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PP oferece legenda 
para Rosalba disputar 
o Governo do Estado
Deputado Beto Rosado diz que, se ela quiser, partido está à disposição

Opção

A ex-prefeita de Mossoró, ex-
-governadora e ex-senadora 
Rosalba Ciarlini (PP) pode-

rá voltar ao cenário político do Rio 
Grande do Norte na corrida pela 

sucessão estadual nas eleições de 
outubro.

O martelo com a definição de-
verá ser batido neste fim de se-
mana. Em entrevista exclusiva ao 

AGORA RN, nesta quinta-feira 26, 
o presidente estadual do PP e de-
putado federal Beto Rosado afir-
mou que, se Rosalba quiser ser 
candidata, terá o apoio da legenda.
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Justiça

No próximo dia 2 de junho, 
produtos de tecnologia, roupas, 
gasolina e diversos outros itens 
comercializados serão vendidos 
sem o valor dos impostos. Ob-
jetivo da ação é conscientizar a 
população sobre a alta carga tri-
butária do País.

Governadora Fátima Be-
zerra decretou fim da exigên-
cia do comprovante de vacina-
ção após Estado alcançar 84% 
da população com duas doses.

Corte apontou ação política 
e falta de critérios técnicos nas 
licitações, após uma série de re-
portagens ter revelado como 
atua a estatal.

Deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de-
fende que PT confirme apoio ao ex-prefeito de Natal para o Senado em 
função do compromisso já estabelecido. “Algo que considero essencial na 
política é o respeito aos compromissos assumidos”, afirmou o parlamen-
tar em entrevista ao AGORA RN.

Deputado estadual não vê a 
menor chance de reviravolta no 
caso Sandro Pimentel (PSOL) 
e possibilidade de ele perder o 
mandato conquistado em 2021.

Vem aí o dia 
sem impostos, 
com descontos 
de até 70%

RN não tem 
mais passaporte 
vacinal da Covid

TCU suspende 
novas obras no 
RN da Codevasf 
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Uma pesquisa realizada pela Brasmarket In-
teligência em Pesquisa iniciou nesta quin-
ta-feira 26 entrevistas na capital e no inte-

rior, com 800 eleitores do Estado. A margem de erro 
máxima estimada é de 3,7 pontos percentuais para 
mais ou para menos. As entrevistas são pessoais, fei-
tas por meio de questionário, aplicando-se apenas 
um questionário por entrevistado, respeitando as 
cotas pré-determinadas.

As 800 entrevistas estão sendo realizadas em 80 
municípios. No questionário registrado sob núme-
ro de identificação RN-05235/2022, há quesitos es-
timulados e espontâneos para Presidência da Repú-
blica, Governo do Estado e Senado. A Brasmarket só 
perguntou a avaliação da governadora Fátima Be-
zerra (PT). Não fez a mesma pergunta sobre o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). 

De acordo com consulta realizada ao sistema 
de pesquisas registradas, o PesqEle Público do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), a Brasmarket só re-
gistrou até agora pesquisas nos estados de Goiás, 
no Centro-Oeste, e no Rio Grande do Norte, único 
do Nordeste. Pela primeira vez, fez dois registros 

para a eleição presidencial neste mês de maio (BR-
00702/2022 e BR-09104/2022), este último também 
nesta quinta-feira 26.

Segundo matéria da Revista Veja, curiosamen-
te, o Brasmarket é o único instituto de pesquisa 
em que a família Bolsonaro acredita.  A compa-
nhia não é filiada à Associação Brasileira das Em-
presas de Pesquisas (Abep) nem fez levantamen-
tos nas últimas campanhas eleitorais, conforme 
os registros do TSE.

Instituto Brasmarket Inteligência em Pesquisa 
iniciou trabalho de campo no Rio Grande do Norte

CEARÁ-MIRIM. O prefeito Jú-
lio César reuniu sua dobradinha 
José Dias (estadual) e Robinson 
Faria (federal) em um evento po-
lítico. Júlio confirmou voto tam-
bém no presidente Bolsonaro e 
em Rogério Marinho para o Se-
nado. “Agradeço a todos de cora-
ção. Aos que estiveram presentes 
e aos que não puderam ir mas es-
tão sempre ao nosso lado e vão 
estar conosco na luta que se avi-
zinha”, disse o prefeito, frisando 
que o Centro Esportivo e Cultural 
ficou pequeno para tanta gente.

GOVERNO. Já para governa-
dor, o prefeito Júlio César não 
tocou no assunto. Existem mui-
tas negociações ainda sobre com 
quem ficará a maior liderança de 
Ceará-Mirim. Recentemente, Jú-
lio esteve com a governadora Fá-
tima Bezerra (PT), publicou fo-
tos nas redes sociais e anunciou 
ações. Mas, não ficou oficializado 
o apoio político. Há quem diga 

que o ministro Fábio Faria (Co-
municações) articula a perma-
nência do prefeito na oposição. 

BASTIDORES. Em Ceará-Mi-
rim, o principal grupo adversário 
do prefeito Júlio César é o do ex-
-vereador Ronaldo Venâncio, que 
se filiou ao Solidariedade e hoje 
virou o principal cabo eleitoral do 
ex-prefeito de Maxanguape Luís 
Eduardo. Os dois são aliados do 
pré-candidato ao Governo, Fábio 
Dantas (Solidariedade). 

DESAFIO. Da Região Metropo-
litana, Ceará-Mirim foi a maior 
maioria para o PT em 2018. Fo-
ram 73,58% da governadora Fá-
tima Bezerra no 2º Turno. Já pa-
ra a presidência da República, o 
petista Fernando Haddad con-
seguiu 74,69% contra 25,31% de 
Bolsonaro. Ao declarar voto em 
Bolsonaro, o prefeito Júlio Cé-
sar terá de baixar essa vantagem. 
Em 2020, Júlio foi reeleito com 

81,40% dos votos. O município 
tem vários distritos rurais. 

ZONA NORTE. A disputa por 
votos está acirrada também na 
capital. O vereador Anderson Lo-
pes (Solidariedade) anunciou on-
tem apoio à pré-candidatura a 
deputado estadual do ex-prefeito 
Luiz Eduardo (Maxaranguape).
Antes, Anderson tinha compro-
missos com a deputada Eudiane 
Macedo (PV). 

RECEBENDO. A ex-primeira-
-dama de São Gonçalo do Ama-
rante Terezinha Maia (PL), pré-
-candidata a deputada estadual, 
recebeu ontem o prefeito Genil-
son Maia (PL), de São Fernan-
do. “Obrigada, amigo Genilson, 
prefeito de São Fernando, pela 
visita e pelas palavras de confor-
to e coragem. Leve meu abraço 
e gratidão ao querido povo são-
-fernandense”, publicou no Ins-
tagram. 
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Editorial
Nas ondas do proselitismo político

Programas jornalísticos 
que ocupam o horário 
nobre de emissoras de rá-

dio em Natal têm se transfor-
mado, cada vez mais, em pa-
lanque para que pseudo jorna-
listas defendam grupos políti-
cos específicos. Na mão desses, 
o papel do jornalismo está ca-
da vez mais desvirtuado e vira-
do de ponta-cabeça, o que tem 
assustado ouvintes que acom-
panham há muito tempo a ce-
na política e a comunicação do 
Estado.

O exercício do proselitis-
mo político disfarçado de jor-
nalismo é cada vez mais es-
cancarado nesses programas. 
Resta saber se isso é realizado 
por má-fé desses comunicado-
res ou se trata-se de mais uma 
consequência da decisão tres-
loucada do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de derrubar a 
exigência da formação acadê-
mica para exercer a atividade 
profissional de jornalista.

O fato é que a defesa de de-
terminados grupos políticos 
ou ideologias tem tomado o lu-
gar do bom jornalismo, aquele 
isento, neutro, plural, universal 
e que trata com equilíbrio os 
fatos políticos.

Até mesmo aqueles que 
respiram política 24 horas por 
dia e gostam de rádio se espan-
tam com tamanho envolvi-
mento partidário e ideológico 
de determinadas figuras. Por 
causa disso, parte do público 
tem fugido da audiência, dei-
xando de acompanhar o noti-
ciário de algumas FMs.

O jornalismo é essencial 
para a política e a democracia, 
mas, para isso, precisa ser exer-

cido de maneira profissional e 
séria. É necessário o mínimo 
de isenção e o afastamento do 
sectarismo político, partidá-
rio e ideológico para servir ao 
(no caso) ouvinte uma leitura 
equilibrada de fatos de interes-
se público.

Quando estudantes de Jor-
nalismo, aprendemos que de-
vemos ser, embora seja uma 
missão difícil, o máximo neu-
tros, plurais e objetivos ao apu-
rarmos informações e repor-
tarmos à sociedade.

É lamentável que comu-
nicadores que ocupam es-
paços privilegiados de mídia 
rasguem o Código de Ética da 
profissão e desrespeitem pre-
missas básicas do bom jorna-
lismo em nome de interesses 
políticos.

A já citada decisão do STF 
que permitiu que qualquer 
um ocupe esses espaços é 
uma das culpadas. Pessoas 
sem qualquer embasamen-
to teórico ou conhecimento 
dessas premissas já elencadas 
se tornaram “profissionais da 
comunicação”. A própria po-
pularização das redes sociais, 
embora salutar, trouxe consi-
go o poder dado a qualquer 
um de ser “repórter”. Tudo 
isso tem contaminado o am-
biente das FMs.

Seria mais honesto e digno 
que esses “profissionais”, pseu-
do jornalistas, se filiassem logo 
a partidos políticos e disses-
sem com clareza aos ouvintes 
a que grupos políticos servem. 
Dessa forma, podem manter 
a audiência cativa. Fora isso, é 
continuar recebendo a pecha 
de “jornalista” sem sê-lo.
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APROVADO. O Tribunal Superior Eleitoral 
aprovou ontem os pedidos de registro das fe-
derações partidárias PSDB-Cidadania e Psol-
-Rede. A aprovação nos dois casos foi feita por 
unanimidade. O ministro Ricardo Lewan-
dowski foi o relator do pedido do PSDB-Cida-
dania. Os presidentes de PSDB, Bruno Araú-
jo, e do Cidadania, Roberto Freire, acompa-
nharam a votação no plenário do TSE.
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Ex-governadora conta com o apoio do PP, conforme presidente do partido no RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Rosalba Ciarlini pode entrar na 
disputa pelo governo do Estado

TCU trava obras da Codevasf no RN e em 9 estados
O Tribunal de Contas da 

União (TCU) determinou 
a Codevasf que suspenda 

uma série de obras de pavimen-
tação, após a estatal ligada ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL) re-
conhecer que parlamentares es-
colhem até os tipos de asfalto a 
serem utilizados nos serviços. A 
Corte apontou a ação política e 
falta de critérios técnicos nas lici-
tações, após uma série de repor-
tagens da Folha de São Paulo ter 
revelado como atua a estatal, en-
tregue por Bolsonaro a aliados do 
centrão.

Segundo reportagem da Fo-

lha, a área técnica do TCU veri-
ficou que, “sem qualquer fun-
damentação expressa”, políticos 
indicam quais vias devem ser 
revestidas e qual “empresa e/ou 
contrato/pregão específico que 
deve ser utilizado para executar a 
obra”. A decisão do TCU impede a 
emissão de novas ordens de ser-
viços em contratos feitos a partir 
de 29 pregões eletrônicos lança-
dos em 2020. Estas licitações per-
mitiriam a execução de “contra-
tos guarda-chuvas”, que podem 
somar até R$ 622,15 milhões.

Segundo a Folha, a suspen-
são das obras foi pedida para dez 

estados (AP, BA, AL, PE, SE, MG, 
TO, PI, MA, RN e no DF), até que 
a Codevasf prove que implemen-
tou estudos sobre a vantagem 
técnica e econômica do tipo de 
revestimento escolhido, além de 
análises sobre a necessidade das 
pavimentações.

Conforme a Folha, turbinada 
por bilhões de reais em emendas 
parlamentares no governo Bol-
sonaro, a Codevasf mudou sua 
vocação histórica de promover 
projetos de irrigação no semiári-
do para se transformar em uma 
estatal entregadora de obras de 
pavimentação e máquinas até 

em regiões metropolitanas. Tal 
expansão de atividades ocorre 
sem planejamento e com contro-
le precário de gastos, segundo ór-
gãos de fiscalização e documen-
tos da própria estatal.

A Folha revelou que a Code-
vasf usa brechas em licitações 
simplificadas para multiplicar 
obras de pavimentação e escoar 
verbas de emendas parlamen-
tares. A manobra é pilar da ar-
gumentação da área técnica do 
TCU, mas os ministros do tribu-
nal não chegaram a proibir esse 
modelo, centrando as críticas ao 
modo como é implementado.

O mecanismo empregado pa-
ra licitar os asfaltamentos contou 
com aval do próprio TCU, que 
considerou nesta quarta que a 
estatal cumpriu “parcialmente” 
com uma série de ajustes que de-
veriam ser feitos para impedir ir-
regularidades e sobrepreço nas 
obras.

O TCU avaliou que a Codevasf 
tem violado mandamentos bási-
cos da impessoalidade e da iso-
nomia, abrindo margem para “di-
recionamentos indevidos de rea-
lização de obras e ocorrência de 
conluio entre empresas e agentes 
públicos e políticos”.

Suspeitas de irregularidades

Álvaro Dias prefere aguardar início das convenções
“Dois meses são eternidades 

em política”, afirmou o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e sinaliza que 
ele vê possibilidade de que apa-
reça, até o prazo final para as con-

venções partidárias, que encerra 
em 5 de agosto, opções que ainda 
não foram apresentadas para os 
eleitores potiguares ao governo do 
Estado nas eleições deste ano.

A declaração de Álvaro Dias que 
mostra ainda vislumbrar tempo para 
a articulação de novidades foi dian-
te da pergunta, feita pela reportagem 
da Tribuna do Norte, sobre qual no-

me ele deve apoiar entre os pré-can-
didatos ao governo do Estado que 
atualmente estão lançados. Sem uma 
resposta, ele foi questionado se con-
sidera a possibilidade de aparecerem 

alternativas até as convenções.
“Não tenho nenhuma defi-

nição ainda sobre isso não. Vou 
aguardar e no momento oportuno 
eu vou me pronunciar”, pontuou.

Ex-governadora tem simpatia de diretório estadual do PP para se candidatar; deisão será tomada neste fim de semana

A ex-prefeita de Mossoró, ex-
-governadora e ex-senado-
ra Rosalba Ciarlini (PP) po-

derá voltar ao cenário político do 
Rio Grande do Norte na corrida 
pela sucessão estadual nas elei-
ções de outubro. O martelo com 
a definição deverá ser batido nes-
te fim de semana, em evento a ser 
realizado pelo Partido Progressis-
tas (PP), em Natal. Em entrevis-
ta exclusiva ao AGORA RN, nesta 
quinta-feira 26, o presidente esta-
dual do PP e deputado federal Be-
to Rosado afirmou que, se Rosalba 
quiser ser candidata, terá o apoio 
da legenda.

“O Partido Progressistas dis-
ponibiliza a legenda se houver o 
interesse dela em se candidatar 
ao projeto majoritário. Conver-
sei com ela faz uns 20 ou 30 dias 
atrás, que a gente estava naque-
le prazo final de formação das 
nominatas. Eu disse a ela: ‘olha 
Rosa, se você tiver interesse em 

um projeto majoritário para as 
eleições, o partido está à dispo-
sição”, disse.

Segundo o presidente estadu-
al do PP, à época, existia a possi-
bilidade e articulações para que 
a ex-governadora concorresse a 
uma vaga na Assembleia Legis-
lativa do Estado. No entanto, na-
quele tempo, ela disse que não ti-
nha esse projeto majoritário, não 
tinha esse interesse, mas sim teria 
o interesse em um projeto para se 
eleger deputada estadual.

“Eu disse a ela que não tinha 
montado uma nominata para 
estadual, porque eu a consul-
tei várias vezes no passado. Isso 
faz uns quatro, cinco, seis meses 
atrás. Na época, ela dizia que 
não tinha projeto para estadu-
al, não tinha interesse e tal, por 
isso, eu não me mobilizei, colo-
quei toda a minha energia em 
um formular o projeto para de-
putado federal, aí não me pre-
parei para um projeto estadual, 
visto que não era mais de inte-
resse dela”, enfatizou.

Segundo o deputado federal, 

a possibilidade da ex-governado-
ra, que já foi prefeita de Mossoró 
e ex-senadora da República, de 
se candidatar ao Executivo Esta-
dual começou a pouco tempo. E 
que o partido avalia o nome dela 
muito conhecido no Rio Grande 
do Norte, com uma força políti-
co-partidária na região do Oeste, 
Mossoró. “Os governos que vie-
ram subsequentes ao dela, to-
dos se lastrearam do trabalho de-
la para tocar o governo, de modo 
que acredito que ela tenha uma 
representatividade muito forte 
no nosso Estado”.

O encontro estadual do PP do 
Rio Grande do Norte do próximo 
final de semana deverá definir 
se a ex-governadora será ou não 
candidata no próximo pleito elei-
toral. Ela, inclusive, já confirmou 
presença e será uma das apresen-
tadoras no evento. “E, se houver 
ambiente propício e vontade de 
Rosalba em se candidatar, o par-
tido irá levar o projeto majoritário 
adiante”, afirmou.

Nos bastidores da política po-
tiguar, especula-se que ex-gover-

nadora Rosalba Ciarlini poderá 
ser a surpresa que o prefeito de 
Natal Álvaro Dias (PSDB) se refere 
quando reafirma que não apoia 

de jeito nenhum o pré-candidato 
a governador Fábio Dantas (So-
lidariedade) e diz que um nome 
para o governo do Rio Grande do 

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Uma pesquisa realizada pela Brasmarket In-
teligência em Pesquisa iniciou nesta quin-
ta-feira 26 entrevistas na capital e no inte-

rior, com 800 eleitores do Estado. A margem de erro 
máxima estimada é de 3,7 pontos percentuais para 
mais ou para menos. As entrevistas são pessoais, fei-
tas por meio de questionário, aplicando-se apenas 
um questionário por entrevistado, respeitando as 
cotas pré-determinadas.

As 800 entrevistas estão sendo realizadas em 80 
municípios. No questionário registrado sob núme-
ro de identificação RN-05235/2022, há quesitos es-
timulados e espontâneos para Presidência da Repú-
blica, Governo do Estado e Senado. A Brasmarket só 
perguntou a avaliação da governadora Fátima Be-
zerra (PT). Não fez a mesma pergunta sobre o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). 

De acordo com consulta realizada ao sistema 
de pesquisas registradas, o PesqEle Público do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), a Brasmarket só re-
gistrou até agora pesquisas nos estados de Goiás, 
no Centro-Oeste, e no Rio Grande do Norte, único 
do Nordeste. Pela primeira vez, fez dois registros 

para a eleição presidencial neste mês de maio (BR-
00702/2022 e BR-09104/2022), este último também 
nesta quinta-feira 26.

Segundo matéria da Revista Veja, curiosamen-
te, o Brasmarket é o único instituto de pesquisa 
em que a família Bolsonaro acredita.  A compa-
nhia não é filiada à Associação Brasileira das Em-
presas de Pesquisas (Abep) nem fez levantamen-
tos nas últimas campanhas eleitorais, conforme 
os registros do TSE.

Instituto Brasmarket Inteligência em Pesquisa 
iniciou trabalho de campo no Rio Grande do Norte

CEARÁ-MIRIM. O prefeito Jú-
lio César reuniu sua dobradinha 
José Dias (estadual) e Robinson 
Faria (federal) em um evento po-
lítico. Júlio confirmou voto tam-
bém no presidente Bolsonaro e 
em Rogério Marinho para o Se-
nado. “Agradeço a todos de cora-
ção. Aos que estiveram presentes 
e aos que não puderam ir mas es-
tão sempre ao nosso lado e vão 
estar conosco na luta que se avi-
zinha”, disse o prefeito, frisando 
que o Centro Esportivo e Cultural 
ficou pequeno para tanta gente.

GOVERNO. Já para governa-
dor, o prefeito Júlio César não 
tocou no assunto. Existem mui-
tas negociações ainda sobre com 
quem ficará a maior liderança de 
Ceará-Mirim. Recentemente, Jú-
lio esteve com a governadora Fá-
tima Bezerra (PT), publicou fo-
tos nas redes sociais e anunciou 
ações. Mas, não ficou oficializado 
o apoio político. Há quem diga 

que o ministro Fábio Faria (Co-
municações) articula a perma-
nência do prefeito na oposição. 

BASTIDORES. Em Ceará-Mi-
rim, o principal grupo adversário 
do prefeito Júlio César é o do ex-
-vereador Ronaldo Venâncio, que 
se filiou ao Solidariedade e hoje 
virou o principal cabo eleitoral do 
ex-prefeito de Maxanguape Luís 
Eduardo. Os dois são aliados do 
pré-candidato ao Governo, Fábio 
Dantas (Solidariedade). 

DESAFIO. Da Região Metropo-
litana, Ceará-Mirim foi a maior 
maioria para o PT em 2018. Fo-
ram 73,58% da governadora Fá-
tima Bezerra no 2º Turno. Já pa-
ra a presidência da República, o 
petista Fernando Haddad con-
seguiu 74,69% contra 25,31% de 
Bolsonaro. Ao declarar voto em 
Bolsonaro, o prefeito Júlio Cé-
sar terá de baixar essa vantagem. 
Em 2020, Júlio foi reeleito com 

81,40% dos votos. O município 
tem vários distritos rurais. 

ZONA NORTE. A disputa por 
votos está acirrada também na 
capital. O vereador Anderson Lo-
pes (Solidariedade) anunciou on-
tem apoio à pré-candidatura a 
deputado estadual do ex-prefeito 
Luiz Eduardo (Maxaranguape).
Antes, Anderson tinha compro-
missos com a deputada Eudiane 
Macedo (PV). 

RECEBENDO. A ex-primeira-
-dama de São Gonçalo do Ama-
rante Terezinha Maia (PL), pré-
-candidata a deputada estadual, 
recebeu ontem o prefeito Genil-
son Maia (PL), de São Fernan-
do. “Obrigada, amigo Genilson, 
prefeito de São Fernando, pela 
visita e pelas palavras de confor-
to e coragem. Leve meu abraço 
e gratidão ao querido povo são-
-fernandense”, publicou no Ins-
tagram. 
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Editorial
Nas ondas do proselitismo político

Programas jornalísticos 
que ocupam o horário 
nobre de emissoras de rá-

dio em Natal têm se transfor-
mado, cada vez mais, em pa-
lanque para que pseudo jorna-
listas defendam grupos políti-
cos específicos. Na mão desses, 
o papel do jornalismo está ca-
da vez mais desvirtuado e vira-
do de ponta-cabeça, o que tem 
assustado ouvintes que acom-
panham há muito tempo a ce-
na política e a comunicação do 
Estado.

O exercício do proselitis-
mo político disfarçado de jor-
nalismo é cada vez mais es-
cancarado nesses programas. 
Resta saber se isso é realizado 
por má-fé desses comunicado-
res ou se trata-se de mais uma 
consequência da decisão tres-
loucada do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de derrubar a 
exigência da formação acadê-
mica para exercer a atividade 
profissional de jornalista.

O fato é que a defesa de de-
terminados grupos políticos 
ou ideologias tem tomado o lu-
gar do bom jornalismo, aquele 
isento, neutro, plural, universal 
e que trata com equilíbrio os 
fatos políticos.

Até mesmo aqueles que 
respiram política 24 horas por 
dia e gostam de rádio se espan-
tam com tamanho envolvi-
mento partidário e ideológico 
de determinadas figuras. Por 
causa disso, parte do público 
tem fugido da audiência, dei-
xando de acompanhar o noti-
ciário de algumas FMs.

O jornalismo é essencial 
para a política e a democracia, 
mas, para isso, precisa ser exer-

cido de maneira profissional e 
séria. É necessário o mínimo 
de isenção e o afastamento do 
sectarismo político, partidá-
rio e ideológico para servir ao 
(no caso) ouvinte uma leitura 
equilibrada de fatos de interes-
se público.

Quando estudantes de Jor-
nalismo, aprendemos que de-
vemos ser, embora seja uma 
missão difícil, o máximo neu-
tros, plurais e objetivos ao apu-
rarmos informações e repor-
tarmos à sociedade.

É lamentável que comu-
nicadores que ocupam es-
paços privilegiados de mídia 
rasguem o Código de Ética da 
profissão e desrespeitem pre-
missas básicas do bom jorna-
lismo em nome de interesses 
políticos.

A já citada decisão do STF 
que permitiu que qualquer 
um ocupe esses espaços é 
uma das culpadas. Pessoas 
sem qualquer embasamen-
to teórico ou conhecimento 
dessas premissas já elencadas 
se tornaram “profissionais da 
comunicação”. A própria po-
pularização das redes sociais, 
embora salutar, trouxe consi-
go o poder dado a qualquer 
um de ser “repórter”. Tudo 
isso tem contaminado o am-
biente das FMs.

Seria mais honesto e digno 
que esses “profissionais”, pseu-
do jornalistas, se filiassem logo 
a partidos políticos e disses-
sem com clareza aos ouvintes 
a que grupos políticos servem. 
Dessa forma, podem manter 
a audiência cativa. Fora isso, é 
continuar recebendo a pecha 
de “jornalista” sem sê-lo.
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APROVADO. O Tribunal Superior Eleitoral 
aprovou ontem os pedidos de registro das fe-
derações partidárias PSDB-Cidadania e Psol-
-Rede. A aprovação nos dois casos foi feita por 
unanimidade. O ministro Ricardo Lewan-
dowski foi o relator do pedido do PSDB-Cida-
dania. Os presidentes de PSDB, Bruno Araú-
jo, e do Cidadania, Roberto Freire, acompa-
nharam a votação no plenário do TSE.
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Ex-governadora conta com o apoio do PP, conforme presidente do partido no RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Rosalba Ciarlini pode entrar na 
disputa pelo governo do Estado

TCU trava obras da Codevasf no RN e em 9 estados
O Tribunal de Contas da 

União (TCU) determinou 
a Codevasf que suspenda 

uma série de obras de pavimen-
tação, após a estatal ligada ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL) re-
conhecer que parlamentares es-
colhem até os tipos de asfalto a 
serem utilizados nos serviços. A 
Corte apontou a ação política e 
falta de critérios técnicos nas lici-
tações, após uma série de repor-
tagens da Folha de São Paulo ter 
revelado como atua a estatal, en-
tregue por Bolsonaro a aliados do 
centrão.

Segundo reportagem da Fo-

lha, a área técnica do TCU veri-
ficou que, “sem qualquer fun-
damentação expressa”, políticos 
indicam quais vias devem ser 
revestidas e qual “empresa e/ou 
contrato/pregão específico que 
deve ser utilizado para executar a 
obra”. A decisão do TCU impede a 
emissão de novas ordens de ser-
viços em contratos feitos a partir 
de 29 pregões eletrônicos lança-
dos em 2020. Estas licitações per-
mitiriam a execução de “contra-
tos guarda-chuvas”, que podem 
somar até R$ 622,15 milhões.

Segundo a Folha, a suspen-
são das obras foi pedida para dez 

estados (AP, BA, AL, PE, SE, MG, 
TO, PI, MA, RN e no DF), até que 
a Codevasf prove que implemen-
tou estudos sobre a vantagem 
técnica e econômica do tipo de 
revestimento escolhido, além de 
análises sobre a necessidade das 
pavimentações.

Conforme a Folha, turbinada 
por bilhões de reais em emendas 
parlamentares no governo Bol-
sonaro, a Codevasf mudou sua 
vocação histórica de promover 
projetos de irrigação no semiári-
do para se transformar em uma 
estatal entregadora de obras de 
pavimentação e máquinas até 

em regiões metropolitanas. Tal 
expansão de atividades ocorre 
sem planejamento e com contro-
le precário de gastos, segundo ór-
gãos de fiscalização e documen-
tos da própria estatal.

A Folha revelou que a Code-
vasf usa brechas em licitações 
simplificadas para multiplicar 
obras de pavimentação e escoar 
verbas de emendas parlamen-
tares. A manobra é pilar da ar-
gumentação da área técnica do 
TCU, mas os ministros do tribu-
nal não chegaram a proibir esse 
modelo, centrando as críticas ao 
modo como é implementado.

O mecanismo empregado pa-
ra licitar os asfaltamentos contou 
com aval do próprio TCU, que 
considerou nesta quarta que a 
estatal cumpriu “parcialmente” 
com uma série de ajustes que de-
veriam ser feitos para impedir ir-
regularidades e sobrepreço nas 
obras.

O TCU avaliou que a Codevasf 
tem violado mandamentos bási-
cos da impessoalidade e da iso-
nomia, abrindo margem para “di-
recionamentos indevidos de rea-
lização de obras e ocorrência de 
conluio entre empresas e agentes 
públicos e políticos”.

Suspeitas de irregularidades

Álvaro Dias prefere aguardar início das convenções
“Dois meses são eternidades 

em política”, afirmou o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e sinaliza que 
ele vê possibilidade de que apa-
reça, até o prazo final para as con-

venções partidárias, que encerra 
em 5 de agosto, opções que ainda 
não foram apresentadas para os 
eleitores potiguares ao governo do 
Estado nas eleições deste ano.

A declaração de Álvaro Dias que 
mostra ainda vislumbrar tempo para 
a articulação de novidades foi dian-
te da pergunta, feita pela reportagem 
da Tribuna do Norte, sobre qual no-

me ele deve apoiar entre os pré-can-
didatos ao governo do Estado que 
atualmente estão lançados. Sem uma 
resposta, ele foi questionado se con-
sidera a possibilidade de aparecerem 

alternativas até as convenções.
“Não tenho nenhuma defi-

nição ainda sobre isso não. Vou 
aguardar e no momento oportuno 
eu vou me pronunciar”, pontuou.

Ex-governadora tem simpatia de diretório estadual do PP para se candidatar; deisão será tomada neste fim de semana

A ex-prefeita de Mossoró, ex-
-governadora e ex-senado-
ra Rosalba Ciarlini (PP) po-

derá voltar ao cenário político do 
Rio Grande do Norte na corrida 
pela sucessão estadual nas elei-
ções de outubro. O martelo com 
a definição deverá ser batido nes-
te fim de semana, em evento a ser 
realizado pelo Partido Progressis-
tas (PP), em Natal. Em entrevis-
ta exclusiva ao AGORA RN, nesta 
quinta-feira 26, o presidente esta-
dual do PP e deputado federal Be-
to Rosado afirmou que, se Rosalba 
quiser ser candidata, terá o apoio 
da legenda.

“O Partido Progressistas dis-
ponibiliza a legenda se houver o 
interesse dela em se candidatar 
ao projeto majoritário. Conver-
sei com ela faz uns 20 ou 30 dias 
atrás, que a gente estava naque-
le prazo final de formação das 
nominatas. Eu disse a ela: ‘olha 
Rosa, se você tiver interesse em 

um projeto majoritário para as 
eleições, o partido está à dispo-
sição”, disse.

Segundo o presidente estadu-
al do PP, à época, existia a possi-
bilidade e articulações para que 
a ex-governadora concorresse a 
uma vaga na Assembleia Legis-
lativa do Estado. No entanto, na-
quele tempo, ela disse que não ti-
nha esse projeto majoritário, não 
tinha esse interesse, mas sim teria 
o interesse em um projeto para se 
eleger deputada estadual.

“Eu disse a ela que não tinha 
montado uma nominata para 
estadual, porque eu a consul-
tei várias vezes no passado. Isso 
faz uns quatro, cinco, seis meses 
atrás. Na época, ela dizia que 
não tinha projeto para estadu-
al, não tinha interesse e tal, por 
isso, eu não me mobilizei, colo-
quei toda a minha energia em 
um formular o projeto para de-
putado federal, aí não me pre-
parei para um projeto estadual, 
visto que não era mais de inte-
resse dela”, enfatizou.

Segundo o deputado federal, 

a possibilidade da ex-governado-
ra, que já foi prefeita de Mossoró 
e ex-senadora da República, de 
se candidatar ao Executivo Esta-
dual começou a pouco tempo. E 
que o partido avalia o nome dela 
muito conhecido no Rio Grande 
do Norte, com uma força políti-
co-partidária na região do Oeste, 
Mossoró. “Os governos que vie-
ram subsequentes ao dela, to-
dos se lastrearam do trabalho de-
la para tocar o governo, de modo 
que acredito que ela tenha uma 
representatividade muito forte 
no nosso Estado”.

O encontro estadual do PP do 
Rio Grande do Norte do próximo 
final de semana deverá definir 
se a ex-governadora será ou não 
candidata no próximo pleito elei-
toral. Ela, inclusive, já confirmou 
presença e será uma das apresen-
tadoras no evento. “E, se houver 
ambiente propício e vontade de 
Rosalba em se candidatar, o par-
tido irá levar o projeto majoritário 
adiante”, afirmou.

Nos bastidores da política po-
tiguar, especula-se que ex-gover-

nadora Rosalba Ciarlini poderá 
ser a surpresa que o prefeito de 
Natal Álvaro Dias (PSDB) se refere 
quando reafirma que não apoia 

de jeito nenhum o pré-candidato 
a governador Fábio Dantas (So-
lidariedade) e diz que um nome 
para o governo do Rio Grande do 

Adenilson Costa
Repórter de Política
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José Dias pede liberação 
de verbas de emendas 
parlamentares ao Estado

Cobrança pública

Opositor ferrenho da ges-
tão da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), o depu-

tado estadual José Dias (PSDB) 
subiu o tom e cobrou o repasse 
de recursos previstos pela Cons-
tituição para municípios do Rio 
Grande do Norte, bem como a li-
beração de verbas para as emen-
das parlamentares do seu man-
dato referentes ao de 2019. As 
cobranças públicas foram feitas 
pelo parlamentar durante o pro-
nunciamento desta quinta-feira 
26, no plenário da Assembleia 
Legislativa.

“O dinheiro que está entrando 

nos cofres do Estado está servin-
do para o mensalão do Rio Gran-
de do Norte”, afirmou o veterano 
parlamentar, denunciando um 
possível esquema de desvio de 
dinheiro público organizado por 
membros do Partido dos Traba-
lhadores (PT) no Estado. Esta é 
a segunda “denúncia” feita pela 
oposição à governadora. A pri-
meira ocorreu na semana passa-
da, quando o deputado estadual 
Nelter Queiroz disse que Fátima 
“tem tentado silenciar promoto-
res do Ministério Público Estadu-
al (MPRN) com a promessa de in-
dicação para uma vaga no Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN)”.

“Faço um apelo à professora, 
que nunca foi e que hoje, infeliz-
mente, desgoverna o Rio Gran-
de do Norte, que veja a transfe-
rência de recursos para a área da 
saúde pública. Quero deixar claro 
que municípios como Macaíba, 
Guamaré, Santo Antônio, Afonso 
Bezerra e outros são administra-
dos por prefeitos que não tenho 
qualquer relação, mas sei que os 
recursos não estão chegando lá. 
Foi solicitado R$ 100 mil para a 
Catedral e, nem à Nossa Senho-
ra, a governadora Fátima Bezer-

ra atende. Isso é gravíssimo”, las-
timou.

Segundo José Dias, o presi-
dente da República Jair Bolsona-
ro (PL) cumpre com o que está 
escrito na Constituição, ao en-
viar dinheiro para o RN, mas a 
gestora descumpre a Carta Mag-
na ao não realizar o repasse das 
verbas públicas que são devidas 
aos municípios. E reforçou o pe-
dido de liberação de suas emen-
das, que segundo ele, ainda não 
foram liberadas.

Na avaliação dele, o governo 
do Estado aumentou a sua ar-
recadação, mas os recursos não 
estão beneficiando o povo. “Eu 
digo mais: além das transferên-
cias do pré-sal, no primeiro tri-
mestre deste ano, a arrecadação 
aumentou em aproximadamen-
te em R$ 500 milhões. Como isso 
aconteceu? Com a inflação, devi-
do ao aumento do combustível e 
da energia. E esse dinheiro deve-
ria ir para o povo, mas não está 
indo”, reprovou.

“A gestão é péssima, o gover-
no é péssimo, e acredito que há 
uma causa estranha, que poderia 
até ser atribuída a uma ‘genética 
política’, caso existisse tal condi-

ção na ciência: o DNA do partido 
da governadora foi corrompido 
ao tentar colocar em prática seus 
ideais fantasiosos de outrora. O 
PT já se mostrou incapaz de bem 
gerenciar o que é do povo, a não 
ser pelo proselitismo político, pe-
la mera politicagem”, enfatizou.

José Dias afirmou que a ges-
tão petista tem, aos poucos, 
desmanchado importantes 
obras de cunho social conquis-
tadas ao longo dos anos e que, 
apesar de registrar índices satis-
fatórios de arrecadação tributá-
ria, parece não saber o que fazer 
para garantir uma eficaz apli-
cação de recursos públicos em 
áreas que realmente necessitam 
de investimento.

“Acho que o governo está 
mostrando a sua verdadeira ca-
ra, se desmanchando por com-
pleto e sem uma única obra real-
mente importante, que melhore 
a vida da população. Vejo pro-
gramas sociais sendo destruídos, 
como o restaurante popular que 
teve seu potencial reduzido, ain-
da mais numa época como essa, 
em que as pessoas estão passan-
do fome por causa da pande-
mia”, finalizou.

Álvaro apresenta projetos exitosos 
de Natal em evento internacional
Evento propõe diálogo propositivo sobre os grandes desafios vivenciados pelos gestores municipais dos países latio-americanos

“Compartilhamos o case 
de sucesso da nossa ci-
dade”, afirmou o prefei-

to de Natal, Álvaro Dias (PSDB), 
ao comentar sua participação no 
Smart City Business Brazil Con-
gress 2022, que reúne empresas, 
startups, especialistas e represen-
tantes do poder público para ge-
rar um diálogo propositivo sobre 
questões que desafiam os gesto-
res municipais, em São Paulo.

Durante o evento, ele tam-
bém falou sobre as potencialida-
des da Capital do Estado como 
um importante polo turístico da 
região Nordeste e as experiências 
de sua gestão que contribuem 
para o desenvolvimento de uma 
“cidade inteligente”.

“Os exemplos exitosos de Na-
tal ganharam destaque, como as 
inovações no novo Plano Diretor 
e projetos na área do Empreen-
dedorismo e da Desburocrati-
zação, como os Centros de Em-
preendedorismo e os alvarás de 
funcionamento que liberamos 
em até 28 segundos pela inter-

net. Foram citados ainda, a Rede 
Sim e o portal Directa, que inte-
gra todas as secretarias de Natal, 
além de investimentos em uma 
“Cidade para Pessoas”, experiên-
cias com arborização, resiliência 
urbana e desenvolvimento sus-
tentável”, disse.

Álvaro Dias também falou 
sobre a importância da partici-
pação no evento e destacou sua 
felicidade em ter sido convida-
do para ser palestrante durante 
o evento e a excelente oportu-
nidade para aproveitar a troca 
de experiências, informações e 
conhecimento com os demais 
participantes do congresso, um 
dos mais importantes da Amé-
rica Latina para o desenvolvi-
mento das cidades inteligentes 
no continente.

 “Ser prefeito é sempre uma 
tarefa árdua, cabe ao gestor lide-
rar, coordenar e gerir a munici-
palidade. Cada cidade tem suas 
características próprias e cada 
gestor tem bons exemplos que 
podem servir de inspiração para 
outros gestores. Então, fico muito 
feliz pelo convite para participar 
da Smart City, como palestrante e 
pela oportunidade de aproveitar 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

a troca de experiência e conhe-
cimento com os demais partici-
pantes”, afirmou.

O chefe do executivo natalen-
se ainda enfatizou a iniciativa de 
integração dos sistemas das se-
cretarias municipais de Planeja-

mento, Meio Ambiente e Urba-
nismo, Vigilância Sanitária e Tri-
butação. Com isso, facilitando os 
processos de abertura e licencia-
mento das empresas de peque-
no porte, visando à simplificação, 
registro e regularização destas. 

“Agora todas as principais exigên-
cias estão concentradas no portal 
RedeSim, inserido no portal Di-
recta da Prefeitura de Natal, e ho-
je é possível obter um deferimen-
to de pedidos diversos em até 28 
segundos”, finalizou. 
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Álvaro: “Compartilhamos o case de sucesso da nossa cidade. Os exemplos exitosos de Natal ganharam destaque”
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Victor: “É uma articulação que foi pensada para que todos tenham o mesmo interesse de buscar voto a voto. Minha expectativa é fazer um deputado federal”

Sobre o fato de o diretório na-
cional apoiar a reeleição do pre-
sidente da República Jair Messias 
Bolsonaro (PL) e, no Rio Grande 
do Norte, a reeleição da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), duas 
forças políticas antagônicas, Vic-
tor Hugo se disse muito pragmá-
tico e citou duas ocasiões em que 
necessitou de ajuda do governo 
federal e do governo estadual e 
foi bem atendido em ambas as 

iniciativas.
“Eu, como presidente e repre-

sentante de políticas públicas, te-
nho, do ponto de vista estratégi-
co, pessoas que me agregam tra-
balho. O que eu vejo? Vejo que há 
um extremismo no Brasil. Não 
estou atrás de cargo comissiona-
do, nem espaço no poder públi-
co. Quem me ajudar a trabalhar 
pela população, não só o seg-
mento pesqueiro, e sim pela po-

pulação do Rio Grande do Norte, 
é quem deve ter o apoio do parti-
do político em questão”, afirmou.

Ele também afirmou que há 
conversas avançadas com Fátima 
Bezerra e, para o cargo de sena-
dor, o partido está receptivo para 
conversas. “Conversamos há bas-
tante tempo com a governado-
ra. É a candidata majoritária que 
mais dialoga com o Republica-
nos. Ouvimos a proposta dela e, 

hoje, tem essa nova pré-candida-
tura, que é a do amigo parlamen-
tar Rafael Motta e estamos aber-
tos a conversar o que for melhor 
para o Estado do Rio Grande do 
Norte, estamos à disposição pa-
ra somar com esse projeto”, afir-
mou, em entrevista à 94 FM.

Victor disse ainda não ter 
conversado com Carlos Eduardo 
Alves (PDT), até o momento o 
pré-candidato ‘oficial’ da chapa 

composta pela governadora Fá-
tima Bezerra e o presidente esta-
dual do MDB, deputado Walter 
Alves. Ele disse ainda que teria 
um encontro com o pré-candi-
dato ao Senado pelo PSB na noi-
te desta quinta-feira 26, para ou-
vir o que o pessebista teria a fa-
lar. “Vamos ouvir o projeto que 
soma mais ao Estado e escolher-
mos a que acharmos a correta”, 
finalizou.

‘Quem trabalhar pelo RN, é quem deve ter o apoio’, diz

Republicanos no RN deve fechar 
apoio a Fátima e Rafael Motta

“Isso é consequência de 
uma estratégia de regiona-
lização da nominata, que 

tem representatividade em cada 
um dos pontos do Estado”, co-
memorou o presidente do Repu-
blicanos no Rio Grande do Norte, 
diretor nacional da legenda Vic-
tor Hugo, ao comentar a presen-
ça de quatro nomes da nominata 
do partido para a Câmara Fede-
ral entre os mais citados em pes-
quisas de intenção de votos pro-
porcionais no Estado. Entre os 
nomes, estão o ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
RN Jaime Calado; a ex-deputada 
estadual Márcia Maia; o vice-pre-
feito de Mossoró Fernandinho 
das Padarias e o do próprio Victor 
Hugo, que assumiu pela segunda 
vez a presidência do Republica-
nos no Estado no fim de março.

Para ele, o fato deve ser come-
morado, pois representa a acei-
tação da população potiguar ao 
projeto proposto pela legenda, 
que espera fazer, no mínimo, um 
deputado federal nas eleições de 
outubro próximo. “É uma articu-
lação que foi pensada para que 

Presidente da 
legenda afirmou 

que diálogos estão 
avançados com 

gestora petista 
e Rafael foi o 

único postulante 
ao Senado que 

procurou o partido 
até o momento

todos tenham o mesmo interes-
se de buscar voto a voto. Porque, 
quando há uma desigualdade 
muito grande, há desestímulo. 
Quanto às convenções, minha 
expectativa é fazer, no mínimo, 
um deputado federal. Nosso pro-
jeto é chegar a 165 mil votos, po-
dendo chegar até 215 mil votos, 
disse, em entrevista à rádio 96 
FM.

Victor Hugo falou sobre as 
perspectivas do Republicanos do 
Rio Grande do Norte para as elei-
ções deste ano e afirmou que a 
nominata do partido para a Câ-

mara Federal é pequena, mas 
coesa dentro da estratégia de re-
gionalização e segmentação das 
siglas partidárias, com nomes de 
lideranças políticas de peso den-
tro do Estado.

Ele assumiu, pela segunda 
vez, a presidência do diretório es-
tadual do Republicanos no fim 
de março passado, com a saída 
do ex-presidente e ex-pré-candi-
dato ao governo do Estado, depu-
tado federal Benes Leocádio, atu-
almente filiado ao União Brasil 
(UB). E contou que teve um cur-
tíssimo intervalo de tempo para 

construir uma nominata consis-
tente para a Câmara Federal, que 
é o foco do partido no Rio Grande 
do Norte.

“Assumi o partido faltando 
cinco dias para fechar a janela 
partidária e foi um desafio extre-
mo. Convidei o ex-secretário Jai-
me Calado, a ex-deputada Márcia 
Maia e o vice-prefeito de Mos-
soró Fernandinho das Padarias, 
também alguns nomes que Ca-
lado trouxe, a exemplo de Adão 
Eridan, entre outros. Não foi fácil, 
mas conseguimos”, afirmou.

Ele comemorou ainda os 

bons resultados obtidos em sua 
primeira gestão à frente do Re-
publicanos no Estado, iniciada 
em 2015. “Estou na política par-
tidária desde os 19 anos e quan-
do assumi a presidência do dire-
tório estadual do Republicanos, 
fizemos o partido crescer 430% 
naquele cenário. Saímos de ze-
ro prefeitos para quatro no Rio 
Grande do Norte, incluindo (Ro-
sano) Taveira, de Parnamirim, em 
sua primeira eleição; de zero para 
quatro vice-prefeitos e de três ve-
readores para 89 parlamentares”, 
relembrou.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política
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José Dias pede liberação 
de verbas de emendas 
parlamentares ao Estado

Cobrança pública

Opositor ferrenho da ges-
tão da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT), o depu-

tado estadual José Dias (PSDB) 
subiu o tom e cobrou o repasse 
de recursos previstos pela Cons-
tituição para municípios do Rio 
Grande do Norte, bem como a li-
beração de verbas para as emen-
das parlamentares do seu man-
dato referentes ao de 2019. As 
cobranças públicas foram feitas 
pelo parlamentar durante o pro-
nunciamento desta quinta-feira 
26, no plenário da Assembleia 
Legislativa.

“O dinheiro que está entrando 

nos cofres do Estado está servin-
do para o mensalão do Rio Gran-
de do Norte”, afirmou o veterano 
parlamentar, denunciando um 
possível esquema de desvio de 
dinheiro público organizado por 
membros do Partido dos Traba-
lhadores (PT) no Estado. Esta é 
a segunda “denúncia” feita pela 
oposição à governadora. A pri-
meira ocorreu na semana passa-
da, quando o deputado estadual 
Nelter Queiroz disse que Fátima 
“tem tentado silenciar promoto-
res do Ministério Público Estadu-
al (MPRN) com a promessa de in-
dicação para uma vaga no Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN)”.

“Faço um apelo à professora, 
que nunca foi e que hoje, infeliz-
mente, desgoverna o Rio Gran-
de do Norte, que veja a transfe-
rência de recursos para a área da 
saúde pública. Quero deixar claro 
que municípios como Macaíba, 
Guamaré, Santo Antônio, Afonso 
Bezerra e outros são administra-
dos por prefeitos que não tenho 
qualquer relação, mas sei que os 
recursos não estão chegando lá. 
Foi solicitado R$ 100 mil para a 
Catedral e, nem à Nossa Senho-
ra, a governadora Fátima Bezer-

ra atende. Isso é gravíssimo”, las-
timou.

Segundo José Dias, o presi-
dente da República Jair Bolsona-
ro (PL) cumpre com o que está 
escrito na Constituição, ao en-
viar dinheiro para o RN, mas a 
gestora descumpre a Carta Mag-
na ao não realizar o repasse das 
verbas públicas que são devidas 
aos municípios. E reforçou o pe-
dido de liberação de suas emen-
das, que segundo ele, ainda não 
foram liberadas.

Na avaliação dele, o governo 
do Estado aumentou a sua ar-
recadação, mas os recursos não 
estão beneficiando o povo. “Eu 
digo mais: além das transferên-
cias do pré-sal, no primeiro tri-
mestre deste ano, a arrecadação 
aumentou em aproximadamen-
te em R$ 500 milhões. Como isso 
aconteceu? Com a inflação, devi-
do ao aumento do combustível e 
da energia. E esse dinheiro deve-
ria ir para o povo, mas não está 
indo”, reprovou.

“A gestão é péssima, o gover-
no é péssimo, e acredito que há 
uma causa estranha, que poderia 
até ser atribuída a uma ‘genética 
política’, caso existisse tal condi-

ção na ciência: o DNA do partido 
da governadora foi corrompido 
ao tentar colocar em prática seus 
ideais fantasiosos de outrora. O 
PT já se mostrou incapaz de bem 
gerenciar o que é do povo, a não 
ser pelo proselitismo político, pe-
la mera politicagem”, enfatizou.

José Dias afirmou que a ges-
tão petista tem, aos poucos, 
desmanchado importantes 
obras de cunho social conquis-
tadas ao longo dos anos e que, 
apesar de registrar índices satis-
fatórios de arrecadação tributá-
ria, parece não saber o que fazer 
para garantir uma eficaz apli-
cação de recursos públicos em 
áreas que realmente necessitam 
de investimento.

“Acho que o governo está 
mostrando a sua verdadeira ca-
ra, se desmanchando por com-
pleto e sem uma única obra real-
mente importante, que melhore 
a vida da população. Vejo pro-
gramas sociais sendo destruídos, 
como o restaurante popular que 
teve seu potencial reduzido, ain-
da mais numa época como essa, 
em que as pessoas estão passan-
do fome por causa da pande-
mia”, finalizou.

Álvaro apresenta projetos exitosos 
de Natal em evento internacional
Evento propõe diálogo propositivo sobre os grandes desafios vivenciados pelos gestores municipais dos países latio-americanos

“Compartilhamos o case 
de sucesso da nossa ci-
dade”, afirmou o prefei-

to de Natal, Álvaro Dias (PSDB), 
ao comentar sua participação no 
Smart City Business Brazil Con-
gress 2022, que reúne empresas, 
startups, especialistas e represen-
tantes do poder público para ge-
rar um diálogo propositivo sobre 
questões que desafiam os gesto-
res municipais, em São Paulo.

Durante o evento, ele tam-
bém falou sobre as potencialida-
des da Capital do Estado como 
um importante polo turístico da 
região Nordeste e as experiências 
de sua gestão que contribuem 
para o desenvolvimento de uma 
“cidade inteligente”.

“Os exemplos exitosos de Na-
tal ganharam destaque, como as 
inovações no novo Plano Diretor 
e projetos na área do Empreen-
dedorismo e da Desburocrati-
zação, como os Centros de Em-
preendedorismo e os alvarás de 
funcionamento que liberamos 
em até 28 segundos pela inter-

net. Foram citados ainda, a Rede 
Sim e o portal Directa, que inte-
gra todas as secretarias de Natal, 
além de investimentos em uma 
“Cidade para Pessoas”, experiên-
cias com arborização, resiliência 
urbana e desenvolvimento sus-
tentável”, disse.

Álvaro Dias também falou 
sobre a importância da partici-
pação no evento e destacou sua 
felicidade em ter sido convida-
do para ser palestrante durante 
o evento e a excelente oportu-
nidade para aproveitar a troca 
de experiências, informações e 
conhecimento com os demais 
participantes do congresso, um 
dos mais importantes da Amé-
rica Latina para o desenvolvi-
mento das cidades inteligentes 
no continente.

 “Ser prefeito é sempre uma 
tarefa árdua, cabe ao gestor lide-
rar, coordenar e gerir a munici-
palidade. Cada cidade tem suas 
características próprias e cada 
gestor tem bons exemplos que 
podem servir de inspiração para 
outros gestores. Então, fico muito 
feliz pelo convite para participar 
da Smart City, como palestrante e 
pela oportunidade de aproveitar 
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a troca de experiência e conhe-
cimento com os demais partici-
pantes”, afirmou.

O chefe do executivo natalen-
se ainda enfatizou a iniciativa de 
integração dos sistemas das se-
cretarias municipais de Planeja-

mento, Meio Ambiente e Urba-
nismo, Vigilância Sanitária e Tri-
butação. Com isso, facilitando os 
processos de abertura e licencia-
mento das empresas de peque-
no porte, visando à simplificação, 
registro e regularização destas. 

“Agora todas as principais exigên-
cias estão concentradas no portal 
RedeSim, inserido no portal Di-
recta da Prefeitura de Natal, e ho-
je é possível obter um deferimen-
to de pedidos diversos em até 28 
segundos”, finalizou. 
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Álvaro: “Compartilhamos o case de sucesso da nossa cidade. Os exemplos exitosos de Natal ganharam destaque”
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Victor: “É uma articulação que foi pensada para que todos tenham o mesmo interesse de buscar voto a voto. Minha expectativa é fazer um deputado federal”

Sobre o fato de o diretório na-
cional apoiar a reeleição do pre-
sidente da República Jair Messias 
Bolsonaro (PL) e, no Rio Grande 
do Norte, a reeleição da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), duas 
forças políticas antagônicas, Vic-
tor Hugo se disse muito pragmá-
tico e citou duas ocasiões em que 
necessitou de ajuda do governo 
federal e do governo estadual e 
foi bem atendido em ambas as 

iniciativas.
“Eu, como presidente e repre-

sentante de políticas públicas, te-
nho, do ponto de vista estratégi-
co, pessoas que me agregam tra-
balho. O que eu vejo? Vejo que há 
um extremismo no Brasil. Não 
estou atrás de cargo comissiona-
do, nem espaço no poder públi-
co. Quem me ajudar a trabalhar 
pela população, não só o seg-
mento pesqueiro, e sim pela po-

pulação do Rio Grande do Norte, 
é quem deve ter o apoio do parti-
do político em questão”, afirmou.

Ele também afirmou que há 
conversas avançadas com Fátima 
Bezerra e, para o cargo de sena-
dor, o partido está receptivo para 
conversas. “Conversamos há bas-
tante tempo com a governado-
ra. É a candidata majoritária que 
mais dialoga com o Republica-
nos. Ouvimos a proposta dela e, 

hoje, tem essa nova pré-candida-
tura, que é a do amigo parlamen-
tar Rafael Motta e estamos aber-
tos a conversar o que for melhor 
para o Estado do Rio Grande do 
Norte, estamos à disposição pa-
ra somar com esse projeto”, afir-
mou, em entrevista à 94 FM.

Victor disse ainda não ter 
conversado com Carlos Eduardo 
Alves (PDT), até o momento o 
pré-candidato ‘oficial’ da chapa 

composta pela governadora Fá-
tima Bezerra e o presidente esta-
dual do MDB, deputado Walter 
Alves. Ele disse ainda que teria 
um encontro com o pré-candi-
dato ao Senado pelo PSB na noi-
te desta quinta-feira 26, para ou-
vir o que o pessebista teria a fa-
lar. “Vamos ouvir o projeto que 
soma mais ao Estado e escolher-
mos a que acharmos a correta”, 
finalizou.

‘Quem trabalhar pelo RN, é quem deve ter o apoio’, diz

Republicanos no RN deve fechar 
apoio a Fátima e Rafael Motta

“Isso é consequência de 
uma estratégia de regiona-
lização da nominata, que 

tem representatividade em cada 
um dos pontos do Estado”, co-
memorou o presidente do Repu-
blicanos no Rio Grande do Norte, 
diretor nacional da legenda Vic-
tor Hugo, ao comentar a presen-
ça de quatro nomes da nominata 
do partido para a Câmara Fede-
ral entre os mais citados em pes-
quisas de intenção de votos pro-
porcionais no Estado. Entre os 
nomes, estão o ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
RN Jaime Calado; a ex-deputada 
estadual Márcia Maia; o vice-pre-
feito de Mossoró Fernandinho 
das Padarias e o do próprio Victor 
Hugo, que assumiu pela segunda 
vez a presidência do Republica-
nos no Estado no fim de março.

Para ele, o fato deve ser come-
morado, pois representa a acei-
tação da população potiguar ao 
projeto proposto pela legenda, 
que espera fazer, no mínimo, um 
deputado federal nas eleições de 
outubro próximo. “É uma articu-
lação que foi pensada para que 

Presidente da 
legenda afirmou 

que diálogos estão 
avançados com 

gestora petista 
e Rafael foi o 

único postulante 
ao Senado que 

procurou o partido 
até o momento

todos tenham o mesmo interes-
se de buscar voto a voto. Porque, 
quando há uma desigualdade 
muito grande, há desestímulo. 
Quanto às convenções, minha 
expectativa é fazer, no mínimo, 
um deputado federal. Nosso pro-
jeto é chegar a 165 mil votos, po-
dendo chegar até 215 mil votos, 
disse, em entrevista à rádio 96 
FM.

Victor Hugo falou sobre as 
perspectivas do Republicanos do 
Rio Grande do Norte para as elei-
ções deste ano e afirmou que a 
nominata do partido para a Câ-

mara Federal é pequena, mas 
coesa dentro da estratégia de re-
gionalização e segmentação das 
siglas partidárias, com nomes de 
lideranças políticas de peso den-
tro do Estado.

Ele assumiu, pela segunda 
vez, a presidência do diretório es-
tadual do Republicanos no fim 
de março passado, com a saída 
do ex-presidente e ex-pré-candi-
dato ao governo do Estado, depu-
tado federal Benes Leocádio, atu-
almente filiado ao União Brasil 
(UB). E contou que teve um cur-
tíssimo intervalo de tempo para 

construir uma nominata consis-
tente para a Câmara Federal, que 
é o foco do partido no Rio Grande 
do Norte.

“Assumi o partido faltando 
cinco dias para fechar a janela 
partidária e foi um desafio extre-
mo. Convidei o ex-secretário Jai-
me Calado, a ex-deputada Márcia 
Maia e o vice-prefeito de Mos-
soró Fernandinho das Padarias, 
também alguns nomes que Ca-
lado trouxe, a exemplo de Adão 
Eridan, entre outros. Não foi fácil, 
mas conseguimos”, afirmou.

Ele comemorou ainda os 

bons resultados obtidos em sua 
primeira gestão à frente do Re-
publicanos no Estado, iniciada 
em 2015. “Estou na política par-
tidária desde os 19 anos e quan-
do assumi a presidência do dire-
tório estadual do Republicanos, 
fizemos o partido crescer 430% 
naquele cenário. Saímos de ze-
ro prefeitos para quatro no Rio 
Grande do Norte, incluindo (Ro-
sano) Taveira, de Parnamirim, em 
sua primeira eleição; de zero para 
quatro vice-prefeitos e de três ve-
readores para 89 parlamentares”, 
relembrou.

Alessandra Bernardo
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Direto da Redação

O Rio Grande do Norte terá uma perda de R$ 
900 milhões por ano em suas receitas caso 
seja aprovado também no Senado o proje-

to de lei complementar que limita a 17% a alíquo-
ta de ICMS cobrada pelos governos estaduais sobre 
os segmentos de combustíveis, energia elétrica e te-
lecomunicações. A projeção é do Comitê Nacional 
dos Secretários de Fazenda (Comsefaz), que é con-
tra a proposta.

Atualmente, o Estado cobra 25% sobre o setor de 
energia, 28% sobre telecomunicações e até 29% sobre 
combustíveis. A proposta que está em discussão no 
Congresso Nacional limita a cobrança a 17%, enten-
dendo que os segmentos são essenciais à sociedade.

Os estados alegam que a mudança na legislação 
pode provocar até R$ 64 bilhões de perda de arre-
cadação. No pior cenário, de alta de 30% dos com-
bustíveis até o fim do ano, a perda de receita subiria 
para R$ 83 bilhões em razão da alíquota de 17% ser 
mais baixa do que as praticadas hoje.

Pelos cálculos dos estados, o congelamento do 
ICMS sobre o preço dos combustíveis, medida ado-
tada desde novembro de 2021, já gerou uma perda 
de R$ 16,1 bilhões, com previsão de alcançar R$ 37 
bilhões até o fim do ano.

Atualmente, o RN cobra 29% de ICMS sobre o 

preço da gasolina, mas a base de cálculo está con-
gelada desde novembro em R$ 6,62/litro, enquan-
to nas bombas o combustível já chegou a R$ 8,19 
em Natal. Com o congelamento, a parcela de ICMS 
arrecadada pelo Estado está congelada em R$ 1,92, 
quando poderia estar em R$ 2,38 por litro.

Com a redução da alíquota para 17%, o Estado 
passaria a recolher, portanto, R$ 1,39, considerando 
o valor de R$ 8,19 por litro. A parcela recolhida pelos 
estados representa R$ 0,53 de redução em relação 
ao valor de ICMS cobrado atualmente.

Em abril, o Estado recolheu R$ 116 milhões de 
ICMS cobrado sobre o setor de combustíveis.

Impacto bilionário

FORMALIDADES. Partiu da 
governadora Fátima Bezerra 
(PT) a decisão de cancelar o re-
cebimento da diária para ir a São 
Paulo na semana passada, no 
mesmo dia do casamento do ex-
-presidente Lula. Ainda na capi-
tal paulista, a governadora abriu 
mão da diária e determinou que 
o secretário-chefe do Gabinete 
Civil, Raimundo Alves, sustasse 
os atos. Raimundo atendeu. Por 
formalidade, é o chefe do Gabi-
nete Civil quem autoriza as diá-
rias, para que Fátima não libere 
recursos para ela própria.

DICA. A deputada estadual 
Isolda Dantas (PT) fez uma su-
gestão ao colega deputado Kelps 
Lima (Solidariedade) na sessão 
de ontem da Assembleia Legis-
lativa. Recomendou a Kelps que, 
além de visitar escolas da rede 
estadual, vá a escolas municipais 
de Mossoró para ver problemas 
da rede municipal de ensino. A 
cidade é administrada por um 
correligionário de Kelps, o pre-
feito Allyson Bezerra.

ÚLTIMA QUE MORRE. O PSOL 
entrou com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) ainda na 
esperança de reaver a elegibili-
dade do ex-deputado estadual 
potiguar Sandro Pimentel, cas-
sado há um ano por erros na 
prestação de contas. O partido 
está se amparando na tese que o 
TSE, mesmo mantendo a cassa-

ção do mandato, não deveria ter 
anulado os votos do parlamen-
tar na última eleição. O partido 
quer que os votos sejam consi-
derados na contabilidade e que 
Sandro possa recuperar os seus 
direitos políticos para disputar a 
próxima eleição.

MIRANTE. Em entrevista on-
tem à 98 FM, o deputado federal 
Beto Rosado (PP) disse que não 
é apenas o ex-ministro Rogé-
rio Marinho que será beneficia-
do com o mirante de Monte das 
Gameleiras que será construído 
com recursos de emendas do or-
çamento secreto supostamente 
liberadas por ele. Citou que ou-
tros políticos têm terrenos na ci-
dade, entre eles a governadora 
Fátima Bezerra.

FAKE NEWS. O governo ne-
gou a informação. Em nota, dis-
se que a governadora não tem 
terreno em Monte das Game-
leiras. “Os bens da governadora 
constam na declaração entregue 
aos órgãos fiscalizadores e ao 
TRE por ocasião da disputa elei-
toral. A declaração do deputado 
é mais uma tentativa de macular 
a honra e a imagem da governa-
dora Fátima Bezerra. A falsa in-
formação é irresponsável e men-
tirosa”, afirmou o governo.

ARBORIZA NATAL. O verea-
dor de Natal Professor Robério 
Paulino (PSOL) vai comemorar 

65 anos no próximo domingo 29. 
Para comemorar, fará no sábado 
28 um mutirão de plantio de ár-
vores pela cidade. A concentra-
ção será no Viveiro da UFRN, por 
trás do CCHLA, às 8h.

APOIOS. Depois do prefeito 
Júlio César Câmara, de Ceará-
-Mirim, ontem o ex-governador 
Robinson Faria recebeu o apoio 
de mais um prefeito na Gran-
de Natal à sua pré-candidatura 
a deputado federal. Foi a vez da 
prefeita Rossane Patriota, de Iel-
mo Marinho, na Grande Natal.

ENCONTRO. Quem visitou 
ontem o Centro Administrati-
vo e teve reunião com a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) foi 
a ex-primeira-dama de Natal e 
atual secretária municipal de 
Mulheres, Andréa Ramalho Al-
ves, esposa do pré-candida-
to ao Senado Carlos Eduardo 
Alves (PDT). Junto com a vi-
ce-prefeita Aíla Cortez (PDT), 
Andréa debateu com a gover-
nadora ações de assistência so-
cial para Vila Paraíso. O encon-
tro é simbólico. Na campanha 
de 2018, quando Carlos Edu-
ardo enfrentou Fátima nas ur-
nas e perdeu, Andréa radicali-
zou. Publicou vídeos nas redes 
sociais em defesa do marido e 
dizendo que, se vencesse a elei-
ção, o PT transformaria o Rio 
Grande do Norte em uma Ve-
nezuela. Hoje, a reconciliação.

Artigo

Tolerância: o que é e para onde vai

V    irtus est in medio. Quem 
dera que, em tempos tão 
difíceis, por vezes dilace-

rantes, levássemos a sério a 
máxima aristotélica de que a 
virtude está no meio. Polari-
za-se na política, polariza-se 
na convivência social. E a arte 
de viver? Arte comporta into-
lerância?

Nos ambientes de hoje, o 
comum é ser intolerante, por 
isso se fala num quase insu-
portável conviver, mesmo 
com os mais próximos e esti-
mados. O bem-querer, de for-
ma abrupta e inimaginável, 
converte-se em malquerer; 
chegamos querendo beijar e 
abraçar, saímos com a vonta-
de de xingar ou esbofetear. 

Po l a r i z a -
-se entre os 
extremos, co-
mo se só hou-
vesse o pre-
to e o branco. 
Nada contra 
tais cores, mas 
não soa razo-
ável blasfemar 
contra aque-
les que gostam 
do marrom 
ou mesmo do 
verde ou do 
vermelho. Ser 
tolerante, ali-
ás, tem a ver 
com gostar da liberdade e ad-
mitir a dos demais.

Numa sociedade em rede, 
palavras mal colocadas ense-
jam erros de comunicação e, 
num passe de mágica, alas-
tram-se os conflitos, sem bar-
reiras geográficas ou de ou-
tras naturezas, por vezes con-
figurando aquilo que, quan-
do criança, chamávamos de 
telefone sem fio. A informa-
ção vai se distorcendo a pon-
to de, ao final, não guardar a 
menor relação com a primei-
ra e fiel.

Ditados populares não 
falham e dizem que em re-
ligião, política e futebol é 
melhor não discutir, pois o 

consenso é utópico. Por não 
seguir tal conselho, grupos 
familiares em redes sociais 
vêm se transformando em 
campos de guerra, ensejan-
do duelos inimagináveis e 
não menos devastadores. 
A polarização que o mun-
do vivencia, mais aqui, me-
nos acolá, faz com que reu-
niões, presenciais ou não 
presenciais, transformem-
-se em moedores de amiza-
des e bem-quereres, em tese, 
construídos sobre rocha.

São diversas as formas de 
encarar a tolerância. Numa 
visão de conformismo, “apri-
morar a paciência requer al-
guém que nos faça mal e nos 
permita praticar a tolerância” 

(Dalai Lama). 
Quem busca 
guia na fé, “a 
tolerância é a 
melhor das re-
ligiões” (Victor 
Hugo). É cer-
to que é sábio 
tolerar, con-
sequência da 
sabedoria. A 
questão é, co-
mo tolerar os 
intolerantes? 
“Usar as lágri-
mas para irri-
gar a tolerân-
cia” (Augusto 

Cury)? 
O ponto de partida pa-

ra cultivar a tolerância é ter 
a consistente certeza de sua 
insuficiência – e não falo ape-
nas da intelectual. O ponto 
médio é optar por duas ver-
dades: ninguém é feliz por 
completo e “é impossível ser 
feliz sozinho”. O ponto culmi-
nante é ter firmeza espiritual 
e  não assenhorar-se da razão. 
Que fique a ressalva final; ser 
tolerante não significa não 
defender as suas convicções 
com unhas e dentes, mas 
desde que necessário e em 
ambiência de paz e harmo-
nia, de crescimento e evolu-
ção. Aliás, para que vivemos?

BENTO HERCULANO
bhdneto@gmail.com

Bento Herculano Duarte Neto é desembargador, professor titu-
lar da UFRN e doutor em Direito (PUC-SP).

 “Nos ambientes 
de hoje, o comum 
é ser intolerante, 
por isso se fala num 
quase insuportável 
conviver, mesmo 
com os mais 
próximos e 
estimados”
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‘Bolsonaro tirou recursos do Auxílio 
Brasil para pagar centrão’, diz Natália

Deputada federal 
aciona MPF para 

investigar compra 
de tratores pelo 

Ministério da 
Cidadania

O senador Jean Paul Prates 
(PT) declarou, em pronuncia-
mento no Senado Federal, que 
o governo federal age inten-
cionalmente ao não apresen-
tar uma proposta de política de 
preços para os combustíveis. 
“Eu acho que é um desinteresse 
voluntário, proposital. Se o pre-
sidente [Bolsonaro] alega que 
não controla a Petrobras e pro-
põe, como solução, que se pri-
vatize a empresa, ora, que lógi-

ca é essa? Então, a culpa é sem-
pre dos outros neste governo”, 
criticou.

Jean Paul também disse que: 
“nós estamos reduzindo a Petro-
bras tremendamente, em termos 
de ativos, para ter lucros tempo-
rários, enganosos, e distribuir es-
ses lucros, quando dizíamos, há 
pouco tempo, que era para recu-
perar a empresa. E tudo isso está 
por trás desse processo do preço 
de combustível”.

Para ele, o presidente mas-
cara a questão dos combustí-
veis para fazer de conta aos elei-
tores que está trabalhando pa-
ra baixar os preços. “Não está, e 
nem quer fazer nada. A equipe 
econômica não quer usar as re-
ceitas extraordinárias com o pe-
tróleo alto para mitigar os pre-
ços internos. Essa troca teatral 
(constantes mudanças de pre-
sidente da Petrobras) traz da-
nos irreparáveis à imagem da 

Petrobras, que enquanto, isso 
tem seus ativos sendo vendidos, 
lucra sem méritos administra-
tivos e distribui tudo a poucos 
acionistas preferenciais em de-
trimento da economia e do po-
vo brasileiro”, alertou.

Jean Paul Prates argumentou 
que não adianta trocar o presi-
dente da Petrobras ou criar atri-
to com os governadores quando 
o problema está na mão de Bol-
sonaro. “Ele se esconde do dever 

de mudar a política de Preço de 
Paridade de Importação (PPI). 
É um absurdo um país autossu-
ficiente abrir mão dessa vanta-
gem estratégica em relação ao 
mercado global. Bolsonaro se 
exime de suas responsabilida-
des, simula ataques à Petrobras, 
diminui e desmoraliza a empre-
sa”, argumentou o petista, ques-
tionando o fato do presidente da 
República não se reunir com go-
vernadores.

Jean: Governo não propõe política de preços de combustíveis

O Governo Federal, por meio 
do Ministério da Cidada-
nia, retirou R$ 89,8 mi-

lhões que seriam direcionados 
para amenizar o impacto da Co-
vid-19 em comunidades em si-
tuação de vulnerabilidade e en-
caminhou para compra de 247 
equipamentos agrícolas. Suspei-
tando de irregularidades, a de-
putada federal Natália Bonavides 
(PT) acionou o Ministério Públi-
co Federal (MPF) para que uma 
investigação seja instaurada para 
averiguar esse desvio de recursos 
públicos.

“Bolsonaro retirou recursos 

do auxílio Brasil para pagar o cen-
trão. Dinheiro que deveria ir para 
famílias em situação de vulnera-

bilidade. É inadmissível que a po-
pulação mais pobre siga pagando 
a conta desse governo. Já não bas-

tasse o orçamento secreto, agora 
a assinatura vem do próprio go-
verno federal. Acionamos o MPF 

A aquisição dos 247 tratores, por meio do Ministério da Cidadania, desconsiderou a condicionante do TCU

e esperamos que uma apuração 
seja feita”, pontuou.

Em junho de 2021, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) auto-
rizou o uso de sobras orçamen-
tárias resultantes da transição do 
Programa Bolsa Família para o 
Auxílio Brasil, mas esse uso deve 
ser exclusivamente para custeios 
ligados ao combate aos efeitos 
da Covid-19, na intenção de mi-
tigar o impacto da pandemia na 
vida das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. A compra 
dos 247 tratores desconsiderou a 
condicionante do TCU.

Na denúncia, Bonavides pon-
tua também que um dos estados 
mais beneficiados foi a Bahia, onde 
o responsável pela aquisição dos 
equipamentos foi o então ministro 
João Roma, hoje pré-candidato ao 
governo do Estado. “É fundamen-
tal que se investigue a possibilida-
de de relação entre os fatos, como o 
desrespeito à determinação do Tri-
bunal de Contas e a pré-candida-
tura do então ministro ao governo 
da Bahia”, alertou.

Assembleia

‘Ação inócua’, diz Jacó Jácome, sobre 
possibilidade de perder vaga para Psol

O deputado estadual Jacó Já-
come (PSD) classificou co-
mo “inócua e impossível 

de prosperar” a ação que trami-
ta no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e que pode mudar a com-
posição da Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Norte, a 
poucos meses para as eleições 

gerais deste ano, conforme noti-
ciou o AGORA RN na edição des-
ta quinta-feira 26. O parlamentar, 
que assumiu o cargo em março 
de 2021 após a cassação de San-
dro Pimentel (Psol), pode perder 
a vaga para o professor Luís Car-
los Noronha, que em 2018 con-
correu pelo PSOL e teve 7.847 vo-

tos para deputado estadual.
Jacó, por meio da sua assesso-

ria jurídica informou que: “A deci-
são proferida pelo TSE, favorável 
ao deputado Jacó em março de 
2021, foi aplicada a vários estados e 
já se tornou jurisprudencial. A am-
pla maioria do TSE reconheceu o 
novo entendimento de que os vo-

tos conseguidos de forma ilegal de-
vem ser anulados para toda a cha-
pa. Fato que não somente vigora 
no RN, mas sim em todo o país”.

A nota continua afirmando 
que, “a ação movida por alguns 
partidos é inócua e juridicamen-
te impossível de prosperar, ha-
ja visto que toda a corte do TSE 
precisaria ser desautorizada pelo 
plenário do STF (O que não en-
contra base teórica para que is-
so aconteça). Entendemos que a 
veiculação da notícia apenas de-
sinforma e mente insuflado por 
aqueles que não aceitam a justiça 
e as regras eleitorais”.

Por fim, a assessoria jurídica do 
deputado estadual informa que 

Jacó Jácome continua exercendo 
normalmente seu mandato parla-
mentar, além de presidir o diretó-
rio estadual do PSD, com autoriza-
ção eleitoral da justiça para ser can-
didato nas eleições de 2022.

A mudança pode ocorrer co-
mo consequência de decisão do 
STF, caso o relator, o ministro Nu-
nes Marques, siga o parecer da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), referente ao pedido do 
antigo DEM (atual União Brasil) 
e do PSDB para que sejam decla-
radas inconstitucionais todas as 
decisões da Justiça Eleitoral que 
usaram o mesmo argumento uti-
lizado no julgamento do caso de 
Sandro Pimentel. 
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O Rio Grande do Norte terá uma perda de R$ 
900 milhões por ano em suas receitas caso 
seja aprovado também no Senado o proje-

to de lei complementar que limita a 17% a alíquo-
ta de ICMS cobrada pelos governos estaduais sobre 
os segmentos de combustíveis, energia elétrica e te-
lecomunicações. A projeção é do Comitê Nacional 
dos Secretários de Fazenda (Comsefaz), que é con-
tra a proposta.

Atualmente, o Estado cobra 25% sobre o setor de 
energia, 28% sobre telecomunicações e até 29% sobre 
combustíveis. A proposta que está em discussão no 
Congresso Nacional limita a cobrança a 17%, enten-
dendo que os segmentos são essenciais à sociedade.

Os estados alegam que a mudança na legislação 
pode provocar até R$ 64 bilhões de perda de arre-
cadação. No pior cenário, de alta de 30% dos com-
bustíveis até o fim do ano, a perda de receita subiria 
para R$ 83 bilhões em razão da alíquota de 17% ser 
mais baixa do que as praticadas hoje.

Pelos cálculos dos estados, o congelamento do 
ICMS sobre o preço dos combustíveis, medida ado-
tada desde novembro de 2021, já gerou uma perda 
de R$ 16,1 bilhões, com previsão de alcançar R$ 37 
bilhões até o fim do ano.

Atualmente, o RN cobra 29% de ICMS sobre o 

preço da gasolina, mas a base de cálculo está con-
gelada desde novembro em R$ 6,62/litro, enquan-
to nas bombas o combustível já chegou a R$ 8,19 
em Natal. Com o congelamento, a parcela de ICMS 
arrecadada pelo Estado está congelada em R$ 1,92, 
quando poderia estar em R$ 2,38 por litro.

Com a redução da alíquota para 17%, o Estado 
passaria a recolher, portanto, R$ 1,39, considerando 
o valor de R$ 8,19 por litro. A parcela recolhida pelos 
estados representa R$ 0,53 de redução em relação 
ao valor de ICMS cobrado atualmente.

Em abril, o Estado recolheu R$ 116 milhões de 
ICMS cobrado sobre o setor de combustíveis.

Impacto bilionário

FORMALIDADES. Partiu da 
governadora Fátima Bezerra 
(PT) a decisão de cancelar o re-
cebimento da diária para ir a São 
Paulo na semana passada, no 
mesmo dia do casamento do ex-
-presidente Lula. Ainda na capi-
tal paulista, a governadora abriu 
mão da diária e determinou que 
o secretário-chefe do Gabinete 
Civil, Raimundo Alves, sustasse 
os atos. Raimundo atendeu. Por 
formalidade, é o chefe do Gabi-
nete Civil quem autoriza as diá-
rias, para que Fátima não libere 
recursos para ela própria.

DICA. A deputada estadual 
Isolda Dantas (PT) fez uma su-
gestão ao colega deputado Kelps 
Lima (Solidariedade) na sessão 
de ontem da Assembleia Legis-
lativa. Recomendou a Kelps que, 
além de visitar escolas da rede 
estadual, vá a escolas municipais 
de Mossoró para ver problemas 
da rede municipal de ensino. A 
cidade é administrada por um 
correligionário de Kelps, o pre-
feito Allyson Bezerra.

ÚLTIMA QUE MORRE. O PSOL 
entrou com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) ainda na 
esperança de reaver a elegibili-
dade do ex-deputado estadual 
potiguar Sandro Pimentel, cas-
sado há um ano por erros na 
prestação de contas. O partido 
está se amparando na tese que o 
TSE, mesmo mantendo a cassa-

ção do mandato, não deveria ter 
anulado os votos do parlamen-
tar na última eleição. O partido 
quer que os votos sejam consi-
derados na contabilidade e que 
Sandro possa recuperar os seus 
direitos políticos para disputar a 
próxima eleição.

MIRANTE. Em entrevista on-
tem à 98 FM, o deputado federal 
Beto Rosado (PP) disse que não 
é apenas o ex-ministro Rogé-
rio Marinho que será beneficia-
do com o mirante de Monte das 
Gameleiras que será construído 
com recursos de emendas do or-
çamento secreto supostamente 
liberadas por ele. Citou que ou-
tros políticos têm terrenos na ci-
dade, entre eles a governadora 
Fátima Bezerra.

FAKE NEWS. O governo ne-
gou a informação. Em nota, dis-
se que a governadora não tem 
terreno em Monte das Game-
leiras. “Os bens da governadora 
constam na declaração entregue 
aos órgãos fiscalizadores e ao 
TRE por ocasião da disputa elei-
toral. A declaração do deputado 
é mais uma tentativa de macular 
a honra e a imagem da governa-
dora Fátima Bezerra. A falsa in-
formação é irresponsável e men-
tirosa”, afirmou o governo.

ARBORIZA NATAL. O verea-
dor de Natal Professor Robério 
Paulino (PSOL) vai comemorar 

65 anos no próximo domingo 29. 
Para comemorar, fará no sábado 
28 um mutirão de plantio de ár-
vores pela cidade. A concentra-
ção será no Viveiro da UFRN, por 
trás do CCHLA, às 8h.

APOIOS. Depois do prefeito 
Júlio César Câmara, de Ceará-
-Mirim, ontem o ex-governador 
Robinson Faria recebeu o apoio 
de mais um prefeito na Gran-
de Natal à sua pré-candidatura 
a deputado federal. Foi a vez da 
prefeita Rossane Patriota, de Iel-
mo Marinho, na Grande Natal.

ENCONTRO. Quem visitou 
ontem o Centro Administrati-
vo e teve reunião com a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) foi 
a ex-primeira-dama de Natal e 
atual secretária municipal de 
Mulheres, Andréa Ramalho Al-
ves, esposa do pré-candida-
to ao Senado Carlos Eduardo 
Alves (PDT). Junto com a vi-
ce-prefeita Aíla Cortez (PDT), 
Andréa debateu com a gover-
nadora ações de assistência so-
cial para Vila Paraíso. O encon-
tro é simbólico. Na campanha 
de 2018, quando Carlos Edu-
ardo enfrentou Fátima nas ur-
nas e perdeu, Andréa radicali-
zou. Publicou vídeos nas redes 
sociais em defesa do marido e 
dizendo que, se vencesse a elei-
ção, o PT transformaria o Rio 
Grande do Norte em uma Ve-
nezuela. Hoje, a reconciliação.

Artigo

Tolerância: o que é e para onde vai

V    irtus est in medio. Quem 
dera que, em tempos tão 
difíceis, por vezes dilace-

rantes, levássemos a sério a 
máxima aristotélica de que a 
virtude está no meio. Polari-
za-se na política, polariza-se 
na convivência social. E a arte 
de viver? Arte comporta into-
lerância?

Nos ambientes de hoje, o 
comum é ser intolerante, por 
isso se fala num quase insu-
portável conviver, mesmo 
com os mais próximos e esti-
mados. O bem-querer, de for-
ma abrupta e inimaginável, 
converte-se em malquerer; 
chegamos querendo beijar e 
abraçar, saímos com a vonta-
de de xingar ou esbofetear. 

Po l a r i z a -
-se entre os 
extremos, co-
mo se só hou-
vesse o pre-
to e o branco. 
Nada contra 
tais cores, mas 
não soa razo-
ável blasfemar 
contra aque-
les que gostam 
do marrom 
ou mesmo do 
verde ou do 
vermelho. Ser 
tolerante, ali-
ás, tem a ver 
com gostar da liberdade e ad-
mitir a dos demais.

Numa sociedade em rede, 
palavras mal colocadas ense-
jam erros de comunicação e, 
num passe de mágica, alas-
tram-se os conflitos, sem bar-
reiras geográficas ou de ou-
tras naturezas, por vezes con-
figurando aquilo que, quan-
do criança, chamávamos de 
telefone sem fio. A informa-
ção vai se distorcendo a pon-
to de, ao final, não guardar a 
menor relação com a primei-
ra e fiel.

Ditados populares não 
falham e dizem que em re-
ligião, política e futebol é 
melhor não discutir, pois o 

consenso é utópico. Por não 
seguir tal conselho, grupos 
familiares em redes sociais 
vêm se transformando em 
campos de guerra, ensejan-
do duelos inimagináveis e 
não menos devastadores. 
A polarização que o mun-
do vivencia, mais aqui, me-
nos acolá, faz com que reu-
niões, presenciais ou não 
presenciais, transformem-
-se em moedores de amiza-
des e bem-quereres, em tese, 
construídos sobre rocha.

São diversas as formas de 
encarar a tolerância. Numa 
visão de conformismo, “apri-
morar a paciência requer al-
guém que nos faça mal e nos 
permita praticar a tolerância” 

(Dalai Lama). 
Quem busca 
guia na fé, “a 
tolerância é a 
melhor das re-
ligiões” (Victor 
Hugo). É cer-
to que é sábio 
tolerar, con-
sequência da 
sabedoria. A 
questão é, co-
mo tolerar os 
intolerantes? 
“Usar as lágri-
mas para irri-
gar a tolerân-
cia” (Augusto 

Cury)? 
O ponto de partida pa-

ra cultivar a tolerância é ter 
a consistente certeza de sua 
insuficiência – e não falo ape-
nas da intelectual. O ponto 
médio é optar por duas ver-
dades: ninguém é feliz por 
completo e “é impossível ser 
feliz sozinho”. O ponto culmi-
nante é ter firmeza espiritual 
e  não assenhorar-se da razão. 
Que fique a ressalva final; ser 
tolerante não significa não 
defender as suas convicções 
com unhas e dentes, mas 
desde que necessário e em 
ambiência de paz e harmo-
nia, de crescimento e evolu-
ção. Aliás, para que vivemos?

BENTO HERCULANO
bhdneto@gmail.com

Bento Herculano Duarte Neto é desembargador, professor titu-
lar da UFRN e doutor em Direito (PUC-SP).
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‘Bolsonaro tirou recursos do Auxílio 
Brasil para pagar centrão’, diz Natália

Deputada federal 
aciona MPF para 

investigar compra 
de tratores pelo 

Ministério da 
Cidadania

O senador Jean Paul Prates 
(PT) declarou, em pronuncia-
mento no Senado Federal, que 
o governo federal age inten-
cionalmente ao não apresen-
tar uma proposta de política de 
preços para os combustíveis. 
“Eu acho que é um desinteresse 
voluntário, proposital. Se o pre-
sidente [Bolsonaro] alega que 
não controla a Petrobras e pro-
põe, como solução, que se pri-
vatize a empresa, ora, que lógi-

ca é essa? Então, a culpa é sem-
pre dos outros neste governo”, 
criticou.

Jean Paul também disse que: 
“nós estamos reduzindo a Petro-
bras tremendamente, em termos 
de ativos, para ter lucros tempo-
rários, enganosos, e distribuir es-
ses lucros, quando dizíamos, há 
pouco tempo, que era para recu-
perar a empresa. E tudo isso está 
por trás desse processo do preço 
de combustível”.

Para ele, o presidente mas-
cara a questão dos combustí-
veis para fazer de conta aos elei-
tores que está trabalhando pa-
ra baixar os preços. “Não está, e 
nem quer fazer nada. A equipe 
econômica não quer usar as re-
ceitas extraordinárias com o pe-
tróleo alto para mitigar os pre-
ços internos. Essa troca teatral 
(constantes mudanças de pre-
sidente da Petrobras) traz da-
nos irreparáveis à imagem da 

Petrobras, que enquanto, isso 
tem seus ativos sendo vendidos, 
lucra sem méritos administra-
tivos e distribui tudo a poucos 
acionistas preferenciais em de-
trimento da economia e do po-
vo brasileiro”, alertou.

Jean Paul Prates argumentou 
que não adianta trocar o presi-
dente da Petrobras ou criar atri-
to com os governadores quando 
o problema está na mão de Bol-
sonaro. “Ele se esconde do dever 

de mudar a política de Preço de 
Paridade de Importação (PPI). 
É um absurdo um país autossu-
ficiente abrir mão dessa vanta-
gem estratégica em relação ao 
mercado global. Bolsonaro se 
exime de suas responsabilida-
des, simula ataques à Petrobras, 
diminui e desmoraliza a empre-
sa”, argumentou o petista, ques-
tionando o fato do presidente da 
República não se reunir com go-
vernadores.

Jean: Governo não propõe política de preços de combustíveis

O Governo Federal, por meio 
do Ministério da Cidada-
nia, retirou R$ 89,8 mi-

lhões que seriam direcionados 
para amenizar o impacto da Co-
vid-19 em comunidades em si-
tuação de vulnerabilidade e en-
caminhou para compra de 247 
equipamentos agrícolas. Suspei-
tando de irregularidades, a de-
putada federal Natália Bonavides 
(PT) acionou o Ministério Públi-
co Federal (MPF) para que uma 
investigação seja instaurada para 
averiguar esse desvio de recursos 
públicos.

“Bolsonaro retirou recursos 

do auxílio Brasil para pagar o cen-
trão. Dinheiro que deveria ir para 
famílias em situação de vulnera-

bilidade. É inadmissível que a po-
pulação mais pobre siga pagando 
a conta desse governo. Já não bas-

tasse o orçamento secreto, agora 
a assinatura vem do próprio go-
verno federal. Acionamos o MPF 

A aquisição dos 247 tratores, por meio do Ministério da Cidadania, desconsiderou a condicionante do TCU

e esperamos que uma apuração 
seja feita”, pontuou.

Em junho de 2021, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) auto-
rizou o uso de sobras orçamen-
tárias resultantes da transição do 
Programa Bolsa Família para o 
Auxílio Brasil, mas esse uso deve 
ser exclusivamente para custeios 
ligados ao combate aos efeitos 
da Covid-19, na intenção de mi-
tigar o impacto da pandemia na 
vida das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. A compra 
dos 247 tratores desconsiderou a 
condicionante do TCU.

Na denúncia, Bonavides pon-
tua também que um dos estados 
mais beneficiados foi a Bahia, onde 
o responsável pela aquisição dos 
equipamentos foi o então ministro 
João Roma, hoje pré-candidato ao 
governo do Estado. “É fundamen-
tal que se investigue a possibilida-
de de relação entre os fatos, como o 
desrespeito à determinação do Tri-
bunal de Contas e a pré-candida-
tura do então ministro ao governo 
da Bahia”, alertou.

Assembleia

‘Ação inócua’, diz Jacó Jácome, sobre 
possibilidade de perder vaga para Psol

O deputado estadual Jacó Já-
come (PSD) classificou co-
mo “inócua e impossível 

de prosperar” a ação que trami-
ta no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e que pode mudar a com-
posição da Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Norte, a 
poucos meses para as eleições 

gerais deste ano, conforme noti-
ciou o AGORA RN na edição des-
ta quinta-feira 26. O parlamentar, 
que assumiu o cargo em março 
de 2021 após a cassação de San-
dro Pimentel (Psol), pode perder 
a vaga para o professor Luís Car-
los Noronha, que em 2018 con-
correu pelo PSOL e teve 7.847 vo-

tos para deputado estadual.
Jacó, por meio da sua assesso-

ria jurídica informou que: “A deci-
são proferida pelo TSE, favorável 
ao deputado Jacó em março de 
2021, foi aplicada a vários estados e 
já se tornou jurisprudencial. A am-
pla maioria do TSE reconheceu o 
novo entendimento de que os vo-

tos conseguidos de forma ilegal de-
vem ser anulados para toda a cha-
pa. Fato que não somente vigora 
no RN, mas sim em todo o país”.

A nota continua afirmando 
que, “a ação movida por alguns 
partidos é inócua e juridicamen-
te impossível de prosperar, ha-
ja visto que toda a corte do TSE 
precisaria ser desautorizada pelo 
plenário do STF (O que não en-
contra base teórica para que is-
so aconteça). Entendemos que a 
veiculação da notícia apenas de-
sinforma e mente insuflado por 
aqueles que não aceitam a justiça 
e as regras eleitorais”.

Por fim, a assessoria jurídica do 
deputado estadual informa que 

Jacó Jácome continua exercendo 
normalmente seu mandato parla-
mentar, além de presidir o diretó-
rio estadual do PSD, com autoriza-
ção eleitoral da justiça para ser can-
didato nas eleições de 2022.

A mudança pode ocorrer co-
mo consequência de decisão do 
STF, caso o relator, o ministro Nu-
nes Marques, siga o parecer da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), referente ao pedido do 
antigo DEM (atual União Brasil) 
e do PSDB para que sejam decla-
radas inconstitucionais todas as 
decisões da Justiça Eleitoral que 
usaram o mesmo argumento uti-
lizado no julgamento do caso de 
Sandro Pimentel. 
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‘Minha defesa será Carlos Eduardo 
para o Senado’, diz Francisco do PT
Deputado diz que sigla saberá escolher qual posição seguir, mas ele defenderá manutenção do nome do ex-prefeito 

Sobre a aliança política entre 
PT-MDB no Estado, Francisco do 
PT defendeu a composição e dis-
se que, nas eleições gerais deste 
ano, o que está em questão é a 
continuidade de um projeto de 
reconstrução do Estado. E disse 
que a aliança contribui para for-
talecer ainda mais a chapa lidera-
da pela governadora Fátima Be-
zerra, bem como contribuir com 
a governabilidade em um possí-
vel segundo mandato para con-
tinuar o projeto de reconstrução 
do Rio Grande do Norte.

“Na minha trajetória política, 
já vivenciei essa experiência. Fui 
prefeito do município de Parelhas 
por duas vezes em uma aliança 
do PT, MDB e outros partidos, 
que aliás, foi uma gestão muito 
bem-sucedida. O MDB é um par-
tido importante em razão da sua 
capilaridade política evidenciada 
no número de prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores eleitos, além 
das lideranças políticas espalha-
das por todo o estado”, explicou.

Pré-candidato à reeleição na 
Assembleia Legislativa, Francisco 

do PT explicou que tem percorri-
do os municípios do Estado e que 
iniciou um trabalho de constru-
ção colaborativa e propositiva, 
já tendo percorrido mais de 150 
cidades, cujo foco é conhecer e 
ouvir as pessoas em suas locali-
dades. Ele disse que seu mandato 
é um mandato que nunca se res-
tringiu às paredes do gabinete.

“Tenho tido a honra e o desa-
fio de exercer missões importan-
tes na Assembleia, sou membro 
da mesa diretora e do colegiado 
de líderes, assumi a liderança do 

governo Fátima na Casa, presidi a 
Comissão de Educação e presido 
espaços de debates importantes 
como a Frente Parlamentar e In-
terestadual das Águas e a em De-
fesa das Universidades e dos Ins-
titutos Federais. Apresentamos 
mais de 130 leis, quase mil reque-
rimentos, somos líder na realiza-
ção de audiências públicas”, de-
clarou.

De acordo com o líder do go-
verno, caso seja reeleito, “irá con-
tinuar abraçando múltiplas de-
mandas e inúmeras bandeiras 

que nos chegam através dos mo-
vimentos sociais e sindicais, da 
sociedade civil organizada, e da 
institucionalidade a partir do di-
álogo com gestores e prefeitos. 
Na condição de professor priori-
zamos a pauta de luta em defesa 
da educação, não tirando o foco 
de temas como recursos hídricos, 
agricultura familiar, juventude, 
saúde, assistência social e segu-
rança. Para um possível segundo 
mandato, essas pautas continu-
arão sendo as nossas prioridades 
de atuação”, pontuou.

Parlamentar é pré-candidato à reeleição na Assembleia

Depois do presidente es-
tadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT), Jú-

nior Souto, ter rechaçado a pos-
sibilidade do presidente do PSB 
no RN, deputado federal Rafael 
Motta, ser o pré-candidato ofi-
cial da chapa majoritária gover-
nista, em entrevista exclusiva no 
AGORA RN desta quinta-feira 26, 
chegou a vez do líder do governo 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado esta-
dual Francisco do PT, o preterir. 
Para o parlamentar, o partido sa-
berá decidir soberanamente e de 
forma democrática, qual posi-
ção é a correta, mas ele defende 
a manutenção do nome do pre-
sidente estadual do PDT, Carlos 
Eduardo Alves.   

“Carlos Eduardo é um agen-
te político que, durante parte da 
sua trajetória, esteve alinhado 
aos ideais das forças progressis-
tas. Destaco seu posicionamen-
to contrário ao impeachment da 
presidenta Dilma. Na atuação 
enquanto deputado estadual, de-
fendeu os interesses dos servido-
res públicos e como prefeito, te-
ve êxito em várias áreas. Apesar 
de, em 2018, ter feito uma esco-
lha infeliz ao apoiar Jair Bolsona-
ro, já tendo feito uma autocrítica 
demonstrando arrependimento, 
considero que, na relação com o 
PT e as forças progressistas, exis-
tem mais convergências que di-
vergências”, explicou Francisco 
do PT, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN.

Questionado se acha contra-
ditório o PT caminhar com um 

da presidenta Dilma Rousseff, em 
2016.

“São momentos marcantes, 
relevantes da história que não 
podemos apagar da memória, 
mas estamos vivenciando uma 
outra conjuntura, com uma elei-
ção se avizinhando, o momento 
que o RN e o Brasil atravessam 
exige de nós toda atenção. Por-
tanto, eles têm, dentro de conjun-
turas diferentes, colaborado com 
as forças progressistas do Estado, 
por isso merecem o nosso respei-
to”, ponderou.

A cúpula do PT no Estado se 
reunirá para decidir neste fim de 
semana, em encontro tático, se 
aceita a reiteração, por parte da 
direção do PSB potiguar, sobre 
a possibilidade da indicação do 
nome de Rafael Motta para com-
por a chapa majoritária de Fáti-
ma Bezerra (PT), na condição de 
pré-candidato ao Senado.

Na avaliação do líder do go-
verno, Rafael Motta é um parla-
mentar atuante e tem todo o di-
reito de apresentar seu nome pa-
ra o cargo que desejar. “Contudo, 
algo que considero essencial na 
política é o respeito aos compro-
missos assumidos, através de um 
amplo processo de diálogo rea-
lizado entre pessoas e partidos. 
Portanto, já me posicionei na de-
fesa das conversas em curso com 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Al-
ves”, destacou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

ex-inimigo político, ao invés de 
apoiar Rafael Motta para o Con-
gresso Nacional, Francisco do 
PT disse, se for avaliar os posi-

cionamentos de Rafael, a par-
tir da perspectiva de que Carlos 
Eduardo já se posicionou como 
adversário político do PT, tam-

bém encontrará na trajetória do 
deputado federal momentos de 
divergência com a sigla, quando 
votou favorável ao impeachment 

Francisco: “Eles têm, dentro de 
conjunturas diferentes, colaborado 
com as forças progressistas do 
Estado, por isso merecem o nosso 
respeito”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Vereadores aprovam projeto do Executivo que beneficia servidores da ARSBAN

Câmara de Natal prestigia lançamento do projeto “Ingresso Social”

A Câmara Municipal de Natal apro-
vou, em sessão ordinária, o Projeto de 
Lei n° 265/2022 encaminhado pelo Exe-
cutivo que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos Específicos 
para os cargos de Analistas e Técnicos 
de Regulação da Agência Reguladora de 
Serviços de Saneamento Básico (ARS-
BAN). Apreciado em regime de urgên-
cia, o PL contou com o voto favorável 
de todos os parlamentares presentes no 
plenário”. 

Trata-se de uma medida que bene-
ficia os funcionários efetivos da Agência 
Reguladora de Natal. Aproveito para 
parabenizar aos profissionais pela luta 
bem-sucedida e ao prefeito Álvaro Dias 
que vem tratando os servidores muni-
cipais com respeito”, celebrou o líder 

da bancada governista, vereador Aldo 
Clemente (PSDB). “Era um pleito antigo 
dos funcionários da ARSBAN, uma ca-
tegoria pequena numericamente, mas 
bastante qualificada e necessária para 
a qualidade de vida em nossa cidade. 

O texto chegou neste parlamento to-
talmente consensualizado, em conso-
nância com os interesses da categoria, 
e passou por unanimidade”, pontuou 
pela bancada oposicionista a vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB).

A Câmara de Natal participou da 
solenidade de lançamento do projeto 
“Ingresso Social”. A iniciativa, resulta-
do da parceria entre os clubes ABC e 
América e a Fecomércio/RN, foi cria-
da com a intenção de movimentar o 
comércio e oferecer à população uma 
alternativa de acesso aos jogos dos 
clubes. A proposta da campanha é que 
os ingressos dos jogos sejam adquiri-

dos por lojistas, que poderão repassar 
aos próprios funcionários, bem como 
aos clientes, através de ações promo-
cionais. O presidente da Câmara, ve-
reador Paulinho Freire (União Brasil), 
representou o Legislativo municipal 
no evento e falou sobre a importância 
do projeto. “O futebol sempre foi e se-
rá um vetor para alavancar a econo-
mia e essa parceria com a Fecomércio 

é muito importante, pois vai estimular 
a ida de mais torcedores aos estádios 
através desse convênio. Acho que 
América e ABC têm grande história na 
nossa cidade, existe uma paixão divi-
dida entre os torcedores e com certeza 
essa paixão vai transformar a parceria 
em ganhos para os dois lados, tanto 
para o futebol quanto para o comér-
cio”, declarou. 

DEFESA DO CONSUMIDOR. A Comissão 
de Defesa do Consumidor da Câmara vai 
reforçar a fiscalização do cumprimento de 
duas leis municipais. Uma trata do tempo 
máximo de espera em filas de agências ban-
cárias. A outra exige a contratação de bom-
beiros civis em eventos e empreendimentos 
de grande porte. O presidente da comissão, 
vereador Kleber Fernandes (PSDB), expli-
cou que a constitucionalidade dessas duas 
leis foi questionada, mas julgadas legais pelo 
STF, portanto, precisam ser cumpridas. Nes-
te sentido, a comissão está elaborando um 
cronograma, como visitas às agências ban-
cárias em parceria com o Procon Municipal.

SESSÕES SOLENES. Nesta semana, a Câ-
mara de Natal realizou três Sessões Solenes. 
Por proposição da Frente Parlamentar Evan-
gélica da Casa, presidida pela vereadora Ca-
mila Araújo (União Brasil), foi realizada sole-
nidade pelos 104 anos da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus no Estado do Rio Gran-
de do Norte. Também foi celebrada sessão 
solene em alusão ao Dia Nacional do Defen-
sor Público e da Defensoria Pública, come-
morada em 19 de maio, por proposição da 
vereadora Ana Paula Araújo (SD). Por último, 
foi promovida uma solenidade, por proposi-
ção da vereadora Divaneide Basílio (PT), em 
homenagem ao Conselho Regional de Servi-
ço Social do Estado do Rio Grande do Norte.

ELPÍDIO JÚNIOR

Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde Mental 
é aprovada pela Câmara

Por unanimidade, a Câmara 
Municipal de Natal (CMN) 
aprovou projeto de resolu-

ção apresentado pelo vereador 
Robson Carvalho (União Brasil) 
que institui a Frente Parlamentar 
em Defesa da Saúde Mental. Ca-
be à Mesa Diretora a adoção das 
providências legais para a imple-
mentação das medidas necessá-
rias ao desenvolvimento das ati-
vidades da Frente Parlamentar.

Conforme o projeto, o novo 
colegiado terá caráter suprapar-
tidário e poderá ter a adesão de 
qualquer membro da Casa Le-
gislativa com a finalidade de con-
tribuir para o aprofundamento 
do debate, da formulação e da 
implementação de políticas pú-
blicas que tratem sobre o tema, 
contribuindo com a organiza-
ção, ampliação e fortalecimento 
da luta em defesa da saúde men-
tal tanto no âmbito institucional 

quanto da sociedade civil.
“O fato é que qualquer pessoa, 

de ambos os sexos e em qualquer 
faixa etária, pode ser afetada, em 
algum momento, por problemas 
de saúde mental ou dependên-
cia química, de maior ou menor 
gravidade, situação essa que vem 
sendo identificada com mais fre-
quência após a instalação da Pan-
demia da COVID-19. Diante dis-
so, entende-se pela necessidade 
de criação de Frente Parlamentar 
que vise fiscalizar e cobrar a efe-
tiva implantação de serviços e a 
respectiva quantidade necessária 
ao atendimento universal da po-
pulação”, defendeu Robson Car-
valho.

Logo depois, recebeu parecer 
favorável, em primeira discus-
são, o Projeto de Lei n° 209/2022 
encaminhado pelo Executivo so-
bre as Diretrizes Orçamentárias 
para elaboração do Orçamento 

Novo colegiado 
contribuirá para 

aprofundar debate 
e implementação de 

políticas públicas sobre 
o tema em Natal

Robson: “Qualquer pessoa pode ser afetada por problemas de saúde mental”

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT

Geral do Município para o exer-
cício de 2023. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estabelece 
quais serão as metas e priorida-
des para o ano seguinte. Para isso, 

fixa o montante de recursos que 
o governo pretende economizar; 
traça regras, vedações e limites 
para as despesas dos Poderes, en-
tre outras medidas. A matéria se-

gue agora para segunda votação.
Um texto de autoria da ex-ve-

readora Natália Bonavides, subs-
crito pela vereadora Divaneide 
Basílio (PT), que estabelece a Po-
lítica Municipal para a População 
Imigrante de Natal, foi aprovado 
em segunda discussão. Na oca-
sião, a vereadora apresentou uma 
emenda modificativa com a in-
tenção de oferecer maior nitidez 
ao PL a fim de concretizar o pleno 
acesso à justiça, no que competir 
ao Município, para a população 
imigrante. “Trata-se de garantir 
direitos e evitar ações discrimi-
natórias contra pessoas que es-
colheram a capital potiguar para 
construir suas vidas”, disse Diva-
neide ao fazer uso da palavra.

Também em segunda dis-
cussão, o plenário da Casa aca-
tou uma matéria do vereador 
Milklei Leite (PV) que institui 
no âmbito do município de Na-
tal a data comemorativa de fun-
dação do bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, sendo come-
morada anualmente no dia 08 
de junho, com a finalidade de 
reconhecer a importância desse 
bairro para a cidade. “Entende-
mos que esse é um importan-
te marco que será lembrado e 
celebrado pelos moradores de 
Nossa Senhora da Apresentação 
e por toda população natalen-
se”, comemorou Milklei.
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‘Minha defesa será Carlos Eduardo 
para o Senado’, diz Francisco do PT
Deputado diz que sigla saberá escolher qual posição seguir, mas ele defenderá manutenção do nome do ex-prefeito 

Sobre a aliança política entre 
PT-MDB no Estado, Francisco do 
PT defendeu a composição e dis-
se que, nas eleições gerais deste 
ano, o que está em questão é a 
continuidade de um projeto de 
reconstrução do Estado. E disse 
que a aliança contribui para for-
talecer ainda mais a chapa lidera-
da pela governadora Fátima Be-
zerra, bem como contribuir com 
a governabilidade em um possí-
vel segundo mandato para con-
tinuar o projeto de reconstrução 
do Rio Grande do Norte.

“Na minha trajetória política, 
já vivenciei essa experiência. Fui 
prefeito do município de Parelhas 
por duas vezes em uma aliança 
do PT, MDB e outros partidos, 
que aliás, foi uma gestão muito 
bem-sucedida. O MDB é um par-
tido importante em razão da sua 
capilaridade política evidenciada 
no número de prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores eleitos, além 
das lideranças políticas espalha-
das por todo o estado”, explicou.

Pré-candidato à reeleição na 
Assembleia Legislativa, Francisco 

do PT explicou que tem percorri-
do os municípios do Estado e que 
iniciou um trabalho de constru-
ção colaborativa e propositiva, 
já tendo percorrido mais de 150 
cidades, cujo foco é conhecer e 
ouvir as pessoas em suas locali-
dades. Ele disse que seu mandato 
é um mandato que nunca se res-
tringiu às paredes do gabinete.

“Tenho tido a honra e o desa-
fio de exercer missões importan-
tes na Assembleia, sou membro 
da mesa diretora e do colegiado 
de líderes, assumi a liderança do 

governo Fátima na Casa, presidi a 
Comissão de Educação e presido 
espaços de debates importantes 
como a Frente Parlamentar e In-
terestadual das Águas e a em De-
fesa das Universidades e dos Ins-
titutos Federais. Apresentamos 
mais de 130 leis, quase mil reque-
rimentos, somos líder na realiza-
ção de audiências públicas”, de-
clarou.

De acordo com o líder do go-
verno, caso seja reeleito, “irá con-
tinuar abraçando múltiplas de-
mandas e inúmeras bandeiras 

que nos chegam através dos mo-
vimentos sociais e sindicais, da 
sociedade civil organizada, e da 
institucionalidade a partir do di-
álogo com gestores e prefeitos. 
Na condição de professor priori-
zamos a pauta de luta em defesa 
da educação, não tirando o foco 
de temas como recursos hídricos, 
agricultura familiar, juventude, 
saúde, assistência social e segu-
rança. Para um possível segundo 
mandato, essas pautas continu-
arão sendo as nossas prioridades 
de atuação”, pontuou.

Parlamentar é pré-candidato à reeleição na Assembleia

Depois do presidente es-
tadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT), Jú-

nior Souto, ter rechaçado a pos-
sibilidade do presidente do PSB 
no RN, deputado federal Rafael 
Motta, ser o pré-candidato ofi-
cial da chapa majoritária gover-
nista, em entrevista exclusiva no 
AGORA RN desta quinta-feira 26, 
chegou a vez do líder do governo 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado esta-
dual Francisco do PT, o preterir. 
Para o parlamentar, o partido sa-
berá decidir soberanamente e de 
forma democrática, qual posi-
ção é a correta, mas ele defende 
a manutenção do nome do pre-
sidente estadual do PDT, Carlos 
Eduardo Alves.   

“Carlos Eduardo é um agen-
te político que, durante parte da 
sua trajetória, esteve alinhado 
aos ideais das forças progressis-
tas. Destaco seu posicionamen-
to contrário ao impeachment da 
presidenta Dilma. Na atuação 
enquanto deputado estadual, de-
fendeu os interesses dos servido-
res públicos e como prefeito, te-
ve êxito em várias áreas. Apesar 
de, em 2018, ter feito uma esco-
lha infeliz ao apoiar Jair Bolsona-
ro, já tendo feito uma autocrítica 
demonstrando arrependimento, 
considero que, na relação com o 
PT e as forças progressistas, exis-
tem mais convergências que di-
vergências”, explicou Francisco 
do PT, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN.

Questionado se acha contra-
ditório o PT caminhar com um 

da presidenta Dilma Rousseff, em 
2016.

“São momentos marcantes, 
relevantes da história que não 
podemos apagar da memória, 
mas estamos vivenciando uma 
outra conjuntura, com uma elei-
ção se avizinhando, o momento 
que o RN e o Brasil atravessam 
exige de nós toda atenção. Por-
tanto, eles têm, dentro de conjun-
turas diferentes, colaborado com 
as forças progressistas do Estado, 
por isso merecem o nosso respei-
to”, ponderou.

A cúpula do PT no Estado se 
reunirá para decidir neste fim de 
semana, em encontro tático, se 
aceita a reiteração, por parte da 
direção do PSB potiguar, sobre 
a possibilidade da indicação do 
nome de Rafael Motta para com-
por a chapa majoritária de Fáti-
ma Bezerra (PT), na condição de 
pré-candidato ao Senado.

Na avaliação do líder do go-
verno, Rafael Motta é um parla-
mentar atuante e tem todo o di-
reito de apresentar seu nome pa-
ra o cargo que desejar. “Contudo, 
algo que considero essencial na 
política é o respeito aos compro-
missos assumidos, através de um 
amplo processo de diálogo rea-
lizado entre pessoas e partidos. 
Portanto, já me posicionei na de-
fesa das conversas em curso com 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Al-
ves”, destacou.

Adenilson Costa
Repórter de Política

ex-inimigo político, ao invés de 
apoiar Rafael Motta para o Con-
gresso Nacional, Francisco do 
PT disse, se for avaliar os posi-

cionamentos de Rafael, a par-
tir da perspectiva de que Carlos 
Eduardo já se posicionou como 
adversário político do PT, tam-

bém encontrará na trajetória do 
deputado federal momentos de 
divergência com a sigla, quando 
votou favorável ao impeachment 

Francisco: “Eles têm, dentro de 
conjunturas diferentes, colaborado 
com as forças progressistas do 
Estado, por isso merecem o nosso 
respeito”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Material produzido pela Assessoria 
de Comunicação da Câmara 

Municipal de Natal
Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do

Poder Legislativo de Natal

Instagram @camaranatal
Facebook.com/camaranatal

Twitter @camaranatal
cmnat.rn.gov.brCâmara Agora

Vereadores aprovam projeto do Executivo que beneficia servidores da ARSBAN

Câmara de Natal prestigia lançamento do projeto “Ingresso Social”

A Câmara Municipal de Natal apro-
vou, em sessão ordinária, o Projeto de 
Lei n° 265/2022 encaminhado pelo Exe-
cutivo que institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos Específicos 
para os cargos de Analistas e Técnicos 
de Regulação da Agência Reguladora de 
Serviços de Saneamento Básico (ARS-
BAN). Apreciado em regime de urgên-
cia, o PL contou com o voto favorável 
de todos os parlamentares presentes no 
plenário”. 

Trata-se de uma medida que bene-
ficia os funcionários efetivos da Agência 
Reguladora de Natal. Aproveito para 
parabenizar aos profissionais pela luta 
bem-sucedida e ao prefeito Álvaro Dias 
que vem tratando os servidores muni-
cipais com respeito”, celebrou o líder 

da bancada governista, vereador Aldo 
Clemente (PSDB). “Era um pleito antigo 
dos funcionários da ARSBAN, uma ca-
tegoria pequena numericamente, mas 
bastante qualificada e necessária para 
a qualidade de vida em nossa cidade. 

O texto chegou neste parlamento to-
talmente consensualizado, em conso-
nância com os interesses da categoria, 
e passou por unanimidade”, pontuou 
pela bancada oposicionista a vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB).

A Câmara de Natal participou da 
solenidade de lançamento do projeto 
“Ingresso Social”. A iniciativa, resulta-
do da parceria entre os clubes ABC e 
América e a Fecomércio/RN, foi cria-
da com a intenção de movimentar o 
comércio e oferecer à população uma 
alternativa de acesso aos jogos dos 
clubes. A proposta da campanha é que 
os ingressos dos jogos sejam adquiri-

dos por lojistas, que poderão repassar 
aos próprios funcionários, bem como 
aos clientes, através de ações promo-
cionais. O presidente da Câmara, ve-
reador Paulinho Freire (União Brasil), 
representou o Legislativo municipal 
no evento e falou sobre a importância 
do projeto. “O futebol sempre foi e se-
rá um vetor para alavancar a econo-
mia e essa parceria com a Fecomércio 

é muito importante, pois vai estimular 
a ida de mais torcedores aos estádios 
através desse convênio. Acho que 
América e ABC têm grande história na 
nossa cidade, existe uma paixão divi-
dida entre os torcedores e com certeza 
essa paixão vai transformar a parceria 
em ganhos para os dois lados, tanto 
para o futebol quanto para o comér-
cio”, declarou. 

DEFESA DO CONSUMIDOR. A Comissão 
de Defesa do Consumidor da Câmara vai 
reforçar a fiscalização do cumprimento de 
duas leis municipais. Uma trata do tempo 
máximo de espera em filas de agências ban-
cárias. A outra exige a contratação de bom-
beiros civis em eventos e empreendimentos 
de grande porte. O presidente da comissão, 
vereador Kleber Fernandes (PSDB), expli-
cou que a constitucionalidade dessas duas 
leis foi questionada, mas julgadas legais pelo 
STF, portanto, precisam ser cumpridas. Nes-
te sentido, a comissão está elaborando um 
cronograma, como visitas às agências ban-
cárias em parceria com o Procon Municipal.

SESSÕES SOLENES. Nesta semana, a Câ-
mara de Natal realizou três Sessões Solenes. 
Por proposição da Frente Parlamentar Evan-
gélica da Casa, presidida pela vereadora Ca-
mila Araújo (União Brasil), foi realizada sole-
nidade pelos 104 anos da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus no Estado do Rio Gran-
de do Norte. Também foi celebrada sessão 
solene em alusão ao Dia Nacional do Defen-
sor Público e da Defensoria Pública, come-
morada em 19 de maio, por proposição da 
vereadora Ana Paula Araújo (SD). Por último, 
foi promovida uma solenidade, por proposi-
ção da vereadora Divaneide Basílio (PT), em 
homenagem ao Conselho Regional de Servi-
ço Social do Estado do Rio Grande do Norte.

ELPÍDIO JÚNIOR

Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde Mental 
é aprovada pela Câmara

Por unanimidade, a Câmara 
Municipal de Natal (CMN) 
aprovou projeto de resolu-

ção apresentado pelo vereador 
Robson Carvalho (União Brasil) 
que institui a Frente Parlamentar 
em Defesa da Saúde Mental. Ca-
be à Mesa Diretora a adoção das 
providências legais para a imple-
mentação das medidas necessá-
rias ao desenvolvimento das ati-
vidades da Frente Parlamentar.

Conforme o projeto, o novo 
colegiado terá caráter suprapar-
tidário e poderá ter a adesão de 
qualquer membro da Casa Le-
gislativa com a finalidade de con-
tribuir para o aprofundamento 
do debate, da formulação e da 
implementação de políticas pú-
blicas que tratem sobre o tema, 
contribuindo com a organiza-
ção, ampliação e fortalecimento 
da luta em defesa da saúde men-
tal tanto no âmbito institucional 

quanto da sociedade civil.
“O fato é que qualquer pessoa, 

de ambos os sexos e em qualquer 
faixa etária, pode ser afetada, em 
algum momento, por problemas 
de saúde mental ou dependên-
cia química, de maior ou menor 
gravidade, situação essa que vem 
sendo identificada com mais fre-
quência após a instalação da Pan-
demia da COVID-19. Diante dis-
so, entende-se pela necessidade 
de criação de Frente Parlamentar 
que vise fiscalizar e cobrar a efe-
tiva implantação de serviços e a 
respectiva quantidade necessária 
ao atendimento universal da po-
pulação”, defendeu Robson Car-
valho.

Logo depois, recebeu parecer 
favorável, em primeira discus-
são, o Projeto de Lei n° 209/2022 
encaminhado pelo Executivo so-
bre as Diretrizes Orçamentárias 
para elaboração do Orçamento 

Novo colegiado 
contribuirá para 

aprofundar debate 
e implementação de 

políticas públicas sobre 
o tema em Natal

Robson: “Qualquer pessoa pode ser afetada por problemas de saúde mental”

ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT

Geral do Município para o exer-
cício de 2023. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estabelece 
quais serão as metas e priorida-
des para o ano seguinte. Para isso, 

fixa o montante de recursos que 
o governo pretende economizar; 
traça regras, vedações e limites 
para as despesas dos Poderes, en-
tre outras medidas. A matéria se-

gue agora para segunda votação.
Um texto de autoria da ex-ve-

readora Natália Bonavides, subs-
crito pela vereadora Divaneide 
Basílio (PT), que estabelece a Po-
lítica Municipal para a População 
Imigrante de Natal, foi aprovado 
em segunda discussão. Na oca-
sião, a vereadora apresentou uma 
emenda modificativa com a in-
tenção de oferecer maior nitidez 
ao PL a fim de concretizar o pleno 
acesso à justiça, no que competir 
ao Município, para a população 
imigrante. “Trata-se de garantir 
direitos e evitar ações discrimi-
natórias contra pessoas que es-
colheram a capital potiguar para 
construir suas vidas”, disse Diva-
neide ao fazer uso da palavra.

Também em segunda dis-
cussão, o plenário da Casa aca-
tou uma matéria do vereador 
Milklei Leite (PV) que institui 
no âmbito do município de Na-
tal a data comemorativa de fun-
dação do bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, sendo come-
morada anualmente no dia 08 
de junho, com a finalidade de 
reconhecer a importância desse 
bairro para a cidade. “Entende-
mos que esse é um importan-
te marco que será lembrado e 
celebrado pelos moradores de 
Nossa Senhora da Apresentação 
e por toda população natalen-
se”, comemorou Milklei.



• Sexta-feira, 27 de maio de 202210
Economia

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
BOUVARDIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.559.020/0001-11, torna público 
que recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-173015/TEC/LS-0532, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 50 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 5 MW, em uma área de 25,20ha, localizada no município de Caicó - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CANOPUS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.052.170/0001-34, torna público 
que recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172351/TEC/LS-0493, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 2,4 MW, em uma área de 25,00ha, localizada no município de Alto do Rodrigues - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

ELOIZA A DA SILVA - CNPJ: 24.565.563/0001-95, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação Nº 2021-172944/TEC/LRO-0352, com prazo de validade até 08/04/2024, para 
atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), empreendimento localizado na Rua 
Prof.ª Estefânia Ferreira Santos, 100 – Conj. José Lúcio Ribeiro - Centro - Santo Antônio/RN. 
 

Eloíza Américo da Silva – Diretora  
 
 

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

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

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

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

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

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NIBIRIO LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.222.926/0001-46, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172961/TEC/LS-0528, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 50 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 5 MW, em uma área de 25,00ha, localizada no município de Governador Dix Sept Rosado - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

QUIRIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.526.470/0001-08, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172131/TEC/LS-0483, com prazo de validade, 19/04/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac cada, 
em uma área de 26,00 ha localizada no município de Acari - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SARGAS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.051.728/0001-67, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-173091/TEC/LS-0539, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 2,4 MW, em uma área de 25,07ha, localizada no município de Jucurutu - RN. 
 

 

R$ 195 bilhões

Receita Federal bate recorde 
de arrecadação em abril 
O crescimento das arreca-

dações obtidas por meio 
de Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Con-
tribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) levou a Receita 
Federal a registrar o melhor de-
sempenho arrecadatório desde 
o início da série histórica, em 
1995, tanto para o mês de abril 
quanto para os primeiros quatro 
meses do ano.

De acordo com a análise 
de arrecadação divulgada nes-
ta quinta-feira 26 pelo Ministé-

rio da Economia, a arrecadação 
total do órgão em abril de 2022 
ficou ligeiramente acima de R$ 
195 bilhões, “registrando acrés-
cimo real (IPCA) de 10,94% em 
relação a abril de 2021”.

No quadrimestre acumula-
do (de janeiro a abril de 2022), 
a arrecadação alcançou o va-
lor de R$ 743,2 bilhões, o que 
representa um acréscimo de 
11,05% pelo IPCA. “O acrésci-
mo observado no período pode 
ser explicado, principalmente, 
pelo crescimento dos recolhi-

mentos, principalmente de IR-
PJ e CSLL.

MÊS. As arrecadações com 
IPRJ e CSLL totalizaram R$ 
48,104 bilhões em abril, valor 
que representa crescimento 
real de 21,53%. A Receita ex-
plica que esse desempenho se 
deve ao aumento de 36,11% 
na arrecadação da estimativa 
mensal; de 12,24% na arreca-
dação do balanço trimestral; e 
de 11,39% na arrecadação do 
lucro presumido.

Natal terá Dia Livre de 
Impostos com descontos 
de até 70%, em 2 de junho

A capital potiguar terá no 
próximo dia 2 de junho 
produtos de tecnologia, 

roupas, gasolina e diversos ou-
tros itens comercializados sem o 
valor dos impostos. A ação ocor-
rerá em mais uma edição do Dia 
Livre de Impostos, que tem co-
mo objetivo conscientizar a po-
pulação sobre a alta carga tribu-
tária do país.

O Dia Livre de Impostos 
(DLI) é uma ação de Conscien-
tização promovida pelas Câma-
ras de Dirigentes Lojistas Jovem 
(CDL Jovem) de todo Brasil que 
compõe o sistema CNDL e com 
participação da sociedade con-
tra as altas cargas tributárias e o 
baixo retorno dos impostos arre-
cadados como saúde, educação, 
transporte e segurança para po-
pulação.

Os descontos chegam a 70% 
e correspondem aos impostos 
que incidem sobre as merca-
dorias. Os lojistas participantes 
arcam com os custos e abrem 
mão de margens de lucro para 
evidenciar o peso dos impostos 
para os compradores. O objetivo 
da ação é chamar atenção da so-

Na próxima segunda-feira, a CDL Jovem Natal vai realizar duas 
palestras gratuitas sobre DLI; informações: www.cdlnatal.com.br

Mais de 200 empresas de Natal devem participar do Dia Livre de Impostos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ciedade e conscientizar lojistas 
e consumidores sobre o impac-
to da carga tributária nos preços 
dos produtos.

Em 2021 o DLI teve sua par-
ticipação recebida por diversos 
shoppings em todo o país, mais 
de 15.000 varejistas e um impac-
to medido em 12,1 milhões de 
reais em mídias espontâneas. 
Esse ano, a expectativa da CDL 
Jovem Natal é que aproximada-
mente 200 empresas façam par-
te do Dia Livre de Impostos em 
Natal. Se você for lojista, cadas-
tre a sua empresa gratuitamen-

te através do site www.dialivre-
deimpostos.com.br até o dia 30 
de maio e participe da ação.

“O projeto DLI, que é lidera-
do pela CDL Jovem local e nacio-
nal, busca tirar de cima do em-
presário a responsabilidade por 
preços altos de produtos e servi-
ços e destacar que há uma ele-
vada carga tributária envolvida. 
Com isso, buscamos trazer a po-
pulação como um todo para so-
mar forças e se engajar na busca 
por um sistema tributário mais 
justo”, explicou o presidente da 
CDL Jovem, Saulo Medeiros. 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna público que está 
requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a LICENÇA PRÉVIA 
para a construção do Regimento de Polícia Montada - RPMON, na Avenida Maria Angélica de Araújo (RN-160), 
S/N, Macaíba/RN, CEP 59.280-000. 
 

ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVÊDO JÚNIOR – CEL QOPM 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A AGRISTAR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 33.345.950/0007-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS, para Agricultura Irrigada, numa área de 17 hectares, localizada no Sítio Caatingueira, em Baraúna/RN.  
 

Marianna Domingos da S Juvencio 
Procuradora  
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Em Natal

Passeio motociclístico em alusão 
ao Maio Amarelo será no domingo
A Prefeitura do Natal, por 

meio da parceria entre a 
Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana e órgãos que 
compõem o Programa Vida no 
Trânsito, promoverá no próximo 
dia 29 de maio (domingo) Pas-
seio Motociclístico em Alusão ao 
Maio Amarelo, que este ano des-
taca o tema “Juntos Salvamos Vi-
das!”. As inscrições para partici-
par do evento são online.

De acordo com a STTU, a in-
tenção é promover a conscienti-
zação sobre a conduta segura do 
motociclista no trânsito, além de 
publicitar as responsabilidades 
dos condutores com incentivo 
a multiplicação desses conheci-
mentos, focando na segurança 
individual e coletiva no trânsito.

O itinerário terá saída às 15h 
da Potiguar Honda, unidade da 
Av. Salgado Filho, e seguirá por 

ruas e avenidas até a região Nor-
te, onde terá ponto de chegada 
no Partage Norte Shopping. O 
evento contará com a parceria do 
Detran, Esquadrão Águia (CPRE), 
Polícia Rodoviária Federal, Secre-
taria Municipal de Saúde, EPT/
RN, Partage Shopping, FAM/RN, 
PRIME, CETC e Programa Vida 
no Trânsito.

De acordo com os organiza-
dores do evento, a expectativa é 

contar com a participação de 500 
motociclistas, oriundos de moto 
clubes, motofretistas, condutores 
de motocicletas, motonetas e ci-
clomotores de órgãos públicos e 
privados.

Além do passeio, os partici-
pantes terão a oportunidade de 
fazer um check-up gratuito em 
suas motocicletas na Potiguar 
Honda. Na chegada do even-
to, será realizada também uma 

apresentação cultural, distribui-
ção de brindes e material didá-
tico, além de aplicação das va-
cinas contra o Coronavírus, In-
fluenza e Sarampo.

PROGRAMAÇÃO MAIO AMA-
RELO. As ações dentro do Maio 
Amarelo continuam durante a 
semana. Nesta quarta-feira (25) 
tem blitz educativa na Interven-
tor Mário Câmara e palestra na 
Base Aérea de Natal; Quinta-fei-
ra (26) Mesa redonda com alu-
nos do curso de Direito da UNP 
(unidade de Ponta negra); sexta-
-feira (27) Blitz educativa na Cap. 
Mor Gouveia, na altura da resi-
dência Universitária e palestra 
com alunos do Centro Estadual 
de Educação Profissional Pro-
fa. Lourdinha Guerra. Mais in-
formações por meio do telefone 
(84) 99921 6862.

Governo dispensa 
obrigatoriedade do 
passaporte vacinal

Decreto dispensa 
a  comprovação do 

esquema vacinal 
em equipamentos 

públicos e privados 
destinados ao 

público em geral

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte pu-
blicou nesta quinta-feira 

26, o Decreto nº 31.541, de 25 
de maio de 2022, que dispensa 
a obrigatoriedade de compro-
vação do esquema vacinal em 
equipamentos públicos e pri-
vados destinados ao público em 
geral, como estádios, ginásios 
e eventos esportivos com pú-
blico, cinemas, teatros, salas de 
concertos e museus.

A decisão leva em conside-
ração a adesão da sociedade 
potiguar ao plano nacional de 
vacinação contra a covid-19. 
Segundo o monitoramento de 
vacinação do RN + Vacina, de-
senvolvido pelo Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS/UFRN) em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap), 84% da po-
pulação do Estado encontra-se 
totalmente vacinada.

Para a dispensa, o Decreto 
considera que o combate à pan-
demia e a adoção de medidas 
de prevenção são questões que 
devem ser enfrentadas por to-
da a sociedade, e que o esforço 
para a superação da crise é de 

responsabilidade conjunta de 
governos, de empresas e de ci-
dadãos.

Permanece obrigatória a 
comprovação do esquema vaci-
nal como condição para acesso 
aos eventos de massa, sociais, 
recreativos, conferências con-
venções, simpósios e afins, rea-
lizados em locais fechados, com 
participação simultânea supe-
rior a 2.000 pessoas.

O Governo do Estado refor-
ça a importância de que todo 
cidadão complete o esquema 
vacinal contra covid-19. O mais 
recente relatório gerado pelo 
portal RN + Vacina, com dados 
até o início da tarde da segun-
da-feira 23, aponta que o Rio 
Grande do Norte tem um total 
de 767.796 pessoas com a ter-
ceira dose da vacina contra a 
Covid-19 em atraso, ou seja, já 
passaram do período de quatro 
meses recomendado após a se-
gunda dose. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) reforça 
que a imunização vem se mos-
trando a forma mais eficaz de 
controle da pandemia, evitando 
os casos graves e internações pe-
la doença. 

Decisão leva em consideração 
a adesão da sociedade potiguar 
ao plano nacional de vacinação 
contra a Covid-19

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
BOUVARDIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.559.020/0001-11, torna público 
que recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-173015/TEC/LS-0532, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 50 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 5 MW, em uma área de 25,20ha, localizada no município de Caicó - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CANOPUS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.052.170/0001-34, torna público 
que recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172351/TEC/LS-0493, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 2,4 MW, em uma área de 25,00ha, localizada no município de Alto do Rodrigues - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

ELOIZA A DA SILVA - CNPJ: 24.565.563/0001-95, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação Nº 2021-172944/TEC/LRO-0352, com prazo de validade até 08/04/2024, para 
atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), empreendimento localizado na Rua 
Prof.ª Estefânia Ferreira Santos, 100 – Conj. José Lúcio Ribeiro - Centro - Santo Antônio/RN. 
 

Eloíza Américo da Silva – Diretora  
 
 

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

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

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

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

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

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NIBIRIO LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.222.926/0001-46, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172961/TEC/LS-0528, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 50 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 5 MW, em uma área de 25,00ha, localizada no município de Governador Dix Sept Rosado - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

QUIRIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.526.470/0001-08, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-172131/TEC/LS-0483, com prazo de validade, 19/04/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac cada, 
em uma área de 26,00 ha localizada no município de Acari - RN. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SARGAS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 40.051.728/0001-67, torna público que 
recebeu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - Nº 2021-173091/TEC/LS-0539, com prazo de validade, 04/05/2028, em favor do 
empreendimento, para Usina Fotovoltaica composta por 24 UFV`s com potência instalada de 100 kWac, cada, 
totalizando 2,4 MW, em uma área de 25,07ha, localizada no município de Jucurutu - RN. 
 

 

R$ 195 bilhões

Receita Federal bate recorde 
de arrecadação em abril 
O crescimento das arreca-

dações obtidas por meio 
de Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Con-
tribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) levou a Receita 
Federal a registrar o melhor de-
sempenho arrecadatório desde 
o início da série histórica, em 
1995, tanto para o mês de abril 
quanto para os primeiros quatro 
meses do ano.

De acordo com a análise 
de arrecadação divulgada nes-
ta quinta-feira 26 pelo Ministé-

rio da Economia, a arrecadação 
total do órgão em abril de 2022 
ficou ligeiramente acima de R$ 
195 bilhões, “registrando acrés-
cimo real (IPCA) de 10,94% em 
relação a abril de 2021”.

No quadrimestre acumula-
do (de janeiro a abril de 2022), 
a arrecadação alcançou o va-
lor de R$ 743,2 bilhões, o que 
representa um acréscimo de 
11,05% pelo IPCA. “O acrésci-
mo observado no período pode 
ser explicado, principalmente, 
pelo crescimento dos recolhi-

mentos, principalmente de IR-
PJ e CSLL.

MÊS. As arrecadações com 
IPRJ e CSLL totalizaram R$ 
48,104 bilhões em abril, valor 
que representa crescimento 
real de 21,53%. A Receita ex-
plica que esse desempenho se 
deve ao aumento de 36,11% 
na arrecadação da estimativa 
mensal; de 12,24% na arreca-
dação do balanço trimestral; e 
de 11,39% na arrecadação do 
lucro presumido.

Natal terá Dia Livre de 
Impostos com descontos 
de até 70%, em 2 de junho

A capital potiguar terá no 
próximo dia 2 de junho 
produtos de tecnologia, 

roupas, gasolina e diversos ou-
tros itens comercializados sem o 
valor dos impostos. A ação ocor-
rerá em mais uma edição do Dia 
Livre de Impostos, que tem co-
mo objetivo conscientizar a po-
pulação sobre a alta carga tribu-
tária do país.

O Dia Livre de Impostos 
(DLI) é uma ação de Conscien-
tização promovida pelas Câma-
ras de Dirigentes Lojistas Jovem 
(CDL Jovem) de todo Brasil que 
compõe o sistema CNDL e com 
participação da sociedade con-
tra as altas cargas tributárias e o 
baixo retorno dos impostos arre-
cadados como saúde, educação, 
transporte e segurança para po-
pulação.

Os descontos chegam a 70% 
e correspondem aos impostos 
que incidem sobre as merca-
dorias. Os lojistas participantes 
arcam com os custos e abrem 
mão de margens de lucro para 
evidenciar o peso dos impostos 
para os compradores. O objetivo 
da ação é chamar atenção da so-

Na próxima segunda-feira, a CDL Jovem Natal vai realizar duas 
palestras gratuitas sobre DLI; informações: www.cdlnatal.com.br

Mais de 200 empresas de Natal devem participar do Dia Livre de Impostos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ciedade e conscientizar lojistas 
e consumidores sobre o impac-
to da carga tributária nos preços 
dos produtos.

Em 2021 o DLI teve sua par-
ticipação recebida por diversos 
shoppings em todo o país, mais 
de 15.000 varejistas e um impac-
to medido em 12,1 milhões de 
reais em mídias espontâneas. 
Esse ano, a expectativa da CDL 
Jovem Natal é que aproximada-
mente 200 empresas façam par-
te do Dia Livre de Impostos em 
Natal. Se você for lojista, cadas-
tre a sua empresa gratuitamen-

te através do site www.dialivre-
deimpostos.com.br até o dia 30 
de maio e participe da ação.

“O projeto DLI, que é lidera-
do pela CDL Jovem local e nacio-
nal, busca tirar de cima do em-
presário a responsabilidade por 
preços altos de produtos e servi-
ços e destacar que há uma ele-
vada carga tributária envolvida. 
Com isso, buscamos trazer a po-
pulação como um todo para so-
mar forças e se engajar na busca 
por um sistema tributário mais 
justo”, explicou o presidente da 
CDL Jovem, Saulo Medeiros. 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna público que está 
requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a LICENÇA PRÉVIA 
para a construção do Regimento de Polícia Montada - RPMON, na Avenida Maria Angélica de Araújo (RN-160), 
S/N, Macaíba/RN, CEP 59.280-000. 
 

ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVÊDO JÚNIOR – CEL QOPM 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A AGRISTAR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 33.345.950/0007-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS, para Agricultura Irrigada, numa área de 17 hectares, localizada no Sítio Caatingueira, em Baraúna/RN.  
 

Marianna Domingos da S Juvencio 
Procuradora  
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Em Natal

Passeio motociclístico em alusão 
ao Maio Amarelo será no domingo
A Prefeitura do Natal, por 

meio da parceria entre a 
Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana e órgãos que 
compõem o Programa Vida no 
Trânsito, promoverá no próximo 
dia 29 de maio (domingo) Pas-
seio Motociclístico em Alusão ao 
Maio Amarelo, que este ano des-
taca o tema “Juntos Salvamos Vi-
das!”. As inscrições para partici-
par do evento são online.

De acordo com a STTU, a in-
tenção é promover a conscienti-
zação sobre a conduta segura do 
motociclista no trânsito, além de 
publicitar as responsabilidades 
dos condutores com incentivo 
a multiplicação desses conheci-
mentos, focando na segurança 
individual e coletiva no trânsito.

O itinerário terá saída às 15h 
da Potiguar Honda, unidade da 
Av. Salgado Filho, e seguirá por 

ruas e avenidas até a região Nor-
te, onde terá ponto de chegada 
no Partage Norte Shopping. O 
evento contará com a parceria do 
Detran, Esquadrão Águia (CPRE), 
Polícia Rodoviária Federal, Secre-
taria Municipal de Saúde, EPT/
RN, Partage Shopping, FAM/RN, 
PRIME, CETC e Programa Vida 
no Trânsito.

De acordo com os organiza-
dores do evento, a expectativa é 

contar com a participação de 500 
motociclistas, oriundos de moto 
clubes, motofretistas, condutores 
de motocicletas, motonetas e ci-
clomotores de órgãos públicos e 
privados.

Além do passeio, os partici-
pantes terão a oportunidade de 
fazer um check-up gratuito em 
suas motocicletas na Potiguar 
Honda. Na chegada do even-
to, será realizada também uma 

apresentação cultural, distribui-
ção de brindes e material didá-
tico, além de aplicação das va-
cinas contra o Coronavírus, In-
fluenza e Sarampo.

PROGRAMAÇÃO MAIO AMA-
RELO. As ações dentro do Maio 
Amarelo continuam durante a 
semana. Nesta quarta-feira (25) 
tem blitz educativa na Interven-
tor Mário Câmara e palestra na 
Base Aérea de Natal; Quinta-fei-
ra (26) Mesa redonda com alu-
nos do curso de Direito da UNP 
(unidade de Ponta negra); sexta-
-feira (27) Blitz educativa na Cap. 
Mor Gouveia, na altura da resi-
dência Universitária e palestra 
com alunos do Centro Estadual 
de Educação Profissional Pro-
fa. Lourdinha Guerra. Mais in-
formações por meio do telefone 
(84) 99921 6862.

Governo dispensa 
obrigatoriedade do 
passaporte vacinal

Decreto dispensa 
a  comprovação do 

esquema vacinal 
em equipamentos 

públicos e privados 
destinados ao 

público em geral

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte pu-
blicou nesta quinta-feira 

26, o Decreto nº 31.541, de 25 
de maio de 2022, que dispensa 
a obrigatoriedade de compro-
vação do esquema vacinal em 
equipamentos públicos e pri-
vados destinados ao público em 
geral, como estádios, ginásios 
e eventos esportivos com pú-
blico, cinemas, teatros, salas de 
concertos e museus.

A decisão leva em conside-
ração a adesão da sociedade 
potiguar ao plano nacional de 
vacinação contra a covid-19. 
Segundo o monitoramento de 
vacinação do RN + Vacina, de-
senvolvido pelo Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS/UFRN) em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap), 84% da po-
pulação do Estado encontra-se 
totalmente vacinada.

Para a dispensa, o Decreto 
considera que o combate à pan-
demia e a adoção de medidas 
de prevenção são questões que 
devem ser enfrentadas por to-
da a sociedade, e que o esforço 
para a superação da crise é de 

responsabilidade conjunta de 
governos, de empresas e de ci-
dadãos.

Permanece obrigatória a 
comprovação do esquema vaci-
nal como condição para acesso 
aos eventos de massa, sociais, 
recreativos, conferências con-
venções, simpósios e afins, rea-
lizados em locais fechados, com 
participação simultânea supe-
rior a 2.000 pessoas.

O Governo do Estado refor-
ça a importância de que todo 
cidadão complete o esquema 
vacinal contra covid-19. O mais 
recente relatório gerado pelo 
portal RN + Vacina, com dados 
até o início da tarde da segun-
da-feira 23, aponta que o Rio 
Grande do Norte tem um total 
de 767.796 pessoas com a ter-
ceira dose da vacina contra a 
Covid-19 em atraso, ou seja, já 
passaram do período de quatro 
meses recomendado após a se-
gunda dose. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) reforça 
que a imunização vem se mos-
trando a forma mais eficaz de 
controle da pandemia, evitando 
os casos graves e internações pe-
la doença. 

Decisão leva em consideração 
a adesão da sociedade potiguar 
ao plano nacional de vacinação 
contra a Covid-19

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Ontem às 19:00, participamos de uma missa na igreja do conjunto 
Panatis, na Avenida Acaraú, onde reunimos familiares e amigos, pa-
ra rezar pela alma da minha mãe Dona Maria Nelise que aniversa-

riou ontem, mais que Deus a levou, também para comemorar 08 anos do 
meu Primeiro Neto Luiz Henry, completado no dia de ontem,na ocasião 
agradeci a Deus pela família, netos, parentes, amigos de toda Natal e Zo-
na Norte, pela minha família 96FM, Jornal Agora RN, Band Natal e pelos 
meus 70 anos, já tendo passado por algumas cirurgias, mais com ainda 
com muito vigor e vontade de trabalhar para cuidar dos filhos, netos e em 
especial do meu Juninho que é um anjo da guarda. Que Deus nos abençoe 
nos dando Paz, Saúde e Felicidade. Fazer o bem sem olhar a quem.

SÃO GONÇALO DO AMA-
RANTE. Prefeito Eraldo Paiva, 
inaugurou na quarta-feira a 
reforma da escola Varela Barca 
com nova cobertura, ilumina-
ção, refrigeração, novo visual, 
presença da Senadora Zenai-
de Maia e do Ex-Prefeito Jaime 
Calado, Parabéns!!!

COMBUSTIVEL. Os pos-
tos de combustíveis estão au-
mento os preços ao bel prazer 
de cada dono de posto, há um 
movimento dos colegas da im-
prensa e da mídia para que o 
posto que você encontrar ven-
dendo acima de 08 reais, retire 
a foto, mande para o Programa 

O Povo no Rádio, Brasil Urgen-
te na Band ou para Salatiel de 
Souza na Tv Tropical, que nós 
mostramos a foto e recomen-
damos que os usuários não 
compre o combustível acima 
deste valor, talvez com esse 
protesto possamos reduzir os 
aumentos abusivos quase que 
diários nos combustíveis.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
Assembleia Legislativa do RN, 
modificou o reajuste de preços 
das licenças ambientais “IDE-
MA”, também incluiu o auxilio 
alimentação aos servidores do 
IPERN, Parabéns aos amigos 
Deputados!!

LAGOA DE CAPTAÇÃO. Solicitamos aos amigos da Semov, uma 
revisão em caráter de urgência nas lagoas de captação do Panatis, 
Santarém e José Sarney, pois a previsão de chuva é até domingo e 
deixa os moradores que moram perto das lagoas apreensivo, se a 
Semov puder fazer um aprofundamento/revisão da lagoa, a co-
munidade agradece.

SAUDADE E ALEGRIA

BURACO. Em frente a resi-
dência do amigo Italo na Rua 
Joacyr Cabral de Oliveira no 
Panatis, uma cratera já alguns 
meses cada dia maior, a popu-
lação pede socorro a Semov, no 
Conjunto Jardim Brasil existem 
12 ruas esburacadas, o Prefei-
to teve lá com alguns vereado-
res e prometeram resolver até 
dezembro passado e até agora 
nada, buraco na Rua Caraúbas 
no Potengi e Cratera na Aveni-
da Bom Pastor.

BENEFICIO.Secretário da Se-
mov, Carlson Gomes, apresen-
tou a cópia da aprovação da lici-
tação para grande obra de pavi-
mentação asfáltica e drenagem 
da Avenida Felizardo Moura, 
uma obra que custará 43 mi-
lhões com início previsto para 
primeira semana de Junho, uma 
luta de alguns anos deste comu-
nicador Luiz Almir e da nossa 
querida Vereadora Nina Souza.

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

Encontro de Geociência discute 
atuação de profissionais no 
Sistema Confea/Crea e Mútua

O II Encontro Potiguar de Ge-
ociência irá reunir na noite 
desta quinta-feira (26), às 

18h30, geógrafos, geólogos e me-
teorologistas de todo o estado na 
sede do Crea-RN, em Natal.  Por 
demanda e questionamentos dos 
profissionais, a Agern e a Aprogeo-
-RN se uniram e propuseram ao 
conselho, a palestra sobre as “Ge-
ociências no contexto do sistema 
Confea/Crea e Mútua”. 

O evento será realizado no for-
mato híbrido com transmissão di-
reta pelo canal do Crea-RN no You-
Tube. As inscrições estão sendo 
abertas através do link: bit.ly/IISe-
manadeGeociências. O evento se-
rá feito em alusão aos dias do Geó-
grafo (29/05) e do Geólogo (30/05).

O palestrante Adelir Strieder, 
representante da FEBRAGEO, te-
rá como objetivo contextualizar 
a possibilidade de criação do ter-
mo “Geociências” no escopo do 
Projeto de Lei 1.024/2020, que 
propõe alterar a Lei 5.194/1966.  
Além de regular o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arqui-
teto e Engenheiro-Agrônomo, a 
lei estabelece todo o arcabouço 
jurídico de funcionamento do 
Sistema Confea/Crea e Mútua, o 
que envolve todas as profissões 

Evento terá transmissão pelo canal do Crea-RN no YouTube

Ana Adalgisa diz debates relevantes sempre são realizados pelo conselho

IDIARN: vacinas estavam fora da validade e fora da temperatura ideal

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

e modalidades profissionais que 
estão no âmbito deste sistema, 
mais especificamente os geólo-
gos, geógrafos e meteorologistas.

Para debater essa temática, 
também teremos a participa-
ção do geógrafo Danilo Serrano, 
representando a FENAGEO, e o 
meteorologista Rômulo da Silvei-
ra Paz, representando a SBMet.

“Consideramos que qualquer 
alteração legal deve ser tratada 
com extrema relevância, com am-
pla divulgação e comunicação, 
por isso, acredito ser fundamental 
esse momento de discussão”, afir-

ma o presidente da APROGEO-
-RN e Assessor Parlamentar e Ins-
titucional do Crea-RN, Pablo Ruyz 
Aranha. “Essa é  uma excelente 
oportunidade para consolidar-
mos entendimentos e compreen-
sões sobre o tema”, disse o presi-
dente da AGERN, Orildo Lima.

Para a presidente do Crea-RN, a 
engenheira civil Ana Adalgisa Dias 
Paulino, o conselho estará sempre 
de portas abertas para discutir as-
suntos tão relevantes quanto esse 
que envolve os geólogos, geógrafos 
e meteorologistas do Rio Grande 
do Norte e de todo o país”.

Febre aftosa

IDIARN apreende mais 
de 300 frascos de vacina 
fora do prazo de validade

O Instituto de Defesa e Ins-
peção Sanitária Animal 
- IDIARN realizou, neste 

mês, ações de fiscalização nas 
revendas autorizadas que co-
mercializam vacinas utilizadas 
nas campanhas de vacinação 
contra febre aftosa e brucelose.

Durante as ações foram 
apreendidos mais de 300 fras-
cos. As vacinas, apreendidas em 
ações de rotina, estavam fora 
do prazo de validade e também 
da temperatura necessária (2 a 

8 graus). Se utilizadas, as doses 
não surtiriam efeito na imuni-
zação dos animais.

“As revendas autorizadas 
passam por fiscalizações perió-
dicas justamente para que pos-
samos garantir que o transporte 
e armazenamento dos frascos 
sigam os fatores necessários. 
Além disso, também são anali-
sadas as documentações de re-
gularização da revenda agrope-
cuária”, afirmou o diretor-geral 
do IDIARN, Mário Manso. 
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A Defesa Civil emitiu alerta 
para o risco de chuvas in-
tensas no litoral do Nor-

deste até o final desta semana. 
Segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), os esta-

dos da Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e Ala-
goas serão os mais afetados.

“Diante da previsão de gran-
de acumulado de chuvas, o Cen-
tro Nacional de Gerenciamento 

Defesa Civil alerta para risco de chuva 
no RN e outros estados do Nordeste 

Atenção de Risco e Desastres (Cenad) já 
entrou em contato com as defe-
sas civis estaduais e municipais e 
segue monitorando o cenário e o 
registro de possíveis ocorrências”, 
informou a Defesa Civil.

A previsão, feita pelo órgão, é 
de que os estados de Pernambuco 
e Alagoas podem ser os mais atin-
gidos. Em razão da situação, o In-
met emitiu alerta de perigo espe-
cífico para estes estados, devido à 
possibilidade de forte volume de 
chuvas. 

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, por 
meio do Instituto de Ges-

tão das Águas do RN (Igarn), mo-
nitora 47 reservatórios, com ca-
pacidades superiores a 5 milhões 
de metros cúbicos, responsáveis 
pelo abastecimento das cidades 
potiguares. O Relatório do Volu-
me dos Principais Reservatórios 
Estaduais indica que as reservas 
hídricas superficiais totais do RN 
somam, nesta quarta-feira (25), 
2.206.081.019 m³, percentual-
mente, 50,40% da sua capacida-
de total, que é de 4.376.444.842 
m³. No último relatório, divulga-
do no dia 16 de maio, elas acu-
mulavam 2.117.155.925 m³, cor-
respondentes a 48,37% da sua 
capacidade total. 

A barragem Armando Ribei-
ro Gonçalves, maior reservatório 
do RN, acumula 1.418.859.313 
m³, equivalentes a 59,79% da 
sua capacidade total, que é de 
2.373.066.510 m³. No relató-
rio divulgado na semana pas-
sada, o manancial estava com 
1.359.263.610 m³, correspon-
dentes a 57,28% da sua capaci-
dade total. 

Já a barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior manan-
cial do RN, acumula 258.613.920 
m³, percentualmente, 43,12% 
da sua capacidade total, que é 
de 599.712.000 m³. No dia 16 de 
maio, o reservatório estava com 
253.343.795 m³, equivalentes a 
42,24% da sua capacidade total. 

Localizada em Upanema, 
a barragem Umari acumula 
208.360.368 m³, correspondentes 
a 71,16% da sua capacidade to-
tal, que é de 292.813.650 m³. No 
relatório anterior, o reservatório 
estava com 200.955.783 m³, equi-
valentes a 68,63% da sua capaci-
dade total. 

Os reservatórios monitorados 
pelo Igarn que permanecem com 

Chuvas: Reservatórios do Estado 
superam 50% da capacidade total
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, já acumula 59,79% da sua capacidade total

100% da sua capacidade, são: 
Santana (Gangorra), localizado 
em Rafael Fernandes; Flechas, lo-
calizado em José da Penha; Pas-
sagem, localizado em Rodolfo 
Fernandes; Riacho da Cruz II, lo-
calizado em Riacho da Cruz; Apa-
nha Peixe, localizado em Caraú-
bas; o açude público de Encanto; 
Beldroega, localizado em Paraú; e 
Pataxó, localizado em Ipanguaçu. 

O açude Santa Cruz do Trai-
ri, localizado em Santa Cruz, vol-
tou a receber águas com as últi-
mas chuvas e acumula 620.902 
m³, correspondentes a 12,04% 
da sua capacidade total, que é de 
5.158.750 m³. Na segunda-feira, 
16 de maio, o reservatório estava 
com 143.970 m³, percentualmen-
te, 2,79% da sua capacidade total. 

Apesar de ainda apresentar um 
baixo volume, o açude Itans, loca-
lizado em Caicó, também recebeu 
águas e acumula 4.002.653 m³, 
equivalentes a 5,28% da sua capa-
cidade total, que é de 75.839.349 
m³. No último relatório divul-
gado, o reservatório estava com 
1.839.058 m³, correspondentes a 
2,42% da sua capacidade total. 

A barragem Mendubim, lo-
calizada em Assu, acumula 
53.939.867 m³, correspondentes 
a 69,73% da sua capacidade to-
tal, que é de 77.357.134 m³. Na 
segunda-feira da semana pas-
sada, o manancial estava com 
50.534.896 m³, percentualmente, 
65,33% da sua capacidade total. 

O açude Morcego, localiza-
do em Campo Grande, acumula 

6.201.224 m³, correspondentes a 
92,44% da sua capacidade total, 
que é de 6.708.331 m³. No relató-
rio do dia 16 de maio, ele estava 
com 5.820.894 m³, percentual-
mente, 86,77% da sua capacida-
de total. 

A barragem de Pau dos Ferros 
continua recebendo águas e acu-
mula 37.506.800 m³, equivalen-
tes a 68,39% da sua capacidade 
total, que é de 54.846.000 m³. Na 
segunda-feira, 16 de maio, o re-
servatório estava com 35.906.539 
m³, correspondentes a 65,47% da 
sua capacidade total. 

SITUAÇÃO DAS LAGOAS. A la-
goa de Extremoz, responsável 
por parte do abastecimento da 
zona norte da capital, acumu-

la 10.109.444 m³, equivalentes a 
91,74% da sua capacidade total, 
que é de 11.019.525 m³. No últi-
mo relatório divulgado, a lagoa 
estava com 9.927.428 m³, equiva-
lentes a 90,09% da sua capacida-
de total.

Já a lagoa do Bonfim, res-
ponsável pelo abastecimento da 
adutora Monsenhor Expedito, 
acumula 38.929.062, percentual-
mente, 46,2% da sua capacida-
de total, que é de 84.268.200 m³. 
No dia 16 de maio, a lagoa estava 
com 38.381.701 m³, equivalentes 
a 45,55% da sua capacidade total. 

A lagoa do Boqueirão, loca-
lizada em Touros, permanece 
cheia com 11.074.800 m³, que 
correspondem a 100% da sua ca-
pacidade. 

Igarn monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares

DIVULGAÇÃO
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Ontem às 19:00, participamos de uma missa na igreja do conjunto 
Panatis, na Avenida Acaraú, onde reunimos familiares e amigos, pa-
ra rezar pela alma da minha mãe Dona Maria Nelise que aniversa-

riou ontem, mais que Deus a levou, também para comemorar 08 anos do 
meu Primeiro Neto Luiz Henry, completado no dia de ontem,na ocasião 
agradeci a Deus pela família, netos, parentes, amigos de toda Natal e Zo-
na Norte, pela minha família 96FM, Jornal Agora RN, Band Natal e pelos 
meus 70 anos, já tendo passado por algumas cirurgias, mais com ainda 
com muito vigor e vontade de trabalhar para cuidar dos filhos, netos e em 
especial do meu Juninho que é um anjo da guarda. Que Deus nos abençoe 
nos dando Paz, Saúde e Felicidade. Fazer o bem sem olhar a quem.

SÃO GONÇALO DO AMA-
RANTE. Prefeito Eraldo Paiva, 
inaugurou na quarta-feira a 
reforma da escola Varela Barca 
com nova cobertura, ilumina-
ção, refrigeração, novo visual, 
presença da Senadora Zenai-
de Maia e do Ex-Prefeito Jaime 
Calado, Parabéns!!!

COMBUSTIVEL. Os pos-
tos de combustíveis estão au-
mento os preços ao bel prazer 
de cada dono de posto, há um 
movimento dos colegas da im-
prensa e da mídia para que o 
posto que você encontrar ven-
dendo acima de 08 reais, retire 
a foto, mande para o Programa 

O Povo no Rádio, Brasil Urgen-
te na Band ou para Salatiel de 
Souza na Tv Tropical, que nós 
mostramos a foto e recomen-
damos que os usuários não 
compre o combustível acima 
deste valor, talvez com esse 
protesto possamos reduzir os 
aumentos abusivos quase que 
diários nos combustíveis.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
Assembleia Legislativa do RN, 
modificou o reajuste de preços 
das licenças ambientais “IDE-
MA”, também incluiu o auxilio 
alimentação aos servidores do 
IPERN, Parabéns aos amigos 
Deputados!!

LAGOA DE CAPTAÇÃO. Solicitamos aos amigos da Semov, uma 
revisão em caráter de urgência nas lagoas de captação do Panatis, 
Santarém e José Sarney, pois a previsão de chuva é até domingo e 
deixa os moradores que moram perto das lagoas apreensivo, se a 
Semov puder fazer um aprofundamento/revisão da lagoa, a co-
munidade agradece.

SAUDADE E ALEGRIA

BURACO. Em frente a resi-
dência do amigo Italo na Rua 
Joacyr Cabral de Oliveira no 
Panatis, uma cratera já alguns 
meses cada dia maior, a popu-
lação pede socorro a Semov, no 
Conjunto Jardim Brasil existem 
12 ruas esburacadas, o Prefei-
to teve lá com alguns vereado-
res e prometeram resolver até 
dezembro passado e até agora 
nada, buraco na Rua Caraúbas 
no Potengi e Cratera na Aveni-
da Bom Pastor.

BENEFICIO.Secretário da Se-
mov, Carlson Gomes, apresen-
tou a cópia da aprovação da lici-
tação para grande obra de pavi-
mentação asfáltica e drenagem 
da Avenida Felizardo Moura, 
uma obra que custará 43 mi-
lhões com início previsto para 
primeira semana de Junho, uma 
luta de alguns anos deste comu-
nicador Luiz Almir e da nossa 
querida Vereadora Nina Souza.

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

Encontro de Geociência discute 
atuação de profissionais no 
Sistema Confea/Crea e Mútua

O II Encontro Potiguar de Ge-
ociência irá reunir na noite 
desta quinta-feira (26), às 

18h30, geógrafos, geólogos e me-
teorologistas de todo o estado na 
sede do Crea-RN, em Natal.  Por 
demanda e questionamentos dos 
profissionais, a Agern e a Aprogeo-
-RN se uniram e propuseram ao 
conselho, a palestra sobre as “Ge-
ociências no contexto do sistema 
Confea/Crea e Mútua”. 

O evento será realizado no for-
mato híbrido com transmissão di-
reta pelo canal do Crea-RN no You-
Tube. As inscrições estão sendo 
abertas através do link: bit.ly/IISe-
manadeGeociências. O evento se-
rá feito em alusão aos dias do Geó-
grafo (29/05) e do Geólogo (30/05).

O palestrante Adelir Strieder, 
representante da FEBRAGEO, te-
rá como objetivo contextualizar 
a possibilidade de criação do ter-
mo “Geociências” no escopo do 
Projeto de Lei 1.024/2020, que 
propõe alterar a Lei 5.194/1966.  
Além de regular o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arqui-
teto e Engenheiro-Agrônomo, a 
lei estabelece todo o arcabouço 
jurídico de funcionamento do 
Sistema Confea/Crea e Mútua, o 
que envolve todas as profissões 

Evento terá transmissão pelo canal do Crea-RN no YouTube

Ana Adalgisa diz debates relevantes sempre são realizados pelo conselho

IDIARN: vacinas estavam fora da validade e fora da temperatura ideal

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

e modalidades profissionais que 
estão no âmbito deste sistema, 
mais especificamente os geólo-
gos, geógrafos e meteorologistas.

Para debater essa temática, 
também teremos a participa-
ção do geógrafo Danilo Serrano, 
representando a FENAGEO, e o 
meteorologista Rômulo da Silvei-
ra Paz, representando a SBMet.

“Consideramos que qualquer 
alteração legal deve ser tratada 
com extrema relevância, com am-
pla divulgação e comunicação, 
por isso, acredito ser fundamental 
esse momento de discussão”, afir-

ma o presidente da APROGEO-
-RN e Assessor Parlamentar e Ins-
titucional do Crea-RN, Pablo Ruyz 
Aranha. “Essa é  uma excelente 
oportunidade para consolidar-
mos entendimentos e compreen-
sões sobre o tema”, disse o presi-
dente da AGERN, Orildo Lima.

Para a presidente do Crea-RN, a 
engenheira civil Ana Adalgisa Dias 
Paulino, o conselho estará sempre 
de portas abertas para discutir as-
suntos tão relevantes quanto esse 
que envolve os geólogos, geógrafos 
e meteorologistas do Rio Grande 
do Norte e de todo o país”.

Febre aftosa

IDIARN apreende mais 
de 300 frascos de vacina 
fora do prazo de validade

O Instituto de Defesa e Ins-
peção Sanitária Animal 
- IDIARN realizou, neste 

mês, ações de fiscalização nas 
revendas autorizadas que co-
mercializam vacinas utilizadas 
nas campanhas de vacinação 
contra febre aftosa e brucelose.

Durante as ações foram 
apreendidos mais de 300 fras-
cos. As vacinas, apreendidas em 
ações de rotina, estavam fora 
do prazo de validade e também 
da temperatura necessária (2 a 

8 graus). Se utilizadas, as doses 
não surtiriam efeito na imuni-
zação dos animais.

“As revendas autorizadas 
passam por fiscalizações perió-
dicas justamente para que pos-
samos garantir que o transporte 
e armazenamento dos frascos 
sigam os fatores necessários. 
Além disso, também são anali-
sadas as documentações de re-
gularização da revenda agrope-
cuária”, afirmou o diretor-geral 
do IDIARN, Mário Manso. 
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Após ataque, Biden pede 
endurecimento de leis 
sobre armas nos EUA
Dezenove crianças e uma professora morreram baleadas na 
terça-feira 24, e o presidente americano pediu mais pressão para 
que leis federais de controle de armas sejam aprovadas

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse 
em um pronunciamen-

to que “é hora de agir” contra o 
lobby de empresas de armas no 
país. “Como uma nação, nós de-
vemos nos perguntar ‘quando 
é que vamos nos opor ao lobby 
das armas?’”, disse em discurso 
na Casa Branca. “É hora de agir”.

A fala ocorre poucas horas 
depois que um homem de 18 
anos abriu fogo contra alunos 
de uma escola de ensino funda-
mental de Uvalde, no Texas, ma-
tando 19 crianças e uma profes-
soras. “Eu esperava que, quan-
do me tornasse presidente, não 
tivesse que fazer isso de novo”, 
disse Biden visivelmente abala-
do. “Pais que nunca verão seus 
filhos novamente.”

O democrata pediu ainda 
que os americanos pressionem 
seus representantes no Congres-
so para que deixem de barrar as 
votações de propostas que po-
dem limitar o acesso às armas. 
Desde que assumiu a presidên-
cia dos EUA, Joe Biden tem ad-
vogado contra a venda de armas 
e pede maior controle federal 
sobre o tema.

No ano passado, Biden che-
gou a apresentar uma proposta 
limitando o acesso, mas o assun-
to no país é bastante polarizado 
e o direito de portar armas está 
na 2ª Emenda da Constituição 
americana. Sempre que o esta-
do tenta controlar o acesso a es-
te tipo de equipamento, grupos 
lobistas recorrem à Justiça para 
derrubar a decisão.

Lobby é um modelo institu-
cionalizado de negociação des-
de a Constituição de 1791 nos 
EUA, prática regularizada, e que 
permite que grupos defendam 
seus interesses diante dos ór-
gãos públicos.

ATAQUE NO TEXAS. Um tiro-
teio em uma escola de ensino 
fundamental no Texas, Estados 
Unidos, deixou 19 crianças e du-
as professoras mortas, informa-

ram as autoridades americanas. 
O incidente foi registrado na es-
cola Robb Elementary, na cidade 
de Uvalde, a 130 km de San An-
tonio, nos estado do Texas.

Ataque em Las Vegas, boate 
Pulse, Columbine: relembre os 
ataques a tiros da história dos 
EUA

O caso já é considerado co-
mo o mais mortal dos EUA des-
de o massacre na escola San-
dy Hook, em Connecticut, que 
deixou 26 pessoas mortas – 20 
crianças entre 6 e 7 anos e seis 
adultos – em 2012. O criminoso 
foi identificado pelas autorida-
des como Salvador Roma, de 18 

anos. Ele morreu após o ataque.

CADA VEZ MAIS COMUM. Ti-
roteios em massa têm se tor-
nado mais comuns nos EUA 
e o número de casos como es-
se tem aumentado nos últimos 
anos. Em 2021, foram 34 ata-
ques em escolas, o maior nú-
mero registrado desde 1999 – 
quando iniciou a série históri-
ca –, segundo levantamento do 
jornal “The Washington Post”. 
Não há um balanço oficial do 
governo americano que registre 
o número de ataques com ar-
mas em escolas do país. (Com 
informações do g1).

REUTERS/KEVIN LAMARQUE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e 
das Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 174/2022 - ,  ID99 - 2, destinado a LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER/ 
MOSSORÓ, sessão para o dia 09 de junho de 2022, às 15:00 horas (horários de Brasília-
DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido 
site do Banco do Brasil, sob o nº 938721. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis 
no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 
84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal-RN, 26 de maio de 2022
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira CMEL

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJAS, REFRIGERANTES, ÁGUAS 
MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SICRAMIRN – CNPJ Nº 40.800.492/0001-14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas 
em Geral do Estado do Rio Grande do Norte – SICRAMIRN, no uso de suas atribuições Estatutárias, convo-
ca toda categoria Econômica das INDÚSTRIAS DE CERVEJAS, ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, para uma Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de Junho 
de 2022, com sede localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 2860, 2º andar, Edifício Fernando 
Bezerra, “Casa da Indústria”, Lagoa Nova, Natal/RN, em primeira convocação às 16h com a presença de 
1/3 (um terço) dos representantes legais e, em segunda convocação, às 16h30min, com qualquer núme-
ro de pessoas, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: Discussão da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2022/2023. Natal/RN, 26/05/2022. Roberto Pinto Serquiz Elias – Presidente do Sindicato.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDE ENERGIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE - SINDISTALE/RN. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Comissão Pró-Fundação do SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDE ENERGIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
SINDISTALE/RN,  na pessoa de seu subscritor o Senhor  Silvestre Soares dos Santos Neto, CPF: 109.341.094-94, 
residente a Avenida Professora Eliete Rodrigues de Morais, nº. 976, Bairro: Lagoa Azul - CEP: 59139-430 no município 
de Natal/RN, vem através deste convocar TODA categoria Profissional dos  Trabalhadores na Indústria da Construção 
em Instalações e Manutenção de Rede Energizadas no Estado do Rio Grande do Norte , para Assembleia Geral 
Extraordinária de Fundação do Sindicato a ser realizada no dia 20 de Junho de 2022 às 06h00min em primeira 
convocação e às 07h00min em segunda e última convocação no seguinte endereço: PC 7 DE SETEMBRO, Nº: 38, 
CEP: 59.330-000, Bairro: Centro, Município de Jucurutu (RN), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Fundação do Sindicato; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Eleição, Apuração e Posse da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. 

Jucurutu – RN, 26 de maio de 2022. 
 

Silvestre Soares dos Santos Neto 
Subscritor 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA  

CNPJ 12.985.594/0001-16 
NIRE 24200147188 

 
Para Cisão da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA 
Pelo presente instrumento particular, 
(1) PAULO VASCONCELOS DE PAULA, brasileiro, natural de Pratápolis/MG, casado com regime de separação total de bens, 
nascido em 02/09/1950, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 208.752, emitida pelo Ministério da Aeronáutica – 
MAER, Carteira Nacional de Habilitação – CNH 02987744563– DETRAN/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.450.008-00, 
residente e domiciliado na Rua Sachet nº 325, apto. C-1, bairro da Ribeira, CEP 59.012-420 em Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte.  
(2) GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, inscrita no Cnpj 
08.561.074/0001-09, Com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o n° 
24600108317 em 16/05/2019, representada pelo seu Titular PAULO VASCONCELOS DE PAULA, brasileiro, natural de 
Pratápolis/MG, casado com regime de separação total de bens, nascido em 02/09/1950,empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 208.752, emitida pelo Ministério da Aeronáutica – MAER, Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
02987744563– DETRAN/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.450.008-00, residente e domiciliado na Rua Sachet nº 325, apto. 
C-1, bairro da Ribeira, CEP 59.012-420 em Natal, Estado do Rio Grande do Norte.  
Sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade limitada, SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Cidade de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, à Rua Zeferina Lopes, n° 18, 
Praia de Pitangui, cep: 59.575-000, inscrita no CNPJ/MF sob número 12.985.594/0001-16, com seu Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (“JUCERN”) sob o NIRE 24200147188, em sessão de 29 de agosto de 1988, 
e último ato societário, a 5ª Alteração do contrato social, arquivada na JUCERN sob número 24318382em 29de dezembro de 
2014, resolvem alterar o contrato social da sociedade e aditivos, conforme segue: 
1. Em função da Cisão, retira-se da sociedade neste ato a sócia GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, detentora 
de 606.909 (seiscentos e seis mil novecentos e nove) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um) real totalizando o valor R$ 
606.909,00 (seiscentos e seis mil novecentos e nove reais), ficando assim o sócio PAULO VASCONCELOS DE PAULA com a 
totalidade do capital social. 
2. O sócio administrador APROVA E RATIFICA todos os termos e condições do Protocolo de Cisão da empresa SPEL - 
SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, datado de 15 de setembro de 2021. Referido protocolo é anexado ao 
presente, dele passando a fazer parte integrante para todos os fins de direito. 
3. O sócio administrador RATIFICA a nomeação dos contadores Srs. (i) Ismael Felix de Lima, brasileiro, viúvo, inscrito no 
CRC/RN sob o nº 006396/O-1 e no CPF/MF sob o nº 024.855.344-82, residente e domiciliado na Rua Sessenta e Nove, nº 30, 
Cajupiranga, Parnamirim/RN, CEP 59.157-340; (ii) Aliandro Emanuel Ribeiro de Araujo, brasileiro, solteiro, inscrito no CRC/RN 
sob o nº 008630/O-5 e no CPF/MF sob o nº 046.490.404-85, residente e domiciliado na Rua Presidente Quaresma, nº 752, 
Alecrim, Natal/RN, CEP 59031-150; e, (iii) Wilton Avelino da Costa, brasileiro, casado, inscrito no CRC/RN sob o nº 009475-O-0 e 
no CPF/MF sob o nº 055.300.724-61, residente e domiciliado na Rua Caminho de Pirambúzios, nº 462, Cajupiranga, 
Parnamirim/RN, CEP 59.156-315para efetuar a avaliação patrimonial da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 
4. O sócio administrador APROVA o laudo de avaliação patrimonial da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA, elaborado pelos peritos acima mencionados e qualificados. O referido laudo é também anexado ao 
presente, dele fazendo parte integrante, aceitando, assim, a empresa individual de responsabilidade limitada absorvidos dos 
valores dele constante para seu acervo líquido. 
5. O capital social da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA fica reduzido, portanto, em R$ 
1.662.709,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e nove reais), passado do valor atual de R$ 8.213.818,00 
(oito milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e dezoito reais), sendo reduzido para R$ 6.551.109,00 (seis milhões quinhentos e 
cinquenta e um mil cento e nove reais). 
6. A nova participação societária no capital social SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, após a 
cisão passará a ser: 

SÓCIO ÚNICO QUANTIDADE DE QUOTAS VALOR (R$) 
PAULO VASCONCELOS DE PAULA 6.551.109 6.551.109,00 
TOTAL 6.551.109 6.551.109,00 

 
7. Em decorrência das alterações mencionadas nos itens acima, a Cláusula Quinta do contrato social passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
CLÁUSULA QUINTA – Capital social. O capital da sociedade, totalmente integralizado pelo sócio único em moeda corrente e 
legal, é de R$ 6.551.109,00 (seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e nove reais) dividido em 6.551.109 (seis 
milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e nove) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma, assim 
distribuído: 

SÓCIO ÚNICO QUANTIDADE DE QUOTAS VALOR (R$) 
PAULO VASCONCELOS DE PAULA 6.551.109 6.551.109,00 
TOTAL 6.551.109 6.551.109,00 

 
8. Dessa forma, fica concretizada a cisão da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos 
e condições estabelecidas no Protocolo de Cisão que é parte integrante desse instrumento, passando a parcela cindida do 
patrimônio para as empresas: 

 ZDP EMPREENDIMENTOS DE HOTÉIS E LAZER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador 
Salgado Filho, 1600, CXPST 01 – Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
18.397.995/0001-31, com Ato Constitutivo datado de 28 de Junho de 2013, devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 24200635883, em 28/06/2013 e, 

 GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador Salgado 
Filho, 2190, Edif. Portugal Center sala 123 – Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 08.561.074/0001-09, com Ato Constitutivo datado de 16 de Maio de 2019, devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 24600108317, em 16/05/2019 e,  

 A2 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador 
Salgado Filho, 2190 – Edif. Portugal Center – Sala 123 - caixa postal 01, Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.038.677/0001-93, com Ato Constitutivo datado de 17 de Julho de 2007, devidamente 
registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 
24200458612, em 17 de Julho de 2007. 

9. A sociedade cindida continua existindo com o acervo remanescente de seu patrimônio. 
10. As partes autorizam a administração da sociedade a proceder todos os atos complementares a cisão, inc lusive registros, 
averbações e transferências necessárias à completa regularização da operação. 
11. Em decorrência das alterações realizadas nesta data, os quotistas resolvem consolidar o texto do contrato social e aditivos. 
E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em via única em cumprimento a IN DREI 
81/2020. 
 
Natal/RN, 27 de Setembro de 2021. 
 
Sócios: PAULO VASCONCELOS DE PAULA (CPF/MF 583.450.008-00) - Sócio Administrador; e GUELMIM ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS EIRELI (CNPJ 08.561.074/0001-09) - Sócia Destituída.  
 
JUCERN  
Registro em 21/10/2021 sob nº 20210757035. 
Denys de Miranda Barreto – Secretário Geral. 
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Aprovado limite para 
imposto sobre gasolina e luz; 
governadores contestam

Projeto fixa em 
17% a alíquota 

máxima do ICMS 
cobrados sobre 

itens de energia e 
transporte coletivo, 

considerados 
essenciais

A Câmara dos Deputados 
aprovou, na quarta-fei-
ra 25, o projeto que limi-

ta a aplicação de alíquota do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre bens e serviços relacio-
nados a combustíveis, gás na-
tural, energia elétrica, comu-
nicações e transporte coletivo. 
A proposta classifica esses se-
tores como essenciais e indis-
pensáveis, levando à fixação da 
alíquota em um patamar máxi-
mo de 17%. O texto será envia-
do ao Senado.

A votação do texto foi anun-
ciada na semana passada pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), com a justificativa 
de que vai auxiliar na redução do 
preço dos combustíveis. A medi-
da, entretanto, desagrada os es-
tados, que argumentam que a 
redução vai precarizar ou extin-

guir a prestação de serviços de 
competência desses entes.

Na votação, os deputados 
aprovaram um texto substitu-
tivo do relator deputado Elmar 
Nascimento (União-BA) sobre 
o projeto original. Pelo texto, se-
rá proibida a fixação de alíquo-
tas para os bens e serviços es-
senciais superiores às das ope-
rações em geral (17% na maior 
parte dos estados), mas será 
permitido reduzi-las abaixo 
desse patamar.

Entretanto, a partir da publi-
cação da futura lei, o estado que 
tiver rebaixado alíquotas para 
combustíveis, energia elétrica e 
gás natural não poderá aumen-
tá-las. Em relação aos serviços 
de transmissão e distribuição 
de energia elétrica e aos encar-
gos setoriais vinculados a essas 
operações, o projeto proíbe a 
incidência de ICMS.

COMPENSAÇÃO. O projeto 
também determina uma com-
pensação aos estados pela per-
da com a arrecadação do im-
posto. Segundo o texto, haverá, 
até 31 de dezembro de 2022, 
uma compensação paga pelo 
governo federal aos estados pe-
la perda de arrecadação do im-
posto por meio de descontos 
em parcelas de dívidas refinan-
ciadas desses entes federados 
junto à União.

DIESEL. Além de tratar da 
alíquota de ICMS, o texto tam-

bém trouxe mudanças na legis-
lação que estipulou a fixação de 
alíquota única do ICMS para os 
combustíveis em todos os esta-
dos, com cobrança do tributo 
por volume em vez de alíquo-
ta. A mudança elimina a pos-
sibilidade de um convênio do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) estabele-
cer as alíquotas para o diesel em 
formato diferente da transição 
imposta pela lei, que determina 
o uso da média móvel dos pre-
ços praticados ao consumidor 
final nos cinco anos anteriores 
à sua fixação pelo conselho. A 
medida vale somente até 31 de 
dezembro de 2022.

NÃO É SOLUÇÃO.  Governa-
dores argumentam ainda que a 
mudança no ICMS não solucio-
nará a alta dos preços dos com-
bustíveis, usado como justifi-
cativa para aprovação do pro-
jeto sobre o limite do imposto. 
“Congelamos o imposto sobre 
os combustíveis em novembro 
do ano passado, mas os aumen-
tos continuam. De janeiro a 
abril, o barril do petróleo subiu 
47%. O que precisa ser revisto 
é a política de preços adotada 
pela Petrobras”, argumentou o 
secretário de Fazenda do Acre, 
Amarísio Freitas, em reunião do 
fórum de governadores. A en-
tidade promete tentar barrar o 
avanço do projeto no Senado e 
até com ações no Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

“O que precisa ser revisto é a política de preços adotada pela Petrobras”, disse  o secretário de Fazenda do Acre

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 

1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
25/05/2028, a Licença de Operação nº 2021-166902/TEC/LO-0232 referente ao 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Baraúna, no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
0851064-89.2018.8.20.5001 [Espécies de Títulos de Crédito] 
AUTOR: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CAERN
REU: ELIZABETH ROMANA DE MELO SILVA
FINALIDADE: Citação de , ELIZABETH ROMANA DE MELO SILVA CPF: 
230.435.204-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, 
contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência do 
prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira publicação, nos termos 
da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria, no endereço supra, à 
disposição da interessada. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 
344, do CPC). Não apresentando o réu contestação, os autos serão remetidos à 
Defensoria Pública, como curadora especial.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
COOPTRANS & SERVICE – CNPJ 21.181.668/0001-52 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

 
O presidente da COOPTRANS & SERVICE, no uso das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os cooperados em 
pleno gozo de seus direitos, para a assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizara em sua sede na rua Monte Sinai, 
nº 24, andar 1, Sertãozinho, Canguaretama/RN, CEP: 59190-000, no dia 15 (quinze de junho ) de 2022, em primeira convocação 
as 19:00 (dezenove) horas, com 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; em segunda convocação, as 21:00 (vinte e 
uma) horas, do mesmo dia e local com a presença da metade mais um do número total de cooperados e em terceira e última 
convocação 22:00 (vinte e duas) horas com a presença mínima de 14 (quatorze) cooperados a fim de deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 
1 – eleição de um novo conselho de administração para o período de 2022 a fevereiro/2026; 
2 – mudança de endereço da sede da COOPTRANS & SERVICE;  
3 – alteração de estatuto social / capital social 
4 – outros assuntos de interesse da COOPTRANS & SERVICE;  
Nota: 
1 - Os assuntos do item 4 da pauta, serão somente debatidos, ficando a deliberação pra próxima assembleia; 2- para efeitos de 
quórum, declaramos que o número de cooperados nessa data é de 21 sócios. 
Canguaretama, 27/05/2022       

GENILDO GALGANO DE LIMA CRUZ – Presidente 

 
 

COOPVANS COOPERATIVA E LOCADORA DOS PROPRIETARIO DE VANS E VEICULOS DO RN 
 COOPVANS – CNPJ 15.209.167/0001-34 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

 
O presidente da COOPVANS, no uso das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os cooperados em pleno gozo de 
seus direitos, para a assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizara em sua sede na rua dos Manacas, nº 36, sala 
01, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59078-050, no dia 15 (quinze de junho ) de 2022, em primeira convocação as 19:00 (dezenove) 
horas, com 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; em segunda convocação, as 21:00 (vinte e uma) horas, do mesmo 
dia e local com a presença da metade mais um do número total de cooperados e em terceira e última convocação 22:00 (vinte e 
duas) horas com a presença mínima de 14 (quatorze) cooperados a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1 – eleição de um novo conselho de administração para o período de 2022 a fevereiro/2026; 
2 – alteração de estatuto social / capital social 
3 – outros assuntos de interesse da COOPVANS;  
Nota: 
1 - Os assuntos do item 3 da pauta, serão somente debatidos, ficando a deliberação para próxima assembleia; 2- para efeitos de 
quórum, declaramos que o número de cooperados nessa data é de 21 sócios. 
Natal, 27/05/2022       

ANYOLE RAMALHO PESSOA – Presidente 
 

 
 

Fica Sem Efeito o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 01/2022-SEDINT, cujo 
objeto é a Permissão de uso, a título precário, oneroso e intransferível, por prazo 
determinado, do espaço físico composto pelo conjunto de boxes da Praça de 
Convivência da Av. Rio Branco, Blocos “A” e “B”, localizada no Município de 
Mossoró/RN, publicado no Jornal Local Agora RN, de 26 de maio 2022, pág. 6, EDIÇÃO 
Nº 1.341 | ANO 6. 

Mossoró-RN, 26 de maio de 2022
FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-SEDINT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022
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Internacional
Após ataque, Biden pede 
endurecimento de leis 
sobre armas nos EUA
Dezenove crianças e uma professora morreram baleadas na 
terça-feira 24, e o presidente americano pediu mais pressão para 
que leis federais de controle de armas sejam aprovadas

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse 
em um pronunciamen-

to que “é hora de agir” contra o 
lobby de empresas de armas no 
país. “Como uma nação, nós de-
vemos nos perguntar ‘quando 
é que vamos nos opor ao lobby 
das armas?’”, disse em discurso 
na Casa Branca. “É hora de agir”.

A fala ocorre poucas horas 
depois que um homem de 18 
anos abriu fogo contra alunos 
de uma escola de ensino funda-
mental de Uvalde, no Texas, ma-
tando 19 crianças e uma profes-
soras. “Eu esperava que, quan-
do me tornasse presidente, não 
tivesse que fazer isso de novo”, 
disse Biden visivelmente abala-
do. “Pais que nunca verão seus 
filhos novamente.”

O democrata pediu ainda 
que os americanos pressionem 
seus representantes no Congres-
so para que deixem de barrar as 
votações de propostas que po-
dem limitar o acesso às armas. 
Desde que assumiu a presidên-
cia dos EUA, Joe Biden tem ad-
vogado contra a venda de armas 
e pede maior controle federal 
sobre o tema.

No ano passado, Biden che-
gou a apresentar uma proposta 
limitando o acesso, mas o assun-
to no país é bastante polarizado 
e o direito de portar armas está 
na 2ª Emenda da Constituição 
americana. Sempre que o esta-
do tenta controlar o acesso a es-
te tipo de equipamento, grupos 
lobistas recorrem à Justiça para 
derrubar a decisão.

Lobby é um modelo institu-
cionalizado de negociação des-
de a Constituição de 1791 nos 
EUA, prática regularizada, e que 
permite que grupos defendam 
seus interesses diante dos ór-
gãos públicos.

ATAQUE NO TEXAS. Um tiro-
teio em uma escola de ensino 
fundamental no Texas, Estados 
Unidos, deixou 19 crianças e du-
as professoras mortas, informa-

ram as autoridades americanas. 
O incidente foi registrado na es-
cola Robb Elementary, na cidade 
de Uvalde, a 130 km de San An-
tonio, nos estado do Texas.

Ataque em Las Vegas, boate 
Pulse, Columbine: relembre os 
ataques a tiros da história dos 
EUA

O caso já é considerado co-
mo o mais mortal dos EUA des-
de o massacre na escola San-
dy Hook, em Connecticut, que 
deixou 26 pessoas mortas – 20 
crianças entre 6 e 7 anos e seis 
adultos – em 2012. O criminoso 
foi identificado pelas autorida-
des como Salvador Roma, de 18 

anos. Ele morreu após o ataque.

CADA VEZ MAIS COMUM. Ti-
roteios em massa têm se tor-
nado mais comuns nos EUA 
e o número de casos como es-
se tem aumentado nos últimos 
anos. Em 2021, foram 34 ata-
ques em escolas, o maior nú-
mero registrado desde 1999 – 
quando iniciou a série históri-
ca –, segundo levantamento do 
jornal “The Washington Post”. 
Não há um balanço oficial do 
governo americano que registre 
o número de ataques com ar-
mas em escolas do país. (Com 
informações do g1).

REUTERS/KEVIN LAMARQUE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e 
das Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 174/2022 - ,  ID99 - 2, destinado a LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER/ 
MOSSORÓ, sessão para o dia 09 de junho de 2022, às 15:00 horas (horários de Brasília-
DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido 
site do Banco do Brasil, sob o nº 938721. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis 
no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada 
na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro 
Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 
84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal-RN, 26 de maio de 2022
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira CMEL

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJAS, REFRIGERANTES, ÁGUAS 
MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SICRAMIRN – CNPJ Nº 40.800.492/0001-14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas 
em Geral do Estado do Rio Grande do Norte – SICRAMIRN, no uso de suas atribuições Estatutárias, convo-
ca toda categoria Econômica das INDÚSTRIAS DE CERVEJAS, ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, para uma Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de Junho 
de 2022, com sede localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 2860, 2º andar, Edifício Fernando 
Bezerra, “Casa da Indústria”, Lagoa Nova, Natal/RN, em primeira convocação às 16h com a presença de 
1/3 (um terço) dos representantes legais e, em segunda convocação, às 16h30min, com qualquer núme-
ro de pessoas, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: Discussão da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2022/2023. Natal/RN, 26/05/2022. Roberto Pinto Serquiz Elias – Presidente do Sindicato.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDE ENERGIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE - SINDISTALE/RN. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Comissão Pró-Fundação do SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE REDE ENERGIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
SINDISTALE/RN,  na pessoa de seu subscritor o Senhor  Silvestre Soares dos Santos Neto, CPF: 109.341.094-94, 
residente a Avenida Professora Eliete Rodrigues de Morais, nº. 976, Bairro: Lagoa Azul - CEP: 59139-430 no município 
de Natal/RN, vem através deste convocar TODA categoria Profissional dos  Trabalhadores na Indústria da Construção 
em Instalações e Manutenção de Rede Energizadas no Estado do Rio Grande do Norte , para Assembleia Geral 
Extraordinária de Fundação do Sindicato a ser realizada no dia 20 de Junho de 2022 às 06h00min em primeira 
convocação e às 07h00min em segunda e última convocação no seguinte endereço: PC 7 DE SETEMBRO, Nº: 38, 
CEP: 59.330-000, Bairro: Centro, Município de Jucurutu (RN), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Fundação do Sindicato; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Eleição, Apuração e Posse da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. 

Jucurutu – RN, 26 de maio de 2022. 
 

Silvestre Soares dos Santos Neto 
Subscritor 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA  

CNPJ 12.985.594/0001-16 
NIRE 24200147188 

 
Para Cisão da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA 
Pelo presente instrumento particular, 
(1) PAULO VASCONCELOS DE PAULA, brasileiro, natural de Pratápolis/MG, casado com regime de separação total de bens, 
nascido em 02/09/1950, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 208.752, emitida pelo Ministério da Aeronáutica – 
MAER, Carteira Nacional de Habilitação – CNH 02987744563– DETRAN/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.450.008-00, 
residente e domiciliado na Rua Sachet nº 325, apto. C-1, bairro da Ribeira, CEP 59.012-420 em Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte.  
(2) GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, inscrita no Cnpj 
08.561.074/0001-09, Com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o n° 
24600108317 em 16/05/2019, representada pelo seu Titular PAULO VASCONCELOS DE PAULA, brasileiro, natural de 
Pratápolis/MG, casado com regime de separação total de bens, nascido em 02/09/1950,empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 208.752, emitida pelo Ministério da Aeronáutica – MAER, Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
02987744563– DETRAN/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.450.008-00, residente e domiciliado na Rua Sachet nº 325, apto. 
C-1, bairro da Ribeira, CEP 59.012-420 em Natal, Estado do Rio Grande do Norte.  
Sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade limitada, SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Cidade de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, à Rua Zeferina Lopes, n° 18, 
Praia de Pitangui, cep: 59.575-000, inscrita no CNPJ/MF sob número 12.985.594/0001-16, com seu Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (“JUCERN”) sob o NIRE 24200147188, em sessão de 29 de agosto de 1988, 
e último ato societário, a 5ª Alteração do contrato social, arquivada na JUCERN sob número 24318382em 29de dezembro de 
2014, resolvem alterar o contrato social da sociedade e aditivos, conforme segue: 
1. Em função da Cisão, retira-se da sociedade neste ato a sócia GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, detentora 
de 606.909 (seiscentos e seis mil novecentos e nove) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um) real totalizando o valor R$ 
606.909,00 (seiscentos e seis mil novecentos e nove reais), ficando assim o sócio PAULO VASCONCELOS DE PAULA com a 
totalidade do capital social. 
2. O sócio administrador APROVA E RATIFICA todos os termos e condições do Protocolo de Cisão da empresa SPEL - 
SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, datado de 15 de setembro de 2021. Referido protocolo é anexado ao 
presente, dele passando a fazer parte integrante para todos os fins de direito. 
3. O sócio administrador RATIFICA a nomeação dos contadores Srs. (i) Ismael Felix de Lima, brasileiro, viúvo, inscrito no 
CRC/RN sob o nº 006396/O-1 e no CPF/MF sob o nº 024.855.344-82, residente e domiciliado na Rua Sessenta e Nove, nº 30, 
Cajupiranga, Parnamirim/RN, CEP 59.157-340; (ii) Aliandro Emanuel Ribeiro de Araujo, brasileiro, solteiro, inscrito no CRC/RN 
sob o nº 008630/O-5 e no CPF/MF sob o nº 046.490.404-85, residente e domiciliado na Rua Presidente Quaresma, nº 752, 
Alecrim, Natal/RN, CEP 59031-150; e, (iii) Wilton Avelino da Costa, brasileiro, casado, inscrito no CRC/RN sob o nº 009475-O-0 e 
no CPF/MF sob o nº 055.300.724-61, residente e domiciliado na Rua Caminho de Pirambúzios, nº 462, Cajupiranga, 
Parnamirim/RN, CEP 59.156-315para efetuar a avaliação patrimonial da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 
4. O sócio administrador APROVA o laudo de avaliação patrimonial da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA, elaborado pelos peritos acima mencionados e qualificados. O referido laudo é também anexado ao 
presente, dele fazendo parte integrante, aceitando, assim, a empresa individual de responsabilidade limitada absorvidos dos 
valores dele constante para seu acervo líquido. 
5. O capital social da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA fica reduzido, portanto, em R$ 
1.662.709,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil setecentos e nove reais), passado do valor atual de R$ 8.213.818,00 
(oito milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e dezoito reais), sendo reduzido para R$ 6.551.109,00 (seis milhões quinhentos e 
cinquenta e um mil cento e nove reais). 
6. A nova participação societária no capital social SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, após a 
cisão passará a ser: 

SÓCIO ÚNICO QUANTIDADE DE QUOTAS VALOR (R$) 
PAULO VASCONCELOS DE PAULA 6.551.109 6.551.109,00 
TOTAL 6.551.109 6.551.109,00 

 
7. Em decorrência das alterações mencionadas nos itens acima, a Cláusula Quinta do contrato social passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
CLÁUSULA QUINTA – Capital social. O capital da sociedade, totalmente integralizado pelo sócio único em moeda corrente e 
legal, é de R$ 6.551.109,00 (seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e nove reais) dividido em 6.551.109 (seis 
milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e nove) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma, assim 
distribuído: 

SÓCIO ÚNICO QUANTIDADE DE QUOTAS VALOR (R$) 
PAULO VASCONCELOS DE PAULA 6.551.109 6.551.109,00 
TOTAL 6.551.109 6.551.109,00 

 
8. Dessa forma, fica concretizada a cisão da SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos 
e condições estabelecidas no Protocolo de Cisão que é parte integrante desse instrumento, passando a parcela cindida do 
patrimônio para as empresas: 

 ZDP EMPREENDIMENTOS DE HOTÉIS E LAZER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador 
Salgado Filho, 1600, CXPST 01 – Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
18.397.995/0001-31, com Ato Constitutivo datado de 28 de Junho de 2013, devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 24200635883, em 28/06/2013 e, 

 GUELMIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador Salgado 
Filho, 2190, Edif. Portugal Center sala 123 – Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 08.561.074/0001-09, com Ato Constitutivo datado de 16 de Maio de 2019, devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 24600108317, em 16/05/2019 e,  

 A2 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador 
Salgado Filho, 2190 – Edif. Portugal Center – Sala 123 - caixa postal 01, Lagoa Nova - CEP: 59.076-000 – Natal /RN 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.038.677/0001-93, com Ato Constitutivo datado de 17 de Julho de 2007, devidamente 
registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - JUCERN sob NIRE número 
24200458612, em 17 de Julho de 2007. 

9. A sociedade cindida continua existindo com o acervo remanescente de seu patrimônio. 
10. As partes autorizam a administração da sociedade a proceder todos os atos complementares a cisão, inc lusive registros, 
averbações e transferências necessárias à completa regularização da operação. 
11. Em decorrência das alterações realizadas nesta data, os quotistas resolvem consolidar o texto do contrato social e aditivos. 
E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em via única em cumprimento a IN DREI 
81/2020. 
 
Natal/RN, 27 de Setembro de 2021. 
 
Sócios: PAULO VASCONCELOS DE PAULA (CPF/MF 583.450.008-00) - Sócio Administrador; e GUELMIM ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS EIRELI (CNPJ 08.561.074/0001-09) - Sócia Destituída.  
 
JUCERN  
Registro em 21/10/2021 sob nº 20210757035. 
Denys de Miranda Barreto – Secretário Geral. 
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Por R$ 25,00 o cm – R$ 1.025,00 
Por R$ 20,00 o cm – R$ 820,00 
Por R$ 18,00 o cm – R$ 738,00 
Por R$ 16,00 o cm – R$ 656,00 
 

Biden discursa em Washington após tiroteio em escola no Texas
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Aprovado limite para 
imposto sobre gasolina e luz; 
governadores contestam

Projeto fixa em 
17% a alíquota 

máxima do ICMS 
cobrados sobre 

itens de energia e 
transporte coletivo, 

considerados 
essenciais

A Câmara dos Deputados 
aprovou, na quarta-fei-
ra 25, o projeto que limi-

ta a aplicação de alíquota do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre bens e serviços relacio-
nados a combustíveis, gás na-
tural, energia elétrica, comu-
nicações e transporte coletivo. 
A proposta classifica esses se-
tores como essenciais e indis-
pensáveis, levando à fixação da 
alíquota em um patamar máxi-
mo de 17%. O texto será envia-
do ao Senado.

A votação do texto foi anun-
ciada na semana passada pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), com a justificativa 
de que vai auxiliar na redução do 
preço dos combustíveis. A medi-
da, entretanto, desagrada os es-
tados, que argumentam que a 
redução vai precarizar ou extin-

guir a prestação de serviços de 
competência desses entes.

Na votação, os deputados 
aprovaram um texto substitu-
tivo do relator deputado Elmar 
Nascimento (União-BA) sobre 
o projeto original. Pelo texto, se-
rá proibida a fixação de alíquo-
tas para os bens e serviços es-
senciais superiores às das ope-
rações em geral (17% na maior 
parte dos estados), mas será 
permitido reduzi-las abaixo 
desse patamar.

Entretanto, a partir da publi-
cação da futura lei, o estado que 
tiver rebaixado alíquotas para 
combustíveis, energia elétrica e 
gás natural não poderá aumen-
tá-las. Em relação aos serviços 
de transmissão e distribuição 
de energia elétrica e aos encar-
gos setoriais vinculados a essas 
operações, o projeto proíbe a 
incidência de ICMS.

COMPENSAÇÃO. O projeto 
também determina uma com-
pensação aos estados pela per-
da com a arrecadação do im-
posto. Segundo o texto, haverá, 
até 31 de dezembro de 2022, 
uma compensação paga pelo 
governo federal aos estados pe-
la perda de arrecadação do im-
posto por meio de descontos 
em parcelas de dívidas refinan-
ciadas desses entes federados 
junto à União.

DIESEL. Além de tratar da 
alíquota de ICMS, o texto tam-

bém trouxe mudanças na legis-
lação que estipulou a fixação de 
alíquota única do ICMS para os 
combustíveis em todos os esta-
dos, com cobrança do tributo 
por volume em vez de alíquo-
ta. A mudança elimina a pos-
sibilidade de um convênio do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) estabele-
cer as alíquotas para o diesel em 
formato diferente da transição 
imposta pela lei, que determina 
o uso da média móvel dos pre-
ços praticados ao consumidor 
final nos cinco anos anteriores 
à sua fixação pelo conselho. A 
medida vale somente até 31 de 
dezembro de 2022.

NÃO É SOLUÇÃO.  Governa-
dores argumentam ainda que a 
mudança no ICMS não solucio-
nará a alta dos preços dos com-
bustíveis, usado como justifi-
cativa para aprovação do pro-
jeto sobre o limite do imposto. 
“Congelamos o imposto sobre 
os combustíveis em novembro 
do ano passado, mas os aumen-
tos continuam. De janeiro a 
abril, o barril do petróleo subiu 
47%. O que precisa ser revisto 
é a política de preços adotada 
pela Petrobras”, argumentou o 
secretário de Fazenda do Acre, 
Amarísio Freitas, em reunião do 
fórum de governadores. A en-
tidade promete tentar barrar o 
avanço do projeto no Senado e 
até com ações no Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

“O que precisa ser revisto é a política de preços adotada pela Petrobras”, disse  o secretário de Fazenda do Acre

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 

1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
25/05/2028, a Licença de Operação nº 2021-166902/TEC/LO-0232 referente ao 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Baraúna, no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
0851064-89.2018.8.20.5001 [Espécies de Títulos de Crédito] 
AUTOR: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CAERN
REU: ELIZABETH ROMANA DE MELO SILVA
FINALIDADE: Citação de , ELIZABETH ROMANA DE MELO SILVA CPF: 
230.435.204-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, 
contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência do 
prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira publicação, nos termos 
da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria, no endereço supra, à 
disposição da interessada. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 
344, do CPC). Não apresentando o réu contestação, os autos serão remetidos à 
Defensoria Pública, como curadora especial.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
COOPTRANS & SERVICE – CNPJ 21.181.668/0001-52 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

 
O presidente da COOPTRANS & SERVICE, no uso das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os cooperados em 
pleno gozo de seus direitos, para a assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizara em sua sede na rua Monte Sinai, 
nº 24, andar 1, Sertãozinho, Canguaretama/RN, CEP: 59190-000, no dia 15 (quinze de junho ) de 2022, em primeira convocação 
as 19:00 (dezenove) horas, com 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; em segunda convocação, as 21:00 (vinte e 
uma) horas, do mesmo dia e local com a presença da metade mais um do número total de cooperados e em terceira e última 
convocação 22:00 (vinte e duas) horas com a presença mínima de 14 (quatorze) cooperados a fim de deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 
1 – eleição de um novo conselho de administração para o período de 2022 a fevereiro/2026; 
2 – mudança de endereço da sede da COOPTRANS & SERVICE;  
3 – alteração de estatuto social / capital social 
4 – outros assuntos de interesse da COOPTRANS & SERVICE;  
Nota: 
1 - Os assuntos do item 4 da pauta, serão somente debatidos, ficando a deliberação pra próxima assembleia; 2- para efeitos de 
quórum, declaramos que o número de cooperados nessa data é de 21 sócios. 
Canguaretama, 27/05/2022       

GENILDO GALGANO DE LIMA CRUZ – Presidente 

 
 

COOPVANS COOPERATIVA E LOCADORA DOS PROPRIETARIO DE VANS E VEICULOS DO RN 
 COOPVANS – CNPJ 15.209.167/0001-34 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

 
O presidente da COOPVANS, no uso das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os cooperados em pleno gozo de 
seus direitos, para a assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizara em sua sede na rua dos Manacas, nº 36, sala 
01, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59078-050, no dia 15 (quinze de junho ) de 2022, em primeira convocação as 19:00 (dezenove) 
horas, com 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; em segunda convocação, as 21:00 (vinte e uma) horas, do mesmo 
dia e local com a presença da metade mais um do número total de cooperados e em terceira e última convocação 22:00 (vinte e 
duas) horas com a presença mínima de 14 (quatorze) cooperados a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1 – eleição de um novo conselho de administração para o período de 2022 a fevereiro/2026; 
2 – alteração de estatuto social / capital social 
3 – outros assuntos de interesse da COOPVANS;  
Nota: 
1 - Os assuntos do item 3 da pauta, serão somente debatidos, ficando a deliberação para próxima assembleia; 2- para efeitos de 
quórum, declaramos que o número de cooperados nessa data é de 21 sócios. 
Natal, 27/05/2022       

ANYOLE RAMALHO PESSOA – Presidente 
 

 
 

Fica Sem Efeito o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 01/2022-SEDINT, cujo 
objeto é a Permissão de uso, a título precário, oneroso e intransferível, por prazo 
determinado, do espaço físico composto pelo conjunto de boxes da Praça de 
Convivência da Av. Rio Branco, Blocos “A” e “B”, localizada no Município de 
Mossoró/RN, publicado no Jornal Local Agora RN, de 26 de maio 2022, pág. 6, EDIÇÃO 
Nº 1.341 | ANO 6. 

Mossoró-RN, 26 de maio de 2022
FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022
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Cultura

Queridinha do público jo-
vem e descolado, a cantora 
Duda Beat traz para Natal o 

show da sua nova turnê “On Tour”, 
nesta sexta-feira 27, a partir das 
21h, na Arena das Dunas. A bala-
da inclui ainda as bandas e artis-
tas potiguares Cafonaite, Benza, 
Carol Porto, Jaiara Fontes, Matena 
e Bruno Mooneyhan. Os ingres-
sos estão à venda na loja Ellus (Mi-
dway Mall) e pelo site Outgo.

A artista apresentará as mú-
sicas do disco “Te Amo Lá Fora”, 
lançado em 2021, que inclui fai-
xas como “Meu Pisêro” e ”Nem 
Um Pouquinho”. Também não 
ficam de fora do show clássicos 
repaginados do primeiro álbum 
- Sinto Muito (2018), como “Bixi-
nho” e “Bolo de Rolo” e, claro, o 
novo sucesso “Dar Uma Deitcha-
da”, que simboliza o momento 
vivido por ela e por tantas outras 
pessoas, que se sentem animadas 
e ao mesmo tempo cansadas.

A luz e a cenografia estão mui-
to integradas com a parte musi-
cal nessa nova turnê, com projeto 
assinado pela cenógrafa Ludmila 
Machado e pelos iluminadores 
Arthur Farinon e Julien Katona. 
Em meio aos shows, Beat tam-
bém se prepara para sua apre-
sentação no Rock In Rio em se-
tembro. O show em Natal é uma 
realização da Unique Agência e 
da Viva Entretenimento.

AGORA RN -Você já esteve em 
Natal no MADA e no último Car-

Duda Beat faz show 
em Natal: “Não 
estamos mais no 
tempo de não 
exigir nossos direitos”

Duda Beat On Tour comCafonaite, 
Benza, Carol Porto, Jaiara Fontes, 
Matena e Bruno Mooneyhan
Data: 27/05/22 (sexta-feira). 
Local: Arena das Dunas.  
Horário: 21h. 
Vendas: Ellus (Midway Mall) 
e site Outgo. 

Serviço

A Arena das Dunas 
recebe a cantora 

pernambucana, que 
dividirá a cena com 
atrações potiguares

naval. Como é voltar à cidade de-
pois da pandemia?

Duda Beat - A volta aos 
palcos tem sido maravilhosa e 
extremamente necessária. Ter 
o contato com o público em 
segurança e vacinado é mui-
to recompensador após esse 
tempo que ficamos obriga-
toriamente afastados. Quero 
muito compartilhar momen-
tos de alegria, sofrência e dan-
ça neste show. O povo de Na-
tal é festivo, quente e alegre! 
Estou muito ansiosa pra can-
tar novamente para vocês.

AGORA RN - O que mudou 
para você de “Sinto Muito” para 
cá, com o lançamento de “Te amo 
lá fora”?

DB- Se em “Sinto Muito’’ 
eu estava iludida, em“Te amo 
Lá Fora” estou lúcida e pron-
ta pra reagir. Os dois álbuns se 
conversam dentro da minha 
realidade, eles são minhas 
expressões puras de senti-
mentos, e cada ano que pas-
sa, vamos aprendendo a lidar 
melhor com as sensações do 
coração, nunca vamos saber 
tudo no final e nem ter domí-
nio de nossos sentimentos, 
mas podemos nos fortalecer 
e criar um empoderamento 
dentro de cada um de nós. 

AGORA RN - Você fez algumas 
parcerias musicais recentemen-

te. Como é trabalhar com outros 
artistas? 

DB- Eu acredito que o in-
tercâmbio musical é algo ne-
cessário e muito enriquece-
dor. Adoro contribuir com mi-
nhas referências e inspirações 
e amo ainda mais aprender, 
ouvir, entender o outro, por-
que é dessa maneira que evo-
luímos, quando criamos co-
nexões capazes de enriquecer 
nosso repertório de vida. 

AGORA RN - Você segue sen-
do uma cantora com a cara do 
Nordeste: é importante para você 
levar suas raízes para a arte?

DB- A arte só toca verda-
deiramente alguém quando 
o artista coloca sua verdade 
e sua essência no trabalho. E 
acredito que em todas as mi-
nhas músicas o público con-
segue perceber isso. Nelas 
tem meu sotaque, meu jei-
to, minhas letras, o que amo 
e desgosto, meus medos, é 
a Duda por Duda, e isso que 
quero mostrar para o mun-
do, minha originalidade e cla-
ro, minhas raízes e referências 
musicais nordestinas. 

AGORA RN - Você também 
continua tendo um posiciona-
mento firme tanto na indús-
tria da música quanto em ou-
tras áreas de sociedade, como 
no aspecto político-social. Em 
um ano tão importante quanto 
2022, você acredita que essa ati-
tude pode ajudar a mudar a re-
alidade?

DB- Eu sinto que sou uma 
representação da minha gera-
ção dentro da música, e é meu 
dever como cidadã, artista e 
patriota levar minha verdade 
para quem quer escutar. Não 
estamos mais no tempo de 
não exigir nossos direitos, de-
vemos lutar por eles e eu co-
mo artista me sinto prepara-
da para fazer meu papel, mas 
não sinto que isso deve ser 
imposto como uma obriga-

ção de todo artista, é necessá-
rio estar preparado. Algumas 
pessoas se sentem confortá-
veis para isso e outras não, e 
em meu caso a ideia sempre 
foi manter um diálogo de ver-
dade com meu público, para 
que me conheçam totalmen-
te quem sou, como penso e de 
que lado estou.

AGORA RN - O que podemos 
esperar de novidades neste ano? 

DB - Vem parcerias incrí-
veis, tenho certeza que vocês 
vão amar! Tem clipe novo de 
“Te Amo Lá Fora” a caminho 
também, além de novos sin-
gles. E claro, já estou em pro-
cesso de composição do meu 
novo álbum.

Nathallya Macedo
Repórter de cultura Entre um show e outro 

da turnê “On tour”, 
Duda Beat se prepara 
para o Rock in Rio, 
que será realizado em 
setembro 
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Automóveis

Aos amantes do automo-
bilismo, a Fórmula Vee é 
uma das categorias nacio-

nais disputadas a pleno vapor. O 
Campeonato Paulista da moda-
lidade que tem transmissões via 
YouTube permite que os fanáti-
cos acompanhem as provas de 
qualquer lugar do planeta. E es-
te final de semana será de pista 
cheia em Interlagos. 

A velocidade começa ainda 
nesta sexta-feira com os treinos 
livres da 4ª etapa do Campeo-
nato Paulista. No sábado, acon-
tecem o treino classificatório e a 

Fórmula Vee: 
Guerinaud quer 
ampliar liderança 
em Interlagos

Líder do campeonato, Laurent quer voltar a vencer para continuar na liderança

primeira prova, com largada às 
13h10. No domingo, a segun-
da corrida será às 8h40. O pilo-
to francês Laurent Guerinaud, 
líder na divisão Máster – para 
pilotos acima de 40 anos – quer 
manter a liderança isolada do 
campeonato.

Depois de vencer as qua-
tro primeiras provas da dispu-
ta, melhor início da história de 
um piloto na competição, Gue-
rinaud sofreu uma pane de mo-
tor e um acidente na última eta-
pa. Ele passou a ser ameaçado 
de perto por Lucas Veloso, que 
faturou as duas corridas e redu-
ziu para apenas quatro pontos a 
sua desvantagem na tabela de 
classificação.

Neste final de semana em 
Interlagos, o piloto da Motul/
Rokim corre para superar os pro-
blemas da etapa anterior e reen-
contrar o caminho das vitórias.

“A equipe trabalhou muito 
para deixar o carro bem prepara-
do e espero não ter mais surpre-
sas para brigar novamente pela 
vitória”, disse Guerinaud. “Con-
tinuo muito confiante. Na últi-

ma etapa, estava liderando com 
boa vantagem quando surgiram 
os problemas, e ainda faturei a 
melhor volta nas duas corridas.”

 “A Fórmula Vee é sempre 
muito disputada, foi assim nos 
dois anos anteriores quando eu 
conquistei os títulos apenas na 
última etapa”, disse o francês, 
atual bicampeão da categoria. 
“Este ano, eu comecei muito 
bem, mas tive esses problemas e 
os adversários encostaram, más 
continuo na liderança. Natural-
mente, meu objetivo é voltar a 
vencer e ampliar a vantagem.”

Guerinaud quer tentar ainda 
ampliar a liderança na divisão 
Máster, para pilotos acima de 40 
anos. O francês também lidera, 
com uma folga maior: ele tem 
80 pontos, seguido por Augusto 
Santin, com 72, e André Suena-
ga, com 66.

O acesso do público às arqui-
bancadas de Interlagos será gra-
tuito durante todo o final de se-
mana. A corrida será transmitida 
no site www.fvee.com.br, pelo 
canal oficial da Fórmula Vee Bra-
sil no YouTube.

Evento esportivo 
terá transmissão 

gratuita no 
YouTube. Piloto 

francês é líder da 
categoria máster, 

para pilotos acima 
de 40 anos

DIVULGAÇÃO
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
2022- 177341/TEC/LA-0020 com validade 09/07/2022 para a extração mineral de AREIA, para uso na 
construção civil em obras de empreendimento de geração de energia eólica, em uma área de 7,19 
hectares com volume de extração de 18.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: 9.367.292,00 m N; 788.420,00 m E, no leito fluvial do riacho Maribondo, situada na 
Fazenda Santa Cruz, Zona Rural, Município de Fernando Pedrosa/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0085 

 
C R DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 31.941.732/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação nº 0085, com prazo de validade até 17/02/2026, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de 
Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Estrada Maria do Carmo da Silva, nº 01, Povoado Nova Esperança, 
Zona Rural, Município de Assú/RN. 

CLOVES RODRIGUES DA SILVA 
PROPRIÉTÁRIO 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Martines Maria da Silva, CNPJ nº 19.456.476/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação (LRO), para a atividade de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Av. Lindolfo Gomes Vidal, nº 125, Centro, município de Santo Antônio/RN. 
 

Martines Maria da Silva  
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA – LSP 

 
MAURICIO TASSINO DE ARAUJO, CPF 130.726.174-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LSP para a construção de 
condomínio residencial com 05UH. Localizada na AV CEL PAULO SALEMA S/N, NÍSIA FLORESTA, 
PIRANBUZIOS. 

MAURICIO TASSINO DE ARAUJO 
Proprietário  

 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO I, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO II, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO III, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
M DUARTE NOBREGA LTDA, CNPJ/MF nº: 09.122.600/0001-05, torna público que está requerendo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanismo (SEDAU) da Prefeitura Municipal de 
Goianinha/RN, a Licença Simplificada – LS, para Condomínio Residencial Multifamiliar, localizado na Rua 
Josefa Gabriel da Silva, S/N, no bairro de Sapucaia, município de Goianinha/RN. 

MARCELO DUARTE NOBREGA 
Sócio-Administrador 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Micarla Maria Salustrino, CNPJ nº 39.537.288/0001-73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação (LRO), para a atividade de Triagem, Armazenamento e comercialização de sucatas de ferro, 
cobre e alumínio, localizada na Fazenda Beira Rio, nº 49, Zona Rural, município de Tangará/RN. 
 

Micarla Maria Salustrino 
Representante legal 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Operação nº 2021-172572/TEC/LO-0354, válida até 26/05/2028, para a Extração Mineral de 
Granito em uma área de 2,35 hectare e volume de 1.000 m³/mês, localizado na Rodovia BR 110, km 
115, Sítio Santa Maria, Zona Rural, Campo Grande/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.
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Uma pesquisa divulgada no 
último mês de abril, pelo 
Centro Regional de Estu-

dos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic), 
mostra que 74% dos brasileiros 
com mais de 16 anos e usuários 
de internet não utilizaram o ser-
viço de teleconsulta médica ou 
com outro profissional da saúde 
nos últimos 12 meses. Dentre ou-
tros motivos, 58% dos entrevista-
dos alegaram preocupação com a 
segurança dos dados pessoais. O 
estudo “Painel TIC Covid-19: pes-
quisa on-line com usuários de 
internet no Brasil” ouviu 5,5 mil 
pessoas em todo o país.

A Resolução nº 2.314/2022, 
divulgada pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), estabele-
ce que o paciente, ou seu repre-
sentante legal, deve autorizar o 
atendimento, por telemedicina e 
a transmissão das suas imagens 
e dados por meio de termo de 
concordância. A norma define 
ainda que, no caso de emissão à 
distância de relatório, ela deverá 
conter identificação do médico, 
dados do paciente, além de da-
ta, hora e assinatura do médico 
com certificação digital no pa-
drão ICP-Brasil ou outro padrão 
legalmente aceito.

Estes requisitos visam atender 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). Nesse sentido, 
a legislação veda a comunicação 
ou o uso compartilhado entre 
agentes de tratamento de dados 
pessoais sensíveis referentes à 
saúde com objetivo de obter van-
tagem econômica, não se permi-
tindo que operadoras de planos 
privados de assistência à saúde 
acessem os dados para a prática 
de seleção de riscos na contrata-
ção, assim como na contratação 
e exclusão de beneficiários, por 
exemplo.

Definida como o exercício da 
medicina mediado por Tecno-
logias Digitais, de Informação e 
de Comunicação (TDICs), pa-
ra fins de assistência, educação, 
pesquisa, prevenção de doenças 
e lesões, gestão e promoção de 
saúde, a telemedicina se expan-
diu devido à alta demanda por 
atendimentos remotos, por con-
ta das recomendações de distan-

Pacientes evitam teleconsulta 
por medo da exposição de 
dados, diz pesquisa

Levantamento 
aponta que 58% dos 
entrevistados alegou 

preocupação com 
segurança de dados 

pessoais ao não 
recorrer a consultas 

virtuais

ciamento social impostas pela 
pandemia da covid-19, e hoje é 
considerada uma das grandes 
transformações do setor. Em pa-
ralelo, se mostrou eficiente pa-
ra levar assistência às cidades 
do interior e desafiadora para 
os profissionais que precisam se 
adaptar a este novo modelo de 
atendimento.

As salas de espera agora po-
dem estar bem diante da tela de 
um computador ou celular e o 
atendimento médico viabilizado 
por meio da tecnologia. Estamos 
falando, por exemplo, de teletria-
gens, consultas online, telediag-
nósticos, telemonitoramento e 
mesmo telecirurgias, realizadas 
com auxílio de robôs.

A demanda por esses servi-
ços, que já demonstrava ascen-
são, tende a continuar obtendo 
expressivo crescimento. É o que 
apontam estudos recentes da 
Global Market Insights, segun-
do os quais, a telemedicina de-
ve movimentar US$ 131 bilhões 
até 2025.

No Brasil, a pesquisa do Cen-
tro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic) indica que 
pelo menos metade dos brasilei-
ros acima dos 16 anos e que uti-
lizam a internet realizaram servi-
ços de saúde online nos últimos 
12 meses, entre agendamentos 

de consultas e exames, telecon-
sultas e visualização de resulta-
dos de exames on-line. A teleme-
dicina foi mais utilizada entre as 
pessoas de maior renda, classes A 
e B, responsáveis por 42% das te-
leconsultas e 51% dos outros ser-
viços.

REGULAMENTAÇÃO. Embora 
a utilização da telessaúde tenha 
sido acelerada pela crise sanitá-
ria, a Resolução nº 2.314/2022 
resulta de uma discussão da 
classe médica estabelecida des-
de 2018. Isso pela necessida-
de de comprovar sua eficácia e 
equivalência com o atendimen-
to presencial.

Sua prática, contudo, exige 
conhecimentos que vão além 
do manuseio de um dispositivo 
para videochamada. E é por is-
so que, segundo o presidente do 
Conselho Regional de Medici-
na de Sergipe (Cremese), Jilvan 
Pinto Monteiro, a regulamen-
tação visa prevenir “abusos que 
tragam malefícios, sobretudo, 
ao paciente”.

Conforme a nova regulamen-
tação, o médico precisa conhe-
cer os aspectos éticos específicos 
desse tipo de consulta, como o 
armazenamento de dados digi-
tais, o registro em prontuário mé-
dico e envio de ficha síntese aos 
pacientes. A telemedicina tam-

quando é necessário realizar aus-
culta pulmonar, exame de pele, 
palpação abdominal, entre ou-
tros exames físicos”, cita.

A consulta presencial é pa-
drão ouro de referência e a tele-
medicina complementar, confor-
me normatizado pelo CFM. No 
caso de acompanhamento clíni-
co de doenças crônicas ou gra-
ves é autorizado o uso da teleme-
dicina, mas devem ser realizadas 
consultas presenciais em interva-
los não superiores a 180 dias.

NÃO É NOVIDADE. No Brasil, 
a tecnologia da informação co-
meçou a surgir nos currículos 
das Faculdades de Medicina em 
1986. Com o avanço das discus-
sões sobre a metodologia, as dis-
ciplinas que tratam da telemedi-
cina, antes eletivas, passaram a 
compor os programas pedagó-
gicos na graduação, pós-gradua-
ção, residência médica e em cur-
sos de extensão.

A formação de médicos que 
atuam nessa área adquiriu con-
tornos ainda mais significativos. 
Em 2006, o então Ministério da 
Ciência e Tecnologia criou a Re-
de Universitária de Telemedici-
na, com a finalidade de fomen-
tar o aprimoramento de proje-
tos em telemedicina e oferecer 
infraestrutura, equipamentos de 
informática e comunicação para 
grupos de pesquisa em universi-
dades de todas as regiões do país, 
propiciando sua integração e tro-
ca de conhecimentos.

“Embora seja uma tendên-
cia reforçada nos últimos anos, 
existem Escolas Médicas que 
trabalham a telemedicina des-
de o final da década de 90. Na-
quele momento, a metodologia 
não prosperou justamente pe-
la ausência de regulamentação, 
mas no contexto atual ela é uma 
ponte para humanização e se-
gurança no atendimento, uma 
saúde conectada sem distância. 
O ponto fundamental é não per-
der de vista que o exercício pro-
fissional deve continuar sendo 
feito com responsabilidade e 
ênfase no cuidado das pessoas”, 
afirma a coordenadora do por-
tal Melhores Escolas Médicas, 
Evelyne Silva.

bém requer aplicação ainda mais 
assertiva dos conhecimentos que 
o profissional já possui para a 
anamnese, a entrevista em que 
o médico consegue identificar as 
necessidades do paciente para, 
então, formular o diagnóstico.

Ela, porém, pode não se ade-
quar a todas as especialidades 
ou casos clínicos. É o que relata 
a clínica geral e médica do tra-
balho, Sheyla Amorim, que co-
meçou a fazer teleconsultas du-
rante a pandemia, inicialmente, 
para atender familiares e amigos 
que tinham dificuldade de conse-
guir atendimento nas urgências e 
emergências. “A consulta presen-
cial é fundamental, por exemplo, 

Telemedicina não é 
novidade. Escolas 
médicas trabalham com 
a modalidade deste a 
década de 1990
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76% dos brasileiros 
com mais de 
16% não usaram 
teleconsulta 
médica nos 
últimos 12 meses
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Automóveis

Aos amantes do automo-
bilismo, a Fórmula Vee é 
uma das categorias nacio-

nais disputadas a pleno vapor. O 
Campeonato Paulista da moda-
lidade que tem transmissões via 
YouTube permite que os fanáti-
cos acompanhem as provas de 
qualquer lugar do planeta. E es-
te final de semana será de pista 
cheia em Interlagos. 

A velocidade começa ainda 
nesta sexta-feira com os treinos 
livres da 4ª etapa do Campeo-
nato Paulista. No sábado, acon-
tecem o treino classificatório e a 

Fórmula Vee: 
Guerinaud quer 
ampliar liderança 
em Interlagos

Líder do campeonato, Laurent quer voltar a vencer para continuar na liderança

primeira prova, com largada às 
13h10. No domingo, a segun-
da corrida será às 8h40. O pilo-
to francês Laurent Guerinaud, 
líder na divisão Máster – para 
pilotos acima de 40 anos – quer 
manter a liderança isolada do 
campeonato.

Depois de vencer as qua-
tro primeiras provas da dispu-
ta, melhor início da história de 
um piloto na competição, Gue-
rinaud sofreu uma pane de mo-
tor e um acidente na última eta-
pa. Ele passou a ser ameaçado 
de perto por Lucas Veloso, que 
faturou as duas corridas e redu-
ziu para apenas quatro pontos a 
sua desvantagem na tabela de 
classificação.

Neste final de semana em 
Interlagos, o piloto da Motul/
Rokim corre para superar os pro-
blemas da etapa anterior e reen-
contrar o caminho das vitórias.

“A equipe trabalhou muito 
para deixar o carro bem prepara-
do e espero não ter mais surpre-
sas para brigar novamente pela 
vitória”, disse Guerinaud. “Con-
tinuo muito confiante. Na últi-

ma etapa, estava liderando com 
boa vantagem quando surgiram 
os problemas, e ainda faturei a 
melhor volta nas duas corridas.”

 “A Fórmula Vee é sempre 
muito disputada, foi assim nos 
dois anos anteriores quando eu 
conquistei os títulos apenas na 
última etapa”, disse o francês, 
atual bicampeão da categoria. 
“Este ano, eu comecei muito 
bem, mas tive esses problemas e 
os adversários encostaram, más 
continuo na liderança. Natural-
mente, meu objetivo é voltar a 
vencer e ampliar a vantagem.”

Guerinaud quer tentar ainda 
ampliar a liderança na divisão 
Máster, para pilotos acima de 40 
anos. O francês também lidera, 
com uma folga maior: ele tem 
80 pontos, seguido por Augusto 
Santin, com 72, e André Suena-
ga, com 66.

O acesso do público às arqui-
bancadas de Interlagos será gra-
tuito durante todo o final de se-
mana. A corrida será transmitida 
no site www.fvee.com.br, pelo 
canal oficial da Fórmula Vee Bra-
sil no YouTube.

Evento esportivo 
terá transmissão 

gratuita no 
YouTube. Piloto 

francês é líder da 
categoria máster, 

para pilotos acima 
de 40 anos

DIVULGAÇÃO
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
2022- 177341/TEC/LA-0020 com validade 09/07/2022 para a extração mineral de AREIA, para uso na 
construção civil em obras de empreendimento de geração de energia eólica, em uma área de 7,19 
hectares com volume de extração de 18.500 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: 9.367.292,00 m N; 788.420,00 m E, no leito fluvial do riacho Maribondo, situada na 
Fazenda Santa Cruz, Zona Rural, Município de Fernando Pedrosa/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0085 

 
C R DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 31.941.732/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação nº 0085, com prazo de validade até 17/02/2026, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de 
Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Estrada Maria do Carmo da Silva, nº 01, Povoado Nova Esperança, 
Zona Rural, Município de Assú/RN. 

CLOVES RODRIGUES DA SILVA 
PROPRIÉTÁRIO 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Martines Maria da Silva, CNPJ nº 19.456.476/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação (LRO), para a atividade de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Av. Lindolfo Gomes Vidal, nº 125, Centro, município de Santo Antônio/RN. 
 

Martines Maria da Silva  
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA – LSP 

 
MAURICIO TASSINO DE ARAUJO, CPF 130.726.174-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LSP para a construção de 
condomínio residencial com 05UH. Localizada na AV CEL PAULO SALEMA S/N, NÍSIA FLORESTA, 
PIRANBUZIOS. 

MAURICIO TASSINO DE ARAUJO 
Proprietário  

 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO I, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO II, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna público que está 
requerendo à Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO – LIO para a instalação do LOTEAMENTO PARQUE ARVOREDO III, localizado na Fazenda 
Arvoredo em São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Márcia Ursulino Bezerra 
Representante legal 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
M DUARTE NOBREGA LTDA, CNPJ/MF nº: 09.122.600/0001-05, torna público que está requerendo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanismo (SEDAU) da Prefeitura Municipal de 
Goianinha/RN, a Licença Simplificada – LS, para Condomínio Residencial Multifamiliar, localizado na Rua 
Josefa Gabriel da Silva, S/N, no bairro de Sapucaia, município de Goianinha/RN. 

MARCELO DUARTE NOBREGA 
Sócio-Administrador 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Micarla Maria Salustrino, CNPJ nº 39.537.288/0001-73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação (LRO), para a atividade de Triagem, Armazenamento e comercialização de sucatas de ferro, 
cobre e alumínio, localizada na Fazenda Beira Rio, nº 49, Zona Rural, município de Tangará/RN. 
 

Micarla Maria Salustrino 
Representante legal 

 
 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, CNPJ nº 00.779.059/0001-20, torna publico que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Operação nº 2021-172572/TEC/LO-0354, válida até 26/05/2028, para a Extração Mineral de 
Granito em uma área de 2,35 hectare e volume de 1.000 m³/mês, localizado na Rodovia BR 110, km 
115, Sítio Santa Maria, Zona Rural, Campo Grande/RN. Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental.
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Uma pesquisa divulgada no 
último mês de abril, pelo 
Centro Regional de Estu-

dos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic), 
mostra que 74% dos brasileiros 
com mais de 16 anos e usuários 
de internet não utilizaram o ser-
viço de teleconsulta médica ou 
com outro profissional da saúde 
nos últimos 12 meses. Dentre ou-
tros motivos, 58% dos entrevista-
dos alegaram preocupação com a 
segurança dos dados pessoais. O 
estudo “Painel TIC Covid-19: pes-
quisa on-line com usuários de 
internet no Brasil” ouviu 5,5 mil 
pessoas em todo o país.

A Resolução nº 2.314/2022, 
divulgada pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), estabele-
ce que o paciente, ou seu repre-
sentante legal, deve autorizar o 
atendimento, por telemedicina e 
a transmissão das suas imagens 
e dados por meio de termo de 
concordância. A norma define 
ainda que, no caso de emissão à 
distância de relatório, ela deverá 
conter identificação do médico, 
dados do paciente, além de da-
ta, hora e assinatura do médico 
com certificação digital no pa-
drão ICP-Brasil ou outro padrão 
legalmente aceito.

Estes requisitos visam atender 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). Nesse sentido, 
a legislação veda a comunicação 
ou o uso compartilhado entre 
agentes de tratamento de dados 
pessoais sensíveis referentes à 
saúde com objetivo de obter van-
tagem econômica, não se permi-
tindo que operadoras de planos 
privados de assistência à saúde 
acessem os dados para a prática 
de seleção de riscos na contrata-
ção, assim como na contratação 
e exclusão de beneficiários, por 
exemplo.

Definida como o exercício da 
medicina mediado por Tecno-
logias Digitais, de Informação e 
de Comunicação (TDICs), pa-
ra fins de assistência, educação, 
pesquisa, prevenção de doenças 
e lesões, gestão e promoção de 
saúde, a telemedicina se expan-
diu devido à alta demanda por 
atendimentos remotos, por con-
ta das recomendações de distan-

Pacientes evitam teleconsulta 
por medo da exposição de 
dados, diz pesquisa

Levantamento 
aponta que 58% dos 
entrevistados alegou 

preocupação com 
segurança de dados 

pessoais ao não 
recorrer a consultas 

virtuais

ciamento social impostas pela 
pandemia da covid-19, e hoje é 
considerada uma das grandes 
transformações do setor. Em pa-
ralelo, se mostrou eficiente pa-
ra levar assistência às cidades 
do interior e desafiadora para 
os profissionais que precisam se 
adaptar a este novo modelo de 
atendimento.

As salas de espera agora po-
dem estar bem diante da tela de 
um computador ou celular e o 
atendimento médico viabilizado 
por meio da tecnologia. Estamos 
falando, por exemplo, de teletria-
gens, consultas online, telediag-
nósticos, telemonitoramento e 
mesmo telecirurgias, realizadas 
com auxílio de robôs.

A demanda por esses servi-
ços, que já demonstrava ascen-
são, tende a continuar obtendo 
expressivo crescimento. É o que 
apontam estudos recentes da 
Global Market Insights, segun-
do os quais, a telemedicina de-
ve movimentar US$ 131 bilhões 
até 2025.

No Brasil, a pesquisa do Cen-
tro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic) indica que 
pelo menos metade dos brasilei-
ros acima dos 16 anos e que uti-
lizam a internet realizaram servi-
ços de saúde online nos últimos 
12 meses, entre agendamentos 

de consultas e exames, telecon-
sultas e visualização de resulta-
dos de exames on-line. A teleme-
dicina foi mais utilizada entre as 
pessoas de maior renda, classes A 
e B, responsáveis por 42% das te-
leconsultas e 51% dos outros ser-
viços.

REGULAMENTAÇÃO. Embora 
a utilização da telessaúde tenha 
sido acelerada pela crise sanitá-
ria, a Resolução nº 2.314/2022 
resulta de uma discussão da 
classe médica estabelecida des-
de 2018. Isso pela necessida-
de de comprovar sua eficácia e 
equivalência com o atendimen-
to presencial.

Sua prática, contudo, exige 
conhecimentos que vão além 
do manuseio de um dispositivo 
para videochamada. E é por is-
so que, segundo o presidente do 
Conselho Regional de Medici-
na de Sergipe (Cremese), Jilvan 
Pinto Monteiro, a regulamen-
tação visa prevenir “abusos que 
tragam malefícios, sobretudo, 
ao paciente”.

Conforme a nova regulamen-
tação, o médico precisa conhe-
cer os aspectos éticos específicos 
desse tipo de consulta, como o 
armazenamento de dados digi-
tais, o registro em prontuário mé-
dico e envio de ficha síntese aos 
pacientes. A telemedicina tam-

quando é necessário realizar aus-
culta pulmonar, exame de pele, 
palpação abdominal, entre ou-
tros exames físicos”, cita.

A consulta presencial é pa-
drão ouro de referência e a tele-
medicina complementar, confor-
me normatizado pelo CFM. No 
caso de acompanhamento clíni-
co de doenças crônicas ou gra-
ves é autorizado o uso da teleme-
dicina, mas devem ser realizadas 
consultas presenciais em interva-
los não superiores a 180 dias.

NÃO É NOVIDADE. No Brasil, 
a tecnologia da informação co-
meçou a surgir nos currículos 
das Faculdades de Medicina em 
1986. Com o avanço das discus-
sões sobre a metodologia, as dis-
ciplinas que tratam da telemedi-
cina, antes eletivas, passaram a 
compor os programas pedagó-
gicos na graduação, pós-gradua-
ção, residência médica e em cur-
sos de extensão.

A formação de médicos que 
atuam nessa área adquiriu con-
tornos ainda mais significativos. 
Em 2006, o então Ministério da 
Ciência e Tecnologia criou a Re-
de Universitária de Telemedici-
na, com a finalidade de fomen-
tar o aprimoramento de proje-
tos em telemedicina e oferecer 
infraestrutura, equipamentos de 
informática e comunicação para 
grupos de pesquisa em universi-
dades de todas as regiões do país, 
propiciando sua integração e tro-
ca de conhecimentos.

“Embora seja uma tendên-
cia reforçada nos últimos anos, 
existem Escolas Médicas que 
trabalham a telemedicina des-
de o final da década de 90. Na-
quele momento, a metodologia 
não prosperou justamente pe-
la ausência de regulamentação, 
mas no contexto atual ela é uma 
ponte para humanização e se-
gurança no atendimento, uma 
saúde conectada sem distância. 
O ponto fundamental é não per-
der de vista que o exercício pro-
fissional deve continuar sendo 
feito com responsabilidade e 
ênfase no cuidado das pessoas”, 
afirma a coordenadora do por-
tal Melhores Escolas Médicas, 
Evelyne Silva.

bém requer aplicação ainda mais 
assertiva dos conhecimentos que 
o profissional já possui para a 
anamnese, a entrevista em que 
o médico consegue identificar as 
necessidades do paciente para, 
então, formular o diagnóstico.

Ela, porém, pode não se ade-
quar a todas as especialidades 
ou casos clínicos. É o que relata 
a clínica geral e médica do tra-
balho, Sheyla Amorim, que co-
meçou a fazer teleconsultas du-
rante a pandemia, inicialmente, 
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UM MAR DE ARTE . A super chuva que cas-
tigou Natal na última terça não foi capaz de 
espantar os apaixonados por arte, da Pina-
coteca Potiguar, ocasião no qual o multiartis-
ta Sérgio Azevedo Oliveira, o Azol, abriu sua 
exposição, cujo nome não poderia ser mais 
apropriada para a noite: “O Sertão Virou Mar”. 
As encantadoras fotomontagens surpreen-
deram os visitantes, admiradores e os muitos 
amigos que foram ao local. Com uma estética 
única, que exprime toda força e raiz nordes-
tina, ele apresenta nas mais de 40 telas um 
interior peculiar, um regionalismo autoral 
nas imagens de igrejas, casarões, vaqueiros, 
fauna do Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas e Bahia. 

                                     *
Antes do vernissage, uma palestra es-

pecial para convidados, ministrada pelo 
curador da mostra, Marcus de Lontra Costa. 
Manoel Onofre Neto, Isaura Amélia, Celina 
Bezerra, Yasha Barros, Ivan Lira, Ângela Al-
meida, André de Paula, Arthur Dutra, Gorete 
Tito, Ítalo Trindade, Gutinho Tinoco, Lalinha 
Barros e Elza Bezerra Cirne foram alguns dos 
que por lá passaram. Lembrando que a expo-
sição fica aberta ao público de forma gratuita 
até o próximo dia 24 de julho.

ÔNIBUS E GASOLINA. Duas categorias 
mandam em Natal: os empresários de ônibus 
e os donos de postos de combustíveis. Sem 
generalizar - tenho ótimos amigos em ambos 
os ambientes - mas o modo como a popu-
lação vem sendo submetida aos mandos e 
desmandos destes segmentos é inacreditá-
vel. O transporte público beira a vergonha, 
com ônibus velhos, lotados e agora constan-
tes retiradas de linhas, sob a justificativa da 
baixa no número de passageiros. Se antes da 
pandemia o sistema já não era suficiente ou 
efetivo, imagine agora com menos veículos 
rodando. 

                                    *
Os postos são outra indignidade, com a 

padronização de valores e aumentos como 
o desta semana, feitos sem qualquer sinal de 
programação ou  anuncio pela Petrobras. Os 
preços nas bombas chegaram a R$ 8,20. A ra-
zão, dizem, é a falta do produto no mercado 
interno e o fim das promoções, oi? É preci-
so valorizar sim os empresários que geram 
empregos, o que não é fácil neste país, porém 
não se pode passar a mão na cabeça diante 
de alguns absurdos. Eles têm que ter lucro 
sim, mas oferecendo o mínimo de dignidade 
e honestidade aos clientes. Por muito menos 
já formos as ruas.

CHEGOU A HORA. Júlia Arruda pode enfim 
deixar as cadeiras da Câmara  Municipal para 
novos e altos vôos. Lançou definitivamente sua 
candidatura à deputada estadual com campa-
nha idealizado pelo marido, o publicitário Re-
nato Quaresma. Ela cumpre o quatro mandato 
na Casa do Povo e recentemente ocupou o car-
go de secretária estadual das mulheres e mino-
rias, bandeiras que defende, além da proteção 
de crianças e adolescentes. Já havia dispensado 
outros convites para chapas majoritárias.“Mi-
nha candidatura é fruto de uma construção e 
projeto coletivo. Ouvi comunidades, partidos 
e aliados”, disse. Júlia é publicitária e filiada ao 
Partido Comunista do Brasil.

#DESTAQUE
O Festival Literário de São Miguel do Gostoso está 
em sua segunda edição - a primeira em formato 

presencial - reunindo 56 autores em 26 lançamentos 
de livros. Começa hoje e vai até domingo naquele que 
é considerado o terceiro destino turístico do estado. O 
homem por tem do evento é o pedagogo e jornalista 
HELDENE SANTOS, 41, um quase nativo. Nasceu no 
Rio de Janeiro e com menos de dois anos veio com a 
família morar neste pedaço do litoral Norte. O objetivo 
do FLIGOSTOSO é dar visibilidade e espaço aos autores 
norte-rio grandenses, possibilitar o contato dos nativos 
da praia com as publicações feitas no estado. “Apesar 

do curto período o que o festival trás de mais importante 
é essa conexão entre escritores e pessoas que gostam 

de literatura de alguma forma”, diz @heldenesantos
A elegância de Fefê Patriota em recente casamento

Na Pinacoteca o artista Azol com Dila Oliveira 

BIA AZEVEDO

Ana Luiza Sinedino brinda o sucesso 
de Ana Elise Matoso

As amigas Tázia Sá e Ivone Freire, no 
centenário de Graco Margalhães
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“ ”

PARA AJUDAR ASSIS. Continuam para ajudar o artista 
plástico Assis Marinho, em tratamento de saúde e contra 
o alcoolismo. Os também artistas Pedro Mendes, Mira-
bô Dantas, Rodolfo Amaral e Manu de Olinda se reúnem 
em show beneficente, das 15 às 18h do próximo domingo, 
na praia dos Artistas, em frente ao Chaplin. Assis é um dos 
grandes das artes plásticas deste RN, possui telas belas com 
imagens barrocas e do sertão em giz de cera, aquarela ou 
óleo. 

DO SERIDÓ PARA NATAL. Alana Fernandes de Morais e 
Adler Canuto abriram em Natal uma loja da Cor & Piso, vol-
tada ao mercado da construção  civil, um sonho que come-
çou em Caicó e chegou à capital. Especialistas em acaba-
mentos para obras fornecendo pisos, metais, louças e reves-
timentos, atuam desde 2015 com forte presença  no Seridó e 
interior da Paraíba. 

DEU PRAINHA. Claudia Leitte levou o clima litorâneo da 
Bahia para um condomínio de luxo, no interior de São Pau-
lo, onde gravou o DVD Prainha da Claudinha, que celebra 
seus 20 anos de carreira. A potiguar e herdeira da Destaque 
promoções, Roberta Duarte, esteve entre as convidadas 
do evento. O projeto tem quatro músicas inéditas e contou 
com a participação das cantoras paraibanas Juliette Freire 
e Lucy Alves, que entoaram músicas novas, feitas especial-
mente para o trabalho. 

DOMÍNIO DO INSTAGRAM. Segundo relatório “Tendên-
cias e Comportamentos Digitais 2022” o Instagram é a rede 
social líder em engajamento nas plataformas digitais, se 
destaca com maior share de ações e de comentários. Entre 
as 9 bilhões de interações, a rede foi responsável por 68% 
do share de ações e respondeu por 50% dos 219 milhões de 
comentários registrados nas plataformas - crescimento de 
52% em relação ao último ano. A análise mostra, ainda, que 
o acesso a redes sociais cresceu 31% em 2021 e que os brasi-
leiros contabilizam mais 13,4 bilhões de ações nestes canais. 

                                   *
O número de pessoas acima de 18 anos conectadas no 

País chegou a 131,8 milhões no primeiro trimestre de 2021 
- alta de mais de 4% em relação ao mesmo período no ano 
anterior, quando eram 126,5 milhões.

As  movimentações dos usuários de maneira geral regis-
traram um aumento de 31% durante o ano de 2021, chegan-
do à marca de 13,4 bilhões. Também foram contabilizados 
mais de 9,8 milhões de conteúdos produzidos, 19% acima 
da média de 2020.

Happy    Birthday
Cristiano Medeiros, Michele Gomes, Nerialba Rodrigues, 

Roberto Miranda, Renato Lisboa, Arline Almeida e 
Tânia Leiros

B-DAY - MYCHELE GOMES 

BOAS & CURTAS
 O caminhão do Cine Boti, leia-se O Boticário, chega hoje a Ceará-Mirim e amanhã a São Miguel do Gostoso, 
levando sessões de cinema gratuitas. O � lme em cartaz será o longa “O Date Perfeito”, sempre às 17h.
 Videoclipes produzidos no Rio Grande do Norte a partir de 2020 por artistas potiguares poderão participar de um festival 
promovido dias 16/17 de setembro, na Praia de Pipa, dentro da programação do Pipa MPB Fest.
 Amanhã,a partir das 17h, tem Samba do E� ó avisam as meninas Lili Rêgo e Tanize Lima. A atração não podia 
ser melhor: a voz potente e macia de Berthone Oliveira. Melhor se � zer reserva de mesa.
 O cantor e compositor potiguar Diogo das Virgens se apresenta no próximo Domingo na Arena, no pátio externo do está-
dio. Entra em cena no palco principal, às 18h30, logo após as apresentações do Fitdance.
 Leitores de livros digitais proprietários de um Kindle antigo receberam a má notícia que modelos do dispositi-
vo da 5ª geração e anteriores vão perder o suporte da Amazon e deixarão de ser atualizados a partir de agosto.

Esquece de si quem muito olha para o outro

Jordana Bandeira Éverton Amaral, Aline/Paulo 
Lucas, Nádia Confessor e Paulo Maia, em 
recente Congresso 

O Casal bacaníssimo Tiago Almeida e Marina Melo na 
posse da Associação do Ministério Público, no Chaplin
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UM MAR DE ARTE . A super chuva que cas-
tigou Natal na última terça não foi capaz de 
espantar os apaixonados por arte, da Pina-
coteca Potiguar, ocasião no qual o multiartis-
ta Sérgio Azevedo Oliveira, o Azol, abriu sua 
exposição, cujo nome não poderia ser mais 
apropriada para a noite: “O Sertão Virou Mar”. 
As encantadoras fotomontagens surpreen-
deram os visitantes, admiradores e os muitos 
amigos que foram ao local. Com uma estética 
única, que exprime toda força e raiz nordes-
tina, ele apresenta nas mais de 40 telas um 
interior peculiar, um regionalismo autoral 
nas imagens de igrejas, casarões, vaqueiros, 
fauna do Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas e Bahia. 
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Antes do vernissage, uma palestra es-
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Manoel Onofre Neto, Isaura Amélia, Celina 
Bezerra, Yasha Barros, Ivan Lira, Ângela Al-
meida, André de Paula, Arthur Dutra, Gorete 
Tito, Ítalo Trindade, Gutinho Tinoco, Lalinha 
Barros e Elza Bezerra Cirne foram alguns dos 
que por lá passaram. Lembrando que a expo-
sição fica aberta ao público de forma gratuita 
até o próximo dia 24 de julho.

ÔNIBUS E GASOLINA. Duas categorias 
mandam em Natal: os empresários de ônibus 
e os donos de postos de combustíveis. Sem 
generalizar - tenho ótimos amigos em ambos 
os ambientes - mas o modo como a popu-
lação vem sendo submetida aos mandos e 
desmandos destes segmentos é inacreditá-
vel. O transporte público beira a vergonha, 
com ônibus velhos, lotados e agora constan-
tes retiradas de linhas, sob a justificativa da 
baixa no número de passageiros. Se antes da 
pandemia o sistema já não era suficiente ou 
efetivo, imagine agora com menos veículos 
rodando. 

                                    *
Os postos são outra indignidade, com a 

padronização de valores e aumentos como 
o desta semana, feitos sem qualquer sinal de 
programação ou  anuncio pela Petrobras. Os 
preços nas bombas chegaram a R$ 8,20. A ra-
zão, dizem, é a falta do produto no mercado 
interno e o fim das promoções, oi? É preci-
so valorizar sim os empresários que geram 
empregos, o que não é fácil neste país, porém 
não se pode passar a mão na cabeça diante 
de alguns absurdos. Eles têm que ter lucro 
sim, mas oferecendo o mínimo de dignidade 
e honestidade aos clientes. Por muito menos 
já formos as ruas.

CHEGOU A HORA. Júlia Arruda pode enfim 
deixar as cadeiras da Câmara  Municipal para 
novos e altos vôos. Lançou definitivamente sua 
candidatura à deputada estadual com campa-
nha idealizado pelo marido, o publicitário Re-
nato Quaresma. Ela cumpre o quatro mandato 
na Casa do Povo e recentemente ocupou o car-
go de secretária estadual das mulheres e mino-
rias, bandeiras que defende, além da proteção 
de crianças e adolescentes. Já havia dispensado 
outros convites para chapas majoritárias.“Mi-
nha candidatura é fruto de uma construção e 
projeto coletivo. Ouvi comunidades, partidos 
e aliados”, disse. Júlia é publicitária e filiada ao 
Partido Comunista do Brasil.

#DESTAQUE
O Festival Literário de São Miguel do Gostoso está 
em sua segunda edição - a primeira em formato 

presencial - reunindo 56 autores em 26 lançamentos 
de livros. Começa hoje e vai até domingo naquele que 
é considerado o terceiro destino turístico do estado. O 
homem por tem do evento é o pedagogo e jornalista 
HELDENE SANTOS, 41, um quase nativo. Nasceu no 
Rio de Janeiro e com menos de dois anos veio com a 
família morar neste pedaço do litoral Norte. O objetivo 
do FLIGOSTOSO é dar visibilidade e espaço aos autores 
norte-rio grandenses, possibilitar o contato dos nativos 
da praia com as publicações feitas no estado. “Apesar 

do curto período o que o festival trás de mais importante 
é essa conexão entre escritores e pessoas que gostam 

de literatura de alguma forma”, diz @heldenesantos
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PARA AJUDAR ASSIS. Continuam para ajudar o artista 
plástico Assis Marinho, em tratamento de saúde e contra 
o alcoolismo. Os também artistas Pedro Mendes, Mira-
bô Dantas, Rodolfo Amaral e Manu de Olinda se reúnem 
em show beneficente, das 15 às 18h do próximo domingo, 
na praia dos Artistas, em frente ao Chaplin. Assis é um dos 
grandes das artes plásticas deste RN, possui telas belas com 
imagens barrocas e do sertão em giz de cera, aquarela ou 
óleo. 

DO SERIDÓ PARA NATAL. Alana Fernandes de Morais e 
Adler Canuto abriram em Natal uma loja da Cor & Piso, vol-
tada ao mercado da construção  civil, um sonho que come-
çou em Caicó e chegou à capital. Especialistas em acaba-
mentos para obras fornecendo pisos, metais, louças e reves-
timentos, atuam desde 2015 com forte presença  no Seridó e 
interior da Paraíba. 

DEU PRAINHA. Claudia Leitte levou o clima litorâneo da 
Bahia para um condomínio de luxo, no interior de São Pau-
lo, onde gravou o DVD Prainha da Claudinha, que celebra 
seus 20 anos de carreira. A potiguar e herdeira da Destaque 
promoções, Roberta Duarte, esteve entre as convidadas 
do evento. O projeto tem quatro músicas inéditas e contou 
com a participação das cantoras paraibanas Juliette Freire 
e Lucy Alves, que entoaram músicas novas, feitas especial-
mente para o trabalho. 

DOMÍNIO DO INSTAGRAM. Segundo relatório “Tendên-
cias e Comportamentos Digitais 2022” o Instagram é a rede 
social líder em engajamento nas plataformas digitais, se 
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as 9 bilhões de interações, a rede foi responsável por 68% 
do share de ações e respondeu por 50% dos 219 milhões de 
comentários registrados nas plataformas - crescimento de 
52% em relação ao último ano. A análise mostra, ainda, que 
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leiros contabilizam mais 13,4 bilhões de ações nestes canais. 

                                   *
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anterior, quando eram 126,5 milhões.
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levando sessões de cinema gratuitas. O � lme em cartaz será o longa “O Date Perfeito”, sempre às 17h.
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ser melhor: a voz potente e macia de Berthone Oliveira. Melhor se � zer reserva de mesa.
 O cantor e compositor potiguar Diogo das Virgens se apresenta no próximo Domingo na Arena, no pátio externo do está-
dio. Entra em cena no palco principal, às 18h30, logo após as apresentações do Fitdance.
 Leitores de livros digitais proprietários de um Kindle antigo receberam a má notícia que modelos do dispositi-
vo da 5ª geração e anteriores vão perder o suporte da Amazon e deixarão de ser atualizados a partir de agosto.

Esquece de si quem muito olha para o outro

Jordana Bandeira Éverton Amaral, Aline/Paulo 
Lucas, Nádia Confessor e Paulo Maia, em 
recente Congresso 

O Casal bacaníssimo Tiago Almeida e Marina Melo na 
posse da Associação do Ministério Público, no Chaplin
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Esportes
Natal sedia abertura do 
Brasileirão de Altinha
Altinha Natal será realizado de 4 a 6 de junho, na Praia de Miami

A primeira edição da Copa 
Altinha Natal está confir-
mada para o período de 4 

a 6 de junho, na Praia de Miami, 
na capital potiguar. A competi-
ção será válida como primeira 
etapa do Brasileirão da modali-
dade, promovido pela Liga Alti-
nha Brasil. As informações são 
do ge RN.

São esperados quartetos de 
várias regiões do país. As inscri-
ções estão abertas, podem ser 
feitas através do WhatsApp +55 
84 98616-0587, e custam R$ 80 
por atleta. Haverá premiação 
em dinheiro para os três pri-
meiros colocados nas categorias 
Open e Iniciantes.

Paulo Ricart, presidente da 
Liga Altinha Brasil, destaca “a al-
tinha hoje é o esporte mais pra-
ticado nas praias do Brasil. Até 
porque não precisa, obviamen-
te, de uma rede montada, né? 
Basta uma pessoa com a bola. O 
esporte se popularizou demais, 
cresceu muito no Brasil. A gen-

te vem acompanhando e cada 
vez mais as crianças também es-
tão se interessando. A gente está 
trazendo esse reconhecimento, 
transformando ele num despor-
to, estruturando ele em todos os 
sentidos, regras, estatuto”, disse 
Ricart ao ge RN.

A proposta do Brasileirão é 
promover o intercâmbio espor-
tivo entre os praticantes de todo 
o país. “Também estamos fazen-
do o fomento regional para que 
novos talentos venham aparecer 

nos estados e que venham a re-
presentá-los no Brasileirão. Es-
tamos buscando levar a altinha 
para as escolas e lugares em que 
as pessoas talvez não tenham 
tanto acesso para que o esporte 
realmente se popularize e cresça 
cada vez mais”, completou.

Paulo projeta levar a moda-
lidade como exibição para as 
Olimpíadas de 2032 ou 2036, 
acreditando na expansão da 
prática pela Europa, Estados 
Unidos e Ásia.

São esperados quartetos de várias regiões do país na etapa Natal Altinha

Rio Grande do Norte também comemorou o acesso à Divisão Especial 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Divisão Sub-19

Voleibol feminino do RN 
conquista título inédito

A seleção feminina de vo-
leibol do Rio Grande do 
Norte é a campeã da Pri-

meira Divisão Sub-19 do Cam-
peonato Brasileiro de Seleções 
(CBS) 2022. O título inédito veio 
na vitória da grande final contra 
a equipe do Ceará por 3 sets a 1 
(26/24, 12/25, 25/19 e 25/18), no 

último sábado, em Brasília (DF). 
A competição foi realizada pela 
Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) em parceria com 
o Governo do Distrito Federal. 
Com informações do Sou Mais 
RN.

“Nós tivemos a chave mais 
difícil da competição e passa-

mos em segundo no grupo por-
que perdemos por 2 sets a 1 pa-
ra o Ceará na primeira fase. Na 
final, também contra o Ceará, 
montamos uma estratégia dife-
rente e deu certo. Conseguimos 
reverter o resultado e ganhamos 
por 3 sets a 1”, analisou o técni-
co Ricardo Canjica que parabe-
nizou as atletas pela brilhante 
performance em quadra, “todas 
as jogadoras se destacaram, por-
que era uma equipe com baixa 
estatura, porém muito aguerri-
da. Trabalhamos bem a defesa, 
o passe e o saque, e isso fez a di-
ferença. Foi um trabalho árduo, 
mas o esforço foi premiado”, 
completou o treinador que teve 
como auxiliar Francileide Custó-
dio, a Pequena.

O time campeão esteve for-
mado com: Giovana( AABB), 
Yane (AABB), Larissa (Despor-
tivo), Vanessa (AABB), Isadora 
(AABB), Fernanda (AABB), Edu-
arda (Mossoró), Eloísa (Currais 
Novos), Marília (AABB), Maria 
Fernanda (Desportivo), Cami-
la (CEI Romualdo) e Luana (Pi-
nheiros). Presidente da Federa-
ção Norte-rio-grandense de Vo-
leibol, Igor Dantas, foi o diretor 
de competições do Campeona-
to Brasileiro de Seleções. 

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Acredito que o fato de 
existir a possibilidade de 
Wallyson não ir para o jo-

go de amanhã dividirá a torcida 
alvinegra, afinal ele é o maior 
ídolo do ABC nos últimos 
anos. Agora, nenhum jogador 
é maior que o clube. Dito isso, 
se por ventura for confirmada a 
sua ausência, que a torcida al-
vinegra entenda como sendo 
o melhor para o jogador e pa-
ra o clube, neste momento. E, 
que continue dando seu apoio 
a equipe dentro das quatro li-
nhas. Simples assim.

Nenhum jogador é maior que o clube

PEDRO NETOEsporte

TEM QUE JOGAR COMO SE ESTIVESSE EM CASA. Amanhã, a equipe 
do América, mesmo jogando fora de casa, vai ter que sair propondo o 
jogo. Sim, porque o atual momento da equipe na tabela de classifica-
ção não dá margem para escolhas. É vencer ou vencer. A equipe rubra 
tem que buscar a vitória desde o início da partida, afinal qualquer ou-
tro resultado poderá complicar muito o restante da caminhada rubra.

SUPER MATUTÃO EM ALTA NO OESTE/ALTO OESTE. A procura pe-
lo Super Matutão tem sido grande no Oeste/Alto Oeste. Vários muni-
cípios/clubes, já confirmaram participação naquele que será o maior 
campeonato já promovido pela FNF. Nós próximos dias a federação 
promete divulgar o total de participantes.

AMANHÃ TEM JOGÃO. Amanhã tem a grande decisão da Cham-
pions League entre Liverpool x Real Madrid. Sem dúvida duas das me-
lhores equipes do mundo. De um lado Vinícius Júnior, Benzemar, Ca-
simiro. Do outro Mané, Alisson, Firmino. Favorito? Não tem. É clássi-
co. E clássico nunca tem favorito.

DOCUMENTÁRIO. A Globoplay 
estréia no seu canal um docu-
mentário sobre Walter Casagran-
de. Um dos maiores ídolos da tor-
cida corintiana. E, no meu enten-
dimento o melho comentarista 
esportivo da TV brasileira. Casão 
é aquele cara que não se escon-
de atrás de uma câmera. Que dá 
a cara para bater. Que reconhece 
seus erros. Que assume os erros. 
Vale a pena conferir.

FEZ BONITO. E o Fortaleza fez 
bonito. A equipe cearense, pela 
primeira vez na história do fute-
bol nordestino, chega a segunda 
fase da Libertadores da América. 
Um feito histórico e que merece 
ser comemorado. É bem verdade 
que não vem bem na série A, con-
tudo ainda dá para se recuperar. 
Agora, passar para a próxima fase 
de uma Libertadores não é para 
qualquer um. Parabéns tricolor.

OUTRO CEARENSE FEZ HIS-
TÓRIA. E para não ficar atrás do 
rival Fortaleza, a equipe do Ce-
ará também passou de fase. Só 
que na Copa Sul-Americana. O 
alvinegro cearense também fez 

bonito. Acredito que nos tomos 
cinquenta anos o futebol cearen-
se nunca esteve tão em alta.

BERNIE ECCLESTONE. O ex-to-
do poderoso da F1 Bernie Ecclesto-
ne, passou por uma situação ruim 
na noite da última quinta-feira ao 
desembarcar no Brasil em seu jati-
nho particular. O empresário que é 
casado com uma brasileira, foi pre-
so pela polícia federal ao ser cons-
tatado que o mesmo estava com 
uma pistola na sua bagagem sem 
comprovar a origem da referida 
arma. Bernie foi conduzido a uma 
delegacia onde passou a noite. So-
mente ontem pela manhã ele foi li-
berado  embarcando de volta para 
a Europa.

PATRICK OU FÁBIO LIMA. 
Acredito que a dúvida, se é que 
existe dúvida na cabeça dele, do 
técnico Fernando Marchiori, é 
quem jogará pelo lado esquerdo 
da sua equipe, pois ele perdeu os 
dois jogadores da posição. Fábio 
Lima ou Patrick? Eu acredito que 
Fernando Marchiori vai de Pa-
trick, porém melhor aguardar a 
confirmação.
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Lutas

Werdum abandona o 
MMA e migra para o boxe
Seguindo os passos de An-

derson Silva, o lutador gaú-
cho Fabrício Werdum, de 44 

anos, anunciou que irá adiar sua 
aposentadoria, mas não vai mais 
competir no MMA. Em entrevis-
ta coletiva, o ‘Vai, Cavalo’, afirmou 
que está migrando de categoria e 
passará a competir no boxe. Ex-
-campeão mundial de jiu jitsu e 
dos pesos pesados do UFC, ele 
ainda acredita que tem capacida-
de de competir no boxe.

“Depois de 24 anos lutando 
jiu-jítsu, grappling e MMA, é di-
fícil tomar a decisão. Não gosto 
dessa palavra “aposentado” ou 

de ouvir que eu parei de lutar. Pa-
ra nós, lutadores, é muito difícil 
ter essa ideia de fazer o que você 
mais gosta na vida e parar 100%. 
Vou mudar o foco completamen-
te. Quando me propus a ser cam-
peão de jiu-jítsu, fui, e do UFC, 
também fui. Agora, o foco é mu-
dar. Nas artes marciais - eu faço 
todas - seria o jiu-jítsu em primei-
ro lugar, o muay thai em segundo, 
wrestling e boxe em terceiro. Ago-
ra, vou inverter essa sequência. 
Vou colocar o boxe em primeiro 
lugar. Não tenho esse título do 
boxe e quero poder me dedicar 
100% ao boxe, porque quero es-

se título inédito. Já fui campeão 
de tudo, mas de boxe, não. Nun-
ca competi no boxe, e quero co-
locar mais um cinturão na pare-
de. Não parei de lutar. Só mudei 
o foco completamente. Não vou 
mais lutar MMA para poder focar 
no boxe”, declarou.

Sem prazo para estipular sua 
estreia na modalidade, Werdum 
disse que pretende treinar com 
Rafael Cordeiro, seu mestre e 
amigo que treina Mike Tyson, até 
se sentir confortável para a dispu-
ta: “Essas lutas que estão aconte-
cendo agora com youtuber, boxe-
ador ou alguém do MMA. Não te-

nho pressa. Tenho um tempinho, 
estou bem. Ainda não tenho data, 
mas já se cogitou o Bare Knuck-
le, porque a bolsa era muito boa. 
Em Londres, não nos EUA, e não 
sei se é a mesma organização, 
mas acredito que sim, mas rolou 
uma conversa. O Bare Knuckle 
é bastante agressivo, sem luva, e 
é complicado, porque não tem 

proteção e machuca bastante. 
Pela bolsa, por que não? Se estão 
querendo pagar milhões, por que 
não lutar? Mas ainda não tenho 
uma data definida e essa nego-
ciação não evoluiu”. Por falar em 
Mike Tyson, ele, aos 54 anos de 
idade, é uma das inspirações de 
Werdum, além do compatriota 
Anderson Silva, de 47 anos. 

Aos 44 anos, Werdum, que foi campeão do UFC, segue linha Anderson Silva

Equipe de mulheres da UniTM da esquerda para a direita: Taisa Belli, Livia Lima, Camila Cardoso e Emanuele Dreveck
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Mulheres vão conquistando seu 
espaço no tênis de mesa brasileiro
Principal pilar desta política de inclusão, as mulheres têm espaço garantido em treinamentos e capacitações

Iniciativa da Confederação 
Brasileira de Tênis de Me-
sa (CBTM) para capacitação 

de profissionais que queiram 
trabalhar com o esporte, como 
técnicos, árbitros e gestores, a 
Universidade do Tênis de Me-
sa – UniTm já deixa a sua marca 
em uma das principais missões: 
aumentar a presença feminina 
na modalidade. A participação 
no corpo técnico de períodos es-
peciais de treinamento já é uma 
constante e chama a atenção, 
pela inclusão em um espaço que 
era predominantemente dos ho-
mens anteriormente.

No último Training Camp re-
alizado no Rio de Janeiro, além 
da própria Taísa Belli, líder da 
UniTm, outras duas técnicas 
(Emanuele Dreveck e Lívia Li-
ma) e uma terceira profissional 
da área técnica/administrativa, 
Camila Cardoso, fizeram par-
te da equipe de trabalho. Taí-
sa Belli ressalta que existe uma 
estratégia consolidada para ter-
mos mais treinadoras traba-
lhando em alto nível no tênis de 
mesa brasileiro.

“No início do ano passa-
do, desenvolvemos uma políti-
ca para aumentar o número de 
treinadoras no país. Tínhamos 
uma faixa de 10% de mulheres 
certificadas, antes da Univer-

se formar como técnica, fez no 
ano passado um curso de ca-
pacitação de 190 horas para ser 
formadora de treinadoras. Neste 
curso, há aplicação prática e te-
órica. É uma pessoa que está há 
quase um ano e meio em projeto 
conosco na UniTM. A Lívia não 
fez conosco o curso de formado-
ra, mas estudou na UniTM e faz 
parte desse aumento no número 
de técnicas de tênis de mesa no 
Brasil. Teve excelente desempe-
nho, aliás. Além disso, a experi-
ência que possui como atleta em 
nível internacional, represen-
tando a Seleção, lhe é muito útil”, 
explicou Taísa.

E completou: “Com ela, é pos-
sível agregar alguém que cursa 
atualmente e Faculdade de Edu-
cação Física (na Unigram, em 
Campo Grande-MS), e está fa-
zendo cursos específicos para se 
desenvolver como treinadora, 
com a bagagem que possui por 
ter sido uma atleta de alto rendi-
mento nas categorias de base”.

A inclusão de mulheres em 
cargos de relevância técnica na 
modalidade é uma conquista fe-
minina e mais uma das demons-
trações de como a CBTM atua pa-
ra o desenvolvimento do esporte 
brasileiro. Uma caminhada para 
a igualdade entre os gêneros no 
tênis de mesa.

sidade do Tênis de Mesa, para 
atuar na função e terminamos 
o ano com cerca de 20%”, conta 
Taísa, falando mais sobre a es-
tratégia utilizada para ocasionar 
a mudança:

“Não diria que foi algo es-
pontâneo. Sugerimos às fede-
rações que houvesse pelo me-

nos uma mulher e um homem, 
para que pudessem dispor da 
qualificação. Sabemos que 
quando há mulheres na equi-
pe, outras se identificam e são 
atraídas para fazer o curso de 
certificação da UniTM. Foi uma 
estratégia, entre outras ações 
que desenvolvemos, que fun-

cionou bem”.

PUPILAS. A líder da UniTM 
ressaltou a qualidade das pro-
fissionais que atuaram no Trai-
ning Camp. Todas são especiali-
zadas e algumas já passaram por 
capacitação da própria UniTM. 
“A Manu (Emanuele), além de 
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Natal sedia abertura do 
Brasileirão de Altinha
Altinha Natal será realizado de 4 a 6 de junho, na Praia de Miami

A primeira edição da Copa 
Altinha Natal está confir-
mada para o período de 4 

a 6 de junho, na Praia de Miami, 
na capital potiguar. A competi-
ção será válida como primeira 
etapa do Brasileirão da modali-
dade, promovido pela Liga Alti-
nha Brasil. As informações são 
do ge RN.

São esperados quartetos de 
várias regiões do país. As inscri-
ções estão abertas, podem ser 
feitas através do WhatsApp +55 
84 98616-0587, e custam R$ 80 
por atleta. Haverá premiação 
em dinheiro para os três pri-
meiros colocados nas categorias 
Open e Iniciantes.

Paulo Ricart, presidente da 
Liga Altinha Brasil, destaca “a al-
tinha hoje é o esporte mais pra-
ticado nas praias do Brasil. Até 
porque não precisa, obviamen-
te, de uma rede montada, né? 
Basta uma pessoa com a bola. O 
esporte se popularizou demais, 
cresceu muito no Brasil. A gen-

te vem acompanhando e cada 
vez mais as crianças também es-
tão se interessando. A gente está 
trazendo esse reconhecimento, 
transformando ele num despor-
to, estruturando ele em todos os 
sentidos, regras, estatuto”, disse 
Ricart ao ge RN.

A proposta do Brasileirão é 
promover o intercâmbio espor-
tivo entre os praticantes de todo 
o país. “Também estamos fazen-
do o fomento regional para que 
novos talentos venham aparecer 

nos estados e que venham a re-
presentá-los no Brasileirão. Es-
tamos buscando levar a altinha 
para as escolas e lugares em que 
as pessoas talvez não tenham 
tanto acesso para que o esporte 
realmente se popularize e cresça 
cada vez mais”, completou.

Paulo projeta levar a moda-
lidade como exibição para as 
Olimpíadas de 2032 ou 2036, 
acreditando na expansão da 
prática pela Europa, Estados 
Unidos e Ásia.

São esperados quartetos de várias regiões do país na etapa Natal Altinha

Rio Grande do Norte também comemorou o acesso à Divisão Especial 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Divisão Sub-19

Voleibol feminino do RN 
conquista título inédito

A seleção feminina de vo-
leibol do Rio Grande do 
Norte é a campeã da Pri-

meira Divisão Sub-19 do Cam-
peonato Brasileiro de Seleções 
(CBS) 2022. O título inédito veio 
na vitória da grande final contra 
a equipe do Ceará por 3 sets a 1 
(26/24, 12/25, 25/19 e 25/18), no 

último sábado, em Brasília (DF). 
A competição foi realizada pela 
Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) em parceria com 
o Governo do Distrito Federal. 
Com informações do Sou Mais 
RN.

“Nós tivemos a chave mais 
difícil da competição e passa-

mos em segundo no grupo por-
que perdemos por 2 sets a 1 pa-
ra o Ceará na primeira fase. Na 
final, também contra o Ceará, 
montamos uma estratégia dife-
rente e deu certo. Conseguimos 
reverter o resultado e ganhamos 
por 3 sets a 1”, analisou o técni-
co Ricardo Canjica que parabe-
nizou as atletas pela brilhante 
performance em quadra, “todas 
as jogadoras se destacaram, por-
que era uma equipe com baixa 
estatura, porém muito aguerri-
da. Trabalhamos bem a defesa, 
o passe e o saque, e isso fez a di-
ferença. Foi um trabalho árduo, 
mas o esforço foi premiado”, 
completou o treinador que teve 
como auxiliar Francileide Custó-
dio, a Pequena.

O time campeão esteve for-
mado com: Giovana( AABB), 
Yane (AABB), Larissa (Despor-
tivo), Vanessa (AABB), Isadora 
(AABB), Fernanda (AABB), Edu-
arda (Mossoró), Eloísa (Currais 
Novos), Marília (AABB), Maria 
Fernanda (Desportivo), Cami-
la (CEI Romualdo) e Luana (Pi-
nheiros). Presidente da Federa-
ção Norte-rio-grandense de Vo-
leibol, Igor Dantas, foi o diretor 
de competições do Campeona-
to Brasileiro de Seleções. 

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Acredito que o fato de 
existir a possibilidade de 
Wallyson não ir para o jo-

go de amanhã dividirá a torcida 
alvinegra, afinal ele é o maior 
ídolo do ABC nos últimos 
anos. Agora, nenhum jogador 
é maior que o clube. Dito isso, 
se por ventura for confirmada a 
sua ausência, que a torcida al-
vinegra entenda como sendo 
o melhor para o jogador e pa-
ra o clube, neste momento. E, 
que continue dando seu apoio 
a equipe dentro das quatro li-
nhas. Simples assim.

Nenhum jogador é maior que o clube

PEDRO NETOEsporte

TEM QUE JOGAR COMO SE ESTIVESSE EM CASA. Amanhã, a equipe 
do América, mesmo jogando fora de casa, vai ter que sair propondo o 
jogo. Sim, porque o atual momento da equipe na tabela de classifica-
ção não dá margem para escolhas. É vencer ou vencer. A equipe rubra 
tem que buscar a vitória desde o início da partida, afinal qualquer ou-
tro resultado poderá complicar muito o restante da caminhada rubra.

SUPER MATUTÃO EM ALTA NO OESTE/ALTO OESTE. A procura pe-
lo Super Matutão tem sido grande no Oeste/Alto Oeste. Vários muni-
cípios/clubes, já confirmaram participação naquele que será o maior 
campeonato já promovido pela FNF. Nós próximos dias a federação 
promete divulgar o total de participantes.

AMANHÃ TEM JOGÃO. Amanhã tem a grande decisão da Cham-
pions League entre Liverpool x Real Madrid. Sem dúvida duas das me-
lhores equipes do mundo. De um lado Vinícius Júnior, Benzemar, Ca-
simiro. Do outro Mané, Alisson, Firmino. Favorito? Não tem. É clássi-
co. E clássico nunca tem favorito.

DOCUMENTÁRIO. A Globoplay 
estréia no seu canal um docu-
mentário sobre Walter Casagran-
de. Um dos maiores ídolos da tor-
cida corintiana. E, no meu enten-
dimento o melho comentarista 
esportivo da TV brasileira. Casão 
é aquele cara que não se escon-
de atrás de uma câmera. Que dá 
a cara para bater. Que reconhece 
seus erros. Que assume os erros. 
Vale a pena conferir.

FEZ BONITO. E o Fortaleza fez 
bonito. A equipe cearense, pela 
primeira vez na história do fute-
bol nordestino, chega a segunda 
fase da Libertadores da América. 
Um feito histórico e que merece 
ser comemorado. É bem verdade 
que não vem bem na série A, con-
tudo ainda dá para se recuperar. 
Agora, passar para a próxima fase 
de uma Libertadores não é para 
qualquer um. Parabéns tricolor.

OUTRO CEARENSE FEZ HIS-
TÓRIA. E para não ficar atrás do 
rival Fortaleza, a equipe do Ce-
ará também passou de fase. Só 
que na Copa Sul-Americana. O 
alvinegro cearense também fez 

bonito. Acredito que nos tomos 
cinquenta anos o futebol cearen-
se nunca esteve tão em alta.

BERNIE ECCLESTONE. O ex-to-
do poderoso da F1 Bernie Ecclesto-
ne, passou por uma situação ruim 
na noite da última quinta-feira ao 
desembarcar no Brasil em seu jati-
nho particular. O empresário que é 
casado com uma brasileira, foi pre-
so pela polícia federal ao ser cons-
tatado que o mesmo estava com 
uma pistola na sua bagagem sem 
comprovar a origem da referida 
arma. Bernie foi conduzido a uma 
delegacia onde passou a noite. So-
mente ontem pela manhã ele foi li-
berado  embarcando de volta para 
a Europa.

PATRICK OU FÁBIO LIMA. 
Acredito que a dúvida, se é que 
existe dúvida na cabeça dele, do 
técnico Fernando Marchiori, é 
quem jogará pelo lado esquerdo 
da sua equipe, pois ele perdeu os 
dois jogadores da posição. Fábio 
Lima ou Patrick? Eu acredito que 
Fernando Marchiori vai de Pa-
trick, porém melhor aguardar a 
confirmação.
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Lutas

Werdum abandona o 
MMA e migra para o boxe
Seguindo os passos de An-

derson Silva, o lutador gaú-
cho Fabrício Werdum, de 44 

anos, anunciou que irá adiar sua 
aposentadoria, mas não vai mais 
competir no MMA. Em entrevis-
ta coletiva, o ‘Vai, Cavalo’, afirmou 
que está migrando de categoria e 
passará a competir no boxe. Ex-
-campeão mundial de jiu jitsu e 
dos pesos pesados do UFC, ele 
ainda acredita que tem capacida-
de de competir no boxe.

“Depois de 24 anos lutando 
jiu-jítsu, grappling e MMA, é di-
fícil tomar a decisão. Não gosto 
dessa palavra “aposentado” ou 

de ouvir que eu parei de lutar. Pa-
ra nós, lutadores, é muito difícil 
ter essa ideia de fazer o que você 
mais gosta na vida e parar 100%. 
Vou mudar o foco completamen-
te. Quando me propus a ser cam-
peão de jiu-jítsu, fui, e do UFC, 
também fui. Agora, o foco é mu-
dar. Nas artes marciais - eu faço 
todas - seria o jiu-jítsu em primei-
ro lugar, o muay thai em segundo, 
wrestling e boxe em terceiro. Ago-
ra, vou inverter essa sequência. 
Vou colocar o boxe em primeiro 
lugar. Não tenho esse título do 
boxe e quero poder me dedicar 
100% ao boxe, porque quero es-

se título inédito. Já fui campeão 
de tudo, mas de boxe, não. Nun-
ca competi no boxe, e quero co-
locar mais um cinturão na pare-
de. Não parei de lutar. Só mudei 
o foco completamente. Não vou 
mais lutar MMA para poder focar 
no boxe”, declarou.

Sem prazo para estipular sua 
estreia na modalidade, Werdum 
disse que pretende treinar com 
Rafael Cordeiro, seu mestre e 
amigo que treina Mike Tyson, até 
se sentir confortável para a dispu-
ta: “Essas lutas que estão aconte-
cendo agora com youtuber, boxe-
ador ou alguém do MMA. Não te-

nho pressa. Tenho um tempinho, 
estou bem. Ainda não tenho data, 
mas já se cogitou o Bare Knuck-
le, porque a bolsa era muito boa. 
Em Londres, não nos EUA, e não 
sei se é a mesma organização, 
mas acredito que sim, mas rolou 
uma conversa. O Bare Knuckle 
é bastante agressivo, sem luva, e 
é complicado, porque não tem 

proteção e machuca bastante. 
Pela bolsa, por que não? Se estão 
querendo pagar milhões, por que 
não lutar? Mas ainda não tenho 
uma data definida e essa nego-
ciação não evoluiu”. Por falar em 
Mike Tyson, ele, aos 54 anos de 
idade, é uma das inspirações de 
Werdum, além do compatriota 
Anderson Silva, de 47 anos. 

Aos 44 anos, Werdum, que foi campeão do UFC, segue linha Anderson Silva

Equipe de mulheres da UniTM da esquerda para a direita: Taisa Belli, Livia Lima, Camila Cardoso e Emanuele Dreveck
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Mulheres vão conquistando seu 
espaço no tênis de mesa brasileiro
Principal pilar desta política de inclusão, as mulheres têm espaço garantido em treinamentos e capacitações

Iniciativa da Confederação 
Brasileira de Tênis de Me-
sa (CBTM) para capacitação 

de profissionais que queiram 
trabalhar com o esporte, como 
técnicos, árbitros e gestores, a 
Universidade do Tênis de Me-
sa – UniTm já deixa a sua marca 
em uma das principais missões: 
aumentar a presença feminina 
na modalidade. A participação 
no corpo técnico de períodos es-
peciais de treinamento já é uma 
constante e chama a atenção, 
pela inclusão em um espaço que 
era predominantemente dos ho-
mens anteriormente.

No último Training Camp re-
alizado no Rio de Janeiro, além 
da própria Taísa Belli, líder da 
UniTm, outras duas técnicas 
(Emanuele Dreveck e Lívia Li-
ma) e uma terceira profissional 
da área técnica/administrativa, 
Camila Cardoso, fizeram par-
te da equipe de trabalho. Taí-
sa Belli ressalta que existe uma 
estratégia consolidada para ter-
mos mais treinadoras traba-
lhando em alto nível no tênis de 
mesa brasileiro.

“No início do ano passa-
do, desenvolvemos uma políti-
ca para aumentar o número de 
treinadoras no país. Tínhamos 
uma faixa de 10% de mulheres 
certificadas, antes da Univer-

se formar como técnica, fez no 
ano passado um curso de ca-
pacitação de 190 horas para ser 
formadora de treinadoras. Neste 
curso, há aplicação prática e te-
órica. É uma pessoa que está há 
quase um ano e meio em projeto 
conosco na UniTM. A Lívia não 
fez conosco o curso de formado-
ra, mas estudou na UniTM e faz 
parte desse aumento no número 
de técnicas de tênis de mesa no 
Brasil. Teve excelente desempe-
nho, aliás. Além disso, a experi-
ência que possui como atleta em 
nível internacional, represen-
tando a Seleção, lhe é muito útil”, 
explicou Taísa.

E completou: “Com ela, é pos-
sível agregar alguém que cursa 
atualmente e Faculdade de Edu-
cação Física (na Unigram, em 
Campo Grande-MS), e está fa-
zendo cursos específicos para se 
desenvolver como treinadora, 
com a bagagem que possui por 
ter sido uma atleta de alto rendi-
mento nas categorias de base”.

A inclusão de mulheres em 
cargos de relevância técnica na 
modalidade é uma conquista fe-
minina e mais uma das demons-
trações de como a CBTM atua pa-
ra o desenvolvimento do esporte 
brasileiro. Uma caminhada para 
a igualdade entre os gêneros no 
tênis de mesa.

sidade do Tênis de Mesa, para 
atuar na função e terminamos 
o ano com cerca de 20%”, conta 
Taísa, falando mais sobre a es-
tratégia utilizada para ocasionar 
a mudança:

“Não diria que foi algo es-
pontâneo. Sugerimos às fede-
rações que houvesse pelo me-

nos uma mulher e um homem, 
para que pudessem dispor da 
qualificação. Sabemos que 
quando há mulheres na equi-
pe, outras se identificam e são 
atraídas para fazer o curso de 
certificação da UniTM. Foi uma 
estratégia, entre outras ações 
que desenvolvemos, que fun-

cionou bem”.

PUPILAS. A líder da UniTM 
ressaltou a qualidade das pro-
fissionais que atuaram no Trai-
ning Camp. Todas são especiali-
zadas e algumas já passaram por 
capacitação da própria UniTM. 
“A Manu (Emanuele), além de 
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Senado avança na 
Lei Geral do Esporte
Dispositivo tipifica crime de corrupção privada no setor

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) 
aprovou nesta quinta-feira 

(26) o projeto da nova Lei Geral 
do Esporte. O PLS 68/2017, que 
agora segue para o Plenário, re-
cebeu parecer favorável da sena-
dora Leila Barros (PDT-DF), em 
forma de substitutivo, e consoli-
da numa única legislação todas 
as normas e regulamentações re-
ferentes às práticas esportivas no 
Brasil, entre elas estão a tipifica-
ção do crime de corrupção priva-
da no esporte, o combate ao ra-
cismo e à xenofobia nos estádios, 
os direitos trabalhistas dos atle-
tas, a equidade de premiações 
entre homens e mulheres e os di-
reitos de transmissão de imagens 
dos eventos esportivos.

Leila já havia lido seu voto na 
semana passada, no entanto, se-
nadores pediram vistas para que 
alguns pontos, ainda discordan-

tes entre os membros da CE, fos-
sem debatidos com o intuito de 
se chegar a um texto final de con-
senso. A senadora explicou que 
nessa busca de entendimento 
houve avanços importantes co-
mo o acolhimento da emenda 
do senador Romário (PL-RJ) pa-
ra incluir, entre os membros do 
Conselho Nacional do Esporte 
(Conesp), um representante de 
organizações esportivas dos po-
vos indígenas. Outra modificação 
fruto de acordo foi a sugestão do 
senador Lasier Martins (Pode-
mos-RS) para garantir aos profis-
sionais credenciados pelas Asso-
ciações de Cronistas Esportivos 
pelo menos 80% do espaço reser-
vado à imprensa (No substitutivo 
anterior estava previsto 50%). Os 
20% de espaço restante será des-
tinado apenas a profissionais do 
jornalismo esportivo dedicados à 
comunicação esportiva.

A relatora agradeceu o empe-
nho dos senadores na busca dos 
entendimentos necessários para 
se chegar a um texto que pudesse 
representar toda sustentação ju-
rídica e incentivo necessário que 
o setor demanda atualmente. “A 
matéria sistematiza todas as nor-
mas sobre o esporte no Brasil e é 
uma grande conquista, após cin-
co anos (…) Para o esporte a lei é 
um avanço incrível. Eu tenho cer-
teza que esse substitutivo dará 
uma resposta muito importante 
a todo sistema esportivo brasilei-
ro”, disse, ao agradecer também 
o apoio de diversas entidades e 
pessoas ligadas às mais diferen-
tes áreas do esporte.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) e o senador Flávio Ar-
ns (Podemos-PR) elogiaram o 
substitutivo da senadora Leila. 
Para eles, a matéria representa 
um instrumento para promover 

uma perspectiva de vida melhor 
aos brasileiros através da educa-
ção, do esporte e da promoção à 
saúde. “Quando eu olho o des-
portista ele me lembra muito a 
saúde. Porque o esporte, além de 
ser uma das maiores prevenções 
da criminalidade e da violência, 
é também uma prevenção à saú-
de”, afirmou Zenaide.

O texto, que contém 270 arti-
gos, foi apresentado pela Comis-
são Diretora do Senado em 2017 
e é fruto do trabalho de comissão 

de juristas constituída no Senado 
e presidida por Caio César Vieira 
Rocha, advogado e vice-presiden-
te do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), que foi encer-
rada em 2016. Essa comissão deu 
ao projeto o caráter de um códi-
go desportivo, que aborda desde 
a política de prevenção ao doping 
até a criação do Sistema Nacional 
do Esporte, dos fundos de finan-
ciamento da atividade e dos pla-
nos decenais de estados, Distrito 
Federal e município. 
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Zenaide: “O esporte além de previnir a criminalidade, é prevenção à saúde”


