomi-



Aspectos gerais: O suicídio 
existe em todos os tempos, 
em todas as culturas, em to-

das as classes sociais e em toda as 
faixas etárias. Neste sentido, pode-
mos dizer que o suicídio faz parte 
da condição humana. Há que se 
considerar a questão fenomeno-
lógica do suicídio. As estatísticas 
de morte por suicídio no mundo 
são assustadoras em meados de 
(2013), registrava-se anualmente, 
um milhão de pessoas. Casos de 
tentativas frustradas sobem o nú-
mero dez vezes maior. É a décima 
causa de mortes no mundo, em 
sentido geral, mas, entre pessoas 
na faixa etária entre (15/44) anos, 
é a quarta causa. Aliás, todas ten-
tativas averiguadas para impedir 
totalmente a prática do suicídio, 
através da criação de leis, de dis-
curso sobre a questão de ética, da 
teologia, de serviços de conheci-
mento, foram em vão. “O suicídio 
é um sério problema filosófico” 
nas narrativas iniciais de Albert 
Camus. Ainda o autor falecido em 
1960 e que foi prêmio Nobel em 
1957, nesse ensaio inaugural que 
o notabilizou, afirma: “Cada ho-

mem é colocado diante da ques-
tão relativa ao tempo em que deve 
terminar a sua vida. De fato, isso 
caracteriza o homem e revela sua 
natureza essencial. O homem co-
nhece outros e a si mesmo. O ho-
mem em ação forma seu próprio 
destino e exerce suas prerrogati-
vas. O suicídio revela justamente 
o uso da prorrogativa. Aquele que 
pode matar outros, pode matar a 
si mesmo, tornando-se ao mesmo 
tempo vítima e assassino. A possi-
bilidade e risco de suicídio é uma 
responsabilidade do ser humano.

Ademais, volto a reprisar, seja 
qual for o sentimento particular 
que nos inspire o desespero de 
um suicídio, o ato é considerado 
antissocial. O indivíduo não é do-
no do seu corpo, isto é, de (si mes-
mo, ou seja do seu espírito); por-
que por ELE, decide, Deus. Não 
valendo dispor de sua vida, que é 
juridicamente patrimônio de sua 
mulher, de seus filhos, de sua fa-
mília, da (comunidade cristã) da 
qual pertence, da sociedade,

A compressão do suicídio co-
mo fenômeno humano é sufi-
ciente para quem se preocupa 
com a sua prevenção. Outras di-
mensões precisam ser levadas 
em consideração. Uma delas é te-
se de Erwin Ringel de que o sui-
cídio é desfecho de um processo 
doentio na pessoa.

Uma pesquisa realizada em 
1949 levou-o a contatar a existên-
cia de uma síndrome pré-suicida, 
ou seja, alguns comportamentos 
psíquicos característicos são indi-
cadores da tendência ao suicídio; 
percepção reduzida da realidade, 
autoagressões e fantasias suicidas. 
“O futuro suicida fornece sinais de 
que pensa ou está em vias de efe-
tuar e ato”. Embora não seja fácil 
perceber esses sinais, e conheci-
mento de sua existência é impor-
tante, pois a partir deles é possí-
vel diagnosticar a tendência para 
o suicídio e agir preventivamente.

Giulio Moglie, sustenta jun-
to a uma leva de médicos psi-
quiatras que o “suicídio, mesmo 

quando não se apresenta como 
epifenômeno dependente de al-
teração mental. É sempre até me-
nos natural, é ato mórbido”. Vá-
rios outros fatores na gênese de 
suicídio. As estações do ano, por 
exemplo; no verão, o número de 
suicidas é maior. Quanto aos me-
ses, dezembro é o mais procura-
do pelos auticidas.

Assim, a corrente sociológica 
chefiada por DURKHIM e HAL-
RWACHS, entende que o suicídio 
é fenômeno puramente social. 
Certos romances de amor, como 
“Werther”, de GOETHE, tem sido 
acusado de um mundo de suicí-
dios. Werther criou uma verda-
deira mania suicida, chamada 
Wertherite.

O suicídio entre nós, é mais 
frequente nos estrangeiros do 
que nos nacionais; mais nos ne-
gros do que nos brancos. Tam-
bém é mais frequente nos ho-
mens do que nas mulheres. Os 
solteiros e viúvos suicidam-se 
mais do que os casados. Quanto 

à profissão, as classes liberais e 
militares são as mais poupadas. 
A hereditariedade exerce certa in-
fluência na origem de suicídio.

O chamado “tédio da vida” 
constitui outro causado suicídio. 
O suicídio, longe de ser a parte da 
salvação, como muitos ingenu-
amente pensam, na hora da afli-
ção, da ansiedade, é o sombrio 
pórtico que marca início de um 
sofrimento cuja é sempre desas-
trosa, difícil e sem nenhuma es-
perança!...

Agora, medite: “Você ainda 
consegue se lembrar? Ainda es-
tá apaixonada por ele? Lembre-se, 
implorou Paulo, lembre-se de Je-
sus. Antes de lembrar de qualquer 
coisa, lembre-se dele. Se você se es-
quecer de alguma coisa, não se es-
queça dele.” (Maxlucano. Ed. Mun-
do cristão “Deus está com você” p. 
138). ELE AINDA SE LEMBRA DE 
VOCÊ. (Em breve, comentaremos 
“casos de suicídio na bíblia”)
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Formato impresso já está acessível 

DIVULGAÇÃO ALRN

Primeira legislação a regula-
mentar o tratamento dos dados 
pessoais no âmbito físico e digi-
tal, a Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (Lei nº 13.709/2018), 
foi criada para dar direitos aos ci-
dadãos brasileiros em relação à 
gestão dos seus dados em posse 
de terceiros, sejam entidades da 
administração pública ou empre-

sas privadas.
A norma contém dispositivos 

fundamentais sobre a utilização 
abusiva de dados e a violação da 
privacidade, respeitando a trans-
parência pública regida pela Lei 
de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011) em relação à coleta e 
à análise de informações privadas.

No âmbito da LGPD, o trata-

mento dos dados pessoais po-
de ser realizado por dois agentes 
de tratamento, o Controlador e o 
Operador. Além deles, há a figura 
do Encarregado, que é a pessoa 
indicada pelo Controlador para 
atuar como canal de comunica-
ção entre o Controlador, o Opera-
dor, os (as) titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD).
A Lei estabelece, portanto, 

uma estrutura legal de direitos 
dos titulares de dados pessoais. 
Esses direitos devem ser garanti-
dos durante toda a existência do 
tratamento dos dados pessoais 
realizado pelo órgão ou entidade. 
Para o exercício dos direitos dos 
titulares, a LGPD prevê um con-

junto de ferramentas que apro-
fundam obrigações de transpa-
rência ativa e passiva.

Desde agosto de 2021, a Auto-
ridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) pode aplicar san-
ções a quem descumprir a LGPD. 
As punições devem contribuir pa-
ra a proteção de dados pessoais e 
evitar casos de vazamentos.

LGDP deve proteger direitos sobre informações pessoais

Assembleia lançará 
Manual das Eleições 
em formato digital

Documento 
elaborado pela 

Procuradoria-Geral 
da Casa esclarece 

dúvidas relacionadas 
ao pleito e terá edição 

online na próxima 
semana

A Procuradoria-Geral da As-
sembleia Legislativa do RN 
produziu e lançou o Ma-

nual das Eleições, para o esclare-
cimento de dúvidas relativas ao 
pleito deste ano, com o 1º turno 
marcado para 2 de outubro. Na 
próxima semana, será disponibi-
lizado em formato digital para os 
pré-candidatos, assessores e pú-
blico em geral. Esta é a 3ª edição 
do informativo, que já havia sido 
publicado em 2018 e 2020, como 

explicou o procurador-geral da-
ALRN, Sérgio Freire. Ele disse que 
os principais tópicos do material 
foram abordados durante o semi-
nário “Eleições 2022: Visão Práti-
ca”, realizado em parceria com a 
Escola da Assembleia este mês. 
“É um manual atualizado com 
toda a parte de jurisprudência e 
feito na expectativa de esclareci-
mento, não só aos políticos, mas 
à sociedade. O intuito é que a so-
ciedade tenha conhecimento so-

bre o que pode e o que não pode, 
para que possa inclusive denun-
ciar as incorreções. Por exemplo, 
a propaganda eleitoral antecipa-
da”, explicou.

Sérgio Freire afirmou que o 
guia foca na Lei Geral de Prote-
ção de Dados, que entrou em vi-
gor no ano de 2020. “Essa lei veio 
para todos. Há uma fiscalização a 
nível nacional sobre o tratamen-
to de dados, com o TSE. Os dados 
são informações como nome, en-

dereço, CPF, enfim. Qualquer uso 
específico precisa ser autorizado”.

O Manual é voltado para o pro-
cesso eleitoral brasileiro. “Tam-
bém chamamos a atenção para 
pontos específicos, como o uso 
da mala direta, que às vezes é en-
caminhada para eleitores”, disse 
Sérgio. As orientações buscam ga-
rantir a proteção de dados, a pri-
vacidade das pessoas e a lisura do 
processo eleitoral, sem impedir a 
comunicação entre quem dispu-

ta o pleito e o eleitor, fundamen-
tais ao processo democrático. As 
questões sobre improbidade e ine-
legibilidade também são aborda-
das, além da arrecadação e presta-
ção de contas, contas bancárias es-
pecíficas de candidatos e partidos, 
doações de campanhas pela inter-
net e condutas vedadas para agen-
tes públicos no período eleitoral.
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Parlamentares votaram lei em regime de urgência, para Natal não ser penalizada

VERONICA MACEDO CMNAT

WALDEMIR BARRETO / AGÊNCIA SENADO

CMN aprova reforma da previdência 
e novas regras para aposentadoria

A nova idade 
mínima é de 57 

anos para mulheres 
e 62 para homens;  

refinanciamento da 
dívida previdenciária 

em 240 meses é 
aprovado

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou, em regime de 
urgência, o Projeto de Lei 

Complementar da Prefeitura, 
que trata das aposentadorias dos 
servidores públicos municipais. 
O documento recebeu 12 emen-
das parlamentares, elas a que re-
duz em um ano a idade mínima 
para aposentadoria, em relação à 
proposta encaminhada pelo Exe-
cutivo no último dia 14.

Com a nova legislação, a no-

va idade mínima foi fixada em 57 
anos (mulheres) e 62 anos (ho-
mens), dois anos a mais do que é 
atualmente. Os servidores preci-
sam ter um tempo mínimo de 15 
anos de exercício no serviço pú-
blico e período mínimo de contri-
buição previdenciária de 30 anos 
(mulher) e 35 anos (homens).

Ela promoverá adequação 
da legislação previdenciária do 
município à Lei Federal vigen-
te desde a Reforma da Previdên-
cia Nacional. E o parcelamento 
e o reparcelamento dos débitos 
previdenciários dos órgãos da 
administração direta e indire-
ta do Poder Executivo, assim co-
mo do Poder Legislativo, contraí-
dos com o seu Regime Próprio de 
Previdência Social, os critérios de 
elegibilidade dos servidores para 
fim de aposentação e o regime de 
concessão de pensão por morte, 
também receberam destaque.

“A proposta chegou a poucos 
dias na Câmara, mas o prazo da-

do pelo governo federal para a 
implementação das mudanças 
é nesta quinta 30. Então, a gente 
precisava votar essa matéria para 
não perder investimentos neces-
sários para o desenvolvimento 
da nossa cidade”, disse o líder da 
bancada governista, vereador Al-
do Clemente (PSDB).

Pela bancada da oposição, a 
vereadora Júlia Arruda (PCdoB) 
destacou o curto tempo que o Le-
gislativo teve para discutir a ma-
téria. “Trata-se de um projeto que 
vai impactar mais de 20 mil ser-
vidores e não poderia ser votado 
em regime de urgência. Deveria, 
sim, ter tramitado normalmente 
nas comissões permanentes para 
depois ser debatido pelas catego-
rias atingidas”, pontuou.

Para a vereadora Nina Souza 
(PDT), que presidiu a sessão, to-
da pauta que trata de previdência 
gera embates. Porém, destacou 
que o município não poderia dei-
xar de enfrentar o debate porque 

Com amplo apoio, incluin-
do da oposição, o Senado 
aprovou nesta quinta-fei-

ra 30 a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que turbina 
benefícios sociais às vésperas 
da eleição. Com mais um novo 
benefício, um auxílio-gasolina 
para taxistas, o custo do pacote 
que vai ficar fora do teto de gas-
tos chega a R$ 41,2 bilhões.

Foram duas votações. Na pri-
meira, o placar foi de 72 a 1. Na 
segunda, foram 67 favoráveis e 
apenas 1 contrário. O único a vo-
tar contra foi o senador José Serra 
(PSDB-SP). O texto agora segue 
para a Câmara dos Deputados.

Segundo o governo, as medi-
das têm como objetivo reduzir o 
impacto da disparada dos com-
bustíveis. O relator da PEC, Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), alterou o parecer final e li-
mitou a definição do estado de 
emergência, previsto no texto, 
para blindar o presidente Jair 
Bolsonaro de infringir a lei eleito-
ral. O trecho retirado da propos-
ta era visto pela oposição como 
uma “carta branca” para o gover-

no gastar durante a eleição. Isso 
porque a legislação impede, em 
situação normal, a criação de be-
nesses em ano eleitoral, exceto 
em caso de estado de emergên-
cia ou calamidade. 

As novas medidas foram in-
cluídas na PEC que já foi batiza-
da pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de PEC Kamika-
ze, devido aos riscos para as con-
tas públicas. Inicialmente, a ideia 
do governo era incluir o pacote 
na PEC dos Combustíveis para 
compensar os Estados pela redu-
ção dos tributos cobrados sobre 
os produtos.

A menos de 100 dias das elei-
ções, o Congresso e o Planalto 
agiram para ampliar ainda mais 
o “pacote do desespero”, como 
foi apelidado nos bastidores por 
técnicos as medidas. O impacto 
fiscal da PEC ficou em R$ 41,2 bi-
lhões fora do teto de gastos – a re-
gra que limita o crescimento das 
despesas do governo.

De acordo com o texto, o au-
xílio-gasolina pago aos taxistas 
será de R$ 200 mensais. De acor-
do com o líder do MDB, Eduardo 

Braga (MDB-AM), a medida teria 
um custo de R$ 2 bilhões.

Além desse benefício, o paco-
te inclui o fim da fila do Auxílio 
Brasil, estimada em 1,6 milhão 
de famílias,  e o aumento do va-
lor do programa social que subs-
tituiu o Bolsa Família de R$ 400 
para R$ 600 até o final do ano. O 
custo estimado com o benefício 
na proposta subiu de R$ 21,6 bi-
lhões para R$ 26 bilhões.

Além disso, há estimativa de 
gasto de R$ 5,4 bilhões para con-

ceder uma “bolsa-caminhonei-
ro” de R$ 1 mil por mês; de R$ 2,5 
bilhões para dar subsídio à gra-
tuidade a passageiros idosos nos 
transportes públicos urbanos e 
metropolitanos; de R$ 1,05 bi-
lhão dobrar o vale-gás a famílias 
de baixa renda; e R$ 3,8 bilhões 
para compensar Estados que re-
duzam as alíquotas de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o etanol 
para manter a competitividade 
do biocombustível em relação à 

gasolina.
Outros R$ 500 milhões serão 

direcionados ao programa Ali-
menta Brasil, que faz parte do 
Auxílio Brasil, por meio do qual  
o poder público compra alimen-
tos produzidos por agricultores 
familiares e destina os produtos 
a famílias em situação de insegu-
rança alimentar, escolas públicas 
e unidades prisionais. Todas as 
medidas valeriam apenas até o 
final do ano.

A pedido da oposição, Bezerra 
proibiu o uso de recursos destina-
dos ao Auxílio Brasil e ao vale-gás 
para publicidade institucional. Os 
oposicionistas temiam que Bol-
sonaro usasse a verba prevista na 
PEC para se promover às vésperas 
da eleição de outubro.

Todas as medidas serão cus-
teadas por meio da abertura de 
créditos extraordinários, com 
impacto no resultado das con-
tas do governo e também no en-
dividamento. Para “compensar” 
os novos gastos, o governo conta 
com recursos do BNDES, da Pe-
trobras e da privatização da Ele-
trobras. 

é uma seguiu a determinação do 
governo federal, para que regras 
sejam cumpridas e recursos se-
jam disponibilizados. 

“Temos sérios débitos tribu-
tários oriundos de outras ges-
tões, que ultrapassam a casa 
dos 400 milhões de reais, o que 
compromete nossa capacidade 
de investimentos. Diante disso, 
a gente não poderia comprome-
ter a previdência dos servidores 
municipais. Agimos com res-

ponsabilidade fiscal e trabalha-
mos para minimizar danos da 
reforma”, disse.

Já a vereadora Brisa Bracchi 
(PT) destacou a aprovação de 
três emendas apresentadas pela 
oposição e o fato dos parlamen-
tares terem ouvido os sindicatos 
antes da votação. “Claro que não 
era o que a gente queria, mas 
constitui uma redução de preju-
ízos para os servidores públicos 
municipais”, concluiu.

Amplo apoio

Senado aprova PEC que turbina benefícios 
sociais; todos os senadores do RN foram a favor

Projeto foi aprovado com apenas um voto contra: do senador José Serra (PSDB-SP)



Aspectos gerais: O suicídio 
existe em todos os tempos, 
em todas as culturas, em to-

das as classes sociais e em toda as 
faixas etárias. Neste sentido, pode-
mos dizer que o suicídio faz parte 
da condição humana. Há que se 
considerar a questão fenomeno-
lógica do suicídio. As estatísticas 
de morte por suicídio no mundo 
são assustadoras em meados de 
(2013), registrava-se anualmente, 
um milhão de pessoas. Casos de 
tentativas frustradas sobem o nú-
mero dez vezes maior. É a décima 
causa de mortes no mundo, em 
sentido geral, mas, entre pessoas 
na faixa etária entre (15/44) anos, 
é a quarta causa. Aliás, todas ten-
tativas averiguadas para impedir 
totalmente a prática do suicídio, 
através da criação de leis, de dis-
curso sobre a questão de ética, da 
teologia, de serviços de conheci-
mento, foram em vão. “O suicídio 
é um sério problema filosófico” 
nas narrativas iniciais de Albert 
Camus. Ainda o autor falecido em 
1960 e que foi prêmio Nobel em 
1957, nesse ensaio inaugural que 
o notabilizou, afirma: “Cada ho-

mem é colocado diante da ques-
tão relativa ao tempo em que deve 
terminar a sua vida. De fato, isso 
caracteriza o homem e revela sua 
natureza essencial. O homem co-
nhece outros e a si mesmo. O ho-
mem em ação forma seu próprio 
destino e exerce suas prerrogati-
vas. O suicídio revela justamente 
o uso da prorrogativa. Aquele que 
pode matar outros, pode matar a 
si mesmo, tornando-se ao mesmo 
tempo vítima e assassino. A possi-
bilidade e risco de suicídio é uma 
responsabilidade do ser humano.

Ademais, volto a reprisar, seja 
qual for o sentimento particular 
que nos inspire o desespero de 
um suicídio, o ato é considerado 
antissocial. O indivíduo não é do-
no do seu corpo, isto é, de (si mes-
mo, ou seja do seu espírito); por-
que por ELE, decide, Deus. Não 
valendo dispor de sua vida, que é 
juridicamente patrimônio de sua 
mulher, de seus filhos, de sua fa-
mília, da (comunidade cristã) da 
qual pertence, da sociedade,

A compressão do suicídio co-
mo fenômeno humano é sufi-
ciente para quem se preocupa 
com a sua prevenção. Outras di-
mensões precisam ser levadas 
em consideração. Uma delas é te-
se de Erwin Ringel de que o sui-
cídio é desfecho de um processo 
doentio na pessoa.

Uma pesquisa realizada em 
1949 levou-o a contatar a existên-
cia de uma síndrome pré-suicida, 
ou seja, alguns comportamentos 
psíquicos característicos são indi-
cadores da tendência ao suicídio; 
percepção reduzida da realidade, 
autoagressões e fantasias suicidas. 
“O futuro suicida fornece sinais de 
que pensa ou está em vias de efe-
tuar e ato”. Embora não seja fácil 
perceber esses sinais, e conheci-
mento de sua existência é impor-
tante, pois a partir deles é possí-
vel diagnosticar a tendência para 
o suicídio e agir preventivamente.

Giulio Moglie, sustenta jun-
to a uma leva de médicos psi-
quiatras que o “suicídio, mesmo 

quando não se apresenta como 
epifenômeno dependente de al-
teração mental. É sempre até me-
nos natural, é ato mórbido”. Vá-
rios outros fatores na gênese de 
suicídio. As estações do ano, por 
exemplo; no verão, o número de 
suicidas é maior. Quanto aos me-
ses, dezembro é o mais procura-
do pelos auticidas.

Assim, a corrente sociológica 
chefiada por DURKHIM e HAL-
RWACHS, entende que o suicídio 
é fenômeno puramente social. 
Certos romances de amor, como 
“Werther”, de GOETHE, tem sido 
acusado de um mundo de suicí-
dios. Werther criou uma verda-
deira mania suicida, chamada 
Wertherite.

O suicídio entre nós, é mais 
frequente nos estrangeiros do 
que nos nacionais; mais nos ne-
gros do que nos brancos. Tam-
bém é mais frequente nos ho-
mens do que nas mulheres. Os 
solteiros e viúvos suicidam-se 
mais do que os casados. Quanto 

à profissão, as classes liberais e 
militares são as mais poupadas. 
A hereditariedade exerce certa in-
fluência na origem de suicídio.

O chamado “tédio da vida” 
constitui outro causado suicídio. 
O suicídio, longe de ser a parte da 
salvação, como muitos ingenu-
amente pensam, na hora da afli-
ção, da ansiedade, é o sombrio 
pórtico que marca início de um 
sofrimento cuja é sempre desas-
trosa, difícil e sem nenhuma es-
perança!...

Agora, medite: “Você ainda 
consegue se lembrar? Ainda es-
tá apaixonada por ele? Lembre-se, 
implorou Paulo, lembre-se de Je-
sus. Antes de lembrar de qualquer 
coisa, lembre-se dele. Se você se es-
quecer de alguma coisa, não se es-
queça dele.” (Maxlucano. Ed. Mun-
do cristão “Deus está com você” p. 
138). ELE AINDA SE LEMBRA DE 
VOCÊ. (Em breve, comentaremos 
“casos de suicídio na bíblia”)
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Formato impresso já está acessível 

DIVULGAÇÃO ALRN

Primeira legislação a regula-
mentar o tratamento dos dados 
pessoais no âmbito físico e digi-
tal, a Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (Lei nº 13.709/2018), 
foi criada para dar direitos aos ci-
dadãos brasileiros em relação à 
gestão dos seus dados em posse 
de terceiros, sejam entidades da 
administração pública ou empre-

sas privadas.
A norma contém dispositivos 

fundamentais sobre a utilização 
abusiva de dados e a violação da 
privacidade, respeitando a trans-
parência pública regida pela Lei 
de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011) em relação à coleta e 
à análise de informações privadas.

No âmbito da LGPD, o trata-

mento dos dados pessoais po-
de ser realizado por dois agentes 
de tratamento, o Controlador e o 
Operador. Além deles, há a figura 
do Encarregado, que é a pessoa 
indicada pelo Controlador para 
atuar como canal de comunica-
ção entre o Controlador, o Opera-
dor, os (as) titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD).
A Lei estabelece, portanto, 

uma estrutura legal de direitos 
dos titulares de dados pessoais. 
Esses direitos devem ser garanti-
dos durante toda a existência do 
tratamento dos dados pessoais 
realizado pelo órgão ou entidade. 
Para o exercício dos direitos dos 
titulares, a LGPD prevê um con-

junto de ferramentas que apro-
fundam obrigações de transpa-
rência ativa e passiva.

Desde agosto de 2021, a Auto-
ridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) pode aplicar san-
ções a quem descumprir a LGPD. 
As punições devem contribuir pa-
ra a proteção de dados pessoais e 
evitar casos de vazamentos.

LGDP deve proteger direitos sobre informações pessoais

Assembleia lançará 
Manual das Eleições 
em formato digital

Documento 
elaborado pela 

Procuradoria-Geral 
da Casa esclarece 

dúvidas relacionadas 
ao pleito e terá edição 

online na próxima 
semana

A Procuradoria-Geral da As-
sembleia Legislativa do RN 
produziu e lançou o Ma-

nual das Eleições, para o esclare-
cimento de dúvidas relativas ao 
pleito deste ano, com o 1º turno 
marcado para 2 de outubro. Na 
próxima semana, será disponibi-
lizado em formato digital para os 
pré-candidatos, assessores e pú-
blico em geral. Esta é a 3ª edição 
do informativo, que já havia sido 
publicado em 2018 e 2020, como 

explicou o procurador-geral da-
ALRN, Sérgio Freire. Ele disse que 
os principais tópicos do material 
foram abordados durante o semi-
nário “Eleições 2022: Visão Práti-
ca”, realizado em parceria com a 
Escola da Assembleia este mês. 
“É um manual atualizado com 
toda a parte de jurisprudência e 
feito na expectativa de esclareci-
mento, não só aos políticos, mas 
à sociedade. O intuito é que a so-
ciedade tenha conhecimento so-

bre o que pode e o que não pode, 
para que possa inclusive denun-
ciar as incorreções. Por exemplo, 
a propaganda eleitoral antecipa-
da”, explicou.

Sérgio Freire afirmou que o 
guia foca na Lei Geral de Prote-
ção de Dados, que entrou em vi-
gor no ano de 2020. “Essa lei veio 
para todos. Há uma fiscalização a 
nível nacional sobre o tratamen-
to de dados, com o TSE. Os dados 
são informações como nome, en-

dereço, CPF, enfim. Qualquer uso 
específico precisa ser autorizado”.

O Manual é voltado para o pro-
cesso eleitoral brasileiro. “Tam-
bém chamamos a atenção para 
pontos específicos, como o uso 
da mala direta, que às vezes é en-
caminhada para eleitores”, disse 
Sérgio. As orientações buscam ga-
rantir a proteção de dados, a pri-
vacidade das pessoas e a lisura do 
processo eleitoral, sem impedir a 
comunicação entre quem dispu-

ta o pleito e o eleitor, fundamen-
tais ao processo democrático. As 
questões sobre improbidade e ine-
legibilidade também são aborda-
das, além da arrecadação e presta-
ção de contas, contas bancárias es-
pecíficas de candidatos e partidos, 
doações de campanhas pela inter-
net e condutas vedadas para agen-
tes públicos no período eleitoral.

Sexta-feira, 1 de julho de 2022 • 7Política
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CMN aprova reforma da previdência 
e novas regras para aposentadoria

A nova idade 
mínima é de 57 

anos para mulheres 
e 62 para homens;  

refinanciamento da 
dívida previdenciária 

em 240 meses é 
aprovado

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou, em regime de 
urgência, o Projeto de Lei 

Complementar da Prefeitura, 
que trata das aposentadorias dos 
servidores públicos municipais. 
O documento recebeu 12 emen-
das parlamentares, elas a que re-
duz em um ano a idade mínima 
para aposentadoria, em relação à 
proposta encaminhada pelo Exe-
cutivo no último dia 14.

Com a nova legislação, a no-

va idade mínima foi fixada em 57 
anos (mulheres) e 62 anos (ho-
mens), dois anos a mais do que é 
atualmente. Os servidores preci-
sam ter um tempo mínimo de 15 
anos de exercício no serviço pú-
blico e período mínimo de contri-
buição previdenciária de 30 anos 
(mulher) e 35 anos (homens).

Ela promoverá adequação 
da legislação previdenciária do 
município à Lei Federal vigen-
te desde a Reforma da Previdên-
cia Nacional. E o parcelamento 
e o reparcelamento dos débitos 
previdenciários dos órgãos da 
administração direta e indire-
ta do Poder Executivo, assim co-
mo do Poder Legislativo, contraí-
dos com o seu Regime Próprio de 
Previdência Social, os critérios de 
elegibilidade dos servidores para 
fim de aposentação e o regime de 
concessão de pensão por morte, 
também receberam destaque.

“A proposta chegou a poucos 
dias na Câmara, mas o prazo da-

do pelo governo federal para a 
implementação das mudanças 
é nesta quinta 30. Então, a gente 
precisava votar essa matéria para 
não perder investimentos neces-
sários para o desenvolvimento 
da nossa cidade”, disse o líder da 
bancada governista, vereador Al-
do Clemente (PSDB).

Pela bancada da oposição, a 
vereadora Júlia Arruda (PCdoB) 
destacou o curto tempo que o Le-
gislativo teve para discutir a ma-
téria. “Trata-se de um projeto que 
vai impactar mais de 20 mil ser-
vidores e não poderia ser votado 
em regime de urgência. Deveria, 
sim, ter tramitado normalmente 
nas comissões permanentes para 
depois ser debatido pelas catego-
rias atingidas”, pontuou.

Para a vereadora Nina Souza 
(PDT), que presidiu a sessão, to-
da pauta que trata de previdência 
gera embates. Porém, destacou 
que o município não poderia dei-
xar de enfrentar o debate porque 

Com amplo apoio, incluin-
do da oposição, o Senado 
aprovou nesta quinta-fei-

ra 30 a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que turbina 
benefícios sociais às vésperas 
da eleição. Com mais um novo 
benefício, um auxílio-gasolina 
para taxistas, o custo do pacote 
que vai ficar fora do teto de gas-
tos chega a R$ 41,2 bilhões.

Foram duas votações. Na pri-
meira, o placar foi de 72 a 1. Na 
segunda, foram 67 favoráveis e 
apenas 1 contrário. O único a vo-
tar contra foi o senador José Serra 
(PSDB-SP). O texto agora segue 
para a Câmara dos Deputados.

Segundo o governo, as medi-
das têm como objetivo reduzir o 
impacto da disparada dos com-
bustíveis. O relator da PEC, Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), alterou o parecer final e li-
mitou a definição do estado de 
emergência, previsto no texto, 
para blindar o presidente Jair 
Bolsonaro de infringir a lei eleito-
ral. O trecho retirado da propos-
ta era visto pela oposição como 
uma “carta branca” para o gover-

no gastar durante a eleição. Isso 
porque a legislação impede, em 
situação normal, a criação de be-
nesses em ano eleitoral, exceto 
em caso de estado de emergên-
cia ou calamidade. 

As novas medidas foram in-
cluídas na PEC que já foi batiza-
da pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de PEC Kamika-
ze, devido aos riscos para as con-
tas públicas. Inicialmente, a ideia 
do governo era incluir o pacote 
na PEC dos Combustíveis para 
compensar os Estados pela redu-
ção dos tributos cobrados sobre 
os produtos.

A menos de 100 dias das elei-
ções, o Congresso e o Planalto 
agiram para ampliar ainda mais 
o “pacote do desespero”, como 
foi apelidado nos bastidores por 
técnicos as medidas. O impacto 
fiscal da PEC ficou em R$ 41,2 bi-
lhões fora do teto de gastos – a re-
gra que limita o crescimento das 
despesas do governo.

De acordo com o texto, o au-
xílio-gasolina pago aos taxistas 
será de R$ 200 mensais. De acor-
do com o líder do MDB, Eduardo 

Braga (MDB-AM), a medida teria 
um custo de R$ 2 bilhões.

Além desse benefício, o paco-
te inclui o fim da fila do Auxílio 
Brasil, estimada em 1,6 milhão 
de famílias,  e o aumento do va-
lor do programa social que subs-
tituiu o Bolsa Família de R$ 400 
para R$ 600 até o final do ano. O 
custo estimado com o benefício 
na proposta subiu de R$ 21,6 bi-
lhões para R$ 26 bilhões.

Além disso, há estimativa de 
gasto de R$ 5,4 bilhões para con-

ceder uma “bolsa-caminhonei-
ro” de R$ 1 mil por mês; de R$ 2,5 
bilhões para dar subsídio à gra-
tuidade a passageiros idosos nos 
transportes públicos urbanos e 
metropolitanos; de R$ 1,05 bi-
lhão dobrar o vale-gás a famílias 
de baixa renda; e R$ 3,8 bilhões 
para compensar Estados que re-
duzam as alíquotas de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o etanol 
para manter a competitividade 
do biocombustível em relação à 

gasolina.
Outros R$ 500 milhões serão 

direcionados ao programa Ali-
menta Brasil, que faz parte do 
Auxílio Brasil, por meio do qual  
o poder público compra alimen-
tos produzidos por agricultores 
familiares e destina os produtos 
a famílias em situação de insegu-
rança alimentar, escolas públicas 
e unidades prisionais. Todas as 
medidas valeriam apenas até o 
final do ano.

A pedido da oposição, Bezerra 
proibiu o uso de recursos destina-
dos ao Auxílio Brasil e ao vale-gás 
para publicidade institucional. Os 
oposicionistas temiam que Bol-
sonaro usasse a verba prevista na 
PEC para se promover às vésperas 
da eleição de outubro.

Todas as medidas serão cus-
teadas por meio da abertura de 
créditos extraordinários, com 
impacto no resultado das con-
tas do governo e também no en-
dividamento. Para “compensar” 
os novos gastos, o governo conta 
com recursos do BNDES, da Pe-
trobras e da privatização da Ele-
trobras. 

é uma seguiu a determinação do 
governo federal, para que regras 
sejam cumpridas e recursos se-
jam disponibilizados. 

“Temos sérios débitos tribu-
tários oriundos de outras ges-
tões, que ultrapassam a casa 
dos 400 milhões de reais, o que 
compromete nossa capacidade 
de investimentos. Diante disso, 
a gente não poderia comprome-
ter a previdência dos servidores 
municipais. Agimos com res-

ponsabilidade fiscal e trabalha-
mos para minimizar danos da 
reforma”, disse.

Já a vereadora Brisa Bracchi 
(PT) destacou a aprovação de 
três emendas apresentadas pela 
oposição e o fato dos parlamen-
tares terem ouvido os sindicatos 
antes da votação. “Claro que não 
era o que a gente queria, mas 
constitui uma redução de preju-
ízos para os servidores públicos 
municipais”, concluiu.

Amplo apoio

Senado aprova PEC que turbina benefícios 
sociais; todos os senadores do RN foram a favor

Projeto foi aprovado com apenas um voto contra: do senador José Serra (PSDB-SP)
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Avaliado em R$ 38,7 bi-
lhões fora do teto de 
gastos, até o momento, 

o chamado “pacote do deses-
pero”, como é chamada a es-
tratégia do governo federal em 
decretar estado de emergência 
para aprovar um amplo pacote 
de benefícios sociais às véspe-
ras da eleição, é visto como frá-
gil e questionável, do ponto de 
vista jurídico e fiscal, por espe-
cialistas. Para eles, a “estratégia” 
pode fazer as despesas federais 
voltarem a crescer como pro-
porção do PIB, o que não acon-
tecia desde o início da regra do 
teto de gastos, conforme repor-
tagem do jornal O Estadão.

Um dos pais da regra do te-
to, o economista Marcos Men-
des afirmou que o pacote, que 
inclui medidas como aumento 
do Auxílio Brasil para R$ 600, a 
zeragem da fila e a criação de 
uma bolsa-caminhoneiro de R$ 
1 mil, significaria um gasto adi-
cional de 0,4% do PIB em 2022. 
O que fará a despesa primária 
do governo (sem contar os gas-
tos com o pagamento dos juros) 
passar para 19% do PIB – rever-
tendo a trajetória de queda ins-
taurada pelo teto. “É um custo 
fiscal muito alto e em aberto, 
pois vem aumentando e abre 
um precedente perigoso em 
termos constitucionais”, disse.

DISPARADA DOS COMBUS-
TÍVEIS. Para a constitucionalis-
ta Nina Pencak, a avaliação é de 
que o cenário atual não se confi-
gura como excepcional para de-
creto de estado de emergência. 
A justificativa do governo é a dis-
parada do preço dos combustí-
veis, por causa da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. Porém, apesar 
de elevado, o preço do barril de 
petróleo no mercado interna-
cional hoje não está no seu pico. 
Em março, beirou os US$ 140 – 
hoje, está abaixo dos US$ 120.

“Estado de emergência, pela 
lei, tem a ver com desastre, não 
com uma situação de crise eco-
nômica. Se qualquer crise que 
gere aumento de preços virar 
estado de emergência, a gente 
vai viver em estado de emer-
gência. Criar uma exceção à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
sendo que há dispositivos na 
Constituição que vedam essas 
despesas, dispositivos da legis-
lação eleitoral, é a constitucio-
nalização de uma irresponsabi-
lidade fiscal”, explicou.

Além disso, o decreto do es-
tado de emergência abre prece-
dentes e pode ser apenas a por-
ta para uma série de outros gas-
tos, conforme explicou a eco-
nomista Juliana Damasceno. 
“O que essa PEC está fazendo 
é abrindo uma manobra na Lei 
de Responsabilidade Fiscal e na 
lei eleitoral. Abrindo esse crédi-
to extraordinário, que respaldo 
o governo tem para não conce-
der reajuste aos servidores, por 
exemplo?”, questionou.

O teto passou a valer em 
2017 e limita as despesas do 
governo à inflação do ano an-
terior. Com a lei, o gasto pri-
mário, que beirou 20% do PIB 
em 2016, chegou a cair a 19,3%. 
Voltou a subir em razão da pan-
demia e bateu o pico de 26,1% 
em 2020. Passada a calamida-
de, para este ano, a projeção 
era de que chegasse a 18,2% do 
PIB. Com o novo pacote à me-
sa e considerando precatórios 
parcelados do governo – dívi-
das judiciais da União –, o gasto 
deve voltar ao patamar de 19%.

“A calamidade abriria espa-
ço para muito mais gastos, co-
mo na pandemia. Já o conceito 
de estado de emergência está 
mais relacionado a desastres, 
como os climáticos. Trata-se de 
uma descaracterização da legis-
lação, para financiar o pacote 

às vésperas da eleição”, disse o 
economista, que avaliou positi-
vamente o fato de o governo ter 
decidido direcionar o valor re-
servado inicialmente pela PEC 
dos Combustíveis diretamen-
te para o Auxílio Brasil, em vez 
de compensar a perda de arre-
cadação dos Estados que zeras-
sem o ICMS do diesel e do gás.

“Empobrecimento se resol-
ve com transferência de renda, 
mas aí começam os problemas, 
porque o Auxilio Brasil foi mal 
desenhado. O valor mínimo de 
R$ 400 estimulou a divisão de 
famílias para acumular benefí-
cios. Com R$ 600, haverá mais 
estímulo a essa divisão, e au-
mento adicional da fila – essa 
mesma que o governo quer ze-
rar. O programa está perdendo 
o foco”, explicou o economista 
Marcos Mendes.

Criar uma exceção 
à LRF, sendo que 
há dispositivos na 
Constituição e na 
legislação eleitoral 
que vedam essas 
despesas, é a 
constitucionalização 
de uma 
irresponsabilidade 
fiscal”

“É um custo fiscal 
muito alto e em 
aberto, pois vem 
aumentando e abre 
um precedente 
perigoso em termos 
constitucionais”

Nina Pencak
Constitucionalista

Marcos Mendes
Economista

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 •Economia

Economia
Sexta-feira, 1 de julho de 2022 • 9

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Tragédia humana: quase metade 
dos potiguares vive na pobreza

RN foi 14º lugar entre as 27 unidades da federação e fica no meio do caminho entre pobreza e progresso, segundo dados 

Quando o assunto é eco-
nomia, o Rio Grande do 
Norte está, literalmente, 

no meio do caminho entre a mi-
séria e a prosperidade. Quem diz 
isso é o Novo Mapa da Pobreza, 
publicado pelo Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/CPS) nesta semana. 
Das 27 unidades da federação, o 
RN encerrou o ano de 2021 como 
o 14º no ranking da proporção de 
população pobre. São 13 estados 
em situação pior que o RN e ou-
tros 13 com conjunturas econô-
micas melhores.

O estudo feito a partir de mi-
crodados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNADC) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatística 
(IBGE) considera a renda per ca-
pita de R$ 497 por mês a preços 
do quarto trimestre de 2021 que 
corresponde a linha internacio-
nal de U$S 5,50 dia ajustada por 
Paridade de Poder de Compra 

(PPC) que é a linha mais alta usa-
da na prática no Brasil. Segundo a 
pesquisa, pelo menos 42,86% dos 
potiguares poderiam ser consi-
derados pobres em 2021. 

O número, aliás, está acima 
da média nacional, de 29,62%. No 
entanto, vale ressaltar que houve 
crescimento em relação ao ano 
anterior; o levantamento apon-
ta que em 2020 este índice era 
de 35,42%. Para Bruno Oliveira, 
cientista político, o empobreci-
mento populacional no RN é no-
tável. “Basta andar nas ruas que a 
gente percebe isso”, defendeu.

No entanto, o estado é o úl-
timo colocado do Nordeste no 
quesito. Todos os outros da região 
apresentaram índices de propor-
ção de pobres maiores que o RN. 
Chama atenção o Maranhão, on-
de mais da metade da população 
(57,9%) tem renda mensal infe-
rior ao valor estipulado pelo estu-
do. Santa Catarina (10,16%) apre-
sentou a menor taxa do País.

No entanto, o cientista polí-
tico defende que o aumento dos 
índices no estado não é um fenô-
meno isolado. “Aqui a gente so-

fre as consequências do que está 
acontecendo no Brasil e no mun-
do”, afirmou. Ele também defen-
deu que a pandemia do corona-
vírus teve influência. 

“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 rápi-
do como as vacinas. Faltou mais 
diálogo e união da classe políti-
ca. Perderam muito tempo com 
questões políticas, questões me-
nores e acabou tendo consequ-
ências. [No RN] Teve um momen-
to em que era guerra de decretos. 
Governo decretava uma coisa, 
município decretava outra. E a 
gente no meio de um problema 
de saúde mundial”, completou.

MAIS FUNDO. O estudo tam-
bém analisou a mudança da po-
breza de 2019 a 2021, período que 
compreende o início da pande-
mia do coronavírus, cujo estado 
de alerta foi declarado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
em março de 2020. Entre os esta-

dos impactados, o Rio Grande do 
Norte ficou na nona colocação. 
Neste período, o crescimento de 
potiguares com renda per capi-
ta de até R$ 497 por mês foi de 
3,77%, sendo o quarto mais afe-
tado da região Nordeste. Pernam-
buco (8,14%), Bahia (4,9%) e Ma-
ranhão (3,89%) tiveram impacto 
maior por conta da covid-19.

Em termos regionais, o estu-
do considerou ao menos cinco 
regiões do Rio Grande do Norte: 
Agreste, Central, Entorno Metro-
politano de Natal, a capital poti-
guar e também a região Oeste. As 
cinco mesorregiões analisadas 
pela pesquisa englobam os 167 
municípios do estado. De toda a 
população do Agreste potiguar, 
no biênio 2020-21, 52,62% eram 
enquadradas como pobres. Em 
seguida, aparecem a região Oes-
te (46,84%), Central (43,57%), do 
Entorno de Natal (35,35%) e da 
capital do estado (23,31%).

Considerando o período de 
2019 a 2021 – que inclui a fase em 
que a pandemia iniciou – ape-
nas Natal teve diminuição no ín-
dice de pessoas pobres (-2,13%). 

O Oeste do estado foi quem en-
frentou as maiores consequên-
cias, com crescimento de 8,77% 
da taxa de pobreza. A desigual-
dade também foi sentida na re-
gião metropolitana (7,07%), no 
Agreste (4,16%) e no centro do 
RN (1,07%).

ÂMBITO NACIONAL. O con-
tingente de pessoas com renda 
domiciliar per capita até R$ 497 
mensais atingiu 62,9 milhões 
de brasileiros em 2021, cerca de 
29,6% da população total do pa-
ís. Este número em 2021 corres-
ponde 9,6 milhões a mais que 
2019, quase um Portugal de no-
vos pobres surgidos ao longo da 
pandemia. 

“A pobreza nunca esteve tão 
alta no Brasil quanto em 2021, 
desde o começo da série histó-
rica em 2012, perfazendo uma 
década perdida. O ano de 2021 é 
ponto de máxima pobreza dessas 
séries anuais para uma variedade 
de coletas amostrais, conceitos 
de renda, indicadores e linhas de 
pobreza testados”, disse Marcelo 
Neri, diretor da FGV Social.

Douglas Lemos
Repórter de Economia 

Pessoas em situação de rua
fotografadas em Natal mostram
situação da pobreza no RN
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Avaliado em R$ 38,7 bi-
lhões fora do teto de 
gastos, até o momento, 

o chamado “pacote do deses-
pero”, como é chamada a es-
tratégia do governo federal em 
decretar estado de emergência 
para aprovar um amplo pacote 
de benefícios sociais às véspe-
ras da eleição, é visto como frá-
gil e questionável, do ponto de 
vista jurídico e fiscal, por espe-
cialistas. Para eles, a “estratégia” 
pode fazer as despesas federais 
voltarem a crescer como pro-
porção do PIB, o que não acon-
tecia desde o início da regra do 
teto de gastos, conforme repor-
tagem do jornal O Estadão.

Um dos pais da regra do te-
to, o economista Marcos Men-
des afirmou que o pacote, que 
inclui medidas como aumento 
do Auxílio Brasil para R$ 600, a 
zeragem da fila e a criação de 
uma bolsa-caminhoneiro de R$ 
1 mil, significaria um gasto adi-
cional de 0,4% do PIB em 2022. 
O que fará a despesa primária 
do governo (sem contar os gas-
tos com o pagamento dos juros) 
passar para 19% do PIB – rever-
tendo a trajetória de queda ins-
taurada pelo teto. “É um custo 
fiscal muito alto e em aberto, 
pois vem aumentando e abre 
um precedente perigoso em 
termos constitucionais”, disse.

DISPARADA DOS COMBUS-
TÍVEIS. Para a constitucionalis-
ta Nina Pencak, a avaliação é de 
que o cenário atual não se confi-
gura como excepcional para de-
creto de estado de emergência. 
A justificativa do governo é a dis-
parada do preço dos combustí-
veis, por causa da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. Porém, apesar 
de elevado, o preço do barril de 
petróleo no mercado interna-
cional hoje não está no seu pico. 
Em março, beirou os US$ 140 – 
hoje, está abaixo dos US$ 120.

“Estado de emergência, pela 
lei, tem a ver com desastre, não 
com uma situação de crise eco-
nômica. Se qualquer crise que 
gere aumento de preços virar 
estado de emergência, a gente 
vai viver em estado de emer-
gência. Criar uma exceção à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
sendo que há dispositivos na 
Constituição que vedam essas 
despesas, dispositivos da legis-
lação eleitoral, é a constitucio-
nalização de uma irresponsabi-
lidade fiscal”, explicou.

Além disso, o decreto do es-
tado de emergência abre prece-
dentes e pode ser apenas a por-
ta para uma série de outros gas-
tos, conforme explicou a eco-
nomista Juliana Damasceno. 
“O que essa PEC está fazendo 
é abrindo uma manobra na Lei 
de Responsabilidade Fiscal e na 
lei eleitoral. Abrindo esse crédi-
to extraordinário, que respaldo 
o governo tem para não conce-
der reajuste aos servidores, por 
exemplo?”, questionou.

O teto passou a valer em 
2017 e limita as despesas do 
governo à inflação do ano an-
terior. Com a lei, o gasto pri-
mário, que beirou 20% do PIB 
em 2016, chegou a cair a 19,3%. 
Voltou a subir em razão da pan-
demia e bateu o pico de 26,1% 
em 2020. Passada a calamida-
de, para este ano, a projeção 
era de que chegasse a 18,2% do 
PIB. Com o novo pacote à me-
sa e considerando precatórios 
parcelados do governo – dívi-
das judiciais da União –, o gasto 
deve voltar ao patamar de 19%.

“A calamidade abriria espa-
ço para muito mais gastos, co-
mo na pandemia. Já o conceito 
de estado de emergência está 
mais relacionado a desastres, 
como os climáticos. Trata-se de 
uma descaracterização da legis-
lação, para financiar o pacote 

às vésperas da eleição”, disse o 
economista, que avaliou positi-
vamente o fato de o governo ter 
decidido direcionar o valor re-
servado inicialmente pela PEC 
dos Combustíveis diretamen-
te para o Auxílio Brasil, em vez 
de compensar a perda de arre-
cadação dos Estados que zeras-
sem o ICMS do diesel e do gás.

“Empobrecimento se resol-
ve com transferência de renda, 
mas aí começam os problemas, 
porque o Auxilio Brasil foi mal 
desenhado. O valor mínimo de 
R$ 400 estimulou a divisão de 
famílias para acumular benefí-
cios. Com R$ 600, haverá mais 
estímulo a essa divisão, e au-
mento adicional da fila – essa 
mesma que o governo quer ze-
rar. O programa está perdendo 
o foco”, explicou o economista 
Marcos Mendes.

Criar uma exceção 
à LRF, sendo que 
há dispositivos na 
Constituição e na 
legislação eleitoral 
que vedam essas 
despesas, é a 
constitucionalização 
de uma 
irresponsabilidade 
fiscal”

“É um custo fiscal 
muito alto e em 
aberto, pois vem 
aumentando e abre 
um precedente 
perigoso em termos 
constitucionais”

Nina Pencak
Constitucionalista

Marcos Mendes
Economista

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 •Economia
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Tragédia humana: quase metade 
dos potiguares vive na pobreza

RN foi 14º lugar entre as 27 unidades da federação e fica no meio do caminho entre pobreza e progresso, segundo dados 

Quando o assunto é eco-
nomia, o Rio Grande do 
Norte está, literalmente, 

no meio do caminho entre a mi-
séria e a prosperidade. Quem diz 
isso é o Novo Mapa da Pobreza, 
publicado pelo Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/CPS) nesta semana. 
Das 27 unidades da federação, o 
RN encerrou o ano de 2021 como 
o 14º no ranking da proporção de 
população pobre. São 13 estados 
em situação pior que o RN e ou-
tros 13 com conjunturas econô-
micas melhores.

O estudo feito a partir de mi-
crodados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNADC) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatística 
(IBGE) considera a renda per ca-
pita de R$ 497 por mês a preços 
do quarto trimestre de 2021 que 
corresponde a linha internacio-
nal de U$S 5,50 dia ajustada por 
Paridade de Poder de Compra 

(PPC) que é a linha mais alta usa-
da na prática no Brasil. Segundo a 
pesquisa, pelo menos 42,86% dos 
potiguares poderiam ser consi-
derados pobres em 2021. 

O número, aliás, está acima 
da média nacional, de 29,62%. No 
entanto, vale ressaltar que houve 
crescimento em relação ao ano 
anterior; o levantamento apon-
ta que em 2020 este índice era 
de 35,42%. Para Bruno Oliveira, 
cientista político, o empobreci-
mento populacional no RN é no-
tável. “Basta andar nas ruas que a 
gente percebe isso”, defendeu.

No entanto, o estado é o úl-
timo colocado do Nordeste no 
quesito. Todos os outros da região 
apresentaram índices de propor-
ção de pobres maiores que o RN. 
Chama atenção o Maranhão, on-
de mais da metade da população 
(57,9%) tem renda mensal infe-
rior ao valor estipulado pelo estu-
do. Santa Catarina (10,16%) apre-
sentou a menor taxa do País.

No entanto, o cientista polí-
tico defende que o aumento dos 
índices no estado não é um fenô-
meno isolado. “Aqui a gente so-

fre as consequências do que está 
acontecendo no Brasil e no mun-
do”, afirmou. Ele também defen-
deu que a pandemia do corona-
vírus teve influência. 

“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 rápi-
do como as vacinas. Faltou mais 
diálogo e união da classe políti-
ca. Perderam muito tempo com 
questões políticas, questões me-
nores e acabou tendo consequ-
ências. [No RN] Teve um momen-
to em que era guerra de decretos. 
Governo decretava uma coisa, 
município decretava outra. E a 
gente no meio de um problema 
de saúde mundial”, completou.

MAIS FUNDO. O estudo tam-
bém analisou a mudança da po-
breza de 2019 a 2021, período que 
compreende o início da pande-
mia do coronavírus, cujo estado 
de alerta foi declarado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
em março de 2020. Entre os esta-

dos impactados, o Rio Grande do 
Norte ficou na nona colocação. 
Neste período, o crescimento de 
potiguares com renda per capi-
ta de até R$ 497 por mês foi de 
3,77%, sendo o quarto mais afe-
tado da região Nordeste. Pernam-
buco (8,14%), Bahia (4,9%) e Ma-
ranhão (3,89%) tiveram impacto 
maior por conta da covid-19.

Em termos regionais, o estu-
do considerou ao menos cinco 
regiões do Rio Grande do Norte: 
Agreste, Central, Entorno Metro-
politano de Natal, a capital poti-
guar e também a região Oeste. As 
cinco mesorregiões analisadas 
pela pesquisa englobam os 167 
municípios do estado. De toda a 
população do Agreste potiguar, 
no biênio 2020-21, 52,62% eram 
enquadradas como pobres. Em 
seguida, aparecem a região Oes-
te (46,84%), Central (43,57%), do 
Entorno de Natal (35,35%) e da 
capital do estado (23,31%).

Considerando o período de 
2019 a 2021 – que inclui a fase em 
que a pandemia iniciou – ape-
nas Natal teve diminuição no ín-
dice de pessoas pobres (-2,13%). 

O Oeste do estado foi quem en-
frentou as maiores consequên-
cias, com crescimento de 8,77% 
da taxa de pobreza. A desigual-
dade também foi sentida na re-
gião metropolitana (7,07%), no 
Agreste (4,16%) e no centro do 
RN (1,07%).

ÂMBITO NACIONAL. O con-
tingente de pessoas com renda 
domiciliar per capita até R$ 497 
mensais atingiu 62,9 milhões 
de brasileiros em 2021, cerca de 
29,6% da população total do pa-
ís. Este número em 2021 corres-
ponde 9,6 milhões a mais que 
2019, quase um Portugal de no-
vos pobres surgidos ao longo da 
pandemia. 

“A pobreza nunca esteve tão 
alta no Brasil quanto em 2021, 
desde o começo da série histó-
rica em 2012, perfazendo uma 
década perdida. O ano de 2021 é 
ponto de máxima pobreza dessas 
séries anuais para uma variedade 
de coletas amostrais, conceitos 
de renda, indicadores e linhas de 
pobreza testados”, disse Marcelo 
Neri, diretor da FGV Social.

Douglas Lemos
Repórter de Economia 

Pessoas em situação de rua
fotografadas em Natal mostram
situação da pobreza no RN



Demissões foram maiores nos cinco primeiros meses de 2022 do que no ano passado, mostram os dados do IBGE

MARCELLO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

• Sexta-feira, 1 de julho de 202210 Economia

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
 AQUICULTURA MAXARANGUAPE LTDA, CNPJ: 33.426.896-0001-24, torna  público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Maxaranguape, no município de 
Maxaranguape-RN.  

AQUICULTURA MAXARANGUAPE LTDA 
PROPRIETÁRIO  

 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
C A DA SILVA GAS, CNPJ: 18.286.735/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a 
revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, com prazo de validade até 30/06/2028, localizada na Rua João 
Cornélio Bezerra, S/N – Bairro Conceição de Upanema - CEP: 59.670-000 – Upanema-RN. 

 
Claudio Agostinho da Silva - Diretor 

 

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A ESTRUTURAL INDUSTRIA CERÂMICA EIRELI, CNPJ 02.017.584/0001-33, estabelecida na Chácara 
Marina, na zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada, da Indústria de cerâmica vermelha. 
 

JEFFERSON BARBOSA COSTA 
CPF: 422.871.624-53 

Proprietário 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  

MICHEL FERNANDES CAVALCANTE 01029043400, CNPJ: 17.209.051/0001-20, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação - LRO, para indústria de tecelagem, sem tingimento, instalada em uma 
área construída de 140,75 m², localizada à Rua Doutor Gevacy de Freitas, n° 325, Centro, Jardim de 
Piranhas/RN. 

MICHEL FERNANDES CAVALCANTE 
CNPJ: 17.209.051/0001-20 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  

 
M SONELY FIRMINO, inscrito sob o CNPJ no. 22.243.563/0001-43, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO da atividade de Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e 
pastelaria, massas alimentícias e biscoitos, localizada na Rua Rafael Fernandes, Nº 308, Centro, Alexandria 
- RN. 

 MAJARY SONELY FIRMINO  
Representante Legal 

 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 e Operação Nº 2022-180260/TEC/LIO-0037 com validade 29/06/2025 para 01 (uma) linha de 

surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: SBO-DW-11-RN: 9.394.868,90 mN; 710.342,10 mE, com 958,88 metros, e produção a ser escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá 
do Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180261/TEC/LI-0068 com validade 29/08/2024 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-DW-11-RN: 9.394.868,90 mN; 
710.342,10 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá do Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180272/TEC/LI-0070 com validade 29/06/2024 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-2C-01: 9.394.659,10 mN; 
709.626,69 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) de Carnaúba - 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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Ritmo de geração de 
empregos formais no
RN cai em relação a 2021

Dados do Novo 
Caged apontam 
que número de 

desligamentos de 
funcionários foi 

7,2% maior em 2022 
quando comparado 

com período do 
ano passado

De janeiro a maio deste 
ano o Rio Grande do Nor-
te gerou 3,03% empregos 

a mais do que no mesmo perí-
odo de 2021. Foram 78.259 ad-
missões em 2022 contra 75.959 
no ano passado. No entanto, o 
número que indica algo positi-
vo não traduz a realidade do ce-
nário potiguar. Até porque neste 
ano, também foram mais demis-
sões: 75.963 nos primeiros cinco 
meses, contra 70.870 no período 
de janeiro a maio do ano ante-
rior; cerca 7,2% a mais. Os nú-
meros são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Traba-
lho e Previdência.

O que evidencia estas infor-
mações é o saldo, ou seja, o cál-
culo da diferença entre contra-

tações e demissões. De janeiro 
a maio, foram 2.296 novos pos-
tos de trabalho, contra 5.089 em 
2021. O primeiro mês deste ano 
foi o pior do ano, deixando o es-
tado no negativo: 2.607 desliga-
mentos a mais que demissões. 
O segmento agropecuário foi o 
que mais demitiu, com encolhi-
mento de 7,41%.

Já o melhor foi o mês de maio, 
com saldo positivo de 3.519 pos-
tos de trabalho. Número, aliás, 
puxado principalmente pelo seg-
mento da construção civil, cujas 
contratações tiveram incremen-
to de 3,87%. Os dados seguem 
rumo contrário aos de âmbito 
nacional. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o último trimestre 
móvel – que considera os meses 
de março, abril e maio – mostra-
ram recuperação do mercado de 
trabalho. A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) aponta 
que a taxa de desocupação ficou 
em 9,8% nestes três meses.

De acordo com o estudo, o 
recuo foi de 1,4% em relação ao 
trimestre de dezembro de 2021 a 
fevereiro de 2022, quando a ta-
xa ficou em 11,2%, e de 4,9% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2021, quando o desem-
prego estava em 14,7%. Segundo 
o IBGE, esta foi a menor taxa de 
desocupação para um trimestre 
encerrado em maio desde 2015, 
cujo indicador apontava 8,3%.

De acordo com o economis-
ta Janduir Nóbrega, uma das 
questões que colabora para a 
baixa geração de empregos no 

Rio Grande do Norte é a falta de 
um setor industrial robusto. “Faz 
uma falta muito grande. Quan-
do a gente vê outros estados, co-
mo Pernambuco e Bahia, existe 
um polo industrial e de serviços 
muito mais forte, gerando cinco 
vezes o valor que foi gerado aqui 
de empregos”, defendeu.

Para ele, a baixa criação de 
empregos tem a ver com uma 
falta de planejamento a médio 
e longo prazos, além da falta de 
políticas públicas que tragam 
investimentos necessários pa-
ra a indústria despontar no es-
tado. “Acho que faltam políticas 
com mais clareza. Tem o progra-
ma da Fiern para desenvolver o 
sertão, o semiárido. Precisa fazer 
mais e falar menos. E nós temos 
feito muito pouco”, declarou.

BRASIL. Em números, o Bra-
sil tem hoje 10,6 milhões de pes-
soas desocupadas. São 1,4 mi-
lhão de pessoas a menos frente 
ao trimestre anterior, o que re-
presenta um recuo de 11,5%. Na 
comparação anual, a queda foi 
de 30,2%, com 4,6 milhões de 
pessoas a menos desocupadas.

O total de pessoas ocupadas 
atingiu o recorde da série inicia-
da em 2012, com 97,5 milhões. 
Uma alta de 2,4%, ou mais 2,3 
milhões de pessoas, na compa-
ração trimestral, e de 10,6%, ou 
9,4 milhões de pessoas, na com-
paração anual. O nível da ocupa-
ção foi estimado em 56,4%, alta 
de 1,2 ponto percentual frente ao 
trimestre anterior e de 4,9 pontos 
percentuais em relação ao mes-
mo trimestre de 2021.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
ANTONIO CARLOS PAZ DA COSTA EIRELI, CNPJ: 14.146.954/0001-11, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Regularização de Operação para as atividades de SERVIÇO DE USINAGEM, 
TORNEARIA E SOLDA, localizada na Rua José Erasmo de Moura, 1571, Bairro Alto do Sumaré, 
Mossoró/RN. Antonio Carlos – Proprietário.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO
GRANDE DO NORTE – CAERN

CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de julho de 2022, às 10 
horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 1555 – Tirol, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Eleição e nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e Avaliação 
(CEA).

Natal/RN, 30 de Junho de 2022
A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO MANGUE/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2022

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Porto do Mangue-RN, nomeado através da Portaria nº 
007/2021, de 14 de janeiro de 2022, torna público a quem interessar que estará promovendo o 
recebimento de documentos de “Habilitação” e “Proposta”, através do Pregão Eletrônico SRP Nº 
002/2022, até o dia 19 de julho de 2022, às 08:58 horas, no site: Portal de Compras Públicas 
(portaldecompraspublicas.com.br), sobre o presente instrumento dispõe das especificações para a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos ZERO KM para uso nas 
atividades de atendimento do Fundo Municipal de Saúde de Porto do Mangue, para o 
Programa Criança Feliz e para a Secretária Municipal de Educação. O Edital e seus anexos 
poderão ser solicitados no e-mail: licitacao@portodomangue.rn.gov.br e no portal de transparência 
do município através do site portodomangue.rn.gov.br.

Porto do Mangue-RN, 30 de junho de 2022
Yuri da Silva Feitoza

Pregoeiro Oficial do Município de Porto do Mangue-RN
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DIVULGAÇÃO

Emprotur: Buenos Aires é a principal fonte de turistas estrangeiros para o RN

Mandado de busca e apreensão cumprido no centro de Natal resultou na prisão em fl agrante do médico de 36 anos

Covid-19

Sesap torna obrigatória orientação de 
notificação das farmácias de autoteste

Notificar os resultados dos 
exames de Covid-19 é o 
caminho para o mapea-

mento e compreensão do com-
portamento da doença no Rio 
Grande do Norte. Dessa forma, 
a Secretaria de Estado da Saú-

de Pública (Sesap), por meio da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde, torna obrigatório às far-
mácias orientarem a população 
sobre a notificação dos resulta-
dos dos autotestes de covid-19 
(positivo e negativo), por meio da 

ferramenta Notifica RN, durante 
a comercialização do produto.

“A notificação dos resultados 
de autoteste é muito importante 
para fins epidemiológicos. Pre-
cisamos entender o cenário de 
adoecimento no nosso estado, 

para que consigamos tomar me-
didas de mitigação de casos, re-
dução de danos, bem como da 
preparação da rede assistencial 
SUS”, explicou a coordenadora 
de Vigilância em Saúde da Sesap 
Kelly Lima.  

O sistema Notifica RN foi im-
plementado em fevereiro deste 
ano, para auxiliar na gestão e for-
mulação de políticas públicas de 
saúde. Essa ferramenta permite 
o acompanhamento de um con-
junto de doenças e agravos, bem 
como da ocorrência de casos ou 
óbitos de doença de origem des-

conhecida ou alteração no pa-
drão epidemiológico de doença 
conhecidas, ou eventos ambien-
tais ou animais, que, pelo seu ele-
vado potencial de disseminação 
e/ou riscos à saúde pública, ne-
cessitam de monitoramento por 
parte dos profissionais da saú-
de dos municípios, estado e Mi-
nistério da Saúde. As doenças e 
agravos de notificação compul-
sória são elencados na Portaria 
Nº 1.061 de 18/05/2020/ MS. O 
Notifica RN deve ser utilizado por 
profissionais de saúde ou qual-
quer pessoa. 

Viagens 

RN retoma voo direto 
de Buenos Aires a partir 
de novembro deste ano
O Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, por meio 
da Secretaria de Turismo 

do Estado (Setur) e da Empresa 
Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur), retoma mais um voo 

internacional direto. Desta vez o 
Estado estará ligado diretamen-
te a Buenos Aires, na Argentina, a 
principal fonte de turistas estran-
geiros para o RN.

A Gol Linhas Aéreas voltará 

a conectar Buenos Aires (AEP) 
e Natal (SGA) a partir de no-
vembro de 2022. Essa ligação 

foi desativada desde que a 
pandemia da Covid-19 inter-
rompeu todas as atividades de 

viagem, no início de 2020. O 
voo será operado com o Boeing 
737 MAX 8, com capacidade 
para até 186 passageiros e mais 
de 1.400 assentos por mês.

“Realizaremos várias ini-
ciativas promocionais para fo-
mentar a venda desse voo di-
reto para promovendo o Rio 
Grande do Norte no mercado 
argentino. Voltarmos a nos co-
nectar com o nosso principal 
mercado de atuação sulameri-
cano demonstra que estamos 
avançando nas ações para res-
tabelecer de forma definitiva 
com o mercado internacional”, 
ressalta o diretor-presidente da 
Emprotur, Bruno Reis.

Médico é preso em operação 
contra a pornogra� a infantil

A Operação ‘Luz na Infância 
9’ fez parte de uma mobi-
lização para combater cri-

mes de abuso e exploração se-
xual de crianças e adolescentes 
na internet e foi articulada pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública por meio da Secretaria de 
Operações Integradas (Seopi). 

Na Operação Luz na Infância 
9, a Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (PCRN), por meio da Dele-
gacia Especializada na Proteção 
da Criança e do Adolescente (DP-
CA) e da 92ª Delegacia de Polícia 

(DP de Currais Novos), realizou 
buscas e apreensões no estado. 

O mandado de busca e apre-
ensão cumprido no centro de Na-
tal, na zona leste, resultou na pri-
são em flagrante de um homem 
de 36 anos, médico que não teve 
o nome divulgado, pela suspeita 

da prática do crime de adquirir, 
possuir ou armazenar, por qual-
quer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que con-
tenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente; ao longo da dili-
gência, dois notebooks e um apa-

relho celular foram apreendidos. 
Em Currais Novos, foram apre-

endidos produtos eletrônicos su-
postamente utilizados na prática 
de crimes sexuais contra crianças 
e adolescentes, sendo: três note-
books, três HDs externos, pen dri-
ves e aparelhos celulares. Duas pes-

soas residentes no imóvel foram 
conduzidas até a delegacia para 
prestar esclarecimentos; não houve 
autuação em flagrante delito.

Os mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos no 
Brasil e em mais seis países: Ar-
gentina, Estados Unidos, Costa 
Rica, Paraguai, Panamá e Equa-
dor. Houve a colaboração da Em-
baixada dos Estados Unidos no 
Brasil, por meio da Homeland Se-
curity Investigations (HSI).

OPERAÇÕES. Em suas oi-
to edições anteriores, realizadas 
entre 2017 e 2021, a ‘Luz na In-
fância’ já cumpriu mais de 1.600 
mandados de busca e apreensão 
e prendeu cerca de 760 suspeitos 
de praticarem crimes cibernéti-
cos de abuso e exploração sexu-
al contra crianças e adolescentes 
em todo o Brasil e nos países par-
ticipantes da ação.

Operação cumpriu 
mandados no RN, 
em outros estados 

brasileiros e em 
mais seis países



Demissões foram maiores nos cinco primeiros meses de 2022 do que no ano passado, mostram os dados do IBGE

MARCELLO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
 AQUICULTURA MAXARANGUAPE LTDA, CNPJ: 33.426.896-0001-24, torna  público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Maxaranguape, no município de 
Maxaranguape-RN.  

AQUICULTURA MAXARANGUAPE LTDA 
PROPRIETÁRIO  

 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
C A DA SILVA GAS, CNPJ: 18.286.735/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a 
revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, com prazo de validade até 30/06/2028, localizada na Rua João 
Cornélio Bezerra, S/N – Bairro Conceição de Upanema - CEP: 59.670-000 – Upanema-RN. 

 
Claudio Agostinho da Silva - Diretor 

 

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A ESTRUTURAL INDUSTRIA CERÂMICA EIRELI, CNPJ 02.017.584/0001-33, estabelecida na Chácara 
Marina, na zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada, da Indústria de cerâmica vermelha. 
 

JEFFERSON BARBOSA COSTA 
CPF: 422.871.624-53 

Proprietário 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  

MICHEL FERNANDES CAVALCANTE 01029043400, CNPJ: 17.209.051/0001-20, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação - LRO, para indústria de tecelagem, sem tingimento, instalada em uma 
área construída de 140,75 m², localizada à Rua Doutor Gevacy de Freitas, n° 325, Centro, Jardim de 
Piranhas/RN. 

MICHEL FERNANDES CAVALCANTE 
CNPJ: 17.209.051/0001-20 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  

 
M SONELY FIRMINO, inscrito sob o CNPJ no. 22.243.563/0001-43, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO da atividade de Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e 
pastelaria, massas alimentícias e biscoitos, localizada na Rua Rafael Fernandes, Nº 308, Centro, Alexandria 
- RN. 

 MAJARY SONELY FIRMINO  
Representante Legal 

 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 e Operação Nº 2022-180260/TEC/LIO-0037 com validade 29/06/2025 para 01 (uma) linha de 

surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: SBO-DW-11-RN: 9.394.868,90 mN; 710.342,10 mE, com 958,88 metros, e produção a ser escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá 
do Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180261/TEC/LI-0068 com validade 29/08/2024 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-DW-11-RN: 9.394.868,90 mN; 
710.342,10 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá do Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180272/TEC/LI-0070 com validade 29/06/2024 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-2C-01: 9.394.659,10 mN; 
709.626,69 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) de Carnaúba - 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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Ritmo de geração de 
empregos formais no
RN cai em relação a 2021

Dados do Novo 
Caged apontam 
que número de 

desligamentos de 
funcionários foi 

7,2% maior em 2022 
quando comparado 

com período do 
ano passado

De janeiro a maio deste 
ano o Rio Grande do Nor-
te gerou 3,03% empregos 

a mais do que no mesmo perí-
odo de 2021. Foram 78.259 ad-
missões em 2022 contra 75.959 
no ano passado. No entanto, o 
número que indica algo positi-
vo não traduz a realidade do ce-
nário potiguar. Até porque neste 
ano, também foram mais demis-
sões: 75.963 nos primeiros cinco 
meses, contra 70.870 no período 
de janeiro a maio do ano ante-
rior; cerca 7,2% a mais. Os nú-
meros são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Traba-
lho e Previdência.

O que evidencia estas infor-
mações é o saldo, ou seja, o cál-
culo da diferença entre contra-

tações e demissões. De janeiro 
a maio, foram 2.296 novos pos-
tos de trabalho, contra 5.089 em 
2021. O primeiro mês deste ano 
foi o pior do ano, deixando o es-
tado no negativo: 2.607 desliga-
mentos a mais que demissões. 
O segmento agropecuário foi o 
que mais demitiu, com encolhi-
mento de 7,41%.

Já o melhor foi o mês de maio, 
com saldo positivo de 3.519 pos-
tos de trabalho. Número, aliás, 
puxado principalmente pelo seg-
mento da construção civil, cujas 
contratações tiveram incremen-
to de 3,87%. Os dados seguem 
rumo contrário aos de âmbito 
nacional. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o último trimestre 
móvel – que considera os meses 
de março, abril e maio – mostra-
ram recuperação do mercado de 
trabalho. A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) aponta 
que a taxa de desocupação ficou 
em 9,8% nestes três meses.

De acordo com o estudo, o 
recuo foi de 1,4% em relação ao 
trimestre de dezembro de 2021 a 
fevereiro de 2022, quando a ta-
xa ficou em 11,2%, e de 4,9% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2021, quando o desem-
prego estava em 14,7%. Segundo 
o IBGE, esta foi a menor taxa de 
desocupação para um trimestre 
encerrado em maio desde 2015, 
cujo indicador apontava 8,3%.

De acordo com o economis-
ta Janduir Nóbrega, uma das 
questões que colabora para a 
baixa geração de empregos no 

Rio Grande do Norte é a falta de 
um setor industrial robusto. “Faz 
uma falta muito grande. Quan-
do a gente vê outros estados, co-
mo Pernambuco e Bahia, existe 
um polo industrial e de serviços 
muito mais forte, gerando cinco 
vezes o valor que foi gerado aqui 
de empregos”, defendeu.

Para ele, a baixa criação de 
empregos tem a ver com uma 
falta de planejamento a médio 
e longo prazos, além da falta de 
políticas públicas que tragam 
investimentos necessários pa-
ra a indústria despontar no es-
tado. “Acho que faltam políticas 
com mais clareza. Tem o progra-
ma da Fiern para desenvolver o 
sertão, o semiárido. Precisa fazer 
mais e falar menos. E nós temos 
feito muito pouco”, declarou.

BRASIL. Em números, o Bra-
sil tem hoje 10,6 milhões de pes-
soas desocupadas. São 1,4 mi-
lhão de pessoas a menos frente 
ao trimestre anterior, o que re-
presenta um recuo de 11,5%. Na 
comparação anual, a queda foi 
de 30,2%, com 4,6 milhões de 
pessoas a menos desocupadas.

O total de pessoas ocupadas 
atingiu o recorde da série inicia-
da em 2012, com 97,5 milhões. 
Uma alta de 2,4%, ou mais 2,3 
milhões de pessoas, na compa-
ração trimestral, e de 10,6%, ou 
9,4 milhões de pessoas, na com-
paração anual. O nível da ocupa-
ção foi estimado em 56,4%, alta 
de 1,2 ponto percentual frente ao 
trimestre anterior e de 4,9 pontos 
percentuais em relação ao mes-
mo trimestre de 2021.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
ANTONIO CARLOS PAZ DA COSTA EIRELI, CNPJ: 14.146.954/0001-11, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Regularização de Operação para as atividades de SERVIÇO DE USINAGEM, 
TORNEARIA E SOLDA, localizada na Rua José Erasmo de Moura, 1571, Bairro Alto do Sumaré, 
Mossoró/RN. Antonio Carlos – Proprietário.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO
GRANDE DO NORTE – CAERN

CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de julho de 2022, às 10 
horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 1555 – Tirol, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Eleição e nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e Avaliação 
(CEA).

Natal/RN, 30 de Junho de 2022
A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO MANGUE/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2022

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Porto do Mangue-RN, nomeado através da Portaria nº 
007/2021, de 14 de janeiro de 2022, torna público a quem interessar que estará promovendo o 
recebimento de documentos de “Habilitação” e “Proposta”, através do Pregão Eletrônico SRP Nº 
002/2022, até o dia 19 de julho de 2022, às 08:58 horas, no site: Portal de Compras Públicas 
(portaldecompraspublicas.com.br), sobre o presente instrumento dispõe das especificações para a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos ZERO KM para uso nas 
atividades de atendimento do Fundo Municipal de Saúde de Porto do Mangue, para o 
Programa Criança Feliz e para a Secretária Municipal de Educação. O Edital e seus anexos 
poderão ser solicitados no e-mail: licitacao@portodomangue.rn.gov.br e no portal de transparência 
do município através do site portodomangue.rn.gov.br.

Porto do Mangue-RN, 30 de junho de 2022
Yuri da Silva Feitoza

Pregoeiro Oficial do Município de Porto do Mangue-RN
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DIVULGAÇÃO

Emprotur: Buenos Aires é a principal fonte de turistas estrangeiros para o RN

Mandado de busca e apreensão cumprido no centro de Natal resultou na prisão em fl agrante do médico de 36 anos

Covid-19

Sesap torna obrigatória orientação de 
notificação das farmácias de autoteste

Notificar os resultados dos 
exames de Covid-19 é o 
caminho para o mapea-

mento e compreensão do com-
portamento da doença no Rio 
Grande do Norte. Dessa forma, 
a Secretaria de Estado da Saú-

de Pública (Sesap), por meio da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde, torna obrigatório às far-
mácias orientarem a população 
sobre a notificação dos resulta-
dos dos autotestes de covid-19 
(positivo e negativo), por meio da 

ferramenta Notifica RN, durante 
a comercialização do produto.

“A notificação dos resultados 
de autoteste é muito importante 
para fins epidemiológicos. Pre-
cisamos entender o cenário de 
adoecimento no nosso estado, 

para que consigamos tomar me-
didas de mitigação de casos, re-
dução de danos, bem como da 
preparação da rede assistencial 
SUS”, explicou a coordenadora 
de Vigilância em Saúde da Sesap 
Kelly Lima.  

O sistema Notifica RN foi im-
plementado em fevereiro deste 
ano, para auxiliar na gestão e for-
mulação de políticas públicas de 
saúde. Essa ferramenta permite 
o acompanhamento de um con-
junto de doenças e agravos, bem 
como da ocorrência de casos ou 
óbitos de doença de origem des-

conhecida ou alteração no pa-
drão epidemiológico de doença 
conhecidas, ou eventos ambien-
tais ou animais, que, pelo seu ele-
vado potencial de disseminação 
e/ou riscos à saúde pública, ne-
cessitam de monitoramento por 
parte dos profissionais da saú-
de dos municípios, estado e Mi-
nistério da Saúde. As doenças e 
agravos de notificação compul-
sória são elencados na Portaria 
Nº 1.061 de 18/05/2020/ MS. O 
Notifica RN deve ser utilizado por 
profissionais de saúde ou qual-
quer pessoa. 

Viagens 

RN retoma voo direto 
de Buenos Aires a partir 
de novembro deste ano
O Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, por meio 
da Secretaria de Turismo 

do Estado (Setur) e da Empresa 
Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur), retoma mais um voo 

internacional direto. Desta vez o 
Estado estará ligado diretamen-
te a Buenos Aires, na Argentina, a 
principal fonte de turistas estran-
geiros para o RN.

A Gol Linhas Aéreas voltará 

a conectar Buenos Aires (AEP) 
e Natal (SGA) a partir de no-
vembro de 2022. Essa ligação 

foi desativada desde que a 
pandemia da Covid-19 inter-
rompeu todas as atividades de 

viagem, no início de 2020. O 
voo será operado com o Boeing 
737 MAX 8, com capacidade 
para até 186 passageiros e mais 
de 1.400 assentos por mês.

“Realizaremos várias ini-
ciativas promocionais para fo-
mentar a venda desse voo di-
reto para promovendo o Rio 
Grande do Norte no mercado 
argentino. Voltarmos a nos co-
nectar com o nosso principal 
mercado de atuação sulameri-
cano demonstra que estamos 
avançando nas ações para res-
tabelecer de forma definitiva 
com o mercado internacional”, 
ressalta o diretor-presidente da 
Emprotur, Bruno Reis.

Médico é preso em operação 
contra a pornogra� a infantil

A Operação ‘Luz na Infância 
9’ fez parte de uma mobi-
lização para combater cri-

mes de abuso e exploração se-
xual de crianças e adolescentes 
na internet e foi articulada pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública por meio da Secretaria de 
Operações Integradas (Seopi). 

Na Operação Luz na Infância 
9, a Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (PCRN), por meio da Dele-
gacia Especializada na Proteção 
da Criança e do Adolescente (DP-
CA) e da 92ª Delegacia de Polícia 

(DP de Currais Novos), realizou 
buscas e apreensões no estado. 

O mandado de busca e apre-
ensão cumprido no centro de Na-
tal, na zona leste, resultou na pri-
são em flagrante de um homem 
de 36 anos, médico que não teve 
o nome divulgado, pela suspeita 

da prática do crime de adquirir, 
possuir ou armazenar, por qual-
quer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que con-
tenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente; ao longo da dili-
gência, dois notebooks e um apa-

relho celular foram apreendidos. 
Em Currais Novos, foram apre-

endidos produtos eletrônicos su-
postamente utilizados na prática 
de crimes sexuais contra crianças 
e adolescentes, sendo: três note-
books, três HDs externos, pen dri-
ves e aparelhos celulares. Duas pes-

soas residentes no imóvel foram 
conduzidas até a delegacia para 
prestar esclarecimentos; não houve 
autuação em flagrante delito.

Os mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos no 
Brasil e em mais seis países: Ar-
gentina, Estados Unidos, Costa 
Rica, Paraguai, Panamá e Equa-
dor. Houve a colaboração da Em-
baixada dos Estados Unidos no 
Brasil, por meio da Homeland Se-
curity Investigations (HSI).

OPERAÇÕES. Em suas oi-
to edições anteriores, realizadas 
entre 2017 e 2021, a ‘Luz na In-
fância’ já cumpriu mais de 1.600 
mandados de busca e apreensão 
e prendeu cerca de 760 suspeitos 
de praticarem crimes cibernéti-
cos de abuso e exploração sexu-
al contra crianças e adolescentes 
em todo o Brasil e nos países par-
ticipantes da ação.

Operação cumpriu 
mandados no RN, 
em outros estados 

brasileiros e em 
mais seis países



• Sexta-feira, 1 de julho de 202212 Cidades

Dia de São Pedro, também foi festa para minha famí-
lia, pois a minha neta mais nova completou o pri-
meiro aninho, Maria Lara recebeu os parabéns das 

demais netinha e familiares, no salão de evento do Green Li-
fe, o velho vovô Luiz Almir manda beijos para Maria e todos 
os familiares que estiveram presente. Deus e São Pedro cui-
dando de todos nós.

FEIRA E LAZER. A feirinha da Ar-
vore de Mirassol, um espaço de fá-
cil acesso para a família potiguar, 
turistas, gerando emprego e renda 
na gastronomia, lazer e artesanato, 
este final de semana acontecerá a 
06ª edição do evento com a feirinha 
funcionando com música ao vivo e 
outras atrações, Parabéns a Prefei-
tura de Natal.

TESTE COVID. A UFRN ofere-
ce testes de COVID sem precisar 

de agendamento, a oportunidade 
é para a comunidade universitá-
ria em parceria com Prefeituras de 
Natal, Caicó, Currais Novos e Santa 
Cruz. Vacina Sim!

TEATRO. Estamos cobrando do 
Governo do Estado, a reabertura do 
lindo e tradicional Teatro Alberto 
Maranhão e a Prefeitura do Natal a 
abertura do Teatro popular Sando-
val Wanderley, a cultura pede pas-
sagem!

INAUGURAÇÃO. Com muito orgulho, depois de 10 anos de luta nos-
sa, conseguimos que a Governadora Fátima inaugurasse a UERN/Zona 
Norte e quarta-feira as 17:00 a nova central do cidadão ao lado do quartel 
da polícia em frente a areá de lazer do Panatis. A Zona Norte e a própria 
governadora sabe que ambas foram luta deste velho comunicador 100% 
Zona Norte, não fui convidado e compreendo, pois, alguns políticos que 
não mal conhece a Zona Norte por serem detentores de mandato esta-
vam aplaudindo e abraçado com a Governadora, com certeza esses não 
gostariam da minha presença. O importante é que o beneficio para a nos-
sa família Zona Norte chegou, vou continuar a luta para o retorno do pró-
-transporte urgente, a luta contínua!

Aniversario da Neta Maria Lara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Tec-
nologia de Ponta chega na Assem-
bleia Legislativa do RN, reconheci-
mento facial moderniza o acesso ao 
plenário da casa, facilitando a parti-
cipação dos deputados e gerencia-
mento das sessões na assembleia, 
neste primeiro semestre 149 leis fo-
ram produzidas, abertura de inscri-
ções para concurso publico e amplia-
ção da escola legislativa. Parabéns 
aos colegas deputados em especial 
ao presidente Ezequiel Ferreira.

RADARES. A partir de Julho, tere-
mos radares em toda a Via costeira, 
Roberto Freire e João Medeiros Filho, 
o Estado alega ser para orientação 
dos condutores, para nós que mora-
mos e vivemos na Zona Norte é uma 
maneira perversa de multar, pois nós 
já temos radares permanentes na Zo-
na Norte que são centenas de bura-
cos e lama que impossibilita um mo-
torista a andar em alta velocidade, 
quem andar acima de 80 km na redi-
nha pode ir direto para oficina!

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

Até então, somente as delegacias regionais de Caicó e Mossoró ofereciam atendimento das 8h às 18h no estado

DIVULGAÇÃO 

CONFIRA A LISTA DAS DEZ DELEGACIAS REGIONAIS DE POLÍCIA:
 1ª Delegacia Regional de São Paulo do Potengi
 2ª Delegacia Regional de Mossoró (já tinha esse regime de atendimento)
 3ª Delegacia Regional de Caicó (já tinha esse regime de atendimento)
 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros
 5ª Delegacia Regional de Macau

Delegacias Regionais da 
Polícia Civil funcionarão 24h 
todos os dias da semana

Investimento é de 
R$ 4 milhões para 

a expansão do 
atendimento, que 

começa a vigorar a 
partir do dia 

4 de julho

A partir do dia 4 de julho 
todas as dez regionais da 
Polícia Civil passarão a 

funcionar 24h por dia, inclu-
sive durante finais de semana 
e feriados. Essa é uma medida 
inédita para a população do Rio 
Grande do Norte. Até então, so-
mente as delegacias regionais 
de Caicó e Mossoró ofereciam 
atendimento das 8h às 18h e, 
depois, regime de plantão até as 
8h do dia seguinte.

Mas, agora, as outras oitos 
delegacias regionais terão ex-
pandidos os seus horários de 
atendimento, e passarão a fun-
cionar da mesma forma: das 
8h às 18h em horário normal e, 
após esse horário, terão regime 
de plantão, das 18h até às 8h do 

dia seguinte, em qualquer dia 
da semana. 

O Governo do Estado vai in-
vestir R$ 4.132.752,00 para a ex-
pansão desses atendimentos. Va-
le lembrar que as delegacias re-
gionais recebem e registram au-
tuações e ocorrências policiais de 
142 municípios potiguares.

Este é considerado um plei-
to antigo da população do es-
tado. Trata-se de uma medida 
que, além de dar uma respos-
ta mais imediata para aquelas 
pessoas que procuram os ser-
viços da Polícia Civil fora dos 
dias de semana e em horário 
normal de expediente, também 
vai otimizar esses serviços, pro-
porcionando mais rapidez e 
eficiência à população.

 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz
 7ª Delegacia Regional de Patu
 8ª Delegacia Regional de Alexandria
 9ª Delegacia Regional de Santa Cruz
 10ª Delegacia Regional de João Câmara
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Sesap reforça cuidados 
necessários para 
evitar a proliferação 
do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor das 
arboviroses

Dados revelam 
maior incidência de 

casos prováveis da 
doença a cada 100 

mil habitantes até 18 
de junho deste ano 

Unidades básicas de saúde fecham e pontos extras funcionam normalmente

AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Imunização 

Vacinação tem funcionamento diferenciado 
no ponto facultativo de São Pedro em Natal

Vacinação:

SEXTA-FEIRA 1º:
Via Direta - 09h às 21h
Nélio Dias - 09h às 16h
Shopping Midway Mall - 10h às 17h
Partage Norte Shopping - 14h às 20h

SÁBADO 2:
Via Direta - 09h às 21h
Nélio Dias - 09h às 16h
Shopping Midway Mall - 10h às 17h
Partage Norte Shopping - 14h às 20h

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
estarão fechadas de sexta 1º a domin-
go 3, retomando as atividades na se-
gunda-feira 4 a partir das 08h.

A Prefeitura do Natal e a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS/Natal) informam 

à população os dias e horários 
de funcionamento dos serviços 
de vacinação contra a Covid, In-
fluenza e Sarampo durante o 
ponto facultativo de São Pedro e 
o fim de semana. Nesta sexta-fei-
ra 1º, ponto facultativo munici-
pal, as unidades básicas de saúde 
fecham e os pontos extras funcio-
nam normalmente.

No sábado 2, os pontos extras 
mantêm funcionamento como 
de costume e no domingo 3 há 
manutenção de rotina em todos 
os locais, por isso, neste dia o mu-
nicípio não aplica vacinas.

Os locais extras de vacinação 
contra a Covid -19 em Natal pa-
ra a população adulta e infantil a 
partir dos 5 anos de idade são: Via 
Direta, Ginásio Nélio Dias, Sho-
pping Midway Mall e Partage Nor-
te Shopping. Nestes locais estarão 
disponíveis as doses D1, D2, D3 
(reforço) e a adicional D4. Além 
disso, também há disponibilida-
de dos imunobiológicos contra 
Influenza e Sarampo conforme fa-
ses da campanha até esta sexta 1º.

A partir deste sábado 2, todos 
os locais manterão a aplicação de 
vacinas contra a Covid-19 e In-
fluenza. Os imunizantes contra 
o sarampo (tríplice viral), após o 
período da campanha, passam a 

ser aplicados exclusivamente em 
unidades básicas de saúde a par-
tir da segunda-feira 4 obedecen-
do os critérios do Ministério da 
Saúde. Mais informações em va-
cina.natal.rn.gov.br .

RN tem a maior incidência de casos 
prováveis de dengue do Nordeste

O Rio Grande do Norte ocu-
pa a 7ª posição no ranking 
nacional entre os estados 

com maior incidência de casos 
prováveis de dengue a cada 100 
mil habitantes, de acordo com o 
Boletim Epidemiológico Vol.53 
Nº24 do Ministério da Saúde. 
Conforme os dados, o RN apre-
senta a taxa 739,7/100 mil habi-
tantes, o que configura o estado 
do Nordeste com a maior inci-
dência de casos prováveis. As in-
formações do boletim são refe-
rentes às notificações ocorridas 
entre as semanas epidemiológi-
cas 1 a 24 (2/1/2022 a 18/6/2022).

Nesta quinta-feira 30, a Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap) divulgou o boletim das ar-
boviroses no Rio Grande do Nor-
te, também referente ao período 
compreendido entre a Semana 
Epidemiológica 1 até a 24. No que 
diz respeito à dengue, foram no-
tificados, segundo a pasta, 30.850 

casos suspeitos de dengue, dos 
quais 4.614 foram confirmados, 
27.252 casos considerados prová-
veis, 3.598 descartados, dois óbi-
tos confirmados e 19 em proces-
so de investigação. A incidência 
apresentada foi de 765,31 casos 
prováveis por 100.000 habitantes, 
segundo a Sesap.

Com relação à chikungunya, 
foram notificados no RN, até a Se-
mana Epidemiológica 24, 10.559 

casos suspeitos da doença, sendo 
confirmados 1.634 casos, 9.146 
casos considerados prováveis, 
1.413 descartados e nenhum óbi-
to confirmado e três em proces-
so de investigação. A incidência 
foi de 256,84 casos prováveis por 
100.000 habitantes.

Já no que diz respeito à zika, 
entre a semana epidemiológica 
1 e 24 de 2022 no RN, foram no-
tificados 3.673 casos suspeitos da 

doença, sendo confirmados 232 
casos, 3.002 casos considerados 
prováveis, 671 descartados e ne-
nhum óbito confirmado. A inci-
dência foi de 84,30 casos prová-
veis por 100.000 habitantes.

Com relação a casos de zi-
ka em gestante, houve 10 casos 
confirmados em 2022, por crité-
rio laboratorial. O quantitativo de 
casos de zika em gestantes é des-
tacado na análise do cenário epi-
demiológico, devido à capacida-
de do vírus provocar microcefalia 
ou alterações no sistema nervoso 
central do feto gestado.

A Sesap reforça, junto à po-
pulação, os cuidados necessários 
para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor 
das arboviroses:

Mantenha os quintais livres 
de possíveis criadouros do mos-
quito; esfregue com bucha as va-
silhas ou reservatórios de água 
de seus animais; não coloque li-
xo em terrenos baldios; mante-
nha as caixas d �água sempre tam-
padas; observe vasos e pratos de 
plantas que acumulam água pa-
rada; observe locais que possam 
acumular água parada como 
bandeja de bebedouros e de ge-
ladeiras, ralos, pias e vasos sani-
tários sem uso; receba a visita do 
agente de endemias, aproveitan-
do a oportunidade para tirar pos-
síveis dúvidas e mantenha em lo-
cal coberto pneus e objetos que 
possam acumular água. 
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Dia de São Pedro, também foi festa para minha famí-
lia, pois a minha neta mais nova completou o pri-
meiro aninho, Maria Lara recebeu os parabéns das 

demais netinha e familiares, no salão de evento do Green Li-
fe, o velho vovô Luiz Almir manda beijos para Maria e todos 
os familiares que estiveram presente. Deus e São Pedro cui-
dando de todos nós.

FEIRA E LAZER. A feirinha da Ar-
vore de Mirassol, um espaço de fá-
cil acesso para a família potiguar, 
turistas, gerando emprego e renda 
na gastronomia, lazer e artesanato, 
este final de semana acontecerá a 
06ª edição do evento com a feirinha 
funcionando com música ao vivo e 
outras atrações, Parabéns a Prefei-
tura de Natal.

TESTE COVID. A UFRN ofere-
ce testes de COVID sem precisar 

de agendamento, a oportunidade 
é para a comunidade universitá-
ria em parceria com Prefeituras de 
Natal, Caicó, Currais Novos e Santa 
Cruz. Vacina Sim!

TEATRO. Estamos cobrando do 
Governo do Estado, a reabertura do 
lindo e tradicional Teatro Alberto 
Maranhão e a Prefeitura do Natal a 
abertura do Teatro popular Sando-
val Wanderley, a cultura pede pas-
sagem!

INAUGURAÇÃO. Com muito orgulho, depois de 10 anos de luta nos-
sa, conseguimos que a Governadora Fátima inaugurasse a UERN/Zona 
Norte e quarta-feira as 17:00 a nova central do cidadão ao lado do quartel 
da polícia em frente a areá de lazer do Panatis. A Zona Norte e a própria 
governadora sabe que ambas foram luta deste velho comunicador 100% 
Zona Norte, não fui convidado e compreendo, pois, alguns políticos que 
não mal conhece a Zona Norte por serem detentores de mandato esta-
vam aplaudindo e abraçado com a Governadora, com certeza esses não 
gostariam da minha presença. O importante é que o beneficio para a nos-
sa família Zona Norte chegou, vou continuar a luta para o retorno do pró-
-transporte urgente, a luta contínua!

Aniversario da Neta Maria Lara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Tec-
nologia de Ponta chega na Assem-
bleia Legislativa do RN, reconheci-
mento facial moderniza o acesso ao 
plenário da casa, facilitando a parti-
cipação dos deputados e gerencia-
mento das sessões na assembleia, 
neste primeiro semestre 149 leis fo-
ram produzidas, abertura de inscri-
ções para concurso publico e amplia-
ção da escola legislativa. Parabéns 
aos colegas deputados em especial 
ao presidente Ezequiel Ferreira.

RADARES. A partir de Julho, tere-
mos radares em toda a Via costeira, 
Roberto Freire e João Medeiros Filho, 
o Estado alega ser para orientação 
dos condutores, para nós que mora-
mos e vivemos na Zona Norte é uma 
maneira perversa de multar, pois nós 
já temos radares permanentes na Zo-
na Norte que são centenas de bura-
cos e lama que impossibilita um mo-
torista a andar em alta velocidade, 
quem andar acima de 80 km na redi-
nha pode ir direto para oficina!

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

Até então, somente as delegacias regionais de Caicó e Mossoró ofereciam atendimento das 8h às 18h no estado

DIVULGAÇÃO 

CONFIRA A LISTA DAS DEZ DELEGACIAS REGIONAIS DE POLÍCIA:
 1ª Delegacia Regional de São Paulo do Potengi
 2ª Delegacia Regional de Mossoró (já tinha esse regime de atendimento)
 3ª Delegacia Regional de Caicó (já tinha esse regime de atendimento)
 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros
 5ª Delegacia Regional de Macau

Delegacias Regionais da 
Polícia Civil funcionarão 24h 
todos os dias da semana

Investimento é de 
R$ 4 milhões para 

a expansão do 
atendimento, que 

começa a vigorar a 
partir do dia 

4 de julho

A partir do dia 4 de julho 
todas as dez regionais da 
Polícia Civil passarão a 

funcionar 24h por dia, inclu-
sive durante finais de semana 
e feriados. Essa é uma medida 
inédita para a população do Rio 
Grande do Norte. Até então, so-
mente as delegacias regionais 
de Caicó e Mossoró ofereciam 
atendimento das 8h às 18h e, 
depois, regime de plantão até as 
8h do dia seguinte.

Mas, agora, as outras oitos 
delegacias regionais terão ex-
pandidos os seus horários de 
atendimento, e passarão a fun-
cionar da mesma forma: das 
8h às 18h em horário normal e, 
após esse horário, terão regime 
de plantão, das 18h até às 8h do 

dia seguinte, em qualquer dia 
da semana. 

O Governo do Estado vai in-
vestir R$ 4.132.752,00 para a ex-
pansão desses atendimentos. Va-
le lembrar que as delegacias re-
gionais recebem e registram au-
tuações e ocorrências policiais de 
142 municípios potiguares.

Este é considerado um plei-
to antigo da população do es-
tado. Trata-se de uma medida 
que, além de dar uma respos-
ta mais imediata para aquelas 
pessoas que procuram os ser-
viços da Polícia Civil fora dos 
dias de semana e em horário 
normal de expediente, também 
vai otimizar esses serviços, pro-
porcionando mais rapidez e 
eficiência à população.

 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz
 7ª Delegacia Regional de Patu
 8ª Delegacia Regional de Alexandria
 9ª Delegacia Regional de Santa Cruz
 10ª Delegacia Regional de João Câmara
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 Prefeito Eraldo Paiva visitou os serviços de execução do Complexo de Esporte e Lazer de Barro Duro em São Gonçalo

Agentes de Trânsito

Prefeito de Parnamirim sanciona lei 
que cria plano de cargos da categoria

Grupo é homenageado com a sanção por parte prefeito Rosano Taveira 

O prefeito de Parnamirim 
Rosano Taveira sanc ionou 
mais um plano de cargos, 

carreiras e salários, desta vez re-
ferente à categoria dos agentes de 
trânsito do município. O fato his-
tórico para a classe ocorre depois 
de mais de 17 anos da municipali-
zação do trânsito de Parnamirim, 
quando o próprio prefeito Tavei-
ra, depois de deixar a Polícia Mili-
tar, participou do processo de im-
plantação da Secretaria de Trânsi-
to e Transportes do município.

Em 2022, Parnamirim con-
ta com 23 agentes de trânsito. O 
grupo foi o homenageado do dia 
com a sanção por parte do chefe 

do executivo municipal. Na oca-
sião, parte do secretariado da 
Prefeitura de Parnamirim acom-
panhou a solenidade, entre eles 
Giovane Rodrigues (Seplaf), Ho-
mero Grec (Gabinete Civil) e Mar-
condes Pinheiro, representante 
da Sesdem, pasta à qual os servi-
dores contemplados respondem.

Os agentes de trânsito, guar-
das municipais e vereadores ocu-
param o Auditório Clênio José 
dos Santos e ouviram do presi-
dente da Câmara Municipal, ve-
reador Wolney França, os para-
béns à categoria e à gestão Tavei-
ra. “Hoje o executivo deixa mais 
um marco na história do muni-

cípio: a implantação de mais um 
plano de cargos. O legislativo está 
à disposição para ajudar no que 
for preciso”, disse.

Para o secretário de Seguran-
ça, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana, Marcondes Pinheiro, a 
implantação do plano de cargos 
dos agentes de trânsito represen-
ta o reconhecimento dos serviços 
prestados nos últimos 17 anos e a 
confiança no período que ainda 
está por vir. “O plano confere es-
tabilidade profissional e salarial 
para nossos servidores, uma das 
marcas do governo do prefeito 
Taveira”, pontuou Pinheiro.

Com os guardas municipais 
já na expectativa da aprovação 
de seu plano, o gestor de Parna-
mirim disse que é uma satisfação 
poder sancionar mais um plano 
de cargos. “Estamos prestigian-
do a peça mais importante do 
serviço público, o servidor. Nossa 
meta é que até o final do ano te-
nhamos implantado os planos de 
cargos de todas as categorias do 
executivo. Vamos trabalhar para 
isso”, disse Taveira.

São Gonçalo: Comunidade de Barro 
Duro vai ganhar complexo esportivo

Obra abrange a 
reformulação e 

ampliação da 
quadra de futsal, 

além da construção 
de praça, parque 
infantil e quadra 

de areia

O prefeito de São Gonça-
lo do Amarante, Eraldo 
Paiva, visitou os serviços 

de execução do Complexo de 
Esporte e Lazer de Barro Duro, 
que contempla a reforma e am-
pliação da quadra para a prática 
de futsal da comunidade. A obra 
abrange também a construção 
da praça, parque infantil e qua-
dra de areia.

Eraldo destacou que a obra 
deve ser entregue o quanto an-
tes. “Esperamos que nos próxi-
mos dias a gente entregue essa 
importante obra para o povo da 
comunidade. Isso é mais traba-
lho, porque como costumo di-

to, contemplam as ruas Pastor 
João Soares, Santa Efigênia, Olin-
to José, Mestre Pedro Guajirú e Jo-
sé Bento de Oliveira, totalizando 
mais de 10 mil metros quadrados 
e com previsão de conclusão em 
até seis meses.

Também foi assinada pe-
lo prefeito de São Gonçalo a or-
dem de serviço para construção 
do Hospital Geral do Municí-
pio com 135 leitos, UTI adulto 
e infantil, serviço de urgência e 
emergência, com classificação 
de risco, e atenderá a Região Me-
tropolitana de Natal, que con-
centra uma população de mais 
de 1,5 milhão de pessoas. A obra, 
orçada em R$ 42 milhões, recur-
sos do Governo Federal, através 
do Ministério da Saúde, será ini-
ciada ainda nesta quarta, após 
solenidade de autorização do 
serviço e com expectativa para 
ser finalizada em junho de 2024. 
“Já conversei com a governado-
ra Fátima e queremos fazer uma 
co-gestão com o Estado para 
que possamos atender toda Re-
gião Metropolitana de Natal. São 
Gonçalo vai entregar aos poti-
guares o mais moderno hospital 
do Estado”, disse Eraldo. 

zer: ninguém é mais importan-
te que o povo de São Gonçalo 
do Amarante. E essa terra é ter-
ra de trabalho, de cultura. É ter-
ra de fé e, também, é terra de 
esporte”, disse.

Na ocasião, o prefeito foi 
acompanhado pelo secretá-
rio de Juventude, Esporte e 
Lazer, Micael Moreira, mora-
dores da comunidade e lide-
ranças da região.

MAIS OBRAS. Eraldo Paiva já 
assinou a ordem de serviço pa-
ra drenagem e pavimentação de 
cinco ruas no Loteamento Sam-
burá, no Santa Terezinha. As 
obras, que já estão em andamen-
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A comunidade poderá desfrutar de uma série de serviços e atrações gratuitas neste sábado 2, a partir das 8 horas

Sicoob participa de 
atividades no 
Dia Internacional do 
Cooperativismo

Dia de Cooperar 
é promovido pela 

ONG Atitude 
Cooperação em 

parceria com 
diversas entidades 
do cooperativismo 

potiguar

Todos os anos, no primei-
ro sábado de julho, é ce-
lebrado o Dia Internacio-

nal do Cooperativismo. É quan-
do as cooperativas dos mais va-
riados ramos se reúnem para 
promover uma série de ações 
na comunidade em que estão 
inseridas. Este ano, a ONG Ati-
tude Cooperação vai promover 
neste sábado 2, a celebração do 
Dia de Cooperar (Dia C), das 8h 
ao meio-dia, no bairro de Feli-

pe Camarão, Natal.
A comunidade poderá des-

frutar de uma série de serviços 
e atrações gratuitas, com opções 
para toda a família. O Sicoob es-
tará presente promovendo ativi-
dades para crianças, distribuin-
do livros infantis e prestando 
orientação financeira.

A partir das 8h da manhã, 
médicos, enfermeiros, odon-
tólogos, especialistas em finan-
ças estarão oferecendo aten-
dimentos médicos, serviços 
básicos de saúde, aplicação de 
vacinas e orientações sobre fi-
nanças, todos os serviços serão 
gratuitos. O evento também 
contará com música dos gru-
pos de alunos da ONG.

A celebração do Dia C acon-
tece com o apoio dos profissio-
nais voluntário das cooperativas: 
Unimed Natal, Coopern Enfer-
magem, Uniodonto RN, Sicoob 
Potiguar e Sicoob Rio Grande do 
Norte, Coopanest RN, Coopefar-
ma e Coopservice. O Dia de Co-
operar (Dia C) é uma iniciativa 
das cooperativas brasileiras com 
apoio do Sistema OCB nos Esta-

dos e consiste na promoção e es-
tímulo à realização de ações vo-
luntárias diversificadas.

A sede da ONG Atitude Coo-
peração fica situada na Av. Capi-
tão-Mor Gouveia, 436, bairro Fe-
lipe Camarão, Natal.

EDIÇÃO. Este ano será co-
memorada a 100ª edição do Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo, que traz o tema Cooperati-
vas Constroem um Mundo Me-
lhor, slogan definido pela Alian-
ça Cooperativa Internacional 
(ACI). Instituído pelas Nações 
Unidas, o Dia Internacional do 
Cooperativismo tem o propósi-
to de reforçar a essência da co-
operação e união que norteia 
esse movimento econômico e 
social presente em mais de 100 
países. No Brasil, a data vem 
sendo reconhecida desde 2009 
como o Dia de Cooperar ou, 
simplesmente, Dia C, momen-
to em que as cooperativas bra-
sileiras dão visibilidade às ações 
desenvolvidas às comunidades 
que colaboram para uma socie-
dade mais justa e igualitária.

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 2021-163787/TEC/RLS-0169 com validade 28/06/2025 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-AC-0001-RN: 9.417.609,00 mN; 682.137,00mE. INÍCIO: 9.417.620,29 mN; 
681.868,20 mE; TÉRMINO: 9.417.590,63 mN; 682.110,02 mE, com 276,00 metros. Polo RQF, Campo de Produção 
de Acauã (AC), Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Regularização de Operação Nº 2022-177819/TEC/LRO-0071 com validade 28/06/2023 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: 1-FJ-0001-RN: 9.386.991,53 mN; 685.845,42 mE. INÍCIO: 9.386.967,68 
mN; 685.553,78 mE; TÉRMINO: 9.386.953,00 mN; 685.826,00 mE, com 284,41 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Fazenda Junco (FJ), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-160924/TEC/RLO-0384 com validade 29/06/2025 para 11 (onze) linhas 
de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, e extensões: 1-LPX-0001D-RN: 9.389.627,00 mN; 652.435,00 mE, com 237,00 metros; 7-LPX-0002-RN: 
9.389.271,00 mN; 653.049,00 mE, com 670,00 metros; 7-LPX-0003-RN: 9.389.063,70 mN; 652.483,90 mE, com 
524,00 metros; 7-LPX-0004-RN: 9.388.970,00 mN; 652.094,00 mE, com 807,00 metros; 7-LPX-0005-RN: 
9.388.969,00 mN; 651.698,00 mE, com 1.103,00 metros; 7-LPX-0006-RN: 9.389.329,00 mN; 653.418,00 mE, com 
969,00 metros; 7-LPX-0007-RN: 9.388.991,00 mN; 652.301,00 mE, com 607,00 metros; 7-LPX-0009-RN: 
9.389.158,00 mN; 652.923,00 mE, com 749,00 metros; 7-LPX-0012DP-RN: 9.389.272,00 mN; 652.579,00 mE, com 
481,00 metros; 7-LPX-0013-RN: 9.389.288,00 mN; 653.249,00 mE, com 895,00 metros; 7-LPX-0014-RN: 
9.388.931,00 mN; 651.868,00 mE, com 990,00 metros, e produções escoadas para Estação Coletora e Compressora 
(ECC-CENTRAL) LPX-A (9.389.563,04 mN; 652.459,16 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste Poço Xavier 
(LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-168747/TEC/RLO-1088 com validade 29/06/2025 para 02 (dois) 
oleodutos de códigos ECS BE / ECC-CENTRAL LPX e ECS BE / ECC-CENTRAL LPX, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetros e extensões: SAÍDA: ECS BE (9.393.749,00 mN; 649.419,00 
mE); CHEGADA: ECC-CENTRAL LPX (9.389.537,00 mN; 652.498,00 mE), com 3" x 5,3 km; e, SAÍDA: ECS BE 
(9.393.749,00 mN; 649.419,00 mE); CHEGADA: ECC-CENTRAL LPX (9.389.559,98 mN; 652.452,25 mE), com 10" x 
5,3 km. Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-169603/TEC/RLO-1140 com validade 29/06/2022 para 07 (sete) linhas 
de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, e extensões: 1-UPN-0001-RN: 9.392.741,95 mN; 694.624,58 mE, com 152,29 metros; 3-UPN-0002-RN: 
9.393.559,26 mN; 694.894,78 mE, com 1.518,08 metros; 3-UPN-0004-RN: 9.392.803,45 mN; 695.390,38 mE, com 
867,67 metros; 3-UPN-0009-RN: 9.391.761,25 mN; 694.641,17 mE, com 1.686,19 metros; 7-UPN-0011-RN: 
9.392.972,96 mN; 694.279,37 mE, com 895,10 metros; 7-UPN-0019-RN: 9.393.211,96 mN; 694.600,28 mE, com 
640,33 metros; 7-UPN-0036-RN: 9.393.306,86 mN; 694.904,88 mE, com 875,58 metros. Com produções escoadas 
para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) UPN (9.392.765,00 mN; 694.654,00 mE). Polo RFQ, 
Campo de Produção de Upanema (UPN), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-170081/TEC/RLS-0348 com validade 29/06/2022 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: 4-JAN-0010D-RN: 9.400.653,24 mN; 627.147,78 mE. INÍCIO: 9.400.730,66 
mN; 626.853,23 mE; TÉRMINO: 9.400.685,83 mN; 627.095.96 mE, com 249,72 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Jaçanã, Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-178891/TEC/RLO-0107 com validade 22/10/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-PAT-0001D-RN: 9.399.661,00 mN; 651.452,00 mE, com 7.761,86 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BE-A (9.393.752,09 mN; 649.434,84 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Patativa, Municípios de Governador DixSept Rosado/RN e Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180271/TEC/LI-0069 com validade 29/06/2024 para 02 (dois) poços petrolíferos de 
códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV-DW-16: 9.378.795,00 mN; 
659.532,00 mE; LV-DW-17D: 9.379.003,02 mN; 659.911,75 mE. Com produções a serem escoadas para a Estação 
Coletora e Compressora (ECC) - LV (9.379.329,34 mN; 662.952,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0023-88, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
para o Transporte de Combustível (MELOSA), entre Lajes/RN até a obra da SE Caju, BR 304. Km 186, 
Angicos/RN. 

Pablo Uribarri Gonzales 
Representante legal 

 

 
 

 

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL
NÍSIA FLORESTA/RN

BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS
NOTÁRIO PÚBLICO

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN - CEP. 59.164-000
Fone: (084) 3277.2228 - E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei.

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 
15 (quinze) dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 
32.785, formulado pelos requerentes ELIAS SILVA TRINDADE JUNIOR, RG-289030-ITEP/RN, CPF-200.405.714-91, e 
sua esposa TERESINHA BEZERRA SILVA TRINDADE, RG-337.777-ITEP/RN-2ª via, CPF-221.449.784-68, brasileiros 
aposentados, residentes e domiciliados na Rua dos Caicós, nº 1337, Alecrim, em Natal/RN, CEP-59.031-700; o qual 
afirmam que utilizam o imóvel descrito como segunda moradia, desde 25/01/2003; Os requerentes, declaram que a 
todo momento agiram como possuidores, como se fossem os próprios donos, tendo nele estabelecido moradia de 
veraneio familiar; tendo os requerentes declarado que nunca tiveram qualquer tipo de contestação ou impugnação por 
parte de quem quer que seja, sendo a posse mansa, pacífica e contínua e, portanto, sem oposição e ininterrupta desde 
25/11/2002; inserindo na hipótese de usucapião extraordinário comum, nos termos do artigo 1.238, do Código Civil 
Brasileiro; consistente de um terreno beneficado com uma casa situada na Rua Turma do Golf, nº 199, Praia de 
Barreta, neste município, o qual mede 1.285,67m2 de superfície, com 228,80m2 de área construída, com a seguinte 
descrição perimetral: Partindo do vértice V01 descrito pelas coordenadas N-9324272.69m e E-267146.41m, deste, 
seguindo com azimute de 130°51'19" e distância de 38,00 metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o 
vértice V02, descrito pelas coordenadas N-9324247.83m e E-267175.15m, deste, seguindo com azimute de 220°51'19" 
e distância de 14,30 metros, confrontando-se com terreno urbano,  encontra-se  o   vértice   V03,   descrito   pelas   
coordenadas   N-9324237.01m e E-267165.80m, deste, seguindo com azimute de 130°51'19" e distância de 4,70 
metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o vértice V04, descrito pelas coordenadas N-9324233.94m e 
E-267169.35m, deste, seguindo com azimute de 220°51'19” e distância de 15,50 metros, confrontando-se com terreno 
urbano, encontra-se o vértice V05, descrito pelas coordenadas N-9324222.22m e E-267159.21m, deste, seguindo com 
azimute de 309°54'58” e distância de 47,00 metros, confrontando-se com Rua Turma do Golf, encontra-se o vértice 
V06, descrito pelas coordenadas N-9324252.37m e E-267123.16m, deste, seguindo com azimute de 48°51'1” e 
distância de 30,87 metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o vértice V01, ponto inicial da poligonal e 
fechamento do perímetro, acima descrito. Que o imóvel em referência se encontra registrado nesta Serventia em maior 
porção em nome de Gildazio Felipe de Souza, CPF-043.916.594-68, conforme registro no livro 2-F, de Registro Geral, 
fls. 103, sob o nº R-3, matrícula 1.139, de 15/05/1990, deste RI; E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de 
costume desta Serventia, interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA. Eu, ___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN –
27/06/2022. Prenotação: 32.785
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ELAWAN EOLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada da Linha de Transmissão de 34,5kV Macambira II, com prazo de validade até 27/06/2028, 
localizado nas Zonas Rurais de Lagoa Nova e Bodó/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor Presidente 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ELAWAN EOLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação do Parque Eólico Macambira II, com prazo de validade até 23/06/2028, localizado na Zona Rural, 
Lagoa Nova/RN. 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor Presidente 
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 Prefeito Eraldo Paiva visitou os serviços de execução do Complexo de Esporte e Lazer de Barro Duro em São Gonçalo

Agentes de Trânsito

Prefeito de Parnamirim sanciona lei 
que cria plano de cargos da categoria

Grupo é homenageado com a sanção por parte prefeito Rosano Taveira 

O prefeito de Parnamirim 
Rosano Taveira sanc ionou 
mais um plano de cargos, 

carreiras e salários, desta vez re-
ferente à categoria dos agentes de 
trânsito do município. O fato his-
tórico para a classe ocorre depois 
de mais de 17 anos da municipali-
zação do trânsito de Parnamirim, 
quando o próprio prefeito Tavei-
ra, depois de deixar a Polícia Mili-
tar, participou do processo de im-
plantação da Secretaria de Trânsi-
to e Transportes do município.

Em 2022, Parnamirim con-
ta com 23 agentes de trânsito. O 
grupo foi o homenageado do dia 
com a sanção por parte do chefe 

do executivo municipal. Na oca-
sião, parte do secretariado da 
Prefeitura de Parnamirim acom-
panhou a solenidade, entre eles 
Giovane Rodrigues (Seplaf), Ho-
mero Grec (Gabinete Civil) e Mar-
condes Pinheiro, representante 
da Sesdem, pasta à qual os servi-
dores contemplados respondem.

Os agentes de trânsito, guar-
das municipais e vereadores ocu-
param o Auditório Clênio José 
dos Santos e ouviram do presi-
dente da Câmara Municipal, ve-
reador Wolney França, os para-
béns à categoria e à gestão Tavei-
ra. “Hoje o executivo deixa mais 
um marco na história do muni-

cípio: a implantação de mais um 
plano de cargos. O legislativo está 
à disposição para ajudar no que 
for preciso”, disse.

Para o secretário de Seguran-
ça, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana, Marcondes Pinheiro, a 
implantação do plano de cargos 
dos agentes de trânsito represen-
ta o reconhecimento dos serviços 
prestados nos últimos 17 anos e a 
confiança no período que ainda 
está por vir. “O plano confere es-
tabilidade profissional e salarial 
para nossos servidores, uma das 
marcas do governo do prefeito 
Taveira”, pontuou Pinheiro.

Com os guardas municipais 
já na expectativa da aprovação 
de seu plano, o gestor de Parna-
mirim disse que é uma satisfação 
poder sancionar mais um plano 
de cargos. “Estamos prestigian-
do a peça mais importante do 
serviço público, o servidor. Nossa 
meta é que até o final do ano te-
nhamos implantado os planos de 
cargos de todas as categorias do 
executivo. Vamos trabalhar para 
isso”, disse Taveira.

São Gonçalo: Comunidade de Barro 
Duro vai ganhar complexo esportivo

Obra abrange a 
reformulação e 

ampliação da 
quadra de futsal, 

além da construção 
de praça, parque 
infantil e quadra 

de areia

O prefeito de São Gonça-
lo do Amarante, Eraldo 
Paiva, visitou os serviços 

de execução do Complexo de 
Esporte e Lazer de Barro Duro, 
que contempla a reforma e am-
pliação da quadra para a prática 
de futsal da comunidade. A obra 
abrange também a construção 
da praça, parque infantil e qua-
dra de areia.

Eraldo destacou que a obra 
deve ser entregue o quanto an-
tes. “Esperamos que nos próxi-
mos dias a gente entregue essa 
importante obra para o povo da 
comunidade. Isso é mais traba-
lho, porque como costumo di-

to, contemplam as ruas Pastor 
João Soares, Santa Efigênia, Olin-
to José, Mestre Pedro Guajirú e Jo-
sé Bento de Oliveira, totalizando 
mais de 10 mil metros quadrados 
e com previsão de conclusão em 
até seis meses.

Também foi assinada pe-
lo prefeito de São Gonçalo a or-
dem de serviço para construção 
do Hospital Geral do Municí-
pio com 135 leitos, UTI adulto 
e infantil, serviço de urgência e 
emergência, com classificação 
de risco, e atenderá a Região Me-
tropolitana de Natal, que con-
centra uma população de mais 
de 1,5 milhão de pessoas. A obra, 
orçada em R$ 42 milhões, recur-
sos do Governo Federal, através 
do Ministério da Saúde, será ini-
ciada ainda nesta quarta, após 
solenidade de autorização do 
serviço e com expectativa para 
ser finalizada em junho de 2024. 
“Já conversei com a governado-
ra Fátima e queremos fazer uma 
co-gestão com o Estado para 
que possamos atender toda Re-
gião Metropolitana de Natal. São 
Gonçalo vai entregar aos poti-
guares o mais moderno hospital 
do Estado”, disse Eraldo. 

zer: ninguém é mais importan-
te que o povo de São Gonçalo 
do Amarante. E essa terra é ter-
ra de trabalho, de cultura. É ter-
ra de fé e, também, é terra de 
esporte”, disse.

Na ocasião, o prefeito foi 
acompanhado pelo secretá-
rio de Juventude, Esporte e 
Lazer, Micael Moreira, mora-
dores da comunidade e lide-
ranças da região.

MAIS OBRAS. Eraldo Paiva já 
assinou a ordem de serviço pa-
ra drenagem e pavimentação de 
cinco ruas no Loteamento Sam-
burá, no Santa Terezinha. As 
obras, que já estão em andamen-
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A comunidade poderá desfrutar de uma série de serviços e atrações gratuitas neste sábado 2, a partir das 8 horas

Sicoob participa de 
atividades no 
Dia Internacional do 
Cooperativismo

Dia de Cooperar 
é promovido pela 

ONG Atitude 
Cooperação em 

parceria com 
diversas entidades 
do cooperativismo 

potiguar

Todos os anos, no primei-
ro sábado de julho, é ce-
lebrado o Dia Internacio-

nal do Cooperativismo. É quan-
do as cooperativas dos mais va-
riados ramos se reúnem para 
promover uma série de ações 
na comunidade em que estão 
inseridas. Este ano, a ONG Ati-
tude Cooperação vai promover 
neste sábado 2, a celebração do 
Dia de Cooperar (Dia C), das 8h 
ao meio-dia, no bairro de Feli-

pe Camarão, Natal.
A comunidade poderá des-

frutar de uma série de serviços 
e atrações gratuitas, com opções 
para toda a família. O Sicoob es-
tará presente promovendo ativi-
dades para crianças, distribuin-
do livros infantis e prestando 
orientação financeira.

A partir das 8h da manhã, 
médicos, enfermeiros, odon-
tólogos, especialistas em finan-
ças estarão oferecendo aten-
dimentos médicos, serviços 
básicos de saúde, aplicação de 
vacinas e orientações sobre fi-
nanças, todos os serviços serão 
gratuitos. O evento também 
contará com música dos gru-
pos de alunos da ONG.

A celebração do Dia C acon-
tece com o apoio dos profissio-
nais voluntário das cooperativas: 
Unimed Natal, Coopern Enfer-
magem, Uniodonto RN, Sicoob 
Potiguar e Sicoob Rio Grande do 
Norte, Coopanest RN, Coopefar-
ma e Coopservice. O Dia de Co-
operar (Dia C) é uma iniciativa 
das cooperativas brasileiras com 
apoio do Sistema OCB nos Esta-

dos e consiste na promoção e es-
tímulo à realização de ações vo-
luntárias diversificadas.

A sede da ONG Atitude Coo-
peração fica situada na Av. Capi-
tão-Mor Gouveia, 436, bairro Fe-
lipe Camarão, Natal.

EDIÇÃO. Este ano será co-
memorada a 100ª edição do Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo, que traz o tema Cooperati-
vas Constroem um Mundo Me-
lhor, slogan definido pela Alian-
ça Cooperativa Internacional 
(ACI). Instituído pelas Nações 
Unidas, o Dia Internacional do 
Cooperativismo tem o propósi-
to de reforçar a essência da co-
operação e união que norteia 
esse movimento econômico e 
social presente em mais de 100 
países. No Brasil, a data vem 
sendo reconhecida desde 2009 
como o Dia de Cooperar ou, 
simplesmente, Dia C, momen-
to em que as cooperativas bra-
sileiras dão visibilidade às ações 
desenvolvidas às comunidades 
que colaboram para uma socie-
dade mais justa e igualitária.

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 2021-163787/TEC/RLS-0169 com validade 28/06/2025 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-AC-0001-RN: 9.417.609,00 mN; 682.137,00mE. INÍCIO: 9.417.620,29 mN; 
681.868,20 mE; TÉRMINO: 9.417.590,63 mN; 682.110,02 mE, com 276,00 metros. Polo RQF, Campo de Produção 
de Acauã (AC), Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Regularização de Operação Nº 2022-177819/TEC/LRO-0071 com validade 28/06/2023 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: 1-FJ-0001-RN: 9.386.991,53 mN; 685.845,42 mE. INÍCIO: 9.386.967,68 
mN; 685.553,78 mE; TÉRMINO: 9.386.953,00 mN; 685.826,00 mE, com 284,41 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Fazenda Junco (FJ), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-160924/TEC/RLO-0384 com validade 29/06/2025 para 11 (onze) linhas 
de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, e extensões: 1-LPX-0001D-RN: 9.389.627,00 mN; 652.435,00 mE, com 237,00 metros; 7-LPX-0002-RN: 
9.389.271,00 mN; 653.049,00 mE, com 670,00 metros; 7-LPX-0003-RN: 9.389.063,70 mN; 652.483,90 mE, com 
524,00 metros; 7-LPX-0004-RN: 9.388.970,00 mN; 652.094,00 mE, com 807,00 metros; 7-LPX-0005-RN: 
9.388.969,00 mN; 651.698,00 mE, com 1.103,00 metros; 7-LPX-0006-RN: 9.389.329,00 mN; 653.418,00 mE, com 
969,00 metros; 7-LPX-0007-RN: 9.388.991,00 mN; 652.301,00 mE, com 607,00 metros; 7-LPX-0009-RN: 
9.389.158,00 mN; 652.923,00 mE, com 749,00 metros; 7-LPX-0012DP-RN: 9.389.272,00 mN; 652.579,00 mE, com 
481,00 metros; 7-LPX-0013-RN: 9.389.288,00 mN; 653.249,00 mE, com 895,00 metros; 7-LPX-0014-RN: 
9.388.931,00 mN; 651.868,00 mE, com 990,00 metros, e produções escoadas para Estação Coletora e Compressora 
(ECC-CENTRAL) LPX-A (9.389.563,04 mN; 652.459,16 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste Poço Xavier 
(LPX), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-168747/TEC/RLO-1088 com validade 29/06/2025 para 02 (dois) 
oleodutos de códigos ECS BE / ECC-CENTRAL LPX e ECS BE / ECC-CENTRAL LPX, coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetros e extensões: SAÍDA: ECS BE (9.393.749,00 mN; 649.419,00 
mE); CHEGADA: ECC-CENTRAL LPX (9.389.537,00 mN; 652.498,00 mE), com 3" x 5,3 km; e, SAÍDA: ECS BE 
(9.393.749,00 mN; 649.419,00 mE); CHEGADA: ECC-CENTRAL LPX (9.389.559,98 mN; 652.452,25 mE), com 10" x 
5,3 km. Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-169603/TEC/RLO-1140 com validade 29/06/2022 para 07 (sete) linhas 
de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000, e extensões: 1-UPN-0001-RN: 9.392.741,95 mN; 694.624,58 mE, com 152,29 metros; 3-UPN-0002-RN: 
9.393.559,26 mN; 694.894,78 mE, com 1.518,08 metros; 3-UPN-0004-RN: 9.392.803,45 mN; 695.390,38 mE, com 
867,67 metros; 3-UPN-0009-RN: 9.391.761,25 mN; 694.641,17 mE, com 1.686,19 metros; 7-UPN-0011-RN: 
9.392.972,96 mN; 694.279,37 mE, com 895,10 metros; 7-UPN-0019-RN: 9.393.211,96 mN; 694.600,28 mE, com 
640,33 metros; 7-UPN-0036-RN: 9.393.306,86 mN; 694.904,88 mE, com 875,58 metros. Com produções escoadas 
para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) UPN (9.392.765,00 mN; 694.654,00 mE). Polo RFQ, 
Campo de Produção de Upanema (UPN), Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-170081/TEC/RLS-0348 com validade 29/06/2022 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: 4-JAN-0010D-RN: 9.400.653,24 mN; 627.147,78 mE. INÍCIO: 9.400.730,66 
mN; 626.853,23 mE; TÉRMINO: 9.400.685,83 mN; 627.095.96 mE, com 249,72 metros. Polo RFQ, Campo de 
Produção de Jaçanã, Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2022-178891/TEC/RLO-0107 com validade 22/10/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-PAT-0001D-RN: 9.399.661,00 mN; 651.452,00 mE, com 7.761,86 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BE-A (9.393.752,09 mN; 649.434,84 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Patativa, Municípios de Governador DixSept Rosado/RN e Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-180271/TEC/LI-0069 com validade 29/06/2024 para 02 (dois) poços petrolíferos de 
códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV-DW-16: 9.378.795,00 mN; 
659.532,00 mE; LV-DW-17D: 9.379.003,02 mN; 659.911,75 mE. Com produções a serem escoadas para a Estação 
Coletora e Compressora (ECC) - LV (9.379.329,34 mN; 662.952,97 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0023-88, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
para o Transporte de Combustível (MELOSA), entre Lajes/RN até a obra da SE Caju, BR 304. Km 186, 
Angicos/RN. 

Pablo Uribarri Gonzales 
Representante legal 

 

 
 

 

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL
NÍSIA FLORESTA/RN

BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS
NOTÁRIO PÚBLICO

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN - CEP. 59.164-000
Fone: (084) 3277.2228 - E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei.

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 
15 (quinze) dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 
32.785, formulado pelos requerentes ELIAS SILVA TRINDADE JUNIOR, RG-289030-ITEP/RN, CPF-200.405.714-91, e 
sua esposa TERESINHA BEZERRA SILVA TRINDADE, RG-337.777-ITEP/RN-2ª via, CPF-221.449.784-68, brasileiros 
aposentados, residentes e domiciliados na Rua dos Caicós, nº 1337, Alecrim, em Natal/RN, CEP-59.031-700; o qual 
afirmam que utilizam o imóvel descrito como segunda moradia, desde 25/01/2003; Os requerentes, declaram que a 
todo momento agiram como possuidores, como se fossem os próprios donos, tendo nele estabelecido moradia de 
veraneio familiar; tendo os requerentes declarado que nunca tiveram qualquer tipo de contestação ou impugnação por 
parte de quem quer que seja, sendo a posse mansa, pacífica e contínua e, portanto, sem oposição e ininterrupta desde 
25/11/2002; inserindo na hipótese de usucapião extraordinário comum, nos termos do artigo 1.238, do Código Civil 
Brasileiro; consistente de um terreno beneficado com uma casa situada na Rua Turma do Golf, nº 199, Praia de 
Barreta, neste município, o qual mede 1.285,67m2 de superfície, com 228,80m2 de área construída, com a seguinte 
descrição perimetral: Partindo do vértice V01 descrito pelas coordenadas N-9324272.69m e E-267146.41m, deste, 
seguindo com azimute de 130°51'19" e distância de 38,00 metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o 
vértice V02, descrito pelas coordenadas N-9324247.83m e E-267175.15m, deste, seguindo com azimute de 220°51'19" 
e distância de 14,30 metros, confrontando-se com terreno urbano,  encontra-se  o   vértice   V03,   descrito   pelas   
coordenadas   N-9324237.01m e E-267165.80m, deste, seguindo com azimute de 130°51'19" e distância de 4,70 
metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o vértice V04, descrito pelas coordenadas N-9324233.94m e 
E-267169.35m, deste, seguindo com azimute de 220°51'19” e distância de 15,50 metros, confrontando-se com terreno 
urbano, encontra-se o vértice V05, descrito pelas coordenadas N-9324222.22m e E-267159.21m, deste, seguindo com 
azimute de 309°54'58” e distância de 47,00 metros, confrontando-se com Rua Turma do Golf, encontra-se o vértice 
V06, descrito pelas coordenadas N-9324252.37m e E-267123.16m, deste, seguindo com azimute de 48°51'1” e 
distância de 30,87 metros, confrontando-se com terreno urbano, encontra-se o vértice V01, ponto inicial da poligonal e 
fechamento do perímetro, acima descrito. Que o imóvel em referência se encontra registrado nesta Serventia em maior 
porção em nome de Gildazio Felipe de Souza, CPF-043.916.594-68, conforme registro no livro 2-F, de Registro Geral, 
fls. 103, sob o nº R-3, matrícula 1.139, de 15/05/1990, deste RI; E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de 
costume desta Serventia, interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA. Eu, ___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN –
27/06/2022. Prenotação: 32.785
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ELAWAN EOLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada da Linha de Transmissão de 34,5kV Macambira II, com prazo de validade até 27/06/2028, 
localizado nas Zonas Rurais de Lagoa Nova e Bodó/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor Presidente 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ELAWAN EOLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação do Parque Eólico Macambira II, com prazo de validade até 23/06/2028, localizado na Zona Rural, 
Lagoa Nova/RN. 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor Presidente 

 
 



• Sexta-feira, 1 de julho de 202216
Cultura

Natalenses e turistas contam 
com vasta programação cultural 
gratuita e de baixo custo

Sexta edição da 
Feirinha da Árvore é 

um das pedidas para 
o primeiro fim de 

semana do mês de 
julho

A “Feirinha da Árvore”, tradi-
cional ponto de cultura, ar-
te e lazer, volta neste fim de 

semana (sexta a domingo, 1 a 3 de 
julho) ao bairro de Mirassol, em 
Natal (RN). Nesta 6ª edição, na-
talenses e turistas poderão apro-
veitar uma programação diversi-
ficada com música, espetáculos 
circenses, feirinha de artesanato, 
gastronomia, espaço para espor-
te e área exclusiva para o lazer 
de crianças e também dos pets. 
Além do entretenimento, o públi-
co presente também terá acesso à 
vacinação contra a Covid-19. 

O espaço, de fácil acesso, é 
considerado uma vitrine para a 
exposição da cultura potiguar, 
com a presença dos artesãos na 
loja conceito Natal Original, que 
abre para o evento no horário das 
16h às 22h. Na parte externa (Pa-
vilhão do Espaço Marilene Dan-
tas), os artesãos aprovados no 
Edital 01/2021 também estarão 
divulgando, expondo e comer-
cializando seus produtos.

“Temos um espaço de valori-
zação dos nossos artesãos, reu-
nindo artesanatos em cerâmica 
utilitária e decorativa, renda, bor-
dados, esculturas em papel, ma-
deira, crochê, pedraria e mosaico, 
trabalhos com tecido ou mate-
riais recicláveis, palha de carnaú-
ba, palha e paneiro de coqueiro. 
A variedade é imensa, as peças 
são genuínas e de alta qualidade”, 
afirmou a secretária municipal 
do Trabalho e Assistência Social, 
Ana Valda Galvão.

O projeto “Feirinha da Árvore” 
é uma ação integrada de vários ór-
gãos da gestão municipal e conta 
com a participação das secreta-
rias municipais de Trabalho e As-
sistência Social (Semtas), Cultura 
(Secult-Funcarte), Serviços Urba-
nos (Semsur), Mobilidade Urba-
na (STTU), Limpeza Pública (Ur-
bana), Segurança (Guarda Muni-
cipal), Turismo (Setur), Esportes e 
Lazer (SEL), Saúde (SMS) e Comu-

nicação (Secom). A programação 
ocorrerá das 16h às 22h.

PROGRAMAÇÃO.  O evento 
conta com programação infan-
til, boa gastronomia e música e 
a cada edição atrai mais público. 
No palco, Ju Santos abre a progra-
mação nesta sexta-feira (01/07) 
apresentando ao público muita 
música popular brasileira (19h). 
No sábado (02/07), o evento se-
gue com a presença dos palhaços 
Bisteca e Bochechinha (17h30) 
trazendo números tradicionais 
do Circo e show de Choro de Ca-
çuá, às 19h. Para acompanhar as 
atrações circenses tem a Orques-
tra do Papão. 

No Domingo (03/07) a fes-
ta começa com o Palhaço Piruá 
(17h30) trazendo um show de va-
riedades circenses, ludicidade e 
alegria ao “picadeiro” fechando a 
sexta edição da tradicional Feiri-
nha da Árvore com Gláucia - Ro-
sas na Janela apresentando seu 
repertório e animando o público 
a partir das 19h.

“A feirinha é hoje uma refe-
rência em programação cultural 
e apoio a economia criativa, além 
da variedade de atrações que ser-
vem para mostrar a população a 
diversidade das opções culturais 
existentes”, comenta o secretário 
de Cultura de Natal, Dácio Galvão. 

A agenda cultural da Prefei-
tura do Natal, promovida através 
de projetos incentivados pela Lei 
Djalma Maranhão, editais de fo-
mento e emendas parlamenta-
res municipais, está variada, para 

todos os gostos, estilos e idades. 
Confira a programação que vai 
até domingo 3:

DOMINGO NA ARENA. O Do-
mingo na Arena continua cele-
brando os festejos juninos. Neste 
domingo 3, tem a tradicional aula 
de dança para crianças com a  Fit-
Dance RN e na sequência o grupo 
Espaia Braza, que leva a tradição 
da quadrilha e vai colorir o palco 
com  seu figurino e animação. Pa-
ra finalizar as atividades no palco, 
show do Trio Trancelin, com re-
pertório de música popular e re-
gional. Para a criançada, tem tam-
bém Museu do Video game, brin-
quedos infláveis, brinquedoteca, 
aula de beachtennis e futmesa, 
atividades escoteiras, locação de 
carrinhos elétricos, maquiagens 
artísticas, universo bolhástico e 
praça de alimentação.  O acesso é 
gratuito. Início: 16h

SOM DA MATA. O Som da Mata 
de domingo 3 apresenta o grupo 
Terra do Sol Jazz Band, liderada 
pelo maestro e trombonista Da-
mião Sena. No repertório, ritmos 
do jazz, blues, soul e MPB. O Som 
da Mata tem incentivo da Prefei-
tura do Natal, através da Lei Djal-
ma Maranhão e é totalmente gra-
tuito. O acesso ao Parque das Du-
nas custa apenas R$ 1. Início do 
show 16h30.

BOSQUE ENCENA. Os palha-
ços Bisteca & Bochechinha vão 
aprontar de novo. Neste domingo 
3, o projeto Bosque Encena apre-

senta o espetáculo “A Brincadei-
ra vai começar”, com a magia do 
Circo através de números clássi-
cos, músicas autorais e a partici-
pação do mágico Bisteskoviski. 
Um show dinâmico e interati-
vo para toda família.O acesso ao 
Parque das Dunas custa apenas 
R$ 1.00. Início do show 10h.

ARRAIÁ DOS DOIDOS. Nesta 
sexta 1tem o Arraiá dos Doidos, 
com shows de Waldinho Forro-
zeiro e banda Boca Seca. Na pro-
gramação, sorteio de balaio, con-
curso da “Doida e Doido do Sa-
bugo” e quadrilha improvisada. 
O projeto é realizado na Praça 
Varela Barca (Rua Jardim de Alá), 
conjunto Ponta Negra. 

FEIRA GARAJAL. Neste do-
mingo tem Feira Garajal, no Sho-
pping Cidade Jardim. A partir 
das 15h, shows de Carlos Ponta-
Negra e Rebekka Martins.  A fei-
rinha apresenta expositores que 
são pequenos produtores locais 
e comercializam os produtos ar-
tesanais para casa, crianças, pet, 
além de vestuário e alimentação. 
A entrada é gratuita.

Bisteca e Bochechinha inicia 
espetáculo às 17h30 no 
sábado 2. Dupla volta à cena 
na manhã de domingo 3 
(Parque das Dunas)

 Grupo Espaia Braza leva a 
tradição da quadrilha e vai 
colorir o palco com  seu fi gurino 
e animação na Arena
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Evento agendado 
para o período de 

18 a 21 de agosto de 
2022  conta com a 
confirmação de 13 
nomes do cenário 
musical brasileiro

Fest Bossa & Jazz – Pipa 
2022 quer saber um pouco 
mais sobre o público. E para 
isso, disponibiliza no site 
www.festbossajazz.com.
br um formulário criado 
especialmente para interagir e 
receber sugestões.

Serviço

Entre as características mar-
cantes e sólidas do Fest Bos-
sa & Jazz, está a valorização 

à diversidade musical do mundo. 
Para a edição 2022 da Praia da Pi-
pa (Tibau do Sul-RN), não será 
diferente e promete um retorno 
presencial memorável. De 18 a 21 
de agosto, uma maré de boa mú-
sica “banhará” o local com des-
taque para pluralidade de esti-
los e a alta qualidade dos artistas 
convidados. Para compor a lista, 
a organização acaba de divulgar 
mais sete atrações, totalizando 13 
artistas/grupos com presenças 
confirmadas. 

Diretamente de São Paulo 
(SP), o pioneiro e maior pianis-
ta de blues do Brasil Ari Borger,-
que com o seuTrio vai revisitar 
alguns dos maiores hinos do ro-
ck em versões jazzísticas. Outro 
nome é do mestre Carlos Zens, 
que promete uma roda de choro 
democrática e genuinamente po-
tiguar através do grupoChoro do 
Caçuá. Da Paraíba, o Fest convida 
Os Eloquentes para uma mistura 
fascinante de Reggae, Pop, Soul 
e MPB com influências que vão 
de Lenine e Djavan até O Rappa 
e Bob Marley. O grupo natalense-
Daniel Ribeiro Quarteto também 

tuito e polos espalhados pelos 
pontos estratégicos da Pipa, a 
musicalidade ecoará nos cincos 
cantos da praia, durante os qua-
tro dias de evento, sendo cinco 
(05) polos noturnos, localizados 
ao longo da Av. Baía dos Golfi-
nhos, e três polos diurnos em 
restaurantes/bares na Praia do 
Centro.  O Festival vai realizar 48 
pockets shows com 27 atrações 
locais, regionais, nacionais e in-
ternacionais.

O Fest Bossa & Jazz - Pipa 2022 
tem o patrocínio do Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
através da Lei Câmara Cascudo, 
Coca-Cola e Prefeitura de Tibau 
do Sul, com apoios da SETUR-RN, 
Secretaria de Turismo de Tibau do 
Sul, Multimídia Design Studio, AD 
Telecom e Café Santa Clara; pro-
moção BAND RN e realização Ju-

entrou na line-up do Festival e 
irá homenagear Arthur Maia, um 
ícone nacional do contrabaixo. 

O cenário do jazz pernambu-
cano será evidenciado pela sofis-
ticação vocal e instrumental de 
Cláudia Beija &Mongiovi Trio; re-
presentando a Praia da Pipa, for-
mada por músicosdos estados vi-
zinhos e que se instalaram no vila-
rejo,a banda Rádio Axé,detentora 
de uma musicalidade vibrante e 
apresentações cheias de improvi-
sos e energias e, por fim, vindo do 
Ceará, outro grande guitarrista de 
blues/rock, Caike Falcão. 

Os nomes acima se juntam 
aos já confirmados: a maior reve-
lação do jazz brasileiro nos últi-
mos anos, o pianista pernambu-
cano Amaro Freitas que, vindo de 
mais uma turnê pela Europa, fará 
apresentação no Festival com seu 
trio; a cantora paulista e um dos 
grandes talentos da nova geração 
da música brasileira, Vanessa Mo-
reno que, além do show, irá minis-
trar oficina gratuita para canto-
ras, cantores e estudantes; o Duo 
potiguar formado pelos incríveis 
Sérgio Groove e Khrystal; um dos 
grandes nomes do blues nacio-
nal, o guitarrista cearense Feli-
pe Cazaux; o grupo de Rockabilly 
potiguar, Dasta& The Smoking 
Snakes, que segue para apresen-
tações na Áustria logo após o Fes-
tival e, encerrando este primeiro 
bloco de atrações, um grupo de 
jazz instrumental com a cara da 
Pipa, o PotiJazz formado por mú-
sicos do RN, CE, PB e Chile.

FORMATO. Com acesso gra-

DIVULGAÇÃO LILIAN KNOBELL

DIVULGAÇÃO

EDUARDO COSTA CUNHA

Choro do Caçuá Trio Ari Borger 

Rádio Axé Claudia Beija &Mongiovi Trio

Fest Bossa & Jazz con� rma 
mais sete atrações para 
edição na praia da Pipa

çara Figueiredo Produções. 
A organização do evento já 

confirmou também a edição em 
São Miguel do Gostoso (RN) para 
o mês de outubro. Para ficar por 
dentro das novidades, acesse o si-
te www.festbossajazz.com.bre as 
redes sociais @festbossajazz.
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riais recicláveis, palha de carnaú-
ba, palha e paneiro de coqueiro. 
A variedade é imensa, as peças 
são genuínas e de alta qualidade”, 
afirmou a secretária municipal 
do Trabalho e Assistência Social, 
Ana Valda Galvão.

O projeto “Feirinha da Árvore” 
é uma ação integrada de vários ór-
gãos da gestão municipal e conta 
com a participação das secreta-
rias municipais de Trabalho e As-
sistência Social (Semtas), Cultura 
(Secult-Funcarte), Serviços Urba-
nos (Semsur), Mobilidade Urba-
na (STTU), Limpeza Pública (Ur-
bana), Segurança (Guarda Muni-
cipal), Turismo (Setur), Esportes e 
Lazer (SEL), Saúde (SMS) e Comu-

nicação (Secom). A programação 
ocorrerá das 16h às 22h.

PROGRAMAÇÃO.  O evento 
conta com programação infan-
til, boa gastronomia e música e 
a cada edição atrai mais público. 
No palco, Ju Santos abre a progra-
mação nesta sexta-feira (01/07) 
apresentando ao público muita 
música popular brasileira (19h). 
No sábado (02/07), o evento se-
gue com a presença dos palhaços 
Bisteca e Bochechinha (17h30) 
trazendo números tradicionais 
do Circo e show de Choro de Ca-
çuá, às 19h. Para acompanhar as 
atrações circenses tem a Orques-
tra do Papão. 

No Domingo (03/07) a fes-
ta começa com o Palhaço Piruá 
(17h30) trazendo um show de va-
riedades circenses, ludicidade e 
alegria ao “picadeiro” fechando a 
sexta edição da tradicional Feiri-
nha da Árvore com Gláucia - Ro-
sas na Janela apresentando seu 
repertório e animando o público 
a partir das 19h.

“A feirinha é hoje uma refe-
rência em programação cultural 
e apoio a economia criativa, além 
da variedade de atrações que ser-
vem para mostrar a população a 
diversidade das opções culturais 
existentes”, comenta o secretário 
de Cultura de Natal, Dácio Galvão. 

A agenda cultural da Prefei-
tura do Natal, promovida através 
de projetos incentivados pela Lei 
Djalma Maranhão, editais de fo-
mento e emendas parlamenta-
res municipais, está variada, para 

todos os gostos, estilos e idades. 
Confira a programação que vai 
até domingo 3:

DOMINGO NA ARENA. O Do-
mingo na Arena continua cele-
brando os festejos juninos. Neste 
domingo 3, tem a tradicional aula 
de dança para crianças com a  Fit-
Dance RN e na sequência o grupo 
Espaia Braza, que leva a tradição 
da quadrilha e vai colorir o palco 
com  seu figurino e animação. Pa-
ra finalizar as atividades no palco, 
show do Trio Trancelin, com re-
pertório de música popular e re-
gional. Para a criançada, tem tam-
bém Museu do Video game, brin-
quedos infláveis, brinquedoteca, 
aula de beachtennis e futmesa, 
atividades escoteiras, locação de 
carrinhos elétricos, maquiagens 
artísticas, universo bolhástico e 
praça de alimentação.  O acesso é 
gratuito. Início: 16h

SOM DA MATA. O Som da Mata 
de domingo 3 apresenta o grupo 
Terra do Sol Jazz Band, liderada 
pelo maestro e trombonista Da-
mião Sena. No repertório, ritmos 
do jazz, blues, soul e MPB. O Som 
da Mata tem incentivo da Prefei-
tura do Natal, através da Lei Djal-
ma Maranhão e é totalmente gra-
tuito. O acesso ao Parque das Du-
nas custa apenas R$ 1. Início do 
show 16h30.

BOSQUE ENCENA. Os palha-
ços Bisteca & Bochechinha vão 
aprontar de novo. Neste domingo 
3, o projeto Bosque Encena apre-

senta o espetáculo “A Brincadei-
ra vai começar”, com a magia do 
Circo através de números clássi-
cos, músicas autorais e a partici-
pação do mágico Bisteskoviski. 
Um show dinâmico e interati-
vo para toda família.O acesso ao 
Parque das Dunas custa apenas 
R$ 1.00. Início do show 10h.

ARRAIÁ DOS DOIDOS. Nesta 
sexta 1tem o Arraiá dos Doidos, 
com shows de Waldinho Forro-
zeiro e banda Boca Seca. Na pro-
gramação, sorteio de balaio, con-
curso da “Doida e Doido do Sa-
bugo” e quadrilha improvisada. 
O projeto é realizado na Praça 
Varela Barca (Rua Jardim de Alá), 
conjunto Ponta Negra. 

FEIRA GARAJAL. Neste do-
mingo tem Feira Garajal, no Sho-
pping Cidade Jardim. A partir 
das 15h, shows de Carlos Ponta-
Negra e Rebekka Martins.  A fei-
rinha apresenta expositores que 
são pequenos produtores locais 
e comercializam os produtos ar-
tesanais para casa, crianças, pet, 
além de vestuário e alimentação. 
A entrada é gratuita.

Bisteca e Bochechinha inicia 
espetáculo às 17h30 no 
sábado 2. Dupla volta à cena 
na manhã de domingo 3 
(Parque das Dunas)

 Grupo Espaia Braza leva a 
tradição da quadrilha e vai 
colorir o palco com  seu fi gurino 
e animação na Arena
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Evento agendado 
para o período de 

18 a 21 de agosto de 
2022  conta com a 
confirmação de 13 
nomes do cenário 
musical brasileiro

Fest Bossa & Jazz – Pipa 
2022 quer saber um pouco 
mais sobre o público. E para 
isso, disponibiliza no site 
www.festbossajazz.com.
br um formulário criado 
especialmente para interagir e 
receber sugestões.

Serviço

Entre as características mar-
cantes e sólidas do Fest Bos-
sa & Jazz, está a valorização 

à diversidade musical do mundo. 
Para a edição 2022 da Praia da Pi-
pa (Tibau do Sul-RN), não será 
diferente e promete um retorno 
presencial memorável. De 18 a 21 
de agosto, uma maré de boa mú-
sica “banhará” o local com des-
taque para pluralidade de esti-
los e a alta qualidade dos artistas 
convidados. Para compor a lista, 
a organização acaba de divulgar 
mais sete atrações, totalizando 13 
artistas/grupos com presenças 
confirmadas. 

Diretamente de São Paulo 
(SP), o pioneiro e maior pianis-
ta de blues do Brasil Ari Borger,-
que com o seuTrio vai revisitar 
alguns dos maiores hinos do ro-
ck em versões jazzísticas. Outro 
nome é do mestre Carlos Zens, 
que promete uma roda de choro 
democrática e genuinamente po-
tiguar através do grupoChoro do 
Caçuá. Da Paraíba, o Fest convida 
Os Eloquentes para uma mistura 
fascinante de Reggae, Pop, Soul 
e MPB com influências que vão 
de Lenine e Djavan até O Rappa 
e Bob Marley. O grupo natalense-
Daniel Ribeiro Quarteto também 

tuito e polos espalhados pelos 
pontos estratégicos da Pipa, a 
musicalidade ecoará nos cincos 
cantos da praia, durante os qua-
tro dias de evento, sendo cinco 
(05) polos noturnos, localizados 
ao longo da Av. Baía dos Golfi-
nhos, e três polos diurnos em 
restaurantes/bares na Praia do 
Centro.  O Festival vai realizar 48 
pockets shows com 27 atrações 
locais, regionais, nacionais e in-
ternacionais.

O Fest Bossa & Jazz - Pipa 2022 
tem o patrocínio do Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
através da Lei Câmara Cascudo, 
Coca-Cola e Prefeitura de Tibau 
do Sul, com apoios da SETUR-RN, 
Secretaria de Turismo de Tibau do 
Sul, Multimídia Design Studio, AD 
Telecom e Café Santa Clara; pro-
moção BAND RN e realização Ju-

entrou na line-up do Festival e 
irá homenagear Arthur Maia, um 
ícone nacional do contrabaixo. 

O cenário do jazz pernambu-
cano será evidenciado pela sofis-
ticação vocal e instrumental de 
Cláudia Beija &Mongiovi Trio; re-
presentando a Praia da Pipa, for-
mada por músicosdos estados vi-
zinhos e que se instalaram no vila-
rejo,a banda Rádio Axé,detentora 
de uma musicalidade vibrante e 
apresentações cheias de improvi-
sos e energias e, por fim, vindo do 
Ceará, outro grande guitarrista de 
blues/rock, Caike Falcão. 

Os nomes acima se juntam 
aos já confirmados: a maior reve-
lação do jazz brasileiro nos últi-
mos anos, o pianista pernambu-
cano Amaro Freitas que, vindo de 
mais uma turnê pela Europa, fará 
apresentação no Festival com seu 
trio; a cantora paulista e um dos 
grandes talentos da nova geração 
da música brasileira, Vanessa Mo-
reno que, além do show, irá minis-
trar oficina gratuita para canto-
ras, cantores e estudantes; o Duo 
potiguar formado pelos incríveis 
Sérgio Groove e Khrystal; um dos 
grandes nomes do blues nacio-
nal, o guitarrista cearense Feli-
pe Cazaux; o grupo de Rockabilly 
potiguar, Dasta& The Smoking 
Snakes, que segue para apresen-
tações na Áustria logo após o Fes-
tival e, encerrando este primeiro 
bloco de atrações, um grupo de 
jazz instrumental com a cara da 
Pipa, o PotiJazz formado por mú-
sicos do RN, CE, PB e Chile.

FORMATO. Com acesso gra-

DIVULGAÇÃO LILIAN KNOBELL

DIVULGAÇÃO

EDUARDO COSTA CUNHA

Choro do Caçuá Trio Ari Borger 

Rádio Axé Claudia Beija &Mongiovi Trio

Fest Bossa & Jazz con� rma 
mais sete atrações para 
edição na praia da Pipa

çara Figueiredo Produções. 
A organização do evento já 

confirmou também a edição em 
São Miguel do Gostoso (RN) para 
o mês de outubro. Para ficar por 
dentro das novidades, acesse o si-
te www.festbossajazz.com.bre as 
redes sociais @festbossajazz.
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1º LEILÃO: 09/08/2022  - 10:00h       -        2º LEILÃO: 11/08/2022  - 10:00h 

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, devi-
damente 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: Um prédio residencial nº 
8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, do Con-
junto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imo-
biliária da 3º Zona, Natal/RN, CEP: 59.094-200, com 253,94m² de área construída, composto de dois 
pavimentos, sendo o térreo com garagem, 02 terraços, sala única com lavabo, cozinha, despensa, 02 
dormitórios, banheiro social, suíte júnior com dormitório e banheiro, circulação com escada, depósito 
e canil; e, superior com suíte master com dormitório, closet e banheiro, terraço, circulação e hall, edi-
fi cado em terreno próprio, designado pelo lote nº 25 da quadra 17, medindo 308,75m² de superfície. 
Imóvel objeto da Matrícula nº 52.177 do 7º Ofício de Notas de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição 
completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, 
estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocu-
pado. 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 09/08/2022, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 
11/08/2022, às   10:00  horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO, 
brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/01/1983, RG: 002.102.565 SSP/RN, CPF: 011.323.744-
80 e DANIELLY CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 
31/07/1995, RG: 9.167.557 SSP/RN, CPF: 111.764.944-06, ambas, residentes e domiciliadas à Rua 
Ponta da Gamboa, n 8853, CX P 34, PNT Negra, Natal/RN, CEP: 59094-200.   CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação presen-
cial 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$1.130.768,95 
(Um milhão, cento e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 2º 
leilão: R$565.384,47 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
quarenta e sete centavos),  calculados 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 leiloei-
ro, 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 acessando a opção “Habilite-
-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documen-
tos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exce-
ção 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 de-
socupação do imóvel, 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 cor-
pus”, 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, ha-
vendo 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 regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimen-
to de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisa-
das pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arremata-
ção 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 efetivação da arremata-
ção são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclu-
sivamente 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 
interesse 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 arrema-
tação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vende-
dor 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 leilo-
eiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio 
e imposto relativo à propriedade 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, correspon-
dente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor 
por meio de lance online, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do 
lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente 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 arremata-
ção, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obriga-
do(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arre-
matação, 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 paga-
mento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto 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 obedecerão 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 informações: 
(31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 24/06/2022.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:  
Licença de Operação nº 2019-136858/TEC/LO-0194, em favor do empreendimento linha de surgência associada ao 
poço petrolífero denominado 7-GC-0014-RN, medindo 1.200 metros de extensão, com produção escoada para EC-GC, 
localizada no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Felipe Guerra /RN;  
Licença de Operação nº 2022-179470/TEC/LO-0137, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento 
Sistema de Injeção de Água (SIA) contemplando 01 (um) Poço Injetor (7- GC-0002-RN) e sua respectiva linha injetora, 
localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador DixSept Rosado/RN;  
Licença de Operação nº 2022-177785/TEC/LO-0085, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 7-GC-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador 
DixSept Rosado/RN;  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 164521/TEC/RLO-0684, com validade em 24/06/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero 1-RT-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de 
Governador DixSept Rosado/RN;  
Licença Simplificada n° 2022-179813/TEC/LS-0199, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 1-RT-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN;  
Licença Simplificada nº º 2021-162986/TEC/LS-0183, com validade em 10/06/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero denominado 7-GC-0006-RN, com 215 metros de extensão, localizado no Campo de 
Produção de Galo de Campina (GC), Município de Governador Dix Sept Rosado/RN;  
Renovação de Licença Simplificada nº 2021-164517/TEC/RLS0185, com validade em 22/06/2025, em favor do 
empreendimento acesso ao poço petrolífero denominado 3-RPV-0002-RN, com 910 metros de extensão, localizado no 
Campo de Produção de Iraúna (IRA), Município de Mossoró/RN; e  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 166780/TEC/RLO-0895, com validade em 22/06/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero denominado 7-JB-0001-RN, localizado no Campo de Produção João de Barro, 
Municípios de Serra do Mel/RN e Areia Branca/RN. 
 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

 
PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, 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 para o empreendimento para a linha de surgência associada ao poço petrolífero 
denominado 7-GC-0011- RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Felipe Guerra 
/RN; e  
Licença de Operação para o empreendimento poço petrolífero denominado 7-GC-0012-RN, localizado no 
Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador Dix Sept Rosado/RN.  
 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 607.016/2022

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 e Lei Complementar nº 147/2014. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 18 de julho de 2022, às 08h01min, na Sala 
de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, a tomada de preços nº 004/2022, do tipo menor preço global em regime de 
empreitada por preço Global, visando a Pavimentação em parelelepípedos com 
drenagem superficial nas Ruas José de Medeiros Brito e Jorge Moisés de Medeiros, 
localizada na Zona Urbana do 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 30 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022–
Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de material didático e de consu-
mo, conforme demanda, visando atender ao SENAI CET Flávio José Cavalcante de Azevedo, com 
vencimento em 31.12.2022. Abertura dia 12/07/2022, às 09h30min, na sala de licitação do 
SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informa-
ções: 3204.6218/6279. Natal (RN), 01 de julho de 2022.

Luís Carlos de Santana Melo – Pregoeiro do SENAI-DR/RN em exercício

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

VENTOS DE SANTA TEREZA 02 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.952.033/0001-89 - JUCERN/NIRE nº 24300013779
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h30, na sede, Pedro Avelino/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 02 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 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$78.805,78, mediante a emissão de 
78.805 ações pela Companhia, passando o capital social da Companhia de R$5.409.828,00, representado 
por 5.409.828 ações ordinárias para R$5.488.633,78 representado por 5.488.633 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. 6. O aumento do capital social da Companhia, no montante de R$1.605.000,00 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, definido nos 
termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-se frações de ação, 
a ser integralizado em moeda corrente nacional pela Acionista Única, conforme boletim de subscrição que 
constitui o Anexo II da ata, passando o capital social da Companhia de R$5.488.633,78 para R$7.093.633,78, 
representado por 7.093.633 ações, sendo todas ordinárias nominativas, 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. Ato contínuo, foi aprovada a consolidação do 
estatuto social da Companhia, que passa a vigorar nos termos do Anexo III à presente ata. Encerramento: 
Formalidades legais. Extrato da ata. Pedro Avelino, 31/01/2022. Mesa: Denis Scarpato - Presidente; Sabrina 
Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME nº 36.952.033/0001-89. JUCERN/
NIRE nº 24300013779. Registrada sob o nº 2022026109 em 22/06/22, por Denys de Miranda Barreto - 
Secretário Geral.

 Julho terá 
superlua e chuva 
de meteoros 
Delta Aquáridas

De olho no céu

Os fãs de astronomia que 
acompanham diaria-
mente os céus para pre-

senciar os eventos celestes te-
rão um mês de julho com ca-
lendário bastante agitado. Es-
tão previstos pelo menos 13 que 
podem, inclusive, a porta de en-
trada para aqueles que ainda 
estão conhecendo e exercitan-
do o fascínio pelo mundo além 
da terra.

Entre os destaques astronô-
micos do mês de Julho, está o es-
petáculo lunar no dia 13, quan-
do ela estará muito próxima de 
sua aproximação máxima da 
Terra pela segunda vez no ano 
– isto acontece três vezes a cada 
365 dias – e poderá aparecer um 
pouco maior e mais brilhante 
do que estamos habituados em 
uma Lua cheia comum.

Talvez aquele que seja 
apontado como o mais mar-
cante do mês seja o pico da 
chuva de meteoros Delta 
Aquáridas do Sul, também co-
nhecida como Delta Aquáridas 
Austrais. Esta chuva de meteo-
ros é produzida pela passagem 
da Terra, ao longo de sua órbi-
ta, pelos detritos rochosos dei-
xados pelos cometas Marsden 
e Kracht.

A chuva de meteoros Delta 
Aquáridas ocorre anualmen-
te entre os dias 12 de julho a 
23 de agosto. Mas as datas po-
dem variar, já que alguns astrô-
nomos estimam que o evento 
também possa acontecer entre 
14 de julho a 18 de agosto. Em 
2022 este ano, atingirá o pico 
de atividade na noite do dia 28 
de julho e nas primeiras horas 
da manhã do dia 29 de julho, 
possibilitando a observação de 
até 20 meteoros por hora.

Oportunidade de ver a chu-
va de meteoros porque a Lua 
estará em fase nova, o que sig-
nifica maior escuridão e mais 
facilidade para ver a passagem 
dos meteoros. O fenômeno se-
rá facilmente visível em todas 
as partes do Brasil – para aque-
les que tiverem a sorte de estar 
sob céus limpos, é claro –  e a 
melhor visualização será do lo-
cal mais escuro possível após 
a meia-noite. Estes meteoros 
irradiarão da constelação de 
Aquário, mas podem aparecer 
em qualquer lugar do céu.

Palavras Cruzadas

Sudoku
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Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sua abordagem casual 
irá permitir que você 
supere preocupações 
e evite obstáculos. 

Aproveite esta oportunidade para 
abandonar certos hábitos que são 
baseados em premissas falsas. 
Existem lacunas evidentes na for-
ma como você conduz sua vida.

Aries  (21/03 a 20/04)

Trazer o passado de 
volta é apenas uma 
desculpa para evitar 
avançar. Areje a sua 

mente! Você pode se sentir 
mais tranquilo esquecendo 
questões que têm peocupado 
você de uma maneira racional. 

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai descobrir os 
lados inesperados das 
pessoas próximas a 
você. É um dia para 

surpresas. Você está pensan-
do em muitas coisas ao mesmo 
tempo e a sua mente está cheia 
de novas ideias. 

Touro (21/04 a 20/05)

O clima é construtivo e 
gratifi cante no que diz 
respeito às relações pes-
soais e a sorte vai per-

mitir que você faça novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo de-
mais com assuntos insignifi cantes e 
isso é desgastante.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai aprender 
uma lição do passado. 
Este é o momento pa-
ra fazer um balanço e 

colocar as coisas no lugar. Você 
poderia fazer isso desenvolven-
do resistência sobre os múscu-
los e ligamentos. 

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você não terá tempo 
sufi ciente para pensar 
sobre tudo antes de agir 
- não corra riscos, decida 

mais tarde! Cãibras musculares e 
dores podem fazer você diminuir o 
seu ritmo. A culpa é da falta de nu-
trientes na sua dieta.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Suas iniciativas terão 
repercussões positi-
vas. Você está prepa-
rado para enfrentar 

obstáculos, a moral é boa ao 
seu redor e você será efi caz 
com resultados tangíveis.

Cancer (21/06 a 22/07)

Seu instinto será de 
fazer observações 
cínicas, mas você não 
vai querer machucar 

ninguém. Você está em sintonia 
com o seu entorno, sem obstá-
culos à vista. Você vai estar mais 
equilibrado e isso lhe dará força.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Reavalie a situação 
de forma diferente, 
mas não mantenha 
silêncio sobre os 

seus desejos. Você precisa 
se afi rmar. Psicologicamen-
te, você está em excelente 
forma! Boa ideia se dedicar a 
uma atividade de lazer.

Leão (23/07 a 22/08)

Você poderia fazer 
algo que vem adian-
do há muito tempo e 
você pode ser bem 

sucedido. Sua capacidade de 
descansar deixa muito a de-
sejar e sua tensão não deixa 
você relaxar.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você está atraindo no-
vas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. 
Esteja aberto a novas 

ideias. Você sente a necessidade 
de moderar suas ações e isso é 
bom. Ouça seus instintos mais pro-
fundos e recupere-se de vibrações 
negativas do passado.

Virgem (23/08 a 22/09 )

O seu radar emocional 
estará extremamente 
aguçado e fará com que 
você seja seletivo. Não se 

afaste. Há tantas coisas acontecen-
do ao seu redor que você só tem 
um desejo: fi car sozinho, o que você 
realmente vai precisar.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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1º LEILÃO: 09/08/2022  - 10:00h       -        2º LEILÃO: 11/08/2022  - 10:00h 

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, devi-
damente 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: Um prédio residencial nº 
8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, do Con-
junto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imo-
biliária da 3º Zona, Natal/RN, CEP: 59.094-200, com 253,94m² de área construída, composto de dois 
pavimentos, sendo o térreo com garagem, 02 terraços, sala única com lavabo, cozinha, despensa, 02 
dormitórios, banheiro social, suíte júnior com dormitório e banheiro, circulação com escada, depósito 
e canil; e, superior com suíte master com dormitório, closet e banheiro, terraço, circulação e hall, edi-
fi cado em terreno próprio, designado pelo lote nº 25 da quadra 17, medindo 308,75m² de superfície. 
Imóvel objeto da Matrícula nº 52.177 do 7º Ofício de Notas de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição 
completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, 
estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocu-
pado. 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 09/08/2022, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 
11/08/2022, às   10:00  horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO, 
brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/01/1983, RG: 002.102.565 SSP/RN, CPF: 011.323.744-
80 e DANIELLY CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 
31/07/1995, RG: 9.167.557 SSP/RN, CPF: 111.764.944-06, ambas, residentes e domiciliadas à Rua 
Ponta da Gamboa, n 8853, CX P 34, PNT Negra, Natal/RN, CEP: 59094-200.   CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação presen-
cial 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$1.130.768,95 
(Um milhão, cento e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 2º 
leilão: R$565.384,47 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
quarenta e sete centavos),  calculados 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 leiloei-
ro, 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 acessando a opção “Habilite-
-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documen-
tos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exce-
ção 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 de-
socupação do imóvel, 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 cor-
pus”, 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, ha-
vendo 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 regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimen-
to de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisa-
das pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arremata-
ção 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 efetivação da arremata-
ção são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclu-
sivamente 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 
interesse 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 arrema-
tação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vende-
dor 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 leilo-
eiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio 
e imposto relativo à propriedade 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, correspon-
dente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor 
por meio de lance online, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do 
lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente 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 arremata-
ção, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obriga-
do(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arre-
matação, 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 paga-
mento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto 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 obedecerão 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 informações: 
(31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 24/06/2022.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:  
Licença de Operação nº 2019-136858/TEC/LO-0194, em favor do empreendimento linha de surgência associada ao 
poço petrolífero denominado 7-GC-0014-RN, medindo 1.200 metros de extensão, com produção escoada para EC-GC, 
localizada no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Felipe Guerra /RN;  
Licença de Operação nº 2022-179470/TEC/LO-0137, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento 
Sistema de Injeção de Água (SIA) contemplando 01 (um) Poço Injetor (7- GC-0002-RN) e sua respectiva linha injetora, 
localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador DixSept Rosado/RN;  
Licença de Operação nº 2022-177785/TEC/LO-0085, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento poço 
petrolífero denominado 7-GC-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador 
DixSept Rosado/RN;  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 164521/TEC/RLO-0684, com validade em 24/06/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero 1-RT-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de 
Governador DixSept Rosado/RN;  
Licença Simplificada n° 2022-179813/TEC/LS-0199, com validade em 24/06/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 1-RT-0001-RN, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN;  
Licença Simplificada nº º 2021-162986/TEC/LS-0183, com validade em 10/06/2025, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero denominado 7-GC-0006-RN, com 215 metros de extensão, localizado no Campo de 
Produção de Galo de Campina (GC), Município de Governador Dix Sept Rosado/RN;  
Renovação de Licença Simplificada nº 2021-164517/TEC/RLS0185, com validade em 22/06/2025, em favor do 
empreendimento acesso ao poço petrolífero denominado 3-RPV-0002-RN, com 910 metros de extensão, localizado no 
Campo de Produção de Iraúna (IRA), Município de Mossoró/RN; e  
Renovação de Licença de Operação nº 2021- 166780/TEC/RLO-0895, com validade em 22/06/2025, em favor do 
empreendimento poço petrolífero denominado 7-JB-0001-RN, localizado no Campo de Produção João de Barro, 
Municípios de Serra do Mel/RN e Areia Branca/RN. 
 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

 
PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, 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 para o empreendimento para a linha de surgência associada ao poço petrolífero 
denominado 7-GC-0011- RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Felipe Guerra 
/RN; e  
Licença de Operação para o empreendimento poço petrolífero denominado 7-GC-0012-RN, localizado no 
Campo Petrolífero de Galo de Campina, Município de Governador Dix Sept Rosado/RN.  
 

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 607.016/2022

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 e Lei Complementar nº 147/2014. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 18 de julho de 2022, às 08h01min, na Sala 
de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, a tomada de preços nº 004/2022, do tipo menor preço global em regime de 
empreitada por preço Global, visando a Pavimentação em parelelepípedos com 
drenagem superficial nas Ruas José de Medeiros Brito e Jorge Moisés de Medeiros, 
localizada na Zona Urbana do 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 30 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022–
Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de material didático e de consu-
mo, conforme demanda, visando atender ao SENAI CET Flávio José Cavalcante de Azevedo, com 
vencimento em 31.12.2022. Abertura dia 12/07/2022, às 09h30min, na sala de licitação do 
SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informa-
ções: 3204.6218/6279. Natal (RN), 01 de julho de 2022.

Luís Carlos de Santana Melo – Pregoeiro do SENAI-DR/RN em exercício

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

VENTOS DE SANTA TEREZA 02 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.952.033/0001-89 - JUCERN/NIRE nº 24300013779
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h30, na sede, Pedro Avelino/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 02 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 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$78.805,78, mediante a emissão de 
78.805 ações pela Companhia, passando o capital social da Companhia de R$5.409.828,00, representado 
por 5.409.828 ações ordinárias para R$5.488.633,78 representado por 5.488.633 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. 6. O aumento do capital social da Companhia, no montante de R$1.605.000,00 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, definido nos 
termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-se frações de ação, 
a ser integralizado em moeda corrente nacional pela Acionista Única, conforme boletim de subscrição que 
constitui o Anexo II da ata, passando o capital social da Companhia de R$5.488.633,78 para R$7.093.633,78, 
representado por 7.093.633 ações, sendo todas ordinárias nominativas, 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. Ato contínuo, foi aprovada a consolidação do 
estatuto social da Companhia, que passa a vigorar nos termos do Anexo III à presente ata. Encerramento: 
Formalidades legais. Extrato da ata. Pedro Avelino, 31/01/2022. Mesa: Denis Scarpato - Presidente; Sabrina 
Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME nº 36.952.033/0001-89. JUCERN/
NIRE nº 24300013779. Registrada sob o nº 2022026109 em 22/06/22, por Denys de Miranda Barreto - 
Secretário Geral.

 Julho terá 
superlua e chuva 
de meteoros 
Delta Aquáridas

De olho no céu

Os fãs de astronomia que 
acompanham diaria-
mente os céus para pre-

senciar os eventos celestes te-
rão um mês de julho com ca-
lendário bastante agitado. Es-
tão previstos pelo menos 13 que 
podem, inclusive, a porta de en-
trada para aqueles que ainda 
estão conhecendo e exercitan-
do o fascínio pelo mundo além 
da terra.

Entre os destaques astronô-
micos do mês de Julho, está o es-
petáculo lunar no dia 13, quan-
do ela estará muito próxima de 
sua aproximação máxima da 
Terra pela segunda vez no ano 
– isto acontece três vezes a cada 
365 dias – e poderá aparecer um 
pouco maior e mais brilhante 
do que estamos habituados em 
uma Lua cheia comum.

Talvez aquele que seja 
apontado como o mais mar-
cante do mês seja o pico da 
chuva de meteoros Delta 
Aquáridas do Sul, também co-
nhecida como Delta Aquáridas 
Austrais. Esta chuva de meteo-
ros é produzida pela passagem 
da Terra, ao longo de sua órbi-
ta, pelos detritos rochosos dei-
xados pelos cometas Marsden 
e Kracht.

A chuva de meteoros Delta 
Aquáridas ocorre anualmen-
te entre os dias 12 de julho a 
23 de agosto. Mas as datas po-
dem variar, já que alguns astrô-
nomos estimam que o evento 
também possa acontecer entre 
14 de julho a 18 de agosto. Em 
2022 este ano, atingirá o pico 
de atividade na noite do dia 28 
de julho e nas primeiras horas 
da manhã do dia 29 de julho, 
possibilitando a observação de 
até 20 meteoros por hora.

Oportunidade de ver a chu-
va de meteoros porque a Lua 
estará em fase nova, o que sig-
nifica maior escuridão e mais 
facilidade para ver a passagem 
dos meteoros. O fenômeno se-
rá facilmente visível em todas 
as partes do Brasil – para aque-
les que tiverem a sorte de estar 
sob céus limpos, é claro –  e a 
melhor visualização será do lo-
cal mais escuro possível após 
a meia-noite. Estes meteoros 
irradiarão da constelação de 
Aquário, mas podem aparecer 
em qualquer lugar do céu.

Palavras Cruzadas

Sudoku

Entretenimento
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Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sua abordagem casual 
irá permitir que você 
supere preocupações 
e evite obstáculos. 

Aproveite esta oportunidade para 
abandonar certos hábitos que são 
baseados em premissas falsas. 
Existem lacunas evidentes na for-
ma como você conduz sua vida.

Aries  (21/03 a 20/04)

Trazer o passado de 
volta é apenas uma 
desculpa para evitar 
avançar. Areje a sua 

mente! Você pode se sentir 
mais tranquilo esquecendo 
questões que têm peocupado 
você de uma maneira racional. 

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai descobrir os 
lados inesperados das 
pessoas próximas a 
você. É um dia para 

surpresas. Você está pensan-
do em muitas coisas ao mesmo 
tempo e a sua mente está cheia 
de novas ideias. 

Touro (21/04 a 20/05)

O clima é construtivo e 
gratifi cante no que diz 
respeito às relações pes-
soais e a sorte vai per-

mitir que você faça novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo de-
mais com assuntos insignifi cantes e 
isso é desgastante.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai aprender 
uma lição do passado. 
Este é o momento pa-
ra fazer um balanço e 

colocar as coisas no lugar. Você 
poderia fazer isso desenvolven-
do resistência sobre os múscu-
los e ligamentos. 

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você não terá tempo 
sufi ciente para pensar 
sobre tudo antes de agir 
- não corra riscos, decida 

mais tarde! Cãibras musculares e 
dores podem fazer você diminuir o 
seu ritmo. A culpa é da falta de nu-
trientes na sua dieta.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Suas iniciativas terão 
repercussões positi-
vas. Você está prepa-
rado para enfrentar 

obstáculos, a moral é boa ao 
seu redor e você será efi caz 
com resultados tangíveis.

Cancer (21/06 a 22/07)

Seu instinto será de 
fazer observações 
cínicas, mas você não 
vai querer machucar 

ninguém. Você está em sintonia 
com o seu entorno, sem obstá-
culos à vista. Você vai estar mais 
equilibrado e isso lhe dará força.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Reavalie a situação 
de forma diferente, 
mas não mantenha 
silêncio sobre os 

seus desejos. Você precisa 
se afi rmar. Psicologicamen-
te, você está em excelente 
forma! Boa ideia se dedicar a 
uma atividade de lazer.

Leão (23/07 a 22/08)

Você poderia fazer 
algo que vem adian-
do há muito tempo e 
você pode ser bem 

sucedido. Sua capacidade de 
descansar deixa muito a de-
sejar e sua tensão não deixa 
você relaxar.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você está atraindo no-
vas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. 
Esteja aberto a novas 

ideias. Você sente a necessidade 
de moderar suas ações e isso é 
bom. Ouça seus instintos mais pro-
fundos e recupere-se de vibrações 
negativas do passado.

Virgem (23/08 a 22/09 )

O seu radar emocional 
estará extremamente 
aguçado e fará com que 
você seja seletivo. Não se 

afaste. Há tantas coisas acontecen-
do ao seu redor que você só tem 
um desejo: fi car sozinho, o que você 
realmente vai precisar.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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PALCO. A cantora poti-
guar Marina Elali foi con-
firmada pela Prefeitura 
de Taquaritinga do Norte, 
Agreste de Pernambuco, 
como uma das atrações da 
3ª edição do Festival Café 
Cultural 2022. A festa será 
realizada entre os dias 7 e 
10 de julho.

PÁGINAS. A 11ª Feira 
de Livros e Quadrinhos de 
Natal (FLiQ) já tem data 
para acontecer. O even-
to Será realizada de 31 de 
agosto a 04 de setembro, 
no Parque das Dunas. A 
FIiq vai contar com uma 
ampla programação cultu-
ral, que inclui quadrinhos, 
Concurso de Cosplay, pa-
lestras, debates, cordel, 
oficinas, lançamentos de 
livros, sessões de autógra-
fos e apresentações artís-
ticas. A feira se consolida 
como um dos principais 
eventos de Quadrinhos do 
Nordeste, atingindo, em 
suas edições anteriores, 
uma marca de mais de 30 
mil visitantes por edição, 
entre escolas públicas e 
privadas, universidades e 
a sociedade civil.

MÚSICA. A Orquestra 
Sinfônica do Rio Grande 
do Norte – OSRN, atra-
vés do projeto Movimen-
to Sinfônico apresenta, 
nesta quinta-feira (30), 
no Teatro Alberto Mara-
nhão – TAM, a partir das 
19h30, o “Especial Músi-
ca Brasileira”. A regência é 
do maestro Linus Lerner 
(BRA/EUA), e conta com 
a participação da solista 
(piano) Olinda Allessan-
drini (BRA), considerada 
uma das mais versáteis 
pianistas brasileiras.

CAMARÃO. Com o tema 
‘NOSSAS RAÍZES’, a sétima 
edição da Festa do Cama-
rão vai oferecer 10 ingre-
dientes de origem ances-
tral e indígena, onde cada 
restaurante deve escolher 
no mínimo três e criar 
um prato com camarão e 
MUITA história. Os pratos 
serão comercializados ao 
longo do período da festa 
(18 de agosto a 12 de se-
tembro), e os restaurantes 
receberão todo o suporte 
para o marketing, todo o 
fardamento da equipe, jo-
go americano e materiais 
para decoração do salão.

A engenheira civil Elequicina Maria dos Santos, 
que por vários anos foi a titular da STTU em Natal, 

toma posse como governadora do Distrito 4500 que 
compreende os estados de Pernambuco, Paraíba e 

Rio Grande do Norte – do Rotary Internacional. A so-
lenidade de transmissão de cargo e a posse da nova 
governadora, de sua equipe Distrital, governadores, 
assistentes e presidente, para o Ano Rotário 2022-

2023, acontece neste sábado (dia 02/07), às 19h30, no 
Holiday Inn Hotel, em Natal (RN).

Rodolfo 
Hugo e Jones 

Carlos em 
Serra Caiada

Celebrando 
idade nova, a 
empresária 
Kelse Brena 
com mãe 
Ivoneide 
Fernandes

Festejando São Perdro, o prefeito de Serra Caiada, Joãozinho Azevedo é recebido pela família Azevedo

#DESTAQUE
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Happy    Birthday
Celia Freire, Luciana Toscano, Juvanete 
Dantas, Jeyciane Medeiros, Etiene Lima, 

Nelma Rocha, Anchieta Pinto, Claudiana 
Oliveira e Rodrigo Eduardo.

Queira saber se o outro está feliz!“ ”

NOVO CEP. A Central do Cidadão 
da Zona Norte, que antes funcio-
nava em um prédio alugado no 
Shopping Estação, agora funciona 
em uma sede própria. A governa-
dora Fátima Bezerra entregou nesta 
quarta-feira, 29, o investimento em 
obras e equipamentos que chegou 
ao valor de R$ 3 milhões, viabilizado 
pelo Projeto Governo Cidadão e Se-
cretaria de Estado da Administração 
(SEAD), com o empréstimo junto ao 
Banco Mundial.

BOSSA E JAZZ. Entre as carac-
terísticas marcantes e sólidas do 
Fest Bossa & Jazz, está a valorização 
à diversidade musical do mundo. 
Para a edição da Praia da Pipa, não 
será diferente e promete um retorno 
presencial memorável. De 18 a 21 
de agosto, uma maré de boa música 
‘banhará’ o local com destaque para 
pluralidade de estilos e a alta quali-
dade dos artistas convidados. Para 
compor a lista, a organização acaba 
de divulgar mais sete atrações de 
renome, totalizando 13 artistas/gru-
pos com presenças confirmadas. 

CAFUÇU. Após dois anos sem 
acontecer por conta da pandemia, 
a partir deste ano de 2022 a festa l “I 
Love Cafuçu” será realizada em no-
vos formatos. No dia 16 de julho o 
retorno será em grande estilo, com a 
edição temática Arraiaw da Cafuçu, 
promovendo uma noite épica de ce-
lebração da cultura nordestina, no 
largo da Rua Chile. A programação 
musical contará com shows da can-
tora paraibana Socorro Lima (ex-vo-
calista da Banda Cavalo de Pau), do 
grupo pernambucano Amigas do 
Brega, da banda potiguar Cafonai-
te, além de discotecagens de Jaiara 
Fontes e DK.

B-DAY - LUCIANA TOSCANO

BOAS & CURTAS
 A coleguinha Liege Barbalho já nos preparativos para mais uma edição do seu Feijão Society. O evento, acontecerá nos salões do 

Holliday In Natal, na Avenida Salgado Filho.

 Cultura, gastronomia, música e artes vão invadir o bairro mais  charmoso de Natal. O Viva Petrópolis acontece dia 13 de agosto no trecho entre a 

Rua Potengi e a Avenida Campos Sales.

 Nesta quinta-feira (26), a Casa Durval Paiva vai promover, a partir das 17h, uma live temática, em seu Instagram (@casadurvalpai-

va), com a presença do oncologista pediátrico Allan Lima. A apresentação será de Allan David.

 De 1º a 15 de julho, a UNP leva uma ampla programação de atividades abertas ao público nas cidades de Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos 

Ferros e Limoeiro do Norte (CE).

Os jornalistas Ranniery Sousa e 
Micarla de Sousa

Jornalista Jean Valério sendo 
recebido por Toinho Silveira no Thomé

Os casais Roberto Firmino e Marlene, Raniere Barbosa e Karla com Franklin Dantas e Surama



SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

• Sexta-feira, 1 de julho de 202220 Social
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de Taquaritinga do Norte, 
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como uma das atrações da 
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ca Brasileira”. A regência é 
do maestro Linus Lerner 
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(piano) Olinda Allessan-
drini (BRA), considerada 
uma das mais versáteis 
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edição da Festa do Cama-
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dientes de origem ances-
tral e indígena, onde cada 
restaurante deve escolher 
no mínimo três e criar 
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MUITA história. Os pratos 
serão comercializados ao 
longo do período da festa 
(18 de agosto a 12 de se-
tembro), e os restaurantes 
receberão todo o suporte 
para o marketing, todo o 
fardamento da equipe, jo-
go americano e materiais 
para decoração do salão.

A engenheira civil Elequicina Maria dos Santos, 
que por vários anos foi a titular da STTU em Natal, 

toma posse como governadora do Distrito 4500 que 
compreende os estados de Pernambuco, Paraíba e 

Rio Grande do Norte – do Rotary Internacional. A so-
lenidade de transmissão de cargo e a posse da nova 
governadora, de sua equipe Distrital, governadores, 
assistentes e presidente, para o Ano Rotário 2022-

2023, acontece neste sábado (dia 02/07), às 19h30, no 
Holiday Inn Hotel, em Natal (RN).

Rodolfo 
Hugo e Jones 

Carlos em 
Serra Caiada

Celebrando 
idade nova, a 
empresária 
Kelse Brena 
com mãe 
Ivoneide 
Fernandes

Festejando São Perdro, o prefeito de Serra Caiada, Joãozinho Azevedo é recebido pela família Azevedo

#DESTAQUE
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Happy    Birthday
Celia Freire, Luciana Toscano, Juvanete 
Dantas, Jeyciane Medeiros, Etiene Lima, 

Nelma Rocha, Anchieta Pinto, Claudiana 
Oliveira e Rodrigo Eduardo.

Queira saber se o outro está feliz!“ ”

NOVO CEP. A Central do Cidadão 
da Zona Norte, que antes funcio-
nava em um prédio alugado no 
Shopping Estação, agora funciona 
em uma sede própria. A governa-
dora Fátima Bezerra entregou nesta 
quarta-feira, 29, o investimento em 
obras e equipamentos que chegou 
ao valor de R$ 3 milhões, viabilizado 
pelo Projeto Governo Cidadão e Se-
cretaria de Estado da Administração 
(SEAD), com o empréstimo junto ao 
Banco Mundial.

BOSSA E JAZZ. Entre as carac-
terísticas marcantes e sólidas do 
Fest Bossa & Jazz, está a valorização 
à diversidade musical do mundo. 
Para a edição da Praia da Pipa, não 
será diferente e promete um retorno 
presencial memorável. De 18 a 21 
de agosto, uma maré de boa música 
‘banhará’ o local com destaque para 
pluralidade de estilos e a alta quali-
dade dos artistas convidados. Para 
compor a lista, a organização acaba 
de divulgar mais sete atrações de 
renome, totalizando 13 artistas/gru-
pos com presenças confirmadas. 

CAFUÇU. Após dois anos sem 
acontecer por conta da pandemia, 
a partir deste ano de 2022 a festa l “I 
Love Cafuçu” será realizada em no-
vos formatos. No dia 16 de julho o 
retorno será em grande estilo, com a 
edição temática Arraiaw da Cafuçu, 
promovendo uma noite épica de ce-
lebração da cultura nordestina, no 
largo da Rua Chile. A programação 
musical contará com shows da can-
tora paraibana Socorro Lima (ex-vo-
calista da Banda Cavalo de Pau), do 
grupo pernambucano Amigas do 
Brega, da banda potiguar Cafonai-
te, além de discotecagens de Jaiara 
Fontes e DK.

B-DAY - LUCIANA TOSCANO

BOAS & CURTAS
 A coleguinha Liege Barbalho já nos preparativos para mais uma edição do seu Feijão Society. O evento, acontecerá nos salões do 

Holliday In Natal, na Avenida Salgado Filho.

 Cultura, gastronomia, música e artes vão invadir o bairro mais  charmoso de Natal. O Viva Petrópolis acontece dia 13 de agosto no trecho entre a 

Rua Potengi e a Avenida Campos Sales.

 Nesta quinta-feira (26), a Casa Durval Paiva vai promover, a partir das 17h, uma live temática, em seu Instagram (@casadurvalpai-

va), com a presença do oncologista pediátrico Allan Lima. A apresentação será de Allan David.

 De 1º a 15 de julho, a UNP leva uma ampla programação de atividades abertas ao público nas cidades de Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos 

Ferros e Limoeiro do Norte (CE).

Os jornalistas Ranniery Sousa e 
Micarla de Sousa

Jornalista Jean Valério sendo 
recebido por Toinho Silveira no Thomé

Os casais Roberto Firmino e Marlene, Raniere Barbosa e Karla com Franklin Dantas e Surama
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Em reunião realizada ontem na sede da FNF, com a presença 
de 25 das 28 equipes que participarão do Super Matutão, fi-
cou definido que a competição terá início no dia 16.07. Foi 

realizado sorteio onde se definiu os confrontos da primeira rodada. 
A primeira fase da competição será realizada em sistema de mata-
-mata. O Super Matutão tem tudo para ser um evento grandioso.

Reunião defi niu início do Super Matutão

PEDRO NETOEsporte

PUNIÇÃO PESADA. Os dois laterais esquerdos do ABC Felipinho e 
Alisson, pegaram uma punição pesada. Ambos foram punidos com 
seis jogos. Com isso os dois já estão de fora da partida contra o Apa-
recidense na próxima segunda. Ainda cabe recurso, porém até lá eles 
estão suspensos.

LAGUNA. A Segunda Divisão do campeonato potiguar poderá ter a 
participação de um novo clube. O Laguna, e que deverá ter como se-
de a cidade de Carnaúba do Dantas. O ex-jogador do Corinthians de 
Caicó Gustavo Gaúcho, trabalha buscando parceiros para que o clube 
possa ser o primeiro do RN a ter SAF. Nos próximos dias deveremos ter 
novidades.

DEVE MANTER A BASE DO ESTADUAL. Acredito que o técnico Lean-
dro Sena deverá manter a base da equipe rubra que disputou o Cam-
peonato Estadual para a partida de domingo contra o Afogados. Até 
porque os jogadores que chegaram indicados por Edson Fassina e 
João Brigatti ainda não disseram porque foram contratados. Leandro 
sabe que este é um jogo de seis pontos.

O “FEIXÔ” AGORA QUER SER 
SENADOR. O técnico Wanderley 
Luxemburgo anunciou que será 
candidato a senador pelo estado 
do Tocantins. O “feixô” acredi-
ta que tem grande chance de ser 
eleito. Será?

ACREDITO QUE VAI FECHADI-
NHO. Nas partidas em que atuou 
fora de casa a equipe do ABC pra-
ticamente jogou todas elas bem 
fechadinho. Aliás, a única em que 
jogou aberto foi contra o Atlético-
-CE. Por isso, acredito que contra o 
Aparecidense, o técnico Fernando 
Marchiori deverá jogar novamen-
te fechadinho. Se não jogar com 
três zagueiros, com certeza jogará 
com três volantes. Principalmente 
após os últimos bons resultados 
da equipe goiana.

20 ANOS DA CONQUISTA DO 
PENTA. Não tem como esquecer 
uma seleção brasileira que tinha 
Ronaldinho, Roberto Carlos, Ca-
fú, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, 
entre outros grandes jogadores. 
Uma geração que deixou sauda-
de. Sem dúvida foi a última gran-
de seleção brasileira formada por 
craques na concepção da pala-
vra. Ontem fez 20 anos da con-
quista do Penta. É sempre bom 
lembrar.

REENCONTRO. O técnico Mo-
acir Júnior vai reencontrar o seu 
ex-clube o ABC. Moacir vive um 
ótimo momento na equipe do 

Aparecidense com 100% de apro-
veitamento desde que assumiu. 
Foram três jogos e três vitórias. 
Tomara que a equipe do ABC 
consiga quebrar essa sequên-
cia de bons resultados da equipe 
goiana.

PERDEU A PRIMEIRA. Após ficar 
durante quatorze rodadas invicto, 
aliás o único nas quatro séries do 
futebol brasileiro, o Vasco da Ga-
ma perdeu a invencibilidade para 
o Novorizontino na última quarta-
-feira. Mesmo assim mantém a se-
gunda colocação na série B.

CONTINUA SOBRANDO. O Pal-
meiras continua sobrando no 
Brasil e nas Américas. A equipe 
de Abel Ferreira deu um banho 
no Cerro Porteno ao vencer fora 
de casa por 3x0. Sem dúvida al-
guma o Palmeiras é o mais forte 
candidato, mais uma vez, ao titu-
lo de campeão da Libertadores.

EX-PRESIDENTE DA FNF DE-
FENDE TRANSFERÊNCIA DO JU-
VENAL LAMARTINE. O ex-presi-
dente da FNF Ruy Barbosa, de-
fendeu no Programa Metrô Es-
portivo, da TV Metropolitano, 
que o estádio Juvenal Lamarti-
ne, seja transferido em definitivo 
para a FNF, como tem pleiteado 
o atual presidente José Vanildo 
junto aos últimos governantes do 
RN. Para Ruy Barbosa o JL poderá 
ser melhor aproveitado pela FNF 
do que pelo governo estadual.

Meninas do ABC União convoca a torcida para lotar o Frasqueirão

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

DIVULGAÇÃO

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS SUB-17

X

X
ABC

8H30

14H30

DOMINGO, 3 DE JULHO

Fábrica

Alecrim América-RN  Estádio Juvenal Lamartine - Natal/RN

Quatro clubes garantiram 
vagas nas semifinais do 
Campeonato Potiguar 

de Futebol Sub-17: ABC, Ale-

crim, América, e Fábrica de 
Craques. As semifinais tam-
bém serão disputadas em jogo 
único. As partidas estão confir-

Potiguar Sub-17: 
Semifinais acontecem 
neste domingo

Futebol madas para domingo, dia 3 de 
julho. Os jogos serão disputa-
dos no Estádio Juvenal Lamar-
tine, em Natal-RN.

Como fizeram melhores 
campanhas que os adversá-
rios, ABC e América-RN têm 
a vantagem do empate para 
irem à final. As quartas de final,  
concluídas nesta quarta-feira 
29, tiveram os seguintes resul-
tados: ABC 3 e Riachuelo A.C 
0; América 3 e Cruzeiro-RN 0; 
Alecrim 2 e Santa Cruz de Natal 
1; e Fábrica de Craques 2 e SC 
Parnamirim 2.

Brasileirão feminino: 
ABC União enfrenta 
VF4-PB, neste sábado

O ABC União entra em 
campo, neste sábado 2, 
para duelar com o VF4 

da Paraíba. A partida que acon-
tece no estádio Frasqueirão, em 
Natal-RN, começa às 15 horas, 
sendo a 3ª fase do Campeonato 
Brasileiro de Futebol Feminino 
– Série A3. Os ingressos para a 
partida serão vendidos no dia da 
partida, a partir das 13h, na bi-
lheteria do Frasqueirão, ao pre-
ço de R$ 10 (inteira) mais 1kg de 
alimento e R$ 5,00 (meia) mais 
1kg de alimento não perecível.

O ABC União é o único repre-
sentante do Rio Grande do Nor-
te na competição e vai precisar 
do apoio da torcida para con-
seguir se classificar para próxi-
ma fase, onde busca a vaga nas 
quartas de final.

“É decisão e será em casa e 
com a nossa torcida presente 
sem dúvidas vai ser muito im-
portante para empurrar as nos-
sas atletas para buscar o resul-
tado positivo ao lado da maior 

torcida do nosso Estado”, escre-
veram as meninas na conta do 
clube no Instagram.

Na primeira fase, as meninas 
do ABC União eliminaram o Me-
nina Olímpica do Ceará. A primei-
ra partida venceram por 4 a 0, e a 
segunda perderam por 1 a 0, na so-
matória conseguiram a classifica-
ção. Já as paraibanas do VF4 due-
laram contra as alagoanas do CRB, 
vencendo os dois jogos: 6 a 1 e 3 a 1.

FORMATO. A competição co-
meçou com os 32 times forman-
do 16 confrontos de mata-mata, 
em jogos de ida e volta. A partir 
daí, os 16 classificados formam 
oito confrontos nas oitavas de 
final, depois oito irão para as 
quartas, quatro para as semifi-
nais e dois para a grande deci-
são, sendo que todas essas fases 
serão disputadas no sistema de 
ida e volta. 

Ingressos 
para partida 

serão 
vendidos no 

dia do jogo 
a partir das 

13 horas
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Fórmula 1

Verstappen condena as falas racistas 
de Piquet e Vips: “Não é correto”

O piloto Max Verstappen se 
pronunciou sobre a re-
cente polêmica em torno 

dos comentários racistas feitos 
por Nelson Piquet e Juri Vips. 
O holandês afirma que o uso 
da palavra não é correto e que 
apoia o esporte e Lewis Hamil-
ton na luta contra o racismo e a 
discriminação.

Nesta quinta-feira 30, um dos 
principais assuntos durante a co-
letiva de imprensa do GP da In-
glaterra foram os comentários 
ofensivos de Piquet e Vips. Os pi-
lotos foram amplamente solicita-
dos a dar sua opinião sobre as fa-

las discriminatórias.
Um dos pilotos solicitados a 

dar uma opinião sobre esse te-
ma foi Verstappen. O holandês 
não concordou com as falas de 
Piquet e Vips. “Acho que não é 
correto usar essas palavras em 
geral. Acho que isso já começa 
com a educação. Hoje em dia, 
desde muito jovem, seja em casa 
e nas escolas, precisam ser ensi-
nados que não se pode dizer ou 
usar essas palavras em geral. Isso 
é no que estamos trabalhando”.

Juri Vips foi recentemente de-
mitido pela Red Bull como piloto 
de teste e reserva depois de usar 

as palavras ofensivas durante 
uma transmissão na Twitch. No 
caso de Nelson Piquet, o ex-pilo-
to também usou palavras depre-
ciativas para se referir ao hepta-
campeão mundial de F1 Lewis 
Hamilton.

O esporte está se esforçan-
do muito contra o racismo junto 
com Hamilton. O próprio Versta-
ppen afirma que apoia todas as 
iniciativas contra o racismo. “A 
F1 junto com o Lewis, eles estão 
trabalhando nisso para o futuro 
e todos os pilotos estão por trás 
disso, estamos todos apoiando 
isso”, disse ele. Holandês afi rmou que apoia Lewis Hamilton na luta contra o racismo

RED BULL CONTENT POOL

Ana Marcela é pentacampeã mundial 
dos 25 km na maratona aquática

É o 2º ouro da 
baiana no Mundial 

e a terceira vez que 
sobe ao pódio

A baiana Ana Marcela Cunha 
fez história nesta quinta-
-feira 30, no Lago Lupa, em 

Budapeste (Hungria). A brasilei-
ra de 30 anos conquistou, pela 
quinta vez seguida, a medalha de 
ouro da prova de 25 quilômetros 
da maratona aquática do Cam-
peonato Mundial de Esportes 
Aquáticos. A gaúcha Cibelle Jun-
gblut, de 19 anos, terminou na 
13ª colocação.

Foi a terceira vez que Ana 
Marcela subiu ao pódio na edição 
de Budapeste - a segunda no to-
po. Na segunda-feira 27, ela havia 
sido campeã na prova de cinco 
quilômetros. Na quarta-feira 29, 
a baiana foi bronze nos dez qui-
lômetros, distância olímpica da 
modalidade, na qual conquistou 
o ouro nos Jogos de Tóquio (Ja-
pão), no ano passado.

Ana Marcela se manteve 
sempre no pelotão de frente, re-
vezando-se na liderança. A bra-
sileira entrou na última volta em 
segundo, assumindo a ponta an-
tes da última boia e garantindo 

a vitória na batida de mão, em 
disputa acirrada com mais três 
nadadoras, após 5h24min15s de 
prova. Ela chegou 20 centésimos 
à frente da alemã Lea Boy, que 
ficou com a prata. A holande-
sa Sharon Van Rouwendaal foi a 
medalhista de bronze, a 30 cen-
tésimos da baiana.

“É uma emoção muito gran-
de. Foram dias muito difíceis pa-

ra poder chegar aqui. Não sabia 
realmente se poderia estar neste 
Mundial. Gostaria de agradecer 
a todos que participaram da mi-
nha recuperação para que eu pu-
desse chegar aqui, poder repre-
sentar bem o Brasil e conquistar 
estas três medalhas”, festejou Ana 
Marcela, ao site da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA).

Campeã olímpica em Tóquio-2020 (nos 10km), Ana Mar-
cela Cunha conquistou sua 15ª medalha em Mundiais. Foi 
o quinto ouro nos 25km, a prova mais longa do programa 
das águas abertas, sendo o quarto de forma consecutiva. 
A baiana venceu a distância nos Mundiais de 2011, 2015, 
2017, 2019 e, agora, em 2022.

PARA A HISTÓRIA

Ana Marcela Cunha 
comemora sua terceira 
medalha neste Mundial
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Em reunião realizada ontem na sede da FNF, com a presença 
de 25 das 28 equipes que participarão do Super Matutão, fi-
cou definido que a competição terá início no dia 16.07. Foi 

realizado sorteio onde se definiu os confrontos da primeira rodada. 
A primeira fase da competição será realizada em sistema de mata-
-mata. O Super Matutão tem tudo para ser um evento grandioso.

Reunião defi niu início do Super Matutão

PEDRO NETOEsporte

PUNIÇÃO PESADA. Os dois laterais esquerdos do ABC Felipinho e 
Alisson, pegaram uma punição pesada. Ambos foram punidos com 
seis jogos. Com isso os dois já estão de fora da partida contra o Apa-
recidense na próxima segunda. Ainda cabe recurso, porém até lá eles 
estão suspensos.

LAGUNA. A Segunda Divisão do campeonato potiguar poderá ter a 
participação de um novo clube. O Laguna, e que deverá ter como se-
de a cidade de Carnaúba do Dantas. O ex-jogador do Corinthians de 
Caicó Gustavo Gaúcho, trabalha buscando parceiros para que o clube 
possa ser o primeiro do RN a ter SAF. Nos próximos dias deveremos ter 
novidades.

DEVE MANTER A BASE DO ESTADUAL. Acredito que o técnico Lean-
dro Sena deverá manter a base da equipe rubra que disputou o Cam-
peonato Estadual para a partida de domingo contra o Afogados. Até 
porque os jogadores que chegaram indicados por Edson Fassina e 
João Brigatti ainda não disseram porque foram contratados. Leandro 
sabe que este é um jogo de seis pontos.

O “FEIXÔ” AGORA QUER SER 
SENADOR. O técnico Wanderley 
Luxemburgo anunciou que será 
candidato a senador pelo estado 
do Tocantins. O “feixô” acredi-
ta que tem grande chance de ser 
eleito. Será?

ACREDITO QUE VAI FECHADI-
NHO. Nas partidas em que atuou 
fora de casa a equipe do ABC pra-
ticamente jogou todas elas bem 
fechadinho. Aliás, a única em que 
jogou aberto foi contra o Atlético-
-CE. Por isso, acredito que contra o 
Aparecidense, o técnico Fernando 
Marchiori deverá jogar novamen-
te fechadinho. Se não jogar com 
três zagueiros, com certeza jogará 
com três volantes. Principalmente 
após os últimos bons resultados 
da equipe goiana.

20 ANOS DA CONQUISTA DO 
PENTA. Não tem como esquecer 
uma seleção brasileira que tinha 
Ronaldinho, Roberto Carlos, Ca-
fú, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, 
entre outros grandes jogadores. 
Uma geração que deixou sauda-
de. Sem dúvida foi a última gran-
de seleção brasileira formada por 
craques na concepção da pala-
vra. Ontem fez 20 anos da con-
quista do Penta. É sempre bom 
lembrar.

REENCONTRO. O técnico Mo-
acir Júnior vai reencontrar o seu 
ex-clube o ABC. Moacir vive um 
ótimo momento na equipe do 

Aparecidense com 100% de apro-
veitamento desde que assumiu. 
Foram três jogos e três vitórias. 
Tomara que a equipe do ABC 
consiga quebrar essa sequên-
cia de bons resultados da equipe 
goiana.

PERDEU A PRIMEIRA. Após ficar 
durante quatorze rodadas invicto, 
aliás o único nas quatro séries do 
futebol brasileiro, o Vasco da Ga-
ma perdeu a invencibilidade para 
o Novorizontino na última quarta-
-feira. Mesmo assim mantém a se-
gunda colocação na série B.

CONTINUA SOBRANDO. O Pal-
meiras continua sobrando no 
Brasil e nas Américas. A equipe 
de Abel Ferreira deu um banho 
no Cerro Porteno ao vencer fora 
de casa por 3x0. Sem dúvida al-
guma o Palmeiras é o mais forte 
candidato, mais uma vez, ao titu-
lo de campeão da Libertadores.

EX-PRESIDENTE DA FNF DE-
FENDE TRANSFERÊNCIA DO JU-
VENAL LAMARTINE. O ex-presi-
dente da FNF Ruy Barbosa, de-
fendeu no Programa Metrô Es-
portivo, da TV Metropolitano, 
que o estádio Juvenal Lamarti-
ne, seja transferido em definitivo 
para a FNF, como tem pleiteado 
o atual presidente José Vanildo 
junto aos últimos governantes do 
RN. Para Ruy Barbosa o JL poderá 
ser melhor aproveitado pela FNF 
do que pelo governo estadual.

Meninas do ABC União convoca a torcida para lotar o Frasqueirão

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

DIVULGAÇÃO

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS SUB-17

X

X
ABC

8H30

14H30

DOMINGO, 3 DE JULHO

Fábrica

Alecrim América-RN  Estádio Juvenal Lamartine - Natal/RN

Quatro clubes garantiram 
vagas nas semifinais do 
Campeonato Potiguar 

de Futebol Sub-17: ABC, Ale-

crim, América, e Fábrica de 
Craques. As semifinais tam-
bém serão disputadas em jogo 
único. As partidas estão confir-

Potiguar Sub-17: 
Semifinais acontecem 
neste domingo

Futebol madas para domingo, dia 3 de 
julho. Os jogos serão disputa-
dos no Estádio Juvenal Lamar-
tine, em Natal-RN.

Como fizeram melhores 
campanhas que os adversá-
rios, ABC e América-RN têm 
a vantagem do empate para 
irem à final. As quartas de final,  
concluídas nesta quarta-feira 
29, tiveram os seguintes resul-
tados: ABC 3 e Riachuelo A.C 
0; América 3 e Cruzeiro-RN 0; 
Alecrim 2 e Santa Cruz de Natal 
1; e Fábrica de Craques 2 e SC 
Parnamirim 2.

Brasileirão feminino: 
ABC União enfrenta 
VF4-PB, neste sábado

O ABC União entra em 
campo, neste sábado 2, 
para duelar com o VF4 

da Paraíba. A partida que acon-
tece no estádio Frasqueirão, em 
Natal-RN, começa às 15 horas, 
sendo a 3ª fase do Campeonato 
Brasileiro de Futebol Feminino 
– Série A3. Os ingressos para a 
partida serão vendidos no dia da 
partida, a partir das 13h, na bi-
lheteria do Frasqueirão, ao pre-
ço de R$ 10 (inteira) mais 1kg de 
alimento e R$ 5,00 (meia) mais 
1kg de alimento não perecível.

O ABC União é o único repre-
sentante do Rio Grande do Nor-
te na competição e vai precisar 
do apoio da torcida para con-
seguir se classificar para próxi-
ma fase, onde busca a vaga nas 
quartas de final.

“É decisão e será em casa e 
com a nossa torcida presente 
sem dúvidas vai ser muito im-
portante para empurrar as nos-
sas atletas para buscar o resul-
tado positivo ao lado da maior 

torcida do nosso Estado”, escre-
veram as meninas na conta do 
clube no Instagram.

Na primeira fase, as meninas 
do ABC União eliminaram o Me-
nina Olímpica do Ceará. A primei-
ra partida venceram por 4 a 0, e a 
segunda perderam por 1 a 0, na so-
matória conseguiram a classifica-
ção. Já as paraibanas do VF4 due-
laram contra as alagoanas do CRB, 
vencendo os dois jogos: 6 a 1 e 3 a 1.

FORMATO. A competição co-
meçou com os 32 times forman-
do 16 confrontos de mata-mata, 
em jogos de ida e volta. A partir 
daí, os 16 classificados formam 
oito confrontos nas oitavas de 
final, depois oito irão para as 
quartas, quatro para as semifi-
nais e dois para a grande deci-
são, sendo que todas essas fases 
serão disputadas no sistema de 
ida e volta. 

Ingressos 
para partida 

serão 
vendidos no 

dia do jogo 
a partir das 

13 horas
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Verstappen condena as falas racistas 
de Piquet e Vips: “Não é correto”

O piloto Max Verstappen se 
pronunciou sobre a re-
cente polêmica em torno 

dos comentários racistas feitos 
por Nelson Piquet e Juri Vips. 
O holandês afirma que o uso 
da palavra não é correto e que 
apoia o esporte e Lewis Hamil-
ton na luta contra o racismo e a 
discriminação.

Nesta quinta-feira 30, um dos 
principais assuntos durante a co-
letiva de imprensa do GP da In-
glaterra foram os comentários 
ofensivos de Piquet e Vips. Os pi-
lotos foram amplamente solicita-
dos a dar sua opinião sobre as fa-

las discriminatórias.
Um dos pilotos solicitados a 

dar uma opinião sobre esse te-
ma foi Verstappen. O holandês 
não concordou com as falas de 
Piquet e Vips. “Acho que não é 
correto usar essas palavras em 
geral. Acho que isso já começa 
com a educação. Hoje em dia, 
desde muito jovem, seja em casa 
e nas escolas, precisam ser ensi-
nados que não se pode dizer ou 
usar essas palavras em geral. Isso 
é no que estamos trabalhando”.

Juri Vips foi recentemente de-
mitido pela Red Bull como piloto 
de teste e reserva depois de usar 

as palavras ofensivas durante 
uma transmissão na Twitch. No 
caso de Nelson Piquet, o ex-pilo-
to também usou palavras depre-
ciativas para se referir ao hepta-
campeão mundial de F1 Lewis 
Hamilton.

O esporte está se esforçan-
do muito contra o racismo junto 
com Hamilton. O próprio Versta-
ppen afirma que apoia todas as 
iniciativas contra o racismo. “A 
F1 junto com o Lewis, eles estão 
trabalhando nisso para o futuro 
e todos os pilotos estão por trás 
disso, estamos todos apoiando 
isso”, disse ele. Holandês afi rmou que apoia Lewis Hamilton na luta contra o racismo

RED BULL CONTENT POOL

Ana Marcela é pentacampeã mundial 
dos 25 km na maratona aquática

É o 2º ouro da 
baiana no Mundial 

e a terceira vez que 
sobe ao pódio

A baiana Ana Marcela Cunha 
fez história nesta quinta-
-feira 30, no Lago Lupa, em 

Budapeste (Hungria). A brasilei-
ra de 30 anos conquistou, pela 
quinta vez seguida, a medalha de 
ouro da prova de 25 quilômetros 
da maratona aquática do Cam-
peonato Mundial de Esportes 
Aquáticos. A gaúcha Cibelle Jun-
gblut, de 19 anos, terminou na 
13ª colocação.

Foi a terceira vez que Ana 
Marcela subiu ao pódio na edição 
de Budapeste - a segunda no to-
po. Na segunda-feira 27, ela havia 
sido campeã na prova de cinco 
quilômetros. Na quarta-feira 29, 
a baiana foi bronze nos dez qui-
lômetros, distância olímpica da 
modalidade, na qual conquistou 
o ouro nos Jogos de Tóquio (Ja-
pão), no ano passado.

Ana Marcela se manteve 
sempre no pelotão de frente, re-
vezando-se na liderança. A bra-
sileira entrou na última volta em 
segundo, assumindo a ponta an-
tes da última boia e garantindo 

a vitória na batida de mão, em 
disputa acirrada com mais três 
nadadoras, após 5h24min15s de 
prova. Ela chegou 20 centésimos 
à frente da alemã Lea Boy, que 
ficou com a prata. A holande-
sa Sharon Van Rouwendaal foi a 
medalhista de bronze, a 30 cen-
tésimos da baiana.

“É uma emoção muito gran-
de. Foram dias muito difíceis pa-

ra poder chegar aqui. Não sabia 
realmente se poderia estar neste 
Mundial. Gostaria de agradecer 
a todos que participaram da mi-
nha recuperação para que eu pu-
desse chegar aqui, poder repre-
sentar bem o Brasil e conquistar 
estas três medalhas”, festejou Ana 
Marcela, ao site da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA).

Campeã olímpica em Tóquio-2020 (nos 10km), Ana Mar-
cela Cunha conquistou sua 15ª medalha em Mundiais. Foi 
o quinto ouro nos 25km, a prova mais longa do programa 
das águas abertas, sendo o quarto de forma consecutiva. 
A baiana venceu a distância nos Mundiais de 2011, 2015, 
2017, 2019 e, agora, em 2022.

PARA A HISTÓRIA

Ana Marcela Cunha 
comemora sua terceira 
medalha neste Mundial
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