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PT adia evento que con� rmaria 
aliança com PDT e MDB no RN

Pesquisa traz perfil do usuário 
de transporte por aplicativos

Suspensão do encontro da Executiva acontece em meio à indefinição para o Senado

Eleições 2022

Mobilidade

Em meio à disputa entre Car-
los Eduardo Alves (PDT) 
e Rafael Motta (PSB) pelo 

apoio do partido para a disputa 
do Senado, o Partido dos Traba-
lhadores do Rio Grande do Nor-

te adiou o “Encontro de Tática 
Eleitoral do PT”, previsto para ser 
realizado neste sábado 21, após 
deliberação da Executiva Estadu-
al. Segundo o presidente estadu-
al da sigla, Júnior Souto, a deci-

são foi tomada visando garantir a 
participação de todos 138 delega-
das e delegados, o evento foi re-
convocado para o dia 29 de maio.

“Nós temos uma exigência re-
gimental de contribuição partidá-

ria aos dirigentes. Considerados 
as dificuldades que o país todo es-
tá enfrentando e a militância tam-
bém, nós começamos a constatar 
que muitos delegados estavam 
desatualizados”, afirmou.

Segundo pesquisa da Feco-
mércio realizada em Natal, para 
27,93% dos usuários, a principal 
motivação para utilizar o trans-

porte por aplicativo é a econo-
mia de tempo. Em segundo lu-
gar aparece facilidade e confor-
to com 26,12%.

Taverna Pub: Banda cearense “Killer Queen” faz cover da banda inglesa há 18 anos e vem a Natal para show no largo do castelo
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A missa em ação de graças da última quinta-fei-
ra na igreja de Santa Rita de Cássia, em Pon-
ta Negra, serviu também de termômetro po-

lítico. Aniversariante, a governadora Fátima Bezerra 
(PT) dividiu atenções com seus “dois senadores”. O 
deputado federal Rafael Motta (PSB) chegou pontu-
almente e cumprimentou todos com seu carisma. 
Já o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) chegou 
atrasado na missa. Acredita que ele só entrou na 
igreja depois até da aniversariante? 

No final da celebração, Fátima Bezerra foi agra-
decer o momento que viveu e recebeu homena-
gens. Quando se dirigiu aos seus “senadores”, pri-
meiro falou em Rafael Motta e depois em Carlos 
Eduardo. Quem esteve na missa observou que Car-
los Eduardo ficou muito incomodado com a pre-
sença de Rafael. Tentou disfarçar. Mas foi perceptí-
vel. O ex-prefeito de Natal não gosta de dividir holo-
fotes, mas agora terá a disputa por apenas uma vaga 
de senador. 

Já se comentava na missa que  o PT adiou o en-
contro de “tática” que estava previso para este sába-
do 21 e agora ocorrerá no domingo 29. O presiden-
te da Executiva Estadual, ex-deputado Júnior Souto, 

informou também que se decidiu reduzir de 240 pa-
ra 138 o número de delegados com direito a voto no 
encontro. Carlos Eduardo espera que, com o anún-
cio por parte do PT, Rafael Motta desista da dispu-
ta. Mas, há quem garanta que o marketing do jovem 
socialista vai colar em Lula, já que Carlos Eduardo 
apoia Ciro Gomes.

Em missa de aniversário, Fátima Bezerra
divide atenções com os seus “dois senadores”

TÁTICA. Segundo o PT, a dimi-
nuição do  número de delegados 
facilitará as indicações de delega-
dos, como também foi uma for-
ma de não correr risco  de  recur-
sos da parte de alguma corrente 
interna do partido. O objetivo é 
confirmar internamente as nego-
ciações da chapa construída para 
a reeleição da governadora Fáti-
ma Bezerra. 

PETISTAS. O evento do PT se-
rá no Praia Mar Hotel, em Ponta 
Negra, reunindo em torno de 300 
pessoas. Pré-candidatos, coor-
denadores setoriais, delegados, 
vereadores, vice-prefeitos, presi-
dentes de Executivas municipais 
e os prefeitos do partido, Odon 
Júnior (Currais Novos), Marina 
Marinho (Jandaíra), Eraldo Paiva 

(São Gonçalo do Amarante), Ne-
to de Zoraide (Afonso Bezerra) e 
Andrezza Brasil (Sítio Novo), es-
tarão presentes.

TENDÊNCIAS. A presiden-
te estadual da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e braço sin-
dical do PT, Eliane Bandeira, já 
declarou apoio à pré-candidatu-
ra a senador do  deputado fede-
ral Rafael Motta (PSB). Nos basti-
dores, a deputada federal Natália 
Benavides (PT) tem simpatia por 
Rafael. Assim como o senador Je-
an Paul Prates.

MOSQUITO. Deu n’O Globo 
que os casos de dengue no Bra-
sil aumentaram em 151,4% du-
rante os quatro primeiros meses 
de 2022 em relação ao mesmo 

período do ano anterior. A situa-
ção do Nordeste não é das mais 
preocupantes no País, mas a do 
Rio Grande do Norte é. O RN te-
ve crescimento superior a 1.000% 
em relação ao ano de 2021, fi-
cando atrás apenas do Tocantins 
nessa escalada. 

BILIONÁRIO. Na apresenta-
ção de Elon Musk ao público, o 
ministro das Comunicações, Fa-
bio Faria, aproveitou para fazer 
uma propaganda do governo 
Bolsonaro. “Elon está aqui para 
saber a verdade sobre a Amazô-
nia. Artistas e personalidades só 
mostram o dark side. Ele vai sa-
ber a verdade”. Elon Musk é o ho-
mem mais rico do planeta, dono 
de uma fortuna estimada em 
US$ 210 bilhões. 
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Editorial
Vitória e reviravolta

A liminar concedida a Ro-
gério Marinho pelo mi-
nistro Dias Toffoli, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
foi uma enorme vitória para o 
pré-candidato do PL ao Senado. 
Uma conquista importantíssi-
ma para as pretensões do ex-mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional. Apesar de ainda não ser 
uma decisão definitiva, cabendo 
recurso e referendo do plenário, 
Rogério já pode respirar mais ali-
viado.

Rogério vai para a campa-
nha com um peso a menos. E 
levará debaixo do braço uma 
decisão para se livrar de qual-
quer acusação eventualmente 
feita pelos adversários. O jogo 
virou a favor do ex-ministro.

Com a liminar de Toffoli, a 
ação do Ministério Público que 
acusa Rogério de ter praticado 
peculato, pela suposta nomea-
ção de funcionários fantasmas 
na Câmara Municipal de Natal 
quando ele era presidente da 
Casa, fica suspensa. Para o mi-
nistro do STF, não há indícios 
mínimos de que o crime tenha 
ocorrido.

Na prática, a ação nem terá 
prosseguimento e Rogério evita 
maiores transtornos neste caso, 
que poderia resultar ao fim em 
absolvição ou condenação. Pa-
ra todos os efeitos, o ex-minis-
tro vai para a campanha com o 
carimbo de “ficha limpa”, com 
a palavra final dada pela Justiça 
- embora ainda seja possível a 
apresentação de recursos.

Trata-se da primeira gran-
de reviravolta do processo elei-
toral de 2022, e olhe que ainda 
estamos na pré-campanha. Há 
pouco mais de uma semana, 

por causa desse mesmo caso, 
Rogério Marinho tinha o nome 
estampado nas páginas deste 
AGORA RN sendo acusado pelo 
seu principal adversário, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), de ter a 
“biografia manchada pela cor-
rupção”. Dias depois, o mesmo 
jornal publica que a ação foi ar-
quivada por ordem do STF.

A acusação de Carlos Eduar-
do foi uma das mais violentas e 
agressivas da pré-campanha até 
agora. E que acabou se virando 
contra ele. O ex-prefeito de Natal 
agora não só vê o seu adversário 
se livrando do processo como 
ainda entrou na mira do escru-
tínio da sociedade. Em pouco 
tempo, Carlos Eduardo saiu da 
posição de estilingue para virar 
vidraça, ao ser flagrado usando 
recursos públicos do PDT para 
alugar um imóvel pertencente 
à própria mulher, num caso que 
aproxima a conduta de conflito 
de interesses.

Esse caso mostra, muito 
claramente, como é dinâmica 
a luta política. Os mais antigos 
afirmam que a política é como 
as nuvens. A campanha eleito-
ral, então, é uma tempestade. 
Em poucos instantes, dada a 
velocidade da informação nos 
dias atuais, tudo pode mudar. 
E quem hoje está na berlinda 
amanhã pode estar por cima.

O avanço das redes sociais, 
então, acelerou este processo. 
O que exige dos políticos uma 
modernização. Posturas de ou-
trora não cabem mais no Brasil 
de 2022. Honestidade, transpa-
rência e coerência não são mais 
virtudes. São obrigação. E uma 
exigência contemporânea. A 
sociedade está de olho.

JONNE RORIZ

ALMOÇO. Jair Bolsonaro e Elon 
Musk almoçaram na varanda do hotel 
Fasano Boa vista. Do lado esquerdo 
do presidente, estava o dono da Co-
san, Rubens Ometto. Colado ao presi-
dente, um pouco atrás, o seu tradutor 
oficial, Fabiano Guimarães. Do lado 
direito do bilionário, André Esteves, 
com quem a conversa flui melhor. Em 
frente a eles, Ciro Nogueira, o minis-
tro do STF Dias Toffoli e o potiguar Fa-
bio Faria.
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‘PSOL segue unido para a disputa 
eleitoral’, a� rma Freitas Júnior
Pré-candidato ao Senado pelo Psol explicou processo que escolheu seu nome e falou do cenário político eleitoral no RN

Freitas Júnior falou sobre o 
atual cenário eleitoral no Rio 
Grande do Norte, com foco nas 
eleições para o Senado Federal. 
E defendeu que sua pré-can-
didatura será a única do Rio 
Grande do Norte realmente co-
erente com a esquerda.

“Carlos Eduardo, embora 
esteja coligação, não é do cam-
po da esquerda, mas represen-
ta um projeto oligárquico que 
foi derrotado nas eleições de 
2018, apoiou Bolsonaro no se-
gundo turno, rodou o Estado 
como o candidato de Bolsonaro 
e, por mera conveniência, ago-
ra compõe com o PT. Qual é a 
garantia do eleitor de esquer-
da vai ter de que Carlos Eduar-

do, quando tiver com mandato, 
não vá apoiar um golpe contra 
Lula, Fátima ou a classe traba-
lhadora? Ele muda de opinião 
de acordo com a conveniência”, 
questionou.

PESQUISAS ELEITORAIS. Ele 
também comentou que espera 
que o partido suba nas pesqui-
sas de intenção de votos, com a 
inclusão de seu nome e a par-
tir das visitas e encontros com 
lideranças políticas e comuni-
tárias nos municípios do Rio 
Grande do Norte, quando ini-
ciar a campanha.

 “De início, estávamos nos 
debates internos e com orga-
nizações. Agora, vamos oficiar 

os institutos de pesquisa para 
incluir nosso nome e falarmos 
com essas organizações para co-
meçar a realizar debates e even-
tos, visitar nossos vereadores no 
interior do Estado e o prefeito de 
Janduís, apresentar nossas pro-
postas para a população. Acre-
dito que, a partir disso, vamos 
pontuar nas pesquisas”, disse.

Freitas disse ainda que viu 
os resultados da pesquisa re-
alizada pelo Instituto Exatus 
Consultoria, em parceria com 
o AGORA RN e divulgada nes-
ta quinta-feira 19, que trouxe 
o presidente estadual do PDT 
Carlos Eduardo Alves em pri-
meiro lugar na disputa pela 
vaga de senador, com 29,7%; 

seguido por Rogério Marinho 
(PL), com 15,2%; o presidente 
estadual do PSB Rafael Motta, 
com 9,65%; o ex-deputado Ney 
Lopes (Brasil 35) com 3% e, em 
quinto lugar, Robério Paulino, 
que marcou 1,8%.

CHAPA PT-MDB. Freitas Jú-
nior também falou sobre a ges-
tão Fátima Bezerra (PT) e a cha-
pa majoritária formada pela 
governadora, com foco em sua 
reeleição, com o presidente es-
tadual do MDB, deputado fede-
ral Walter Alves como seu vice-
-governador e o presidente es-
tadual do PDT Carlos Eduardo 
Alves para o Senado Federal.

“Tenho muito respeito por 

Fátima e sua trajetória de vida. 
Reconheço a situação horrível 
em que ela assumiu o Rio Gran-
de do Norte e o fato de ser opo-
sição ao presidente da Repúbli-
ca. Para se ter uma ideia, ele não 
manda um telegrama chaman-
do para um evento oficial, que é 
obrigação de qualquer chefe de 
estado e de governo fazer. Mas 
discordo visceralmente dessa 
política de aliança amplíssima, 
acredito que o povo do RN dis-
se que não queria Alves no pa-
lanque de Fátima, por isso que 
temos nossa candidatura para 
apresentar um programa de es-
querda, progressista e que man-
tenha essa coerência ideológica-
-programática”, afirmou.

‘Sou única pré-candidatura coerente com a esquerda’, diz

Nome escolhido para re-
presentar o Psol nas elei-
ções para o Senado Fe-

deral no Rio Grande do Norte, 
o pré-candidato Freitas Júnior 
disse que a perspectiva é que o 
partido lance, em breve, nomi-
nata com nove nomes para dis-
putar a Câmara Federal e 20 pa-
ra a Assembleia Legislativa do 
Estado, nesta sexta-feira 20. Ele 
declarou voto em Lula para a 
Presidência da República, falou 
da sua militância progressis-
ta de esquerda e elegeu os três 
principais pontos de sua pro-
posta de mandato.

Sobre a escolha de seu no-
me, Freitas Júnior explicou que 
o primeiro a postular candida-
tura para o Senado pelo parti-
do foi Gláucio Tavares, seguido 
pelo vereador de Natal Robério 
Paulino e, depois, ele próprio.  
“O Psol é um partido de tradi-
ção democrática, os nomes fo-
ram levados até a conferência, 
mas na véspera, Robério co-
municou que havia desistido e 
ficamos só eu e Gláucio, dispu-
tando a indicação do partido. E 
o meu nome foi o escolhido.  Ja 
conversei com Robério e Gláu-
cio e o Psol segue unido para a 
disputa eleitoral”, disse.

E continuou, ao afirmar, 
“minha militância no campo 
progressista de esquerda é his-
tórica, já tive duas candidaturas 

Alessandra Bernardo 
Repórter de Política

um produto e desconsidere tu-
do para garantir segurança no 
emprego, inclusive quando te-
mos uma multidão desempre-
gada no país”, disse.

O segundo ponto de desta-
que citado por ele é o domínio 
da inflação, sobretudo acerca 
dos alimentos, no país. “O con-
trole da carestia. É voltar a usar 
a Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) para ter o 
controle do preço dos alimen-
tos. Para que o trabalhador vol-
te a ter o salário valorizado, pre-
cisamos de uma política de va-
lorização do trabalho, mas tam-
bém controlar a inflação para 
que o trabalhador não perca o 
poder aquisitivo. A Conab tem 
um papel estratégico nisso”, ex-
plicou.

O terceiro ponto é estabe-
lecer a política de preço para 
combustíveis fósseis (deriva-
dos do petróleo) dentro do Bra-
sil. “As subsidiárias da Petrobras 
foram vendidas a preço de ba-
nana e estamos vendo o resul-
tado. O preço da gasolina cara, 
pesando no bolso do brasileiro. 
Toda hora que você vai no pos-
to de combustível, é uma triste-
za, e a BR Distribuidora, que era 
uma subsidiária da Petrobras, 
fez com que a gasolina ficasse 
mais cara. Então, temos que fa-
zer com que a Petrobras desem-
penhe seu papel, que é uma 
empresa estratégica pela tecno-
logia e importância que tem no 
mundo, e precisamos devolvê-
-la ao povo brasileiro”, afirmou.

por um partido que hoje está fe-
derado com o Psol, ajudei a fun-
dar a Psol no Estado e votei ne-
le em todas as eleições, inclusi-
ve quando Robério não morava 
no RN. É normal ele defender o 
nome dele, porque representa a 
corrente que ele faz parte, den-
tro do partido. Com certeza, va-

mos fazer campanha junto, ele 
é pré-candidato a deputado es-
tadual, junto com outros com-
panheiros”, explicou.

Freitas Júnior elencou os 
principais pontos da sua pro-
posta de mandato no Senado 
Federal e o primeiro é um te-
ma que envolveu a participa-

ção ativa do ex-ministro e atual 
pré-candidato ao Senado Fede-
ral Rogério Marinho (PL). “Pre-
cisamos, no primeiro dia, apre-
sentar a revogação total das re-
formas trabalhista e previden-
ciária, promovidas por Rogério 
Marinho. É inadmissível que 
tratemos o trabalhador como 

Freitas Júnior: “Minha militância no campo progressista de esquerda é histórica, ajudei a fundar o Psol no Estado”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Editorial
Vitória e reviravolta

A liminar concedida a Ro-
gério Marinho pelo mi-
nistro Dias Toffoli, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
foi uma enorme vitória para o 
pré-candidato do PL ao Senado. 
Uma conquista importantíssi-
ma para as pretensões do ex-mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional. Apesar de ainda não ser 
uma decisão definitiva, cabendo 
recurso e referendo do plenário, 
Rogério já pode respirar mais ali-
viado.

Rogério vai para a campa-
nha com um peso a menos. E 
levará debaixo do braço uma 
decisão para se livrar de qual-
quer acusação eventualmente 
feita pelos adversários. O jogo 
virou a favor do ex-ministro.

Com a liminar de Toffoli, a 
ação do Ministério Público que 
acusa Rogério de ter praticado 
peculato, pela suposta nomea-
ção de funcionários fantasmas 
na Câmara Municipal de Natal 
quando ele era presidente da 
Casa, fica suspensa. Para o mi-
nistro do STF, não há indícios 
mínimos de que o crime tenha 
ocorrido.

Na prática, a ação nem terá 
prosseguimento e Rogério evita 
maiores transtornos neste caso, 
que poderia resultar ao fim em 
absolvição ou condenação. Pa-
ra todos os efeitos, o ex-minis-
tro vai para a campanha com o 
carimbo de “ficha limpa”, com 
a palavra final dada pela Justiça 
- embora ainda seja possível a 
apresentação de recursos.

Trata-se da primeira gran-
de reviravolta do processo elei-
toral de 2022, e olhe que ainda 
estamos na pré-campanha. Há 
pouco mais de uma semana, 

por causa desse mesmo caso, 
Rogério Marinho tinha o nome 
estampado nas páginas deste 
AGORA RN sendo acusado pelo 
seu principal adversário, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), de ter a 
“biografia manchada pela cor-
rupção”. Dias depois, o mesmo 
jornal publica que a ação foi ar-
quivada por ordem do STF.

A acusação de Carlos Eduar-
do foi uma das mais violentas e 
agressivas da pré-campanha até 
agora. E que acabou se virando 
contra ele. O ex-prefeito de Natal 
agora não só vê o seu adversário 
se livrando do processo como 
ainda entrou na mira do escru-
tínio da sociedade. Em pouco 
tempo, Carlos Eduardo saiu da 
posição de estilingue para virar 
vidraça, ao ser flagrado usando 
recursos públicos do PDT para 
alugar um imóvel pertencente 
à própria mulher, num caso que 
aproxima a conduta de conflito 
de interesses.

Esse caso mostra, muito 
claramente, como é dinâmica 
a luta política. Os mais antigos 
afirmam que a política é como 
as nuvens. A campanha eleito-
ral, então, é uma tempestade. 
Em poucos instantes, dada a 
velocidade da informação nos 
dias atuais, tudo pode mudar. 
E quem hoje está na berlinda 
amanhã pode estar por cima.

O avanço das redes sociais, 
então, acelerou este processo. 
O que exige dos políticos uma 
modernização. Posturas de ou-
trora não cabem mais no Brasil 
de 2022. Honestidade, transpa-
rência e coerência não são mais 
virtudes. São obrigação. E uma 
exigência contemporânea. A 
sociedade está de olho.

JONNE RORIZ

ALMOÇO. Jair Bolsonaro e Elon 
Musk almoçaram na varanda do hotel 
Fasano Boa vista. Do lado esquerdo 
do presidente, estava o dono da Co-
san, Rubens Ometto. Colado ao presi-
dente, um pouco atrás, o seu tradutor 
oficial, Fabiano Guimarães. Do lado 
direito do bilionário, André Esteves, 
com quem a conversa flui melhor. Em 
frente a eles, Ciro Nogueira, o minis-
tro do STF Dias Toffoli e o potiguar Fa-
bio Faria.

REPRODUÇÃO
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‘PSOL segue unido para a disputa 
eleitoral’, a� rma Freitas Júnior
Pré-candidato ao Senado pelo Psol explicou processo que escolheu seu nome e falou do cenário político eleitoral no RN

Freitas Júnior falou sobre o 
atual cenário eleitoral no Rio 
Grande do Norte, com foco nas 
eleições para o Senado Federal. 
E defendeu que sua pré-can-
didatura será a única do Rio 
Grande do Norte realmente co-
erente com a esquerda.

“Carlos Eduardo, embora 
esteja coligação, não é do cam-
po da esquerda, mas represen-
ta um projeto oligárquico que 
foi derrotado nas eleições de 
2018, apoiou Bolsonaro no se-
gundo turno, rodou o Estado 
como o candidato de Bolsonaro 
e, por mera conveniência, ago-
ra compõe com o PT. Qual é a 
garantia do eleitor de esquer-
da vai ter de que Carlos Eduar-

do, quando tiver com mandato, 
não vá apoiar um golpe contra 
Lula, Fátima ou a classe traba-
lhadora? Ele muda de opinião 
de acordo com a conveniência”, 
questionou.

PESQUISAS ELEITORAIS. Ele 
também comentou que espera 
que o partido suba nas pesqui-
sas de intenção de votos, com a 
inclusão de seu nome e a par-
tir das visitas e encontros com 
lideranças políticas e comuni-
tárias nos municípios do Rio 
Grande do Norte, quando ini-
ciar a campanha.

 “De início, estávamos nos 
debates internos e com orga-
nizações. Agora, vamos oficiar 

os institutos de pesquisa para 
incluir nosso nome e falarmos 
com essas organizações para co-
meçar a realizar debates e even-
tos, visitar nossos vereadores no 
interior do Estado e o prefeito de 
Janduís, apresentar nossas pro-
postas para a população. Acre-
dito que, a partir disso, vamos 
pontuar nas pesquisas”, disse.

Freitas disse ainda que viu 
os resultados da pesquisa re-
alizada pelo Instituto Exatus 
Consultoria, em parceria com 
o AGORA RN e divulgada nes-
ta quinta-feira 19, que trouxe 
o presidente estadual do PDT 
Carlos Eduardo Alves em pri-
meiro lugar na disputa pela 
vaga de senador, com 29,7%; 

seguido por Rogério Marinho 
(PL), com 15,2%; o presidente 
estadual do PSB Rafael Motta, 
com 9,65%; o ex-deputado Ney 
Lopes (Brasil 35) com 3% e, em 
quinto lugar, Robério Paulino, 
que marcou 1,8%.

CHAPA PT-MDB. Freitas Jú-
nior também falou sobre a ges-
tão Fátima Bezerra (PT) e a cha-
pa majoritária formada pela 
governadora, com foco em sua 
reeleição, com o presidente es-
tadual do MDB, deputado fede-
ral Walter Alves como seu vice-
-governador e o presidente es-
tadual do PDT Carlos Eduardo 
Alves para o Senado Federal.

“Tenho muito respeito por 

Fátima e sua trajetória de vida. 
Reconheço a situação horrível 
em que ela assumiu o Rio Gran-
de do Norte e o fato de ser opo-
sição ao presidente da Repúbli-
ca. Para se ter uma ideia, ele não 
manda um telegrama chaman-
do para um evento oficial, que é 
obrigação de qualquer chefe de 
estado e de governo fazer. Mas 
discordo visceralmente dessa 
política de aliança amplíssima, 
acredito que o povo do RN dis-
se que não queria Alves no pa-
lanque de Fátima, por isso que 
temos nossa candidatura para 
apresentar um programa de es-
querda, progressista e que man-
tenha essa coerência ideológica-
-programática”, afirmou.

‘Sou única pré-candidatura coerente com a esquerda’, diz

Nome escolhido para re-
presentar o Psol nas elei-
ções para o Senado Fe-

deral no Rio Grande do Norte, 
o pré-candidato Freitas Júnior 
disse que a perspectiva é que o 
partido lance, em breve, nomi-
nata com nove nomes para dis-
putar a Câmara Federal e 20 pa-
ra a Assembleia Legislativa do 
Estado, nesta sexta-feira 20. Ele 
declarou voto em Lula para a 
Presidência da República, falou 
da sua militância progressis-
ta de esquerda e elegeu os três 
principais pontos de sua pro-
posta de mandato.

Sobre a escolha de seu no-
me, Freitas Júnior explicou que 
o primeiro a postular candida-
tura para o Senado pelo parti-
do foi Gláucio Tavares, seguido 
pelo vereador de Natal Robério 
Paulino e, depois, ele próprio.  
“O Psol é um partido de tradi-
ção democrática, os nomes fo-
ram levados até a conferência, 
mas na véspera, Robério co-
municou que havia desistido e 
ficamos só eu e Gláucio, dispu-
tando a indicação do partido. E 
o meu nome foi o escolhido.  Ja 
conversei com Robério e Gláu-
cio e o Psol segue unido para a 
disputa eleitoral”, disse.

E continuou, ao afirmar, 
“minha militância no campo 
progressista de esquerda é his-
tórica, já tive duas candidaturas 

Alessandra Bernardo 
Repórter de Política

um produto e desconsidere tu-
do para garantir segurança no 
emprego, inclusive quando te-
mos uma multidão desempre-
gada no país”, disse.

O segundo ponto de desta-
que citado por ele é o domínio 
da inflação, sobretudo acerca 
dos alimentos, no país. “O con-
trole da carestia. É voltar a usar 
a Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) para ter o 
controle do preço dos alimen-
tos. Para que o trabalhador vol-
te a ter o salário valorizado, pre-
cisamos de uma política de va-
lorização do trabalho, mas tam-
bém controlar a inflação para 
que o trabalhador não perca o 
poder aquisitivo. A Conab tem 
um papel estratégico nisso”, ex-
plicou.

O terceiro ponto é estabe-
lecer a política de preço para 
combustíveis fósseis (deriva-
dos do petróleo) dentro do Bra-
sil. “As subsidiárias da Petrobras 
foram vendidas a preço de ba-
nana e estamos vendo o resul-
tado. O preço da gasolina cara, 
pesando no bolso do brasileiro. 
Toda hora que você vai no pos-
to de combustível, é uma triste-
za, e a BR Distribuidora, que era 
uma subsidiária da Petrobras, 
fez com que a gasolina ficasse 
mais cara. Então, temos que fa-
zer com que a Petrobras desem-
penhe seu papel, que é uma 
empresa estratégica pela tecno-
logia e importância que tem no 
mundo, e precisamos devolvê-
-la ao povo brasileiro”, afirmou.

por um partido que hoje está fe-
derado com o Psol, ajudei a fun-
dar a Psol no Estado e votei ne-
le em todas as eleições, inclusi-
ve quando Robério não morava 
no RN. É normal ele defender o 
nome dele, porque representa a 
corrente que ele faz parte, den-
tro do partido. Com certeza, va-

mos fazer campanha junto, ele 
é pré-candidato a deputado es-
tadual, junto com outros com-
panheiros”, explicou.

Freitas Júnior elencou os 
principais pontos da sua pro-
posta de mandato no Senado 
Federal e o primeiro é um te-
ma que envolveu a participa-

ção ativa do ex-ministro e atual 
pré-candidato ao Senado Fede-
ral Rogério Marinho (PL). “Pre-
cisamos, no primeiro dia, apre-
sentar a revogação total das re-
formas trabalhista e previden-
ciária, promovidas por Rogério 
Marinho. É inadmissível que 
tratemos o trabalhador como 

Freitas Júnior: “Minha militância no campo progressista de esquerda é histórica, ajudei a fundar o Psol no Estado”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



• Sábado e domingo, 21 e 22 de maio de 20224 Política

Encontro com Elon Musk indicaria 
interesses do bilionário no Brasil
Jair Bolsonaro e Fábio Faria mostram empolgação do governo federal com anúncio de parceria com o empresário

O portal Brasil de Fato pu-
blicou uma reportagem 
mostrando que Elon Musk, 

considerado o homem mais rico 
do mundo, com um patrimônio 
acumulado de cerca de US$ 282 
bilhões (R$ 1,4 trilhão), chegou 
ao Brasil nesta sexta-feira 20, nu-
ma visita articulada pelo ministro 
potiguar Fábio Faria (Comunica-
ções). O bilionário veio fechar a 
parceria entre a empresa de saté-
lites Starlink e o governo brasileiro.

De acordo com a publicação, 
o bilionário foi recebido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) em 
um hotel de luxo em Porto Feliz 
(SP), a cerca de 100 quilômetros 
da capital paulista. Evento, que 
contou com integrantes do pri-
meiro escalão do governo e com 
empresários com maior ou me-
nor alinhamento com Bolsonaro, 
foi celebrado pelos apoiadores do 
presidente (com direito a hash-
tag: “#BolsoMusk”).

Fábio Faria, que foi o primei-
ro integrante do governo a con-
firmar a visita (já na manhã des-
ta sexta), em discurso oficial no 
evento disse que “todos no Bra-
sil” amam o empresário. No Twit-
ter, celebrou o encontro: “por es-
sa ninguém esperava”. O minis-
tro das comunicações encontrou 
Musk em novembro do ano pas-
sado nos Estados Unidos, o en-
contro serviu para apresentar su-
postas proposições do bilionário 
para o Brasil, especialmente para 
a região amazônica.

O motivo oficial do encontro, 
conforme anunciado pelo bilio-
nário no Twitter, é garantir cone-
xão de internet para 19 mil áreas 
rurais e oferecer “monitoramen-
to ambiental” na Amazônia – o 
que já é feito com excelência no 
país, inclusive por órgãos ligados 
ao poder público, como o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe).

PRESSÃO NA ANATEL. Uma 
reportagem do Brasil de Fato, 
publicada em março deste ano, 
mostrou que o governo federal 
fez intensa pressão na Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) pela autorização da ope-
ração, em território brasileiro, dos 
satélites da Starlink.

Em tese, a agência reguladora 
é “administrativamente indepen-
dente” da gestão federal. No en-
tanto, os documentos obtidos pe-
lo Brasil de Fato via Lei de Acesso 
à Informação (LAI), com as cor-
respondências entre o Executivo 

Federal e a empresa, evidenciam 
a atuação do governo brasileiro 
em prol da Starlink. Além disso, 
demonstram a participação do 
Departamento de Comércio da 
Embaixada dos Estados Unidos 
na tentativa de acelerar o proces-
so de autorização da Anatel aos 
satélites da empresa de Musk.

Os documentos foram ana-
lisados pelo Brasil de Fato e por 
especialistas. Com a aprovação 
concedida pela Anatel em 28 de 
janeiro deste ano, a Starlink pas-
sou a poder oferecer seus servi-
ços de internet no Brasil.

A maioria dos serviços atuais 
de internet por satélite são pos-
sibilitados por meio de satélites 
geoestacionários simples, que 
orbitam o planeta a cerca de 35 
mil quilômetros de altitude. Já o 
de Elon Musk é uma constelação 
de mais de 4 mil satélites, a uma 
distância de apenas 550 quilôme-
tros. O aval da Anatel foi o primei-
ro a projetos do tipo no país.

DEAR MR. MUSK. Ainda de 
acordo com o Brasil de fato, men-
sagens mostram que o Ministé-
rio das Comunicações omitiu da 
agenda oficial uma conversa por 

telefone entre Fábio Faria e o bi-
lionário em outubro de 2021, em 
meio a dias decisivos para o aval 
da agência aos satélites.

As correspondências apon-
tam ainda que o Ministério das 
Comunicações utilizou o inte-
resse da firma de Elon Musk na 
aprovação da Anatel para “cavar” 
uma visita do ministro Fábio Fa-
ria à sede da empresa, em Los 
Angeles.

Em um texto em que reforça 
várias vezes sua admiração pela 
Starlink e que começa com um 
curioso “Dear Mr. Musk”, Faria 
diz ainda que “seria uma hon-
ra” visitar a empresa presencial-
mente, em Los Angeles, dali a 
um mês, quando ele estaria nos 
Estados Unidos.

CONTATO COM ANATEL. O Bra-
sil de Fato que em uma das men-
sagens o então secretário de Tele-
comunicações, Artur Coimbra de 
Oliveira, confirma textualmente 
à CEO da Starlink, Gwynne Sho-
twell, que o governo fez contato 
com a agência reguladora para 
obter informações sobre o pro-
cesso envolvendo a empresa 
dos Estados Unidos. Neste ano, 

Coimbra foi indicado para o car-
go de diretor da própria Anatel.

A confirmação dos contatos 
do governo federal com a Anatel, 
a pedido da Starlink, consta em 
uma carta enviada por Coimbra 
no dia 29 de outubro de 2021. Na 
mensagem, o secretário da pasta 
chefiada pelo ministro Fábio Fa-
ria escreveu à CEO da Starlink: 
“Informo também que já esta-
mos conversando com a Anatel 
sobre a outorga da Starlink e en-
traremos em contato sobre o as-
sunto assim que tivermos uma 
perspectiva sólida da agência”.

Em outra correspondência, 
o governo federal é informado 
de que a empresa estuda uma 
manobra no processo de auto-
rização da Anatel para acelerar a 
aprovação. A CEO da Starlink afir-
ma que está atuando para viabi-
lizar uma “votação circular” no 
Conselho Diretor da Anatel. Em 
inglês, no jargão do mundo dos 
negócios, o termo se refere a deci-
sões que não podem esperar até a 
próxima reunião de órgãos cole-
giados, sendo tomadas de forma 
remota, sem o debate previsto no 
regulamento.

“Estamos analisando se a au-

Faria e Musk se 
encontraram nos 
Estados Unidos em 
novembro

ARQUIVO PESSOAL

torização pode ser adotada antes 
da reunião do Conselho de 25 de 
novembro por meio de uma vo-
tação circular, pois, sem ela, en-
frentamos uma perda diária na 
capacidade de prestar serviço no 
Brasil”, afirmou a CEO da empre-
sa em outubro, incomodada com 
o fato de que a reunião da Anatel 
daquele mês não pautou o assun-
to. Foi em resposta a essa mensa-
gem, uma semana depois, que 
Coimbra admitiu as conversas do 
governo federal com a agência re-
guladora.

O governo também chega a 
aceitar as tentativas da empresa 
de agendar uma reunião no mi-
nistério para tratar sobre os trâ-
mites na Anatel. Em nenhuma 
oportunidade, a gestão federal 
cita a autonomia legal da agência 
para decidir sobre o processo re-
gulatório.
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Governo do RN eleva investimento
em alimentação escolar para 2022
Valores estaduais disponibilizados às escolas são superiores aos do Programa Nacional de Alimentação Escolar

A merenda escolar é, para 
muitos estudantes, a pri-
meira e a principal refeição 

do dia. Nas mais de 600 unidades 
de ensino da rede estadual, diver-
sos pratos são feitos, com produ-
tos comprados pelas escolas por 
meio de transferência de recur-
sos. Para fortalecer o programa 
de alimentação escolar, o Gover-
no do RN amplia a contraparti-
da estadual nas aquisições de gê-
neros alimentícios, fortalecendo 
cadeias produtivas e garantindo 
mais alimento na mesa do estu-
dante, chegando a um investi-
mento de R$ 22 milhões.

O Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE, ge-
renciado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), é uma política pública 
para atender ao compromisso le-
gal de garantir o acesso à alimen-
tação dos alunos da educação bá-
sica brasileira. Embora universa-
lizado na rede estadual, o recurso 
federal per capita da alimentação 
escolar repassado pelo FNDE é 
insuficiente para que a oferta da 
alimentação escolar ocorra de 
forma contínua e atenda o que 
preconiza a legislação do PNAE. 

Diante desse quadro, o Go-
verno do RN realiza, com recur-
sos próprios, a complementação 
do repasse, com valores maiores 
do que os utilizados pelo Gover-
no Federal. A distribuição desta 
verba sofre alterações conforme a 

modalidade de ensino, por exem-
plo, o valor per capita federal re-
passado para um estudante ensi-
no fundamental e médio regular 
ser alimentado por dia letivo é de 
R$ 0,36 e o valor do per capita es-
tadual é de R$ 0,46. No caso das 
unidades de ensino em tempo 
integral, o valor per capita federal 
repassado é de R$ 2,00 e o valor 
per capita estadual é de R$ 2,66.

Em 2021, ainda com o impac-
to da pandemia do novo corona-
vírus e a distribuição de kits da 
merenda escolar, as escolas esta-
duais receberam, em média, R$ 
3,2 milhões de recurso estadual, 
além de R$ 7,3 milhões investi-
dos, também de fonte estadual, 
na aquisição dos gêneros alimen-
tícios para os kits distribuídos du-
rante a suspensão das aulas pre-

senciais. Para este ano, a previsão 
de repasse para as unidades de 
ensino é de R$ 22,6 milhões. 

“Todos os estudantes têm di-
reito a uma alimentação de qua-
lidade. O recurso do PNAE é im-
portante, mas muito abaixo do 
satisfatório. O Governo do RN 
tem garantido que nenhum es-
tudante fique sem alimentação 
e tem apoiado, por exemplo, o 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar, com a disponibilização 
de mais recursos para a compra 
direta. Sem dúvidas, mais uma 
demonstração do compromisso 
que temos com uma educação 
de qualidade”, destaca Getúlio 
Marques, secretário de Educa-
ção do RN. Uma política pública 
que, além de assegura alimen-
tos saudáveis, fortalece a cadeia 

produtiva da agricultura familiar. 
Uma ação essencial, especial-
mente nas fases mais agudas da 
pandemia, porque garantiu ren-
da a centenas de famílias, além 
de permitir que essas famílias se 
mantivessem no campo. 

Vivenciando este novo mo-
mento, Everaldo Alves, gestor da 
Escola Estadual Manoel Joaquim, 
localizada no município de Gover-
nador Dix-sept Rosado, comemo-
ra o aumento do custeio. “Toda a 
comunidade escolar deve saber 
disso. Com essa ampliação, temos 
mais opções para a merenda e is-
so faz toda a diferença no cotidia-
no escolar. As escolas comemoram 
esse acréscimo! Isso tem sido algo 
espetacular”, aponta Everaldo. 

O aumento no repasse tam-
bém provocou entusiasmo na 
Escola Estadual Abolição IV, em 
Mossoró, como relata a diretora 
Virlene Leão. “A contrapartida é 
um divisor de águas nas escolas. 
Uma iniciativa muito boa e que 
veio em muito boa hora. Temos 
mais uma opção. Temos como di-
versificar mais o cardápio de nos-
sos estudantes. Fico ansiosa por-
que meus alunos estão adorando 
a novidade”, explica Virlene.

Todo o processo de compra, 
capacitações de profissionais que 
trabalharão no manejo e prepa-
ro dos alimentos e o controle de 
qualidade é acompanhado pelas 
Diretorias Regionais de Alimen-
tação Escolar (DRAE).

• Ensino Fundamental e 
Médio Regular: R$ 0,36 (FN-
DE) + R$ 0,46 (Recurso Esta-
dual) totalizando R$ 0,82;

• Educação de Jovens e 
Adultos – EJA: R$ 0,32 (FNDE) 
+ R$ 0,46 (Recurso Estadual) 
totalizando R$ 0,78;

• Ensino Fundamental em 
Tempo Integral: R$ 1,07 (FN-
DE) + R$ 2,66 (Recurso Esta-
dual) totalizando R$ 3,73;

• Ensino Médio em Tem-
po Integral (incluindo Cen-
tros Estaduais de Educação 
Profissional): R$ 2,00 (FNDE) 
+ R$ 2,66 (Recurso Estadual) 
totalizando R$ 4,66;

• Escolas Estaduais com 
turmas de Educação Profis-
sional: R$ 1,07 (FNDE) + R$ 
2,66 (Recurso Estadual) tota-
lizando R$ 3,73;

• Escolas Estaduais do 
Novo Ensino Médio (6º horá-
rio): R$ 0,36 (FNDE) + R$ 0,46 
(Recurso Estadual) + R$ 0,18 
(Recurso Estadual) totalizan-
do R$ 1,00;

• Escolas Estaduais do 
Novo Ensino Médio (Contra-
turno): R$ 0,36 (FNDE) + 2,66 
(Recurso Estadual) totalizan-
do R$ 3,02.

Permanência na escola

Transporte escolar recebe aporte de R$ 59 milhões do Estado

Uma das ações para o aces-
so e permanência dos estu-
dantes na escola é a disponi-

bilização do transporte escolar. Em 
todo o RN, milhares de estudantes 
são transportados por dia em diver-
sas rotas. Para fortalecer essa ativi-
dade, o Governo do RN amplia em 
R$ 10 milhões o valor repassado pa-
ra o Programa Estadual do Trans-
porte Escolar (PETERN), alcançan-
do a marca de R$ 59 milhões em in-
vestimento para 2022.

No último ano, por meio do 
PETERN, o valor repassado, per 
capita, para as prefeituras era de 

R$ 3,70, chegando à marca de in-
vestimento global de R$ 49 mi-
lhões. Em 2022, o reajuste foi di-
vidido em duas modalidades: pa-
ra os estudantes do ensino fun-
damental o valor está fixado em 
R$ 3,95 e para o ensino médio, R$ 
4,34. Com isso, para transportar 
55.990 estudantes, o investimen-
to é superior a R$ 59 milhões.

A ampliação do repasse be-
neficia estudantes de toda a re-
de pública de ensino, pois, por 
meio do regime de colaboração, 
são transportados alunos das re-
des municipais e estadual em 

162 municípios do RN. Em Na-
tal, Mossoró e Pau dos Ferros as 
linhas são administradas direta-
mente pela Secretaria de Estado 
da Educação, da Cultura, do Es-
porte e do Lazer. 

“Quando assumimos a gestão, 
o valor destinado ao transporte 
escolar era R$ 3,00 por estudante. 
Com um trabalho conjunto entre 
a educação e a equipe econômica 
do governo, conseguimos, todos 
os anos, reajustar o valor do trans-
porte escolar até os valores atuais. 
Com isso, os estudantes da rede 
pública tiveram a garantia do des-

locamento de sua casa para a esco-
la e fortalecemos o regime de cola-
boração entre o Estado e os muni-
cípios”, frisa Getúlio Marques, se-
cretário de Educação do RN. 

SAIBA MAIS. O PETERN foi 
criado pelo Decreto Estadual 
nº.21.495/2009, com o objetivo de 
garantir a oferta de transporte aos 
estudantes da educação básica da 
rede pública de ensino. Trata-se de 
assistência financeira do Estado 
RN, por intermédio da SEEC, em 
caráter suplementar, a municípios 
potiguares. O valor repassado é cal-

culado com base em 210 dias, sen-
do 200 dias letivos e 10 para ativi-
dades complementares.

Tem direito a ser transporta-
do o aluno que reside a mais de 
2 Km da unidade de ensino on-
de estuda. Cada motorista passa 
por treinamentos específicos pa-
ra atuarem no transporte escolar. 
Os cursos são organizados pela 
SEEC. Também é de responsabi-
lidade da pasta realizar o moni-
toramento e fiscalização dos ôni-
bus e os municípios traçam as ro-
tas e cuidam da manutenção dos 
veículos.

Estado chegou a investimento de R$ 22 milhões para alimentação escolar

Distribuição de recursos da 
merenda escolar per capita 

referente a um dia letivo:

ASSECOM-RN

INFORME PUBLICITÁRIO
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Encontro com Elon Musk indicaria 
interesses do bilionário no Brasil
Jair Bolsonaro e Fábio Faria mostram empolgação do governo federal com anúncio de parceria com o empresário

O portal Brasil de Fato pu-
blicou uma reportagem 
mostrando que Elon Musk, 

considerado o homem mais rico 
do mundo, com um patrimônio 
acumulado de cerca de US$ 282 
bilhões (R$ 1,4 trilhão), chegou 
ao Brasil nesta sexta-feira 20, nu-
ma visita articulada pelo ministro 
potiguar Fábio Faria (Comunica-
ções). O bilionário veio fechar a 
parceria entre a empresa de saté-
lites Starlink e o governo brasileiro.

De acordo com a publicação, 
o bilionário foi recebido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) em 
um hotel de luxo em Porto Feliz 
(SP), a cerca de 100 quilômetros 
da capital paulista. Evento, que 
contou com integrantes do pri-
meiro escalão do governo e com 
empresários com maior ou me-
nor alinhamento com Bolsonaro, 
foi celebrado pelos apoiadores do 
presidente (com direito a hash-
tag: “#BolsoMusk”).

Fábio Faria, que foi o primei-
ro integrante do governo a con-
firmar a visita (já na manhã des-
ta sexta), em discurso oficial no 
evento disse que “todos no Bra-
sil” amam o empresário. No Twit-
ter, celebrou o encontro: “por es-
sa ninguém esperava”. O minis-
tro das comunicações encontrou 
Musk em novembro do ano pas-
sado nos Estados Unidos, o en-
contro serviu para apresentar su-
postas proposições do bilionário 
para o Brasil, especialmente para 
a região amazônica.

O motivo oficial do encontro, 
conforme anunciado pelo bilio-
nário no Twitter, é garantir cone-
xão de internet para 19 mil áreas 
rurais e oferecer “monitoramen-
to ambiental” na Amazônia – o 
que já é feito com excelência no 
país, inclusive por órgãos ligados 
ao poder público, como o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe).

PRESSÃO NA ANATEL. Uma 
reportagem do Brasil de Fato, 
publicada em março deste ano, 
mostrou que o governo federal 
fez intensa pressão na Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) pela autorização da ope-
ração, em território brasileiro, dos 
satélites da Starlink.

Em tese, a agência reguladora 
é “administrativamente indepen-
dente” da gestão federal. No en-
tanto, os documentos obtidos pe-
lo Brasil de Fato via Lei de Acesso 
à Informação (LAI), com as cor-
respondências entre o Executivo 

Federal e a empresa, evidenciam 
a atuação do governo brasileiro 
em prol da Starlink. Além disso, 
demonstram a participação do 
Departamento de Comércio da 
Embaixada dos Estados Unidos 
na tentativa de acelerar o proces-
so de autorização da Anatel aos 
satélites da empresa de Musk.

Os documentos foram ana-
lisados pelo Brasil de Fato e por 
especialistas. Com a aprovação 
concedida pela Anatel em 28 de 
janeiro deste ano, a Starlink pas-
sou a poder oferecer seus servi-
ços de internet no Brasil.

A maioria dos serviços atuais 
de internet por satélite são pos-
sibilitados por meio de satélites 
geoestacionários simples, que 
orbitam o planeta a cerca de 35 
mil quilômetros de altitude. Já o 
de Elon Musk é uma constelação 
de mais de 4 mil satélites, a uma 
distância de apenas 550 quilôme-
tros. O aval da Anatel foi o primei-
ro a projetos do tipo no país.

DEAR MR. MUSK. Ainda de 
acordo com o Brasil de fato, men-
sagens mostram que o Ministé-
rio das Comunicações omitiu da 
agenda oficial uma conversa por 

telefone entre Fábio Faria e o bi-
lionário em outubro de 2021, em 
meio a dias decisivos para o aval 
da agência aos satélites.

As correspondências apon-
tam ainda que o Ministério das 
Comunicações utilizou o inte-
resse da firma de Elon Musk na 
aprovação da Anatel para “cavar” 
uma visita do ministro Fábio Fa-
ria à sede da empresa, em Los 
Angeles.

Em um texto em que reforça 
várias vezes sua admiração pela 
Starlink e que começa com um 
curioso “Dear Mr. Musk”, Faria 
diz ainda que “seria uma hon-
ra” visitar a empresa presencial-
mente, em Los Angeles, dali a 
um mês, quando ele estaria nos 
Estados Unidos.

CONTATO COM ANATEL. O Bra-
sil de Fato que em uma das men-
sagens o então secretário de Tele-
comunicações, Artur Coimbra de 
Oliveira, confirma textualmente 
à CEO da Starlink, Gwynne Sho-
twell, que o governo fez contato 
com a agência reguladora para 
obter informações sobre o pro-
cesso envolvendo a empresa 
dos Estados Unidos. Neste ano, 

Coimbra foi indicado para o car-
go de diretor da própria Anatel.

A confirmação dos contatos 
do governo federal com a Anatel, 
a pedido da Starlink, consta em 
uma carta enviada por Coimbra 
no dia 29 de outubro de 2021. Na 
mensagem, o secretário da pasta 
chefiada pelo ministro Fábio Fa-
ria escreveu à CEO da Starlink: 
“Informo também que já esta-
mos conversando com a Anatel 
sobre a outorga da Starlink e en-
traremos em contato sobre o as-
sunto assim que tivermos uma 
perspectiva sólida da agência”.

Em outra correspondência, 
o governo federal é informado 
de que a empresa estuda uma 
manobra no processo de auto-
rização da Anatel para acelerar a 
aprovação. A CEO da Starlink afir-
ma que está atuando para viabi-
lizar uma “votação circular” no 
Conselho Diretor da Anatel. Em 
inglês, no jargão do mundo dos 
negócios, o termo se refere a deci-
sões que não podem esperar até a 
próxima reunião de órgãos cole-
giados, sendo tomadas de forma 
remota, sem o debate previsto no 
regulamento.

“Estamos analisando se a au-

Faria e Musk se 
encontraram nos 
Estados Unidos em 
novembro

ARQUIVO PESSOAL

torização pode ser adotada antes 
da reunião do Conselho de 25 de 
novembro por meio de uma vo-
tação circular, pois, sem ela, en-
frentamos uma perda diária na 
capacidade de prestar serviço no 
Brasil”, afirmou a CEO da empre-
sa em outubro, incomodada com 
o fato de que a reunião da Anatel 
daquele mês não pautou o assun-
to. Foi em resposta a essa mensa-
gem, uma semana depois, que 
Coimbra admitiu as conversas do 
governo federal com a agência re-
guladora.

O governo também chega a 
aceitar as tentativas da empresa 
de agendar uma reunião no mi-
nistério para tratar sobre os trâ-
mites na Anatel. Em nenhuma 
oportunidade, a gestão federal 
cita a autonomia legal da agência 
para decidir sobre o processo re-
gulatório.
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Governo do RN eleva investimento
em alimentação escolar para 2022
Valores estaduais disponibilizados às escolas são superiores aos do Programa Nacional de Alimentação Escolar

A merenda escolar é, para 
muitos estudantes, a pri-
meira e a principal refeição 

do dia. Nas mais de 600 unidades 
de ensino da rede estadual, diver-
sos pratos são feitos, com produ-
tos comprados pelas escolas por 
meio de transferência de recur-
sos. Para fortalecer o programa 
de alimentação escolar, o Gover-
no do RN amplia a contraparti-
da estadual nas aquisições de gê-
neros alimentícios, fortalecendo 
cadeias produtivas e garantindo 
mais alimento na mesa do estu-
dante, chegando a um investi-
mento de R$ 22 milhões.

O Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE, ge-
renciado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), é uma política pública 
para atender ao compromisso le-
gal de garantir o acesso à alimen-
tação dos alunos da educação bá-
sica brasileira. Embora universa-
lizado na rede estadual, o recurso 
federal per capita da alimentação 
escolar repassado pelo FNDE é 
insuficiente para que a oferta da 
alimentação escolar ocorra de 
forma contínua e atenda o que 
preconiza a legislação do PNAE. 

Diante desse quadro, o Go-
verno do RN realiza, com recur-
sos próprios, a complementação 
do repasse, com valores maiores 
do que os utilizados pelo Gover-
no Federal. A distribuição desta 
verba sofre alterações conforme a 

modalidade de ensino, por exem-
plo, o valor per capita federal re-
passado para um estudante ensi-
no fundamental e médio regular 
ser alimentado por dia letivo é de 
R$ 0,36 e o valor do per capita es-
tadual é de R$ 0,46. No caso das 
unidades de ensino em tempo 
integral, o valor per capita federal 
repassado é de R$ 2,00 e o valor 
per capita estadual é de R$ 2,66.

Em 2021, ainda com o impac-
to da pandemia do novo corona-
vírus e a distribuição de kits da 
merenda escolar, as escolas esta-
duais receberam, em média, R$ 
3,2 milhões de recurso estadual, 
além de R$ 7,3 milhões investi-
dos, também de fonte estadual, 
na aquisição dos gêneros alimen-
tícios para os kits distribuídos du-
rante a suspensão das aulas pre-

senciais. Para este ano, a previsão 
de repasse para as unidades de 
ensino é de R$ 22,6 milhões. 

“Todos os estudantes têm di-
reito a uma alimentação de qua-
lidade. O recurso do PNAE é im-
portante, mas muito abaixo do 
satisfatório. O Governo do RN 
tem garantido que nenhum es-
tudante fique sem alimentação 
e tem apoiado, por exemplo, o 
fortalecimento da agricultura fa-
miliar, com a disponibilização 
de mais recursos para a compra 
direta. Sem dúvidas, mais uma 
demonstração do compromisso 
que temos com uma educação 
de qualidade”, destaca Getúlio 
Marques, secretário de Educa-
ção do RN. Uma política pública 
que, além de assegura alimen-
tos saudáveis, fortalece a cadeia 

produtiva da agricultura familiar. 
Uma ação essencial, especial-
mente nas fases mais agudas da 
pandemia, porque garantiu ren-
da a centenas de famílias, além 
de permitir que essas famílias se 
mantivessem no campo. 

Vivenciando este novo mo-
mento, Everaldo Alves, gestor da 
Escola Estadual Manoel Joaquim, 
localizada no município de Gover-
nador Dix-sept Rosado, comemo-
ra o aumento do custeio. “Toda a 
comunidade escolar deve saber 
disso. Com essa ampliação, temos 
mais opções para a merenda e is-
so faz toda a diferença no cotidia-
no escolar. As escolas comemoram 
esse acréscimo! Isso tem sido algo 
espetacular”, aponta Everaldo. 

O aumento no repasse tam-
bém provocou entusiasmo na 
Escola Estadual Abolição IV, em 
Mossoró, como relata a diretora 
Virlene Leão. “A contrapartida é 
um divisor de águas nas escolas. 
Uma iniciativa muito boa e que 
veio em muito boa hora. Temos 
mais uma opção. Temos como di-
versificar mais o cardápio de nos-
sos estudantes. Fico ansiosa por-
que meus alunos estão adorando 
a novidade”, explica Virlene.

Todo o processo de compra, 
capacitações de profissionais que 
trabalharão no manejo e prepa-
ro dos alimentos e o controle de 
qualidade é acompanhado pelas 
Diretorias Regionais de Alimen-
tação Escolar (DRAE).

• Ensino Fundamental e 
Médio Regular: R$ 0,36 (FN-
DE) + R$ 0,46 (Recurso Esta-
dual) totalizando R$ 0,82;

• Educação de Jovens e 
Adultos – EJA: R$ 0,32 (FNDE) 
+ R$ 0,46 (Recurso Estadual) 
totalizando R$ 0,78;

• Ensino Fundamental em 
Tempo Integral: R$ 1,07 (FN-
DE) + R$ 2,66 (Recurso Esta-
dual) totalizando R$ 3,73;

• Ensino Médio em Tem-
po Integral (incluindo Cen-
tros Estaduais de Educação 
Profissional): R$ 2,00 (FNDE) 
+ R$ 2,66 (Recurso Estadual) 
totalizando R$ 4,66;

• Escolas Estaduais com 
turmas de Educação Profis-
sional: R$ 1,07 (FNDE) + R$ 
2,66 (Recurso Estadual) tota-
lizando R$ 3,73;

• Escolas Estaduais do 
Novo Ensino Médio (6º horá-
rio): R$ 0,36 (FNDE) + R$ 0,46 
(Recurso Estadual) + R$ 0,18 
(Recurso Estadual) totalizan-
do R$ 1,00;

• Escolas Estaduais do 
Novo Ensino Médio (Contra-
turno): R$ 0,36 (FNDE) + 2,66 
(Recurso Estadual) totalizan-
do R$ 3,02.

Permanência na escola

Transporte escolar recebe aporte de R$ 59 milhões do Estado

Uma das ações para o aces-
so e permanência dos estu-
dantes na escola é a disponi-

bilização do transporte escolar. Em 
todo o RN, milhares de estudantes 
são transportados por dia em diver-
sas rotas. Para fortalecer essa ativi-
dade, o Governo do RN amplia em 
R$ 10 milhões o valor repassado pa-
ra o Programa Estadual do Trans-
porte Escolar (PETERN), alcançan-
do a marca de R$ 59 milhões em in-
vestimento para 2022.

No último ano, por meio do 
PETERN, o valor repassado, per 
capita, para as prefeituras era de 

R$ 3,70, chegando à marca de in-
vestimento global de R$ 49 mi-
lhões. Em 2022, o reajuste foi di-
vidido em duas modalidades: pa-
ra os estudantes do ensino fun-
damental o valor está fixado em 
R$ 3,95 e para o ensino médio, R$ 
4,34. Com isso, para transportar 
55.990 estudantes, o investimen-
to é superior a R$ 59 milhões.

A ampliação do repasse be-
neficia estudantes de toda a re-
de pública de ensino, pois, por 
meio do regime de colaboração, 
são transportados alunos das re-
des municipais e estadual em 

162 municípios do RN. Em Na-
tal, Mossoró e Pau dos Ferros as 
linhas são administradas direta-
mente pela Secretaria de Estado 
da Educação, da Cultura, do Es-
porte e do Lazer. 

“Quando assumimos a gestão, 
o valor destinado ao transporte 
escolar era R$ 3,00 por estudante. 
Com um trabalho conjunto entre 
a educação e a equipe econômica 
do governo, conseguimos, todos 
os anos, reajustar o valor do trans-
porte escolar até os valores atuais. 
Com isso, os estudantes da rede 
pública tiveram a garantia do des-

locamento de sua casa para a esco-
la e fortalecemos o regime de cola-
boração entre o Estado e os muni-
cípios”, frisa Getúlio Marques, se-
cretário de Educação do RN. 

SAIBA MAIS. O PETERN foi 
criado pelo Decreto Estadual 
nº.21.495/2009, com o objetivo de 
garantir a oferta de transporte aos 
estudantes da educação básica da 
rede pública de ensino. Trata-se de 
assistência financeira do Estado 
RN, por intermédio da SEEC, em 
caráter suplementar, a municípios 
potiguares. O valor repassado é cal-

culado com base em 210 dias, sen-
do 200 dias letivos e 10 para ativi-
dades complementares.

Tem direito a ser transporta-
do o aluno que reside a mais de 
2 Km da unidade de ensino on-
de estuda. Cada motorista passa 
por treinamentos específicos pa-
ra atuarem no transporte escolar. 
Os cursos são organizados pela 
SEEC. Também é de responsabi-
lidade da pasta realizar o moni-
toramento e fiscalização dos ôni-
bus e os municípios traçam as ro-
tas e cuidam da manutenção dos 
veículos.

Estado chegou a investimento de R$ 22 milhões para alimentação escolar

Distribuição de recursos da 
merenda escolar per capita 

referente a um dia letivo:
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Uma das preocupações 
de quem vai fazer uma 
apresentação públi-

ca é com o sucesso. Isto ocorre 
por falta ou desvio de perspec-
tiva. Acontece com todo mun-
do. Não há expertise ou alen-
to para demover essa tentação 
esquecida por mais constan-
te que se apre-
sente o aconse-
lhamento. Por 
mais frequente 
que se apresen-
tem as opini-
ões e dicas pré-
vias, o resulta-
do é quem de-
fine tudo: seja 
a reunião usual, 
informal ou so-
lene. A humil-
dade é a senho-
ra do bom êxi-
to. Não se tra-
ta aqui de escu-
sas prévias ou 
mesmo de pe-
didos inoportu-
nos de desculpas. De pegar na 
rodilha sem poder com o ba-
laio. Afinal, se você é convidado 
ou recebe o encargo é porque 
alguém deu-lhe créditos pré—
pagos para fa-
lar, escrever ou 
ler em voz al-
ta. Alguém es-
pera que o in-
terlocutor te-
nha o que dizer 
e o faça de mo-
do razoável. Es-
sa é angústia da 
apresentação 
e não há como 
negá-la.

O homem 
é movido pe-
la curiosidade. 
Ou seja, todos 
nós queremos 
saber o porquê 
das coisas. Es-
peramos uma resposta fácil ou 
uma solução pronta. A Internet 
quando vai direto ao ponto está 
na ponta dos dedos. Se não es-

quecermos que a inveja é o ga-
tilho e nela podemos nos iden-
tificar em maior ou menor in-
teresse. Isso nos ajuda a saber 
onde estamos lidando e lidan-
do. O cronista traçando fatos 
ou ocorrências cotidianas não 
deve descuidar dessas obser-
vações. Na Era Virtual a situa-

ção parece sim-
ples, porém não 
é. Quanto mais 
texto menos 
atenção.

Se há um 
auditório pré-
vio, demarca-
do, ainda assim 
é sempre difí-
cil. E mais difí-
cil é quando o 
leitor é anôni-
mo. Simpático 
ou hostil nunca 
se sabe. Os pou-
cos leitores as-
síduos ou oca-
sionais querem 
atenção. A tare-

fa do cronista é não desprezar, 
sob hipótese alguma, que todos 
estamos sob efeito de humores.

A humildade entra em ce-
na. A mensagem conseguindo 

ser atrativa si-
tua-se no talve-
gue da imensa 
simplicidade. 
Escritor e Lei-
tor só se comu-
nicam. Conhe-
cidos tornam-
-se frequentes e 
desconhecidos 
buscam apro-
ximação com o 
texto. Detectam 
familiaridade 
com as ideias 
que evolam dos 
textos. Como 
os poetas e su-
as musas. Os 
enunciados são 

o móbil da conversa e da aten-
ção. O suficiente no jogo de car-
tas e de palavras. Assim cami-
nham as conversas. 
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Direto da Redação

O governo anunciou ontem um bloqueio de 
mais R$ 8,2 bilhões no Orçamento da União 
deste ano para acomodar no limite do teto de 

gastos novas despesas que apareceram nos últimos 
dois meses. O teto de gastos é a regra que atrela o 
crescimento das despesas à inflação. A necessidade 
de bloqueio consta em relatório bimestral enviado 
ainda nesta sexta-feira 20 ao Congresso com avalia-
ção de despesas e receitas.

Apesar da pressão de categorias do funcionalis-
mo, o relatório não inclui previsão do impacto nas 
despesas do aumento salarial dos servidores públi-
cos além dos R$ 1,7 bilhão já previstos anteriormen-
te. O valor não é suficiente para atender a propos-
ta de dar 5% um reajuste linear a todos os servido-
res do Executivo federal, com custo estimado em R$ 
8 bilhões para este ano, incluindo os servidores dos 
três Poderes. O presidente Jair Bolsonaro ainda não 
anunciou oficialmente a medida. 

Em março, o governo já tinha feito um bloqueio 
no Orçamento de R$ 1,7 bilhão. Com o bloqueio 
adicional de R$ 8,2 bilhões, o total de verbas que de-
vem ser remajenadas chega a R$ 9,9 bilhões

Na quinta-feira 19, o presidente Jair Bolsonaro 
disse que, caso fosse incluído o reajuste de 5% a to-
do funcionalismo, o corte teria que ser de R$ 17 bi-
lhões -- hoje, o secretário especial do Tesouro, Este-

ves Colnago, disse que o valor seria de R$ 16,2 bi-
lhões. “Apareceu de despesa extra essa semana, en-
tre precatórios, Plano Safra e abono, mais R$ 10 bi-
lhões. Da onde virá esse dinheiro? Desse Orçamen-
to. Temos que chegar nos ministérios e cortar R$ 10 
bilhões”, afirmou Bolsonaro durante live transmiti-
da nas redes sociais na noite de quinta-feira.

Servidores de fora mais uma vez

ESCLARECIMENTO. A asses-
soria de Rogério Marinho entrou 
em contato com a coluna para 
informar que o ex-ministro não 
mantinha residência em Natal 
enquanto esteve com cargos no 
Governo Federal. Segundo os as-
sessores, após ser nomeado em 
2019, logo no início da gestão Jair 
Bolsonaro, Rogério e sua famí-
lia passaram a residir em Brasília, 
retornando a morar em Natal no 
início de abril de 2022, após a sua 
saída do Ministério do Desenvol-
vimento Regional. A coluna tinha 
informado que Rogério possuía 
residência em Natal (e, de fato, ele 
tem propriedades na cidade, mas 
alugadas) ao citar que ele recebeu 
diárias para cumprir agendas no 
Estado enquanto ministro.

MORO SENADOR.  O ex-juiz 
Sergio Moro declarou ontem 
ser “provável” sua candidatura 
ao Senado por São Paulo. Filia-
do à União Brasil desde março, 
o ex-juiz ainda precisa garantir o 
apoio da legenda à empreitada —
dirigentes do partido querem que 
ele se candidate a deputado fede-
ral, para puxar votos e levar mais 
parlamentares da legenda para a 
Câmara.

MAIS CONDENAÇÕES. O juiz 
Marcelo Bretas condenou ontem 
o ex-governador Sérgio Cabral a 

mais 17 anos, sete meses e nove 
dias de prisão por supostamente 
ter recebido R$ 78,9 milhões em 
propinas da Odebrecht em obras 
realizadas na capital fluminense 
no início de seu mandato.

PRAZO PARA IMPEACHMENT.  
Em julgamento no plenário vir-
tual do STF, a maioria dos mi-
nistros da Corte decidiu que o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), não pode ser obri-
gado a ter um prazo específico 
para análise de pedidos de im-
peachment de presidente da 
República. Na visão destes mi-
nistros, o STF não pode interfe-
rir em ações que são tipicamen-
te do poder legislativo. Hoje, 
existem aproximadamente 130 
denúncias contra Jair Bolsona-
ro esperando uma definição de 
Arthur Lira.

ENSINO DOMICILIAR.  Inte-
grantes da base governista no 
Congresso Nacional já foram 
alertados pelo presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), que a proposta que legali-
za o ensino domiciliar – o homes-
chooling – não está entre as prio-
ridades da Casa. Capitaneado pe-
la base ideológica bolsonarista, 
a proposta foi aprovada por 264 
votos a favor e 144 contrários na 
quarta-feira última. 

REFORMA.  Durante entrevis-
ta ontem, o presidente do Sena-
do defendeu também a reforma 
trabalhista feita durante o gover-
no Michel Temer (MDB). “Acho 
que houve evolução com a re-
forma trabalhista, nós não po-
demos retroceder em relação a 
ela, o que não significa que não 
possa haver alguma revisão”, 
disse Pacheco. “Revogá-la neste 
momento seria um sinal muito 
ruim”, acrescentou.

DIALOGANDO.  Pré-candida-
to do PSDB à Presidência da Re-
pública, João Doria foi questiona-
do por jornalistas em Goiânia se 
aceitaria ser vice da emedebista 
Simone Tebet. O ex-governador 
de São Paulo respondeu: “Esta-
mos dialogando, sempre conver-
sando. O diálogo é a base da de-
mocracia.”

BLOQUEIO.  O ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal, determi-
nou o bloqueio de bens mó-
veis e imóveis do deputado Da-
niel Silveira (PTB-RJ). O minis-
tro afirmou que a medida tem 
como objetivo garantir o paga-
mento das multas aplicadas ao 
parlamentar pela desobediên-
cia às restrições impostas a ele, 
como o uso de tornozeleira ele-
trônica.
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 “O homem é 
movido pela 
curiosidade. Ou 
seja, todos nós 
queremos saber o 
porquê das coisas. 
Esperamos uma 
resposta fácil ou 
solução pronta”

 “Se há um 
auditório prévio, 
demarcado, ainda 
assim é sempre 
difícil. E mais 
difícil é quando o 
leitor é anônimo. 
Simpático ou hostil 
nunca se sabe ”
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O Partido dos Trabalhadores 
do Rio Grande do Norte 
adiou o “Encontro de Tá-

tica Eleitoral do PT”, previsto pa-
ra ser realizado neste sábado 21, 
após deliberação da Executiva Es-
tadual. Segundo o presidente es-
tadual da sigla, Júnior Souto, a de-
cisão foi tomada visando garantir 
a participação de todos 138 dele-
gadas e delegados, o evento foi re-
convocado para o dia 29 de maio.

“Nós temos uma exigência 
regimental de contribuição par-
tidária aos dirigentes. Esse en-
contro era de delegados indica-
dos pelas chapas que participa-
ram da última eleição do partido, 
então os coordenadores da cada 
chapa iriam, na proporção dos 
votos que foram aferidos em cada 
chapa, indicar um percentual de 
delegados. Considerados as difi-
culdades que o país todo está en-
frentando e a militância também, 
nós começamos a constatar que 
muitos delegados estavam de-
satualizados com a suas obriga-
ções financeiras, porque os dele-
gados não podem estar presentes 
no encontro se não estiverem em 
dia com a tesouraria do partido e 
esse comprometimento é muito 
significativo”, explicou.

Segundo o presidente estadual 

PT adia encontro que decidirá 
chapas majoritária e proporcional 
Presidente estadual da sigla diz que adiamento é para garantir a participação de todos os 138 delegados no Estado

Adenilson Costa
Repórter de Política

Júnior: “Vamos aprovar resoluções políticas e votar chapas para governo, vice-governador, senador e chapas proporcionais”

do PT, levando-se em considera-
ção que “Encontro de Tática Elei-
toral” é um evento representati-
vo, “onde nós teríamos, no caso, 
240 pessoas e nós decidimos adiar 
para não enfrentar o mesmo pro-
blema, até porque é apenas uma 

semana o adiamento e nós re-
duzimos para o número mínimo 
que o regimento do partido prever 
que são 138 delegados. O próximo 
encontro não será com 240, mas 
com 138 delegados”, disse.

“Nessa reunião nós vamos 

aprovar resoluções políticas e va-
mos votar as chapas para o go-
verno, vice-governador, Senado 
Federal e as chapas proporcio-
nais, ou seja, votar e aprovar as 
nominatas. Nós vamos estender 
o convite aos presidentes dos di-

retórios, prefeitos e vices, aos co-
ordenadores dos diversos setores 
que são estruturas organizati-
vas por seguimentos como mu-
lheres, juventude, negro, jurídi-
co, combate ao racismo. São de-
zesseis instituições e todas serão 
convidadas para participar, mas 
só terão direito ao voto os delega-
dos de acordo com a deliberação 
da comissão executiva estadual 
do partido no Estado”, esclareceu.

Contudo, mesmo com a re-
dução do número de delegados, 
Júnior Souto declarou que o en-
contro terá o tamanho que o lo-
cal comporta – no espaço de con-
venções do Praiamar Natal Ho-
tel & Convention, situado à Rua 
Francisco Gurgel, 33 - Ponta Ne-
gra, Natal – RN, entre às 09 horas 
e 18 horas.

Além dos 138 delegadas e de-
legados ficam convidados: a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 
o pré-candidato a vice-governa-
dor o deputado federal Walter Al-
ves (MDB) e o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT), que 
irá postular uma vaga no Senado 
Federal. Além da presença de se-
cretários de Estado do Rio Gran-
de do Norte filiadas ao Partido dos 
Trabalhadores, secretarias e coor-
denações setoriais do PT no âmbi-
to estadual, prefeitos, vereadores 
filiados à legenda e os presidentes 
dos diretórios municipais do Esta-
do do Rio Grande do Norte. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O prefeito de Ceará-Mirim, 
Júlio César Câmara (PSD), 
não descarta apoiar a pré-

-candidatura à reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT). O 
prefeito, que vinha fazendo opo-
sição à petista, tem se aproxima-
do da gestora nas últimas sema-
nas e interrompeu as críticas ao 
governo. E afirmou que até junho 
vai anunciar em definitivo seu 

apoio para as próximas eleições.
O provável apoio é consequ-

ência de uma disputa local. Jar-
leane Câmara (PP), irmã de Júlio, 
foi candidata a prefeita de Maxa-
ranguape em 2020 e perdeu para 
Luiz Eduardo (SD), correligioná-
rio do pré-candidato a governa-
dor Fábio Dantas (SD).

Júlio e Luiz Eduardo são de-
safetos e chegaram a ter uma bri-

ga pública durante as eleições de 
2020, o que é um obstáculo à pos-
sibilidade de ambos estarem no 
mesmo palanque. Jarleane, que 
faz oposição à atual gestão em 
Maxaranguape, estava com Júlio 
César e a governadora. Vale des-
tacar que Luiz Eduardo renun-
ciou à Prefeitura para ser candi-
dato a deputado estadual.

Júlio disse que não falou so-

bre eleições, mas pode vir a falar 
em outro momento. “Estive com 
a governadora, só neste ano, qua-
tro vezes, tratando de demandas 
de Ceará-Mirim. Não houve es-
se reboliço todo. Não falamos de 
política. Foi uma pauta adminis-
trativa. Mas não tenho problema 
algum de conversar política com 
ela. Já votei nela para senadora 
em 2014 quando votei em Robin-

“Não tenho problema 
de conversar política 
com Fátima”, afirma 
prefeito de Ceará-Mirim

Novo aliado? son governador e Fábio Dantas 
vice. Votei nela também no 2º tur-
no em 2018”, afirmou em entre-
vista ao portal 98FM.

E minimizou o fato de já ter 
feito críticas à governadora. “Já 
concordei com ações do go-
verno dela e já discordei tam-
bém. Normal. Vivemos numa 
democracia, e as pessoas con-
cordam e divergem de opiniões 
quase todos os dias. No mais, é 
um monte de gente falando por 
mim sem minha autorização”, 
acrescentou o político.

O prefeito de Ceará-Mirim 
disse, ainda, que já tem seus 
apoios definidos para os demais 
cargos em disputa na próxima 
eleição: reeleição do deputado 
estadual José Dias (PSDB); o ex-
-governador Robinson Faria (PL) 
para deputado federal; o ex-mi-
nistro Rogério Marinho (PL) pa-
ra senador; e a reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). 

Júlio César disse que reunião foi para tratar sobre questões administrativas

ARQUIVO PESSOAL



Uma das preocupações 
de quem vai fazer uma 
apresentação públi-

ca é com o sucesso. Isto ocorre 
por falta ou desvio de perspec-
tiva. Acontece com todo mun-
do. Não há expertise ou alen-
to para demover essa tentação 
esquecida por mais constan-
te que se apre-
sente o aconse-
lhamento. Por 
mais frequente 
que se apresen-
tem as opini-
ões e dicas pré-
vias, o resulta-
do é quem de-
fine tudo: seja 
a reunião usual, 
informal ou so-
lene. A humil-
dade é a senho-
ra do bom êxi-
to. Não se tra-
ta aqui de escu-
sas prévias ou 
mesmo de pe-
didos inoportu-
nos de desculpas. De pegar na 
rodilha sem poder com o ba-
laio. Afinal, se você é convidado 
ou recebe o encargo é porque 
alguém deu-lhe créditos pré—
pagos para fa-
lar, escrever ou 
ler em voz al-
ta. Alguém es-
pera que o in-
terlocutor te-
nha o que dizer 
e o faça de mo-
do razoável. Es-
sa é angústia da 
apresentação 
e não há como 
negá-la.

O homem 
é movido pe-
la curiosidade. 
Ou seja, todos 
nós queremos 
saber o porquê 
das coisas. Es-
peramos uma resposta fácil ou 
uma solução pronta. A Internet 
quando vai direto ao ponto está 
na ponta dos dedos. Se não es-

quecermos que a inveja é o ga-
tilho e nela podemos nos iden-
tificar em maior ou menor in-
teresse. Isso nos ajuda a saber 
onde estamos lidando e lidan-
do. O cronista traçando fatos 
ou ocorrências cotidianas não 
deve descuidar dessas obser-
vações. Na Era Virtual a situa-

ção parece sim-
ples, porém não 
é. Quanto mais 
texto menos 
atenção.

Se há um 
auditório pré-
vio, demarca-
do, ainda assim 
é sempre difí-
cil. E mais difí-
cil é quando o 
leitor é anôni-
mo. Simpático 
ou hostil nunca 
se sabe. Os pou-
cos leitores as-
síduos ou oca-
sionais querem 
atenção. A tare-

fa do cronista é não desprezar, 
sob hipótese alguma, que todos 
estamos sob efeito de humores.

A humildade entra em ce-
na. A mensagem conseguindo 

ser atrativa si-
tua-se no talve-
gue da imensa 
simplicidade. 
Escritor e Lei-
tor só se comu-
nicam. Conhe-
cidos tornam-
-se frequentes e 
desconhecidos 
buscam apro-
ximação com o 
texto. Detectam 
familiaridade 
com as ideias 
que evolam dos 
textos. Como 
os poetas e su-
as musas. Os 
enunciados são 

o móbil da conversa e da aten-
ção. O suficiente no jogo de car-
tas e de palavras. Assim cami-
nham as conversas. 
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O governo anunciou ontem um bloqueio de 
mais R$ 8,2 bilhões no Orçamento da União 
deste ano para acomodar no limite do teto de 

gastos novas despesas que apareceram nos últimos 
dois meses. O teto de gastos é a regra que atrela o 
crescimento das despesas à inflação. A necessidade 
de bloqueio consta em relatório bimestral enviado 
ainda nesta sexta-feira 20 ao Congresso com avalia-
ção de despesas e receitas.

Apesar da pressão de categorias do funcionalis-
mo, o relatório não inclui previsão do impacto nas 
despesas do aumento salarial dos servidores públi-
cos além dos R$ 1,7 bilhão já previstos anteriormen-
te. O valor não é suficiente para atender a propos-
ta de dar 5% um reajuste linear a todos os servido-
res do Executivo federal, com custo estimado em R$ 
8 bilhões para este ano, incluindo os servidores dos 
três Poderes. O presidente Jair Bolsonaro ainda não 
anunciou oficialmente a medida. 

Em março, o governo já tinha feito um bloqueio 
no Orçamento de R$ 1,7 bilhão. Com o bloqueio 
adicional de R$ 8,2 bilhões, o total de verbas que de-
vem ser remajenadas chega a R$ 9,9 bilhões

Na quinta-feira 19, o presidente Jair Bolsonaro 
disse que, caso fosse incluído o reajuste de 5% a to-
do funcionalismo, o corte teria que ser de R$ 17 bi-
lhões -- hoje, o secretário especial do Tesouro, Este-

ves Colnago, disse que o valor seria de R$ 16,2 bi-
lhões. “Apareceu de despesa extra essa semana, en-
tre precatórios, Plano Safra e abono, mais R$ 10 bi-
lhões. Da onde virá esse dinheiro? Desse Orçamen-
to. Temos que chegar nos ministérios e cortar R$ 10 
bilhões”, afirmou Bolsonaro durante live transmiti-
da nas redes sociais na noite de quinta-feira.

Servidores de fora mais uma vez

ESCLARECIMENTO. A asses-
soria de Rogério Marinho entrou 
em contato com a coluna para 
informar que o ex-ministro não 
mantinha residência em Natal 
enquanto esteve com cargos no 
Governo Federal. Segundo os as-
sessores, após ser nomeado em 
2019, logo no início da gestão Jair 
Bolsonaro, Rogério e sua famí-
lia passaram a residir em Brasília, 
retornando a morar em Natal no 
início de abril de 2022, após a sua 
saída do Ministério do Desenvol-
vimento Regional. A coluna tinha 
informado que Rogério possuía 
residência em Natal (e, de fato, ele 
tem propriedades na cidade, mas 
alugadas) ao citar que ele recebeu 
diárias para cumprir agendas no 
Estado enquanto ministro.

MORO SENADOR.  O ex-juiz 
Sergio Moro declarou ontem 
ser “provável” sua candidatura 
ao Senado por São Paulo. Filia-
do à União Brasil desde março, 
o ex-juiz ainda precisa garantir o 
apoio da legenda à empreitada —
dirigentes do partido querem que 
ele se candidate a deputado fede-
ral, para puxar votos e levar mais 
parlamentares da legenda para a 
Câmara.

MAIS CONDENAÇÕES. O juiz 
Marcelo Bretas condenou ontem 
o ex-governador Sérgio Cabral a 

mais 17 anos, sete meses e nove 
dias de prisão por supostamente 
ter recebido R$ 78,9 milhões em 
propinas da Odebrecht em obras 
realizadas na capital fluminense 
no início de seu mandato.

PRAZO PARA IMPEACHMENT.  
Em julgamento no plenário vir-
tual do STF, a maioria dos mi-
nistros da Corte decidiu que o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), não pode ser obri-
gado a ter um prazo específico 
para análise de pedidos de im-
peachment de presidente da 
República. Na visão destes mi-
nistros, o STF não pode interfe-
rir em ações que são tipicamen-
te do poder legislativo. Hoje, 
existem aproximadamente 130 
denúncias contra Jair Bolsona-
ro esperando uma definição de 
Arthur Lira.

ENSINO DOMICILIAR.  Inte-
grantes da base governista no 
Congresso Nacional já foram 
alertados pelo presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), que a proposta que legali-
za o ensino domiciliar – o homes-
chooling – não está entre as prio-
ridades da Casa. Capitaneado pe-
la base ideológica bolsonarista, 
a proposta foi aprovada por 264 
votos a favor e 144 contrários na 
quarta-feira última. 

REFORMA.  Durante entrevis-
ta ontem, o presidente do Sena-
do defendeu também a reforma 
trabalhista feita durante o gover-
no Michel Temer (MDB). “Acho 
que houve evolução com a re-
forma trabalhista, nós não po-
demos retroceder em relação a 
ela, o que não significa que não 
possa haver alguma revisão”, 
disse Pacheco. “Revogá-la neste 
momento seria um sinal muito 
ruim”, acrescentou.

DIALOGANDO.  Pré-candida-
to do PSDB à Presidência da Re-
pública, João Doria foi questiona-
do por jornalistas em Goiânia se 
aceitaria ser vice da emedebista 
Simone Tebet. O ex-governador 
de São Paulo respondeu: “Esta-
mos dialogando, sempre conver-
sando. O diálogo é a base da de-
mocracia.”

BLOQUEIO.  O ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal, determi-
nou o bloqueio de bens mó-
veis e imóveis do deputado Da-
niel Silveira (PTB-RJ). O minis-
tro afirmou que a medida tem 
como objetivo garantir o paga-
mento das multas aplicadas ao 
parlamentar pela desobediên-
cia às restrições impostas a ele, 
como o uso de tornozeleira ele-
trônica.
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 “O homem é 
movido pela 
curiosidade. Ou 
seja, todos nós 
queremos saber o 
porquê das coisas. 
Esperamos uma 
resposta fácil ou 
solução pronta”

 “Se há um 
auditório prévio, 
demarcado, ainda 
assim é sempre 
difícil. E mais 
difícil é quando o 
leitor é anônimo. 
Simpático ou hostil 
nunca se sabe ”
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O Partido dos Trabalhadores 
do Rio Grande do Norte 
adiou o “Encontro de Tá-

tica Eleitoral do PT”, previsto pa-
ra ser realizado neste sábado 21, 
após deliberação da Executiva Es-
tadual. Segundo o presidente es-
tadual da sigla, Júnior Souto, a de-
cisão foi tomada visando garantir 
a participação de todos 138 dele-
gadas e delegados, o evento foi re-
convocado para o dia 29 de maio.

“Nós temos uma exigência 
regimental de contribuição par-
tidária aos dirigentes. Esse en-
contro era de delegados indica-
dos pelas chapas que participa-
ram da última eleição do partido, 
então os coordenadores da cada 
chapa iriam, na proporção dos 
votos que foram aferidos em cada 
chapa, indicar um percentual de 
delegados. Considerados as difi-
culdades que o país todo está en-
frentando e a militância também, 
nós começamos a constatar que 
muitos delegados estavam de-
satualizados com a suas obriga-
ções financeiras, porque os dele-
gados não podem estar presentes 
no encontro se não estiverem em 
dia com a tesouraria do partido e 
esse comprometimento é muito 
significativo”, explicou.

Segundo o presidente estadual 

PT adia encontro que decidirá 
chapas majoritária e proporcional 
Presidente estadual da sigla diz que adiamento é para garantir a participação de todos os 138 delegados no Estado

Adenilson Costa
Repórter de Política

Júnior: “Vamos aprovar resoluções políticas e votar chapas para governo, vice-governador, senador e chapas proporcionais”

do PT, levando-se em considera-
ção que “Encontro de Tática Elei-
toral” é um evento representati-
vo, “onde nós teríamos, no caso, 
240 pessoas e nós decidimos adiar 
para não enfrentar o mesmo pro-
blema, até porque é apenas uma 

semana o adiamento e nós re-
duzimos para o número mínimo 
que o regimento do partido prever 
que são 138 delegados. O próximo 
encontro não será com 240, mas 
com 138 delegados”, disse.

“Nessa reunião nós vamos 

aprovar resoluções políticas e va-
mos votar as chapas para o go-
verno, vice-governador, Senado 
Federal e as chapas proporcio-
nais, ou seja, votar e aprovar as 
nominatas. Nós vamos estender 
o convite aos presidentes dos di-

retórios, prefeitos e vices, aos co-
ordenadores dos diversos setores 
que são estruturas organizati-
vas por seguimentos como mu-
lheres, juventude, negro, jurídi-
co, combate ao racismo. São de-
zesseis instituições e todas serão 
convidadas para participar, mas 
só terão direito ao voto os delega-
dos de acordo com a deliberação 
da comissão executiva estadual 
do partido no Estado”, esclareceu.

Contudo, mesmo com a re-
dução do número de delegados, 
Júnior Souto declarou que o en-
contro terá o tamanho que o lo-
cal comporta – no espaço de con-
venções do Praiamar Natal Ho-
tel & Convention, situado à Rua 
Francisco Gurgel, 33 - Ponta Ne-
gra, Natal – RN, entre às 09 horas 
e 18 horas.

Além dos 138 delegadas e de-
legados ficam convidados: a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 
o pré-candidato a vice-governa-
dor o deputado federal Walter Al-
ves (MDB) e o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT), que 
irá postular uma vaga no Senado 
Federal. Além da presença de se-
cretários de Estado do Rio Gran-
de do Norte filiadas ao Partido dos 
Trabalhadores, secretarias e coor-
denações setoriais do PT no âmbi-
to estadual, prefeitos, vereadores 
filiados à legenda e os presidentes 
dos diretórios municipais do Esta-
do do Rio Grande do Norte. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O prefeito de Ceará-Mirim, 
Júlio César Câmara (PSD), 
não descarta apoiar a pré-

-candidatura à reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT). O 
prefeito, que vinha fazendo opo-
sição à petista, tem se aproxima-
do da gestora nas últimas sema-
nas e interrompeu as críticas ao 
governo. E afirmou que até junho 
vai anunciar em definitivo seu 

apoio para as próximas eleições.
O provável apoio é consequ-

ência de uma disputa local. Jar-
leane Câmara (PP), irmã de Júlio, 
foi candidata a prefeita de Maxa-
ranguape em 2020 e perdeu para 
Luiz Eduardo (SD), correligioná-
rio do pré-candidato a governa-
dor Fábio Dantas (SD).

Júlio e Luiz Eduardo são de-
safetos e chegaram a ter uma bri-

ga pública durante as eleições de 
2020, o que é um obstáculo à pos-
sibilidade de ambos estarem no 
mesmo palanque. Jarleane, que 
faz oposição à atual gestão em 
Maxaranguape, estava com Júlio 
César e a governadora. Vale des-
tacar que Luiz Eduardo renun-
ciou à Prefeitura para ser candi-
dato a deputado estadual.

Júlio disse que não falou so-

bre eleições, mas pode vir a falar 
em outro momento. “Estive com 
a governadora, só neste ano, qua-
tro vezes, tratando de demandas 
de Ceará-Mirim. Não houve es-
se reboliço todo. Não falamos de 
política. Foi uma pauta adminis-
trativa. Mas não tenho problema 
algum de conversar política com 
ela. Já votei nela para senadora 
em 2014 quando votei em Robin-

“Não tenho problema 
de conversar política 
com Fátima”, afirma 
prefeito de Ceará-Mirim

Novo aliado? son governador e Fábio Dantas 
vice. Votei nela também no 2º tur-
no em 2018”, afirmou em entre-
vista ao portal 98FM.

E minimizou o fato de já ter 
feito críticas à governadora. “Já 
concordei com ações do go-
verno dela e já discordei tam-
bém. Normal. Vivemos numa 
democracia, e as pessoas con-
cordam e divergem de opiniões 
quase todos os dias. No mais, é 
um monte de gente falando por 
mim sem minha autorização”, 
acrescentou o político.

O prefeito de Ceará-Mirim 
disse, ainda, que já tem seus 
apoios definidos para os demais 
cargos em disputa na próxima 
eleição: reeleição do deputado 
estadual José Dias (PSDB); o ex-
-governador Robinson Faria (PL) 
para deputado federal; o ex-mi-
nistro Rogério Marinho (PL) pa-
ra senador; e a reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). 

Júlio César disse que reunião foi para tratar sobre questões administrativas

ARQUIVO PESSOAL
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De acordo com o deputa-
do, “ela inaugurou um pequeno 
trecho da estrada de Cerro Co-
rá que liga a Lagoa Nova na ca-
sa de um homem de um restau-
rante, que esse estabelecimen-
to comercial os proprietários fo-
ram assassinados e ela não teve 
a dignidade de visitar essa famí-
lia até hoje e o crime está impu-
ne, não foi descoberto. Enquan-
to a Bahia, que teve o problema 

das enchentes, ela enviou até o 
helicóptero daqui do Rio Gran-
de do Norte para ajudar o povo 
baiano, que eu não tenho nada 
contra, mas esqueci dos crimes 
que estão acontecendo no Esta-
do”, lamentou.

Segundo Nelter Queiroz, Fá-
tima acabou com o Programa 
do Leite, não perfurou quase 
nenhum poço tubular no Esta-
do. “Ela teve sorte e o povo tam-

bém, pois houve a chuva. O res-
taurante popular quase fechou, 
fechou os hospitais de alguns 
municípios e o Ruy Pereira, que 
ela jogou dentro do Hospital da 
Polícia e não funciona. As pes-
soas que sofrem com doenças 
vasculares, muitas morrendo à 
míngua, sofrendo muito, fazen-
do amputação de perna e dedo. 
A governadora não tem o que 
mostrar”, frisou.

O parlamentar disse que a 
“roubalheira aconteceu forte-
mente” no contrato de aquisi-
ção dos respiradores por meio 
do Consórcio Nordeste duran-
te a pandemia da Covid-19, “se 
verificar um governo do Estado 
pagar quase R$ 5 milhões para o 
Consórcio dos governadores do 
Nordeste e não receber a mer-
cadoria, ela adiantou o dinhei-
ro. Nunca se aconteceu isso de 

aquisição, apesar da lei está aco-
bertando, pela questão do Co-
vid, mas é uma vergonha. É di-
fícil avaliar esse governo de Fáti-
ma Bezerra, visto que ela mentiu 
para ganhar a eleição, ela mentiu 
administrando e está mentindo 
para ganhar a reeleição, soltan-
do editais de ordens de serviços, 
obras que inclusive não vão co-
locar em prática e assim vai”, de-
nunciou.

A Associação dos Membros 
do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (Ampern) rea-
giu nesta sexta-feira 20, às decla-
rações do deputado estadual Nel-
ter Queiroz (PSDB). Em nota as-
sinada pela promotora de Justiça 
Juliana Limeira, a entidade classi-

fica a fala do parlamentar como 
“infeliz” e irreal.

“A fala do deputado Nelter é, a 
um só tempo, infeliz e não guar-
da sintonia com a realidade. O 
MPRN é órgão com autonomia 
e seus membros possuem auto-
nomia funcional. A instituição 

foi erguida com o trabalho com-
bativo de seus membros e man-
tém absoluta seriedade na atu-
ação, não havendo espaço para 
partidarismo, proselitismo políti-
co ou atuação com base em sim-
patias ou antipatias. A serieda-
de é construída em trajetória, nu-

ma perspectiva de funcionamen-
to correto da instituição ao longo 
dos anos”, diz a nota.

E continua: “Perspectivas 
constitucionais de ocupação de 
vagas em tribunais, conselhos 
nacionais ou quaisquer indica-
ções não mexem com a essên-

cia do Ministério Público e a vo-
cação de seus membros, que é a 
defesa da sociedade e da demo-
cracia. Acrescento que o debate 
político-partidário tem seus pró-
prios atores e o Ministério Públi-
co não é um deles e nem se deixa 
usar por qualquer deles”.

‘A governadora não tem o que mostrar’, afirma

Sem espaço para ‘proselitismo político’, reage Ampern

Nelter critica chapa governista 
para as eleições 2022: ‘Lamentável’

“Fátima Bezerra ajudou 
a derrotar Garibaldi re-
centemente, ajudou a 

derrotar Carlos Eduardo Alves 
e Walter Alves e agora esse po-
vo se junta a ela, se rende. É la-
mentável”, falou o deputado es-
tadual Nelter Queiroz (PSDB), 
a respeito da chapa majoritária 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT), formanda ainda pelo pre-
sidente estadual do MDB e de-
putado federal Walter Alves co-
mo pré-candidato a vice e o pre-
sidente estadual do PDT Carlos 
Eduardo Alves para o Senado 
Federal

Nelter Queiroz voltou a afir-
mar que Fátima Bezerra tem 
tentado silenciar promotores 
do Ministério Público Estadual 
(MPRN) com promessa de indi-
cação para a vaga da desembar-
gadora Judite Nunes, que se apo-
sentará em breve do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Nor-
te (TJRN). “A governadora enga-
nou até alguns promotores, que 
tem uma vaga aí que é para in-
dicação no final do ano. Isso é o 
que a gente sabe nos bastidores. 

Os promotores de Justiça, muitas 
vezes, não fazem o trabalho que 
deveria ser feito”.

O tucano disse que vê o MPRN 
muito tímido sobre o governo do 
RN. “Fico triste, mas isso é uma re-
alidade. As delegacias civis estão 
praticamente fechadas. Em Jucu-
rutu, temos um delegado civil que 
vai uma vez por semana e olhe, 
olhe. A coisa não funciona e a in-
segurança cresce no Estado, di-
nheiro não faltou, faltou determi-
nação”, pontuou.

Para ele, é preciso ter digni-
dade, erguer a cabeça e ter po-
sição. “Principalmente, enxergar 
o desastre que é o governo Fáti-
ma Bezerra. Se me mostrar uma 
ação positiva, eu me rendo. Ali-
ás, eu quero é aplaudir, não me 
render e sim aplaudir, mas não 
há como mostrar, não existe. Pe-
lo amor de Deus, as estradas do 
RN que ela prometeu resolver 
o problema, mas fechou o De-
tran e prendeu as motos do po-
vo, não fez a parte social, não se-
guiu o exemplo do governo da 
Paraíba, que deu cinco mil car-
teiras de graça. Aqui, ela só deu 
300 carteiras no último ano dela 
à frente do Estado, é demagogia”, 
ressaltou.

O deputado disse também 

Deputado voltou a falar que governadora silencia promotores com promessa de vaga para desembargador no TJ

que a arrecadação fiscal aumen-
tou, o governo federal enviou R$ 
8 bilhões e a governadora foi a 

única que não foi até o presiden-
te da República para levar a pau-
ta junto com a bancada federal, 

em seu primeiro ano. Visita es-
sa que, segundo ele, foi ele quem 
sugeriu.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Nelter: “Fátima ajudou a derrotar Garibaldi, Carlos Eduardo e Walter e agora esse povo se junta a ela, se rende. É lamentável”

A Câmara dos Deputados 
concluiu na quinta-feira 19 
a votação do projeto de lei 

que regulamenta a prática da edu-
cação domiciliar no Brasil, preven-
do a obrigação do poder público 
de zelar pelo adequado desenvol-
vimento da aprendizagem do es-
tudante. Dos oito deputados da 
bancada federal potiguar, três vo-
taram contra a proposta, quatro 
foram a favor e um não compare-
ceu à votação. Natália Bonavides 
(PT), Benes Leocádio (União Bra-
sil) e Rafael Motta (PSB) disseram 
não ao texto-base do projeto de 
lei. Beto Rosado (PP), Carla Dick-
son (União Brasil), General Girão 
(PL) e João Maia (PL) disseram sim 
ao ensino domiciliar. Já Walter Al-
ves (MDB) não compareceu à vo-
tação. A matéria será enviada ao 
Senado.

A deputada Natália Bonavides 
disse que a aprovação se trata de 
retrocesso. “Retrocesso! Com nos-
so voto contrário, Câmara acaba 
de aprovar o projeto bolsonarista 
pra trocar a educação escolar por 
domiciliar. Uma medida absur-
da, que vai na contramão da edu-
cação e de direitos fundamentais. 
Seguimos nas mobilizações pra 
derrubar esse projeto!”, escreveu, 
no Twitter.

O texto aprovado é um subs-
titutivo da deputada Luisa Can-
ziani (PSD-PR) para o Projeto de 
Lei 3179/12, do deputado Lincoln 
Portela (PL-MG). Para usufruir da 
educação domiciliar (também 
chamada pelo termo em inglês, 
homeschooling), o estudante de-
ve estar regularmente matriculado 
em instituição de ensino, que de-
verá acompanhar a evolução do 
aprendizado.

Pelo menos um dos pais ou res-
ponsáveis deverá ter escolaridade 
de nível superior ou em educação 
profissional tecnológica em curso 
reconhecido. A comprovação des-
sa formação deve ser apresentada 
perante a escola no momento da 
matrícula, quando também am-
bos os pais ou responsáveis terão 
de apresentar certidões criminais 
da Justiça federal e estadual ou dis-
trital.

Nas votações desta quinta-fei-
ra, o Plenário rejeitou todos os des-
taques apresentados pelos parti-
dos na tentativa de mudar trechos 
do texto.

TRANSIÇÃO. Se o projeto vi-
rar lei, as regras entrarão em vigor 
90 dias após sua publicação. Para 
quem optar pela educação domi-

ciliar, nos dois primeiros anos ha-
verá uma transição quanto à exi-
gência de ensino superior ou tec-
nológico. Deverá haver a compro-
vação da matrícula em instituição 
de ensino superior ou de educa-
ção profissional tecnológica, com-
provação anual de continuidade 
dos estudos com aproveitamento 
e conclusão em período de tempo 
que não exceda em 50% o limite 
mínimo de anos para seu término.

OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO. 
O texto lista algumas obrigações 
das escolas nas quais o aluno de 
educação domiciliar estiver matri-
culado, como manutenção de ca-
dastro, repassando os dados anu-
almente ao órgão competente do 
sistema de ensino. A escola deverá 
acompanhar o desenvolvimento 
do estudante por meio de docente 
tutor da instituição de ensino, in-
clusive com encontros semestrais 
com os pais ou responsáveis, com 
o educando e, se for o caso, com 
preceptor.

No caso de estudante com 
deficiência ou transtorno glo-
bal de desenvolvimento, equipe 
multiprofissional e interdiscipli-
nar da rede ou da instituição de 

ensino em que ele estiver matri-
culado deverá fazer uma avalia-
ção semestral de seu progresso. 
A escola ou a rede de ensino de-
verão fazer encontros semestrais 
das famílias optantes pela edu-
cação domiciliar para intercâm-
bio e avaliação de experiências. 
Já o conselho tutelar, nos termos 
da legislação, deverá fiscalizar a 
educação domiciliar.

O texto também garante isono-
mia de direitos e proíbe qualquer 
espécie de discriminação entre 
crianças e adolescentes que rece-
bam educação escolar e educação 
domiciliar, inclusive quanto à par-
ticipação em concursos, competi-
ções, eventos pedagógicos, espor-
tivos e culturais. Apesar de pode-
rem receber educação domiciliar, 
estudantes com direito à educa-
ção especial também deverão ter 
acesso igualitário a salas de aten-
dimento educacional especializa-
do e a outros recursos de educa-
ção especial.

PAIS OU RESPONSÁVEIS. Para 
garantir o aprendizado na edu-
cação domiciliar, os pais deve-
rão cumprir os conteúdos cur-
riculares de cada ano escolar do 

estudante de acordo com a Ba-
se Nacional Comum Curricular, 
admitida a inclusão de conteú-
dos curriculares adicionais. Os 
responsáveis terão de garantir a 
convivência familiar e comunitá-
ria do estudante e a realização de 
atividades pedagógicas para pro-
mover a formação integral do es-
tudante, contemplando seu de-
senvolvimento intelectual, emo-
cional, físico, social e cultural.

Nesse sentido, terão de manter 
registro periódico das atividades 
pedagógicas realizadas e enviar, à 
escola na qual está matriculado, 
relatórios trimestrais dessas ativi-
dades. Quando a escola à qual o 
aluno estiver vinculado for selecio-
nada para participar de exames do 
sistema nacional, estadual ou mu-
nicipal de avaliação da educação 
básica, o estudante de educação 
domiciliar deverá também parti-
cipar dessas avaliações anuais de 
aprendizagem.

IMPEDIMENTOS. O PL 3179/12 
foi apresentado pelo deputado 
Lincoln Portela (PL-MG). O pro-
jeto proíbe que pais ou responsá-
veis sob determinadas condições 
optem pela aplicação da educação 

domiciliar. Assim, não poderão 
fazer a opção aqueles condena-
dos ou em cumprimento de pena 
por crimes previstos: no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/90); na Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/06); no Código Penal 
quando suscetíveis de internação 
psiquiátrica; na Lei de Crimes He-
diondos (Lei 8.072/90); e na lei de 
crimes relacionados a drogas (Lei 
11.343/06)

Entretanto, aqueles que pude-
rem optar pela educação domici-
liar não responderão por abando-
no intelectual da instrução primá-
ria, conforme o Código Penal, que 
prevê detenção de 15 dias a um 
mês ou multa.

AVALIAÇÕES. Quanto às ava-
liações para certificar a aprendi-
zagem, o substitutivo remete sua 
realização à escola na qual o es-
tudante está matriculado. Para a 
educação pré-escolar, será realiza-
da uma avaliação anual qualitativa 
e cumulativa dos relatórios trimes-
trais que os pais devem enviar.

Nos ensinos fundamental e 
médio, além desses relatórios, de-
verá haver avaliação anual com 
base no conteúdo curricular, ad-
mitida a possibilidade de avanço 
nos cursos e nas séries, conforme 
previsto na Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB). Se o desempenho do 
estudante nessa avaliação anu-
al for considerado insatisfatório, 
uma nova avaliação, em caráter 
de recuperação, será oferecida no 
mesmo ano. Quanto à avaliação 
para o estudante com deficiência 
ou transtorno global de desenvol-
vimento, ela será adaptada à sua 
condição.

PERDA DO DIREITO. Os pais ou 
os responsáveis legais perderão o 
direito de optar pela educação do-
miciliar em quatro situações: se fo-
rem condenados pelos crimes tipi-
ficados nas leis citadas; quando a 
criança, na educação pré-escolar, 
mostrar insuficiência de progres-
so em avaliação anual qualitativa 
em dois anos consecutivos; se o 
estudante do ensino fundamental 
ou médio for reprovado em dois 
anos consecutivos ou em três anos 
não consecutivos ou se não com-
parecer a elas sem justificativa; ou 
se o estudante com deficiência ou 
transtorno global do desenvolvi-
mento, de acordo com suas poten-
cialidades, obtiver insuficiência de 
progresso em avaliação semestral 
por duas vezes consecutivas ou 
três vezes não consecutivas.
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Metade da bancada do RN votou a 
favor do aval para ensino domiciliar
Poder público precisa zelar pelo adequado desenvolvimento da aprendizagem do estudante, prevê projeto
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De acordo com o deputa-
do, “ela inaugurou um pequeno 
trecho da estrada de Cerro Co-
rá que liga a Lagoa Nova na ca-
sa de um homem de um restau-
rante, que esse estabelecimen-
to comercial os proprietários fo-
ram assassinados e ela não teve 
a dignidade de visitar essa famí-
lia até hoje e o crime está impu-
ne, não foi descoberto. Enquan-
to a Bahia, que teve o problema 

das enchentes, ela enviou até o 
helicóptero daqui do Rio Gran-
de do Norte para ajudar o povo 
baiano, que eu não tenho nada 
contra, mas esqueci dos crimes 
que estão acontecendo no Esta-
do”, lamentou.

Segundo Nelter Queiroz, Fá-
tima acabou com o Programa 
do Leite, não perfurou quase 
nenhum poço tubular no Esta-
do. “Ela teve sorte e o povo tam-

bém, pois houve a chuva. O res-
taurante popular quase fechou, 
fechou os hospitais de alguns 
municípios e o Ruy Pereira, que 
ela jogou dentro do Hospital da 
Polícia e não funciona. As pes-
soas que sofrem com doenças 
vasculares, muitas morrendo à 
míngua, sofrendo muito, fazen-
do amputação de perna e dedo. 
A governadora não tem o que 
mostrar”, frisou.

O parlamentar disse que a 
“roubalheira aconteceu forte-
mente” no contrato de aquisi-
ção dos respiradores por meio 
do Consórcio Nordeste duran-
te a pandemia da Covid-19, “se 
verificar um governo do Estado 
pagar quase R$ 5 milhões para o 
Consórcio dos governadores do 
Nordeste e não receber a mer-
cadoria, ela adiantou o dinhei-
ro. Nunca se aconteceu isso de 

aquisição, apesar da lei está aco-
bertando, pela questão do Co-
vid, mas é uma vergonha. É di-
fícil avaliar esse governo de Fáti-
ma Bezerra, visto que ela mentiu 
para ganhar a eleição, ela mentiu 
administrando e está mentindo 
para ganhar a reeleição, soltan-
do editais de ordens de serviços, 
obras que inclusive não vão co-
locar em prática e assim vai”, de-
nunciou.

A Associação dos Membros 
do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (Ampern) rea-
giu nesta sexta-feira 20, às decla-
rações do deputado estadual Nel-
ter Queiroz (PSDB). Em nota as-
sinada pela promotora de Justiça 
Juliana Limeira, a entidade classi-

fica a fala do parlamentar como 
“infeliz” e irreal.

“A fala do deputado Nelter é, a 
um só tempo, infeliz e não guar-
da sintonia com a realidade. O 
MPRN é órgão com autonomia 
e seus membros possuem auto-
nomia funcional. A instituição 

foi erguida com o trabalho com-
bativo de seus membros e man-
tém absoluta seriedade na atu-
ação, não havendo espaço para 
partidarismo, proselitismo políti-
co ou atuação com base em sim-
patias ou antipatias. A serieda-
de é construída em trajetória, nu-

ma perspectiva de funcionamen-
to correto da instituição ao longo 
dos anos”, diz a nota.

E continua: “Perspectivas 
constitucionais de ocupação de 
vagas em tribunais, conselhos 
nacionais ou quaisquer indica-
ções não mexem com a essên-

cia do Ministério Público e a vo-
cação de seus membros, que é a 
defesa da sociedade e da demo-
cracia. Acrescento que o debate 
político-partidário tem seus pró-
prios atores e o Ministério Públi-
co não é um deles e nem se deixa 
usar por qualquer deles”.

‘A governadora não tem o que mostrar’, afirma

Sem espaço para ‘proselitismo político’, reage Ampern

Nelter critica chapa governista 
para as eleições 2022: ‘Lamentável’

“Fátima Bezerra ajudou 
a derrotar Garibaldi re-
centemente, ajudou a 

derrotar Carlos Eduardo Alves 
e Walter Alves e agora esse po-
vo se junta a ela, se rende. É la-
mentável”, falou o deputado es-
tadual Nelter Queiroz (PSDB), 
a respeito da chapa majoritária 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT), formanda ainda pelo pre-
sidente estadual do MDB e de-
putado federal Walter Alves co-
mo pré-candidato a vice e o pre-
sidente estadual do PDT Carlos 
Eduardo Alves para o Senado 
Federal

Nelter Queiroz voltou a afir-
mar que Fátima Bezerra tem 
tentado silenciar promotores 
do Ministério Público Estadual 
(MPRN) com promessa de indi-
cação para a vaga da desembar-
gadora Judite Nunes, que se apo-
sentará em breve do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Nor-
te (TJRN). “A governadora enga-
nou até alguns promotores, que 
tem uma vaga aí que é para in-
dicação no final do ano. Isso é o 
que a gente sabe nos bastidores. 

Os promotores de Justiça, muitas 
vezes, não fazem o trabalho que 
deveria ser feito”.

O tucano disse que vê o MPRN 
muito tímido sobre o governo do 
RN. “Fico triste, mas isso é uma re-
alidade. As delegacias civis estão 
praticamente fechadas. Em Jucu-
rutu, temos um delegado civil que 
vai uma vez por semana e olhe, 
olhe. A coisa não funciona e a in-
segurança cresce no Estado, di-
nheiro não faltou, faltou determi-
nação”, pontuou.

Para ele, é preciso ter digni-
dade, erguer a cabeça e ter po-
sição. “Principalmente, enxergar 
o desastre que é o governo Fáti-
ma Bezerra. Se me mostrar uma 
ação positiva, eu me rendo. Ali-
ás, eu quero é aplaudir, não me 
render e sim aplaudir, mas não 
há como mostrar, não existe. Pe-
lo amor de Deus, as estradas do 
RN que ela prometeu resolver 
o problema, mas fechou o De-
tran e prendeu as motos do po-
vo, não fez a parte social, não se-
guiu o exemplo do governo da 
Paraíba, que deu cinco mil car-
teiras de graça. Aqui, ela só deu 
300 carteiras no último ano dela 
à frente do Estado, é demagogia”, 
ressaltou.

O deputado disse também 

Deputado voltou a falar que governadora silencia promotores com promessa de vaga para desembargador no TJ

que a arrecadação fiscal aumen-
tou, o governo federal enviou R$ 
8 bilhões e a governadora foi a 

única que não foi até o presiden-
te da República para levar a pau-
ta junto com a bancada federal, 

em seu primeiro ano. Visita es-
sa que, segundo ele, foi ele quem 
sugeriu.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Nelter: “Fátima ajudou a derrotar Garibaldi, Carlos Eduardo e Walter e agora esse povo se junta a ela, se rende. É lamentável”

A Câmara dos Deputados 
concluiu na quinta-feira 19 
a votação do projeto de lei 

que regulamenta a prática da edu-
cação domiciliar no Brasil, preven-
do a obrigação do poder público 
de zelar pelo adequado desenvol-
vimento da aprendizagem do es-
tudante. Dos oito deputados da 
bancada federal potiguar, três vo-
taram contra a proposta, quatro 
foram a favor e um não compare-
ceu à votação. Natália Bonavides 
(PT), Benes Leocádio (União Bra-
sil) e Rafael Motta (PSB) disseram 
não ao texto-base do projeto de 
lei. Beto Rosado (PP), Carla Dick-
son (União Brasil), General Girão 
(PL) e João Maia (PL) disseram sim 
ao ensino domiciliar. Já Walter Al-
ves (MDB) não compareceu à vo-
tação. A matéria será enviada ao 
Senado.

A deputada Natália Bonavides 
disse que a aprovação se trata de 
retrocesso. “Retrocesso! Com nos-
so voto contrário, Câmara acaba 
de aprovar o projeto bolsonarista 
pra trocar a educação escolar por 
domiciliar. Uma medida absur-
da, que vai na contramão da edu-
cação e de direitos fundamentais. 
Seguimos nas mobilizações pra 
derrubar esse projeto!”, escreveu, 
no Twitter.

O texto aprovado é um subs-
titutivo da deputada Luisa Can-
ziani (PSD-PR) para o Projeto de 
Lei 3179/12, do deputado Lincoln 
Portela (PL-MG). Para usufruir da 
educação domiciliar (também 
chamada pelo termo em inglês, 
homeschooling), o estudante de-
ve estar regularmente matriculado 
em instituição de ensino, que de-
verá acompanhar a evolução do 
aprendizado.

Pelo menos um dos pais ou res-
ponsáveis deverá ter escolaridade 
de nível superior ou em educação 
profissional tecnológica em curso 
reconhecido. A comprovação des-
sa formação deve ser apresentada 
perante a escola no momento da 
matrícula, quando também am-
bos os pais ou responsáveis terão 
de apresentar certidões criminais 
da Justiça federal e estadual ou dis-
trital.

Nas votações desta quinta-fei-
ra, o Plenário rejeitou todos os des-
taques apresentados pelos parti-
dos na tentativa de mudar trechos 
do texto.

TRANSIÇÃO. Se o projeto vi-
rar lei, as regras entrarão em vigor 
90 dias após sua publicação. Para 
quem optar pela educação domi-

ciliar, nos dois primeiros anos ha-
verá uma transição quanto à exi-
gência de ensino superior ou tec-
nológico. Deverá haver a compro-
vação da matrícula em instituição 
de ensino superior ou de educa-
ção profissional tecnológica, com-
provação anual de continuidade 
dos estudos com aproveitamento 
e conclusão em período de tempo 
que não exceda em 50% o limite 
mínimo de anos para seu término.

OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO. 
O texto lista algumas obrigações 
das escolas nas quais o aluno de 
educação domiciliar estiver matri-
culado, como manutenção de ca-
dastro, repassando os dados anu-
almente ao órgão competente do 
sistema de ensino. A escola deverá 
acompanhar o desenvolvimento 
do estudante por meio de docente 
tutor da instituição de ensino, in-
clusive com encontros semestrais 
com os pais ou responsáveis, com 
o educando e, se for o caso, com 
preceptor.

No caso de estudante com 
deficiência ou transtorno glo-
bal de desenvolvimento, equipe 
multiprofissional e interdiscipli-
nar da rede ou da instituição de 

ensino em que ele estiver matri-
culado deverá fazer uma avalia-
ção semestral de seu progresso. 
A escola ou a rede de ensino de-
verão fazer encontros semestrais 
das famílias optantes pela edu-
cação domiciliar para intercâm-
bio e avaliação de experiências. 
Já o conselho tutelar, nos termos 
da legislação, deverá fiscalizar a 
educação domiciliar.

O texto também garante isono-
mia de direitos e proíbe qualquer 
espécie de discriminação entre 
crianças e adolescentes que rece-
bam educação escolar e educação 
domiciliar, inclusive quanto à par-
ticipação em concursos, competi-
ções, eventos pedagógicos, espor-
tivos e culturais. Apesar de pode-
rem receber educação domiciliar, 
estudantes com direito à educa-
ção especial também deverão ter 
acesso igualitário a salas de aten-
dimento educacional especializa-
do e a outros recursos de educa-
ção especial.

PAIS OU RESPONSÁVEIS. Para 
garantir o aprendizado na edu-
cação domiciliar, os pais deve-
rão cumprir os conteúdos cur-
riculares de cada ano escolar do 

estudante de acordo com a Ba-
se Nacional Comum Curricular, 
admitida a inclusão de conteú-
dos curriculares adicionais. Os 
responsáveis terão de garantir a 
convivência familiar e comunitá-
ria do estudante e a realização de 
atividades pedagógicas para pro-
mover a formação integral do es-
tudante, contemplando seu de-
senvolvimento intelectual, emo-
cional, físico, social e cultural.

Nesse sentido, terão de manter 
registro periódico das atividades 
pedagógicas realizadas e enviar, à 
escola na qual está matriculado, 
relatórios trimestrais dessas ativi-
dades. Quando a escola à qual o 
aluno estiver vinculado for selecio-
nada para participar de exames do 
sistema nacional, estadual ou mu-
nicipal de avaliação da educação 
básica, o estudante de educação 
domiciliar deverá também parti-
cipar dessas avaliações anuais de 
aprendizagem.

IMPEDIMENTOS. O PL 3179/12 
foi apresentado pelo deputado 
Lincoln Portela (PL-MG). O pro-
jeto proíbe que pais ou responsá-
veis sob determinadas condições 
optem pela aplicação da educação 

domiciliar. Assim, não poderão 
fazer a opção aqueles condena-
dos ou em cumprimento de pena 
por crimes previstos: no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/90); na Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/06); no Código Penal 
quando suscetíveis de internação 
psiquiátrica; na Lei de Crimes He-
diondos (Lei 8.072/90); e na lei de 
crimes relacionados a drogas (Lei 
11.343/06)

Entretanto, aqueles que pude-
rem optar pela educação domici-
liar não responderão por abando-
no intelectual da instrução primá-
ria, conforme o Código Penal, que 
prevê detenção de 15 dias a um 
mês ou multa.

AVALIAÇÕES. Quanto às ava-
liações para certificar a aprendi-
zagem, o substitutivo remete sua 
realização à escola na qual o es-
tudante está matriculado. Para a 
educação pré-escolar, será realiza-
da uma avaliação anual qualitativa 
e cumulativa dos relatórios trimes-
trais que os pais devem enviar.

Nos ensinos fundamental e 
médio, além desses relatórios, de-
verá haver avaliação anual com 
base no conteúdo curricular, ad-
mitida a possibilidade de avanço 
nos cursos e nas séries, conforme 
previsto na Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB). Se o desempenho do 
estudante nessa avaliação anu-
al for considerado insatisfatório, 
uma nova avaliação, em caráter 
de recuperação, será oferecida no 
mesmo ano. Quanto à avaliação 
para o estudante com deficiência 
ou transtorno global de desenvol-
vimento, ela será adaptada à sua 
condição.

PERDA DO DIREITO. Os pais ou 
os responsáveis legais perderão o 
direito de optar pela educação do-
miciliar em quatro situações: se fo-
rem condenados pelos crimes tipi-
ficados nas leis citadas; quando a 
criança, na educação pré-escolar, 
mostrar insuficiência de progres-
so em avaliação anual qualitativa 
em dois anos consecutivos; se o 
estudante do ensino fundamental 
ou médio for reprovado em dois 
anos consecutivos ou em três anos 
não consecutivos ou se não com-
parecer a elas sem justificativa; ou 
se o estudante com deficiência ou 
transtorno global do desenvolvi-
mento, de acordo com suas poten-
cialidades, obtiver insuficiência de 
progresso em avaliação semestral 
por duas vezes consecutivas ou 
três vezes não consecutivas.
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Metade da bancada do RN votou a 
favor do aval para ensino domiciliar
Poder público precisa zelar pelo adequado desenvolvimento da aprendizagem do estudante, prevê projeto
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Deputado federal Beto Rosado (PP)

Deputado federal General Girão (PL)

Deputada federal Carla Dickson (União Brasil)

Deputado federal João Maia (PL)
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2022 

 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio da 
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer título, 
atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso 
II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2022, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2022 para pessoa física e para 
pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias 
foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo ao Convênio 
celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, o 
contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, 
até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada diretamente pela internet, 
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR 
poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, 
Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-903, ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviado via internet para o e-mail da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  
 

Brasília, 29 de abril de 2022. 
 

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL  
 

Petro Victory Energia LTDA, 28.163.588/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, em favor dos seguintes empreendimentos 
petrolíferos: 
 - LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 02/12/2022, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 7- AND-1-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 28/05/2023, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 1- GALP-1-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 02/12/2022, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 6- GALP-38-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA – LPpr, com prazo de validade 10/05/2024, em favor 
do empreendimento petrolífero poço denominado 1-ALG-1-RN, localizado no Campo de Alto Alegre, zona 
rural de Porto do Mangue.  
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA – LPpr, com prazo de validade 16/05/2024, em favor 
do empreendimento petrolífero poço denominado 1-TR-2-RN, localizado no Campo de Trapia, zona rural 
de Assú.  

ESTEFANO ROBERTO IMPELLIZZERI  
DIRETOR 
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Juízo De Direito Da 20ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação Prazo: 20 (vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de 
Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (12154), processo nº 0855062-
31.2019.8.20.5001, proposta por Autor: Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda. contra Reu: Joao Paulo De Sousa Eireli , 
Sendo Determinada A Citação De Joao Paulo De Sousa Eireli Cnpj: 19.395.891/0001-50 -,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$  36.945,76, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da 
dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado 
caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o 
débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte 
citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Cynthia Ramos Do Monte, Técnico 
Judiciário, digitei e conferi. Natal, 14 de março de 2022. K-20e21/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO 
EMPREENDIMENTO "RESIDENCIAL LUIZ CAVALCANTI"  

 
A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE UNIDADE AUTONOMA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
RESIDENCIAL LUIZ CAVANCANTI, devidamente registrada junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Natal/RN, no Livro Próprio A-nº 173, as fls. 01/19 sob o nº de Ordem 10.057 em 18 de abril de 2017, convida os 
senhores adquirentes de unidade do empreendimento do "RESIDENCIAL LUIZ CAVALCANTI", composto por 30 
(trinta) unidades habitacionais, situado na Rua Tereza Campos, nº 2513, Lagoa Nova, Natal/RN, com Alvará de 
Construção nº 283/2010, expedido em 13 de agosto de 2010, registrado na matricula nº 22.612, 2ª CRI da Comarca de 
Natal/RN, a participar da Assembleia de Eleição da Comissão de Representantes que será realizada no dia 04 de 
junho de 2022, às 14h00 em primeira chamada, havendo quórum, ou às 14h30 em segunda e última chamada, 
com qualquer número de presentes,  na sede da Associação sito à Rua Ceara Mirim, 702,  Tirol, Natal/RN.   
Serão tratados os seguintes assuntos:   

1. Eleição da Comissão de Representantes dos adquirentes para exercício das funções determinadas pela Lei 
Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as alterações introduzidas pela Lei n. 10.931, de 2 de 
agosto de 2004.  

2. Outros Assuntos  
Maria das Graças Dantas Bezerra  

Presidente 
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PEDIDO CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
Construtora A. Gaspar S/A (CNPJ: 08.323.347/0001-87), torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, renovação da licença para canteiro de obras de 
implantação do sistema de esgotamento sanitário de bairros centrais de São Gonçalo do Amarante/RN,  
localizado na Rua Vereadora Maria do Carmo Brito, Nº100, lote  13 0026, Santa Terezinha, SGA/RN.   

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS BR LTDA, CNPJ 29.391.565/0001-29, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de 
Operação nº 2021-159252/ TEC/LO-0297, valida até 20/05/2028, para Unidade de fabricação de 
componentes rodoviários (carrocerias, reboques e baús), localizado na Rua Francisco Heme-
tério do Couto, 175 - Galpão 01, Santa Júlia, Mossoró/RN.  Antonio Carlos Batista - Administrador.

Os servidores da Contro-
ladoria-Geral da União 
(CGU) decidiram entrar 

em greve por tempo indetermi-
nado a partir de 30 de maio. A de-
cisão foi tomada em em assem-
bleia realizada nesta sexta-feira 
20, pelo Sindicato Nacional dos 
Auditores e Técnicos Federais 
de Finanças e Controle (Unacon 
Sindical), que representa os ser-
vidores da CGU. A categoria plei-
teia um reajuste salarial de 27%.

Segundo o sindicato, a para-
lisação foi aprovada por 80% dos 
trabalhadores. Com essa decisão, 
o número de carreiras em greve 

sobe para quatro. Também estão 
de braços cruzados os servidores 
do Banco Central (BC) e do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Os servidores do Tesouro 
iniciam movimento de paralisa-
ção a partir da próxima segunda-
-feira, 23.

“A greve é um último recurso, 
mas neste momento crítico em 
que o prazo legal para recompo-
sição salarial em ano eleitoral se 
esgota e em que persiste a sina-
lização do governo de reajustes 
discriminando a carreira de Fi-
nanças e Controle, os servidores 
da Controladoria-Geral da União, 

bem como do Tesouro Nacional, 
aprovaram a intensificação da 
mobilização. Não abrimos mão 
de defender a nossa carreira e 
nossas instituições”, disse Bráulio 
Cerqueira, presidente do Unacon 
Sindical, em nota.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sinalizou que concederá um 
reajuste linear de 5% para todas 
as categorias do funcionalismo, 
inclusive para as carreiras do Ju-
diciário e do Legislativo. Entre-
tanto, a proposta, que depende 
de aprovação de deputados e se-
nadores, não foi enviada ao Con-
gresso Nacional. 

Litro do diesel sobe pela 
quinta semana e atinge 
novo recorde, aponta ANP
Segundo pesquisa, gasolina também se mantém em patamar 
recorde. Entidade aponta defasagem entre preço local e de fora

O preço do diesel subiu pe-
la quinta semana seguida, 
passando de R$ 6,847 pa-

ra R$ 6,943 nos postos de com-
bustíveis do Brasil, marcando 
novo patamar recorde, segundo 
pesquisa da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). A alta foi de 
1,4%. No ano, o preço do diesel 
já acumula aumento na bomba 
de 29,84%.

Já a gasolina se manteve em 
patamar recorde. Nesta semana, 
o litro médio ficou em R$ 7,275 
- pouco menor que os R$ 7,298, 
registrado na semana passada. 
Até então, a gasolina estava su-
bindo há cinco semanas segui-
das. No ano, a gasolina já subiu 
nos postos cerca de 9%.

Porém, apesar do recuo ter 
ocorrido uma queda muito pe-
quena, segundo a ANP, o preço 
da gasolina segue em patamar 
recorde.

No caso do preço do diesel, 
o valor máximo encontrado no 
Brasil está em R$ 8,300 o litro - 
patamar mais alto da história 
também.

Segundo analistas, o aumen-
to do diesel nas bombas é refle-

xo da alta feita pela Petrobras 
nas refinarias no último dia 10 
de maio, quando o preço do litro 
passou de R$ 4,51 para R$ 4,91.

Para economistas e empresas 
do setor, a alta da estatal ocorreu 
por conta do avanço do petró-
leo no mercado internacional e 
a maior demanda por diesel na 
Europa por conta do boicote fei-
to pelo bloco europeu à Rússia.

Segundo a Abicom, a asso-

ciação que reúne os importado-
res, o preço do diesel está com 
muita volatilidade. Nesta sexta-
-feira, por exemplo, ficou zerado. 
Na quinta, a Petrobras chegou 
a vender mais caro (3%) que no 
exterior, mas durante toda a se-
mana teve perdas entre 5% e 2%.

Já a gasolina continua com 
os preços defasados. Nesta sex-
ta-feira, a estatal vendia 8% mais 
barato que no exterior.  

Litro do diesel está custando, em média, R$ 6,943 nos postos brasileiros

Reajuste

Servidores da CGU decidem entrar
em greve por tempo indeterminado

AGÊNCIA BRASIL
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da 
Assembleia Legislativa do RN, deu explicação convincente 
das razões pelas quais não é candidato a governador do RN. 

Contra fatos não há argumentos.

Posição do deputado Ezequiel Ferreira

CANDIDATOS. A verdade é 
que a oposição nunca teve Eze-
quiel como candidato. A prefe-
rência notória era Carlos Eduar-
do, derrotado pela governadora 
em 2018, ou Álvaro Dias. Após a 
impossibilidade desses nomes, 
passou-se a especular o nome do 
tucano.

ESTRATÉGIA. Ao cooptar Car-
los Eduardo como seu candidato 
ao Senado, a governadora Fátima 
Bezerra ao mesmo tempo invia-
bilizou a candidatura do prefeito 
Álvaro Dias, pelo fato da vice-pre-
feita, Aíla Cortez, ter sido indica-
da por Carlos Eduardo.

SEM RUMOS. Atordoada, a 
oposição do RN “cercou” o depu-
tado Ezequiel. O seu nome nas-
ceu do apoio espontâneo de vin-

te deputados e um número con-
siderável de prefeitos. Ele atingiu 
11 pontos percentuais, sem nun-
ca ter tido que era pré-candidato 
a governador.

DECISÃO. O deputado Eze-
quiel Ferreira aspira um dia che-
gar ao governo do estado. Mas 
declarou, que “na vida política, 
às vezes a pessoa tem de dar um 
prazo para trás, como qualquer 
coisa na vida, para dar dois para 
frente”.

DIGNIDADE. Como líder do 
PSDB-RN, ele tomará a decisão 
final de apoios, ouvindo os filia-
dos. Não se pode negar que é ir-
reparável a posição do dep. Eze-
quiel Ferreira. Sai da disputa pelo 
governo estadual com dignidade 
e postura.

ELEIÇÃO. STF e TSE decidem 
assinar termo de cooperação pa-
ra combater ameaça às eleições 
no Brasil. Órgãos se reunirão para 
formar aliança, a fim de comba-
ter os riscos no pleito deste ano.

NEY LOPES. Acompanhe as 
redes sociais: “@neylopesrn”

TEMER. A hipótese agora estu-
dada pela “terceira via” é o nome 
do ex-presidente Michel Temer. 
Mas, o consenso está em torno da 
senadora Simone Tebet, que po-
de ser confirmada terça próxima, 
pelo MDB e Cidadania

APLAUSO. Gesto civilizado do 
presidente Bolsonaro, ao cumpri-
mentar o ministro Alexandre Mo-
raes, considerando as desavenças 
entre ambos. Essa é a postura de 
um Chefe de Estado.

PROGNÓSTICO. A tendência 
do procurador Augusto Aras é va-
lidar o indulto ao deputado Da-
niel Silveira e arquivar a notícia-
-crime contra o ministro Alexan-
dre Moraes

IMPOSTOS. Ronaldo, Neymar, 
Messi e Mourinho, estrelas do fu-

tebol mundial, foram apanhados 
nas malhas do fisco. Eles estão 
sendo intimados a pagarem im-
postos devidos ao governo espa-
nhol.

COPA. Pela primeira vez na 
história, vão haver mulheres ár-
bitras, na fase final do Campeo-
nato do Mundo de futebol mas-
culino. A catarinense Neuza Back 
é uma das escolhidas.

COVID. Depois das rígidas po-
líticas de “fechamento total”, pelo 
aumento dos casos de covid-19, 
a cidade de Xangai anuncia o re-
gresso “à vida normal”, no dia 1° 
de junho, de forma a reacender a 
economia do país.

MCDONALD’S. O grupo Mc-
Donald’s vai abandonar o mer-
cado russo, após 30 anos de ati-
vidade. Medida adotada em de-
saprovação a invasão russa da 
Ucrânia.

ENFERMEIROS. Aprovado no 
Congresso, o novo piso da enfer-
magem. Para gerar recursos co-
gita-se a legalização dos jogos de 
azar. Afinal, seria para custear a 
saúde. Mas, há resistências.

Olho aberto

Educação

Prédio sede da Uern será 
inaugurado na próxima 
quarta-feira em Natal

A espera pelo prédio sede 
do Campus da Uern em 
Natal chegará ao fim na 

próxima quarta-feira 25. A obra, 
que teve início em 2009, passou 
cerca de sete anos parada e foi 
retomada em fevereiro de 2019. 
O lugar será inaugurado, às 9h, 
pela governadora Fátima Be-
zerra, chanceler da Universida-
de do Estado do Rio Grande do 
Norte. Para a retomada da obra, 
o investimento foi de R$ 733 mil, 
aplicados na correção da estru-
tura física e em projeto de aces-
sibilidade.

O campus de Natal foi fun-
dado em 13 de junho de 2002. 
A inauguração do novo prédio 
marcará os 20 anos da chegada 

da Uern à capital.
Atualmente, com cinco cur-

sos de graduação (Direito, Tu-
rismo, Ciência da Computação, 
Ciência e Tecnologia e Ciências 
da Religião), o campus de Natal 
tem cerca de 1 mil estudantes. 

Mas, com o novo prédio, cuja 
estrutura tem um piso de esta-
cionamento e três pavimentos 
com 20 salas de aula, biblioteca, 
auditório, laboratórios e salas de 
professores, a Universidade terá 
capacidade de ampliar a ofer-
ta de vagas para três mil alunos, 
com até mais oito novos cursos 
de graduação, considerando os 
três turnos de funcionamento. 
Esses novos cursos ainda não 
estão definidos. Eles serão esco-

lhidos com base nas demandas 
atuais e locais para a zona Norte, 
e precisam ser aprovados pelos 
conselhos superiores da Uern.

“Este é um sonho de anos 
se realizando. E com esse novo 
prédio, a Uern também rece-
be e renova o compromisso de 
impactar e mudar vidas na zo-
na Norte de Natal, que tão bem 
nos acolheu desde o princípio”, 
comentou a reitora Cicília Maia, 
sobre a inauguração do edifício 
sede da Uern Natal.

O Complexo Cultural da 
Uern (CCUERN), que abrigou os 
cursos de graduação da Universi-
dade na zona Norte, continuará 
fazendo parte do campus de Na-
tal, passando a ser espaço intei-
ramente dedicado às atividades 
da Escola de Extensão da Uern 
(EdUCA), que atende a cerca de 
1.200 pessoas da comunidade, 
de crianças a idosos, por semes-
tre, em turmas de dança, música, 
teatro e modalidades esportivas. 

No CCUERN, também conti-
nuará funcionando o Núcleo de 
Prática Jurídica, onde os alunos 
do curso de Direito realizam 1 
mil atendimentos anuais.

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) 
alerta para a baixa adesão 

às campanhas de vacinação con-
tra a influenza e o sarampo. O 
relatório de doses aplicadas nas 
duas campanhas até 19 de maio 
aponta que a imunização, no Rio 
Grande do Norte, atingiu 26% do 
público alvo para a vacina contra 
influenza e 30% do público elegí-
vel para receber a proteção con-
tra o sarampo. As campanhas ini-
ciaram em 4 de abril e as metas 
são vacinar 90% e 95% do públi-
co alvo, respectivamente.

Para o sarampo a população-
-alvo são as crianças de seis me-
ses a menores de 5 anos (4 anos, 
11 meses e 29 dias), além dos 
trabalhadores da saúde. A meta 
é vacinar, no mínimo, 95% das 
207.896 crianças a serem vaci-
nadas no RN contra o sarampo, 
porém até o momento foram 
aplicadas apenas 63.957 doses.

RN apresenta baixa 
cobertura vacinal para 
sarampo e in� uenza
Estado tem apenas 26% do público-alvo vacinado contra a gripe

Para a influenza a meta é va-
cinar, no mínimo, 90% de cada 
um dos grupos prioritários: crian-
ças de seis meses a menores de 5 
anos, gestantes, puérperas, idosos 
com 60 anos e mais, povos indíge-
nas, professores, trabalhadores da 
saúde e demais grupos definidos 
pelo Ministério da Saúde. Porém, 
até o momento foram aplicadas 
apenas 338.110 doses da vacina, 
o que representa apenas 26% do 
público a ser vacinado.  

Também podem receber a 
dose contra a influenza as ges-
tantes, puérperas, os professores, 
povos indígenas, pessoas com 
comorbidades, deficiência per-
manente, forças de segurança e 
forças armadas, trabalhadores de 
transporte coletivo e caminho-
neiros, trabalhadores portuários, 
funcionários e população do sis-
tema de privação de liberdade e 
adolescentes e jovens em medi-
das socioeducativas.

Infl uenza: meta é vacinar, no mínimo, 90% de cada grupos prioritários

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2022 

 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio da 
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer título, 
atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso 
II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2022, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2022 para pessoa física e para 
pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias 
foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo ao Convênio 
celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, o 
contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, 
até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada diretamente pela internet, 
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR 
poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, 
Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-903, ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviado via internet para o e-mail da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  
 

Brasília, 29 de abril de 2022. 
 

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL  
 

Petro Victory Energia LTDA, 28.163.588/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, em favor dos seguintes empreendimentos 
petrolíferos: 
 - LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 02/12/2022, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 7- AND-1-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 28/05/2023, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 1- GALP-1-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, com prazo de validade 02/12/2022, em favor do empreendimento petrolífero 
poço denominado 6- GALP-38-RN, localizado no Campo de Andorinha, zona rural da Serra do Mel.  
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA – LPpr, com prazo de validade 10/05/2024, em favor 
do empreendimento petrolífero poço denominado 1-ALG-1-RN, localizado no Campo de Alto Alegre, zona 
rural de Porto do Mangue.  
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA – LPpr, com prazo de validade 16/05/2024, em favor 
do empreendimento petrolífero poço denominado 1-TR-2-RN, localizado no Campo de Trapia, zona rural 
de Assú.  

ESTEFANO ROBERTO IMPELLIZZERI  
DIRETOR 
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Juízo De Direito Da 20ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação Prazo: 20 (vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de 
Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (12154), processo nº 0855062-
31.2019.8.20.5001, proposta por Autor: Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda. contra Reu: Joao Paulo De Sousa Eireli , 
Sendo Determinada A Citação De Joao Paulo De Sousa Eireli Cnpj: 19.395.891/0001-50 -,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$  36.945,76, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da 
dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado 
caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o 
débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte 
citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Cynthia Ramos Do Monte, Técnico 
Judiciário, digitei e conferi. Natal, 14 de março de 2022. K-20e21/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO 
EMPREENDIMENTO "RESIDENCIAL LUIZ CAVALCANTI"  

 
A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE UNIDADE AUTONOMA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
RESIDENCIAL LUIZ CAVANCANTI, devidamente registrada junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Natal/RN, no Livro Próprio A-nº 173, as fls. 01/19 sob o nº de Ordem 10.057 em 18 de abril de 2017, convida os 
senhores adquirentes de unidade do empreendimento do "RESIDENCIAL LUIZ CAVALCANTI", composto por 30 
(trinta) unidades habitacionais, situado na Rua Tereza Campos, nº 2513, Lagoa Nova, Natal/RN, com Alvará de 
Construção nº 283/2010, expedido em 13 de agosto de 2010, registrado na matricula nº 22.612, 2ª CRI da Comarca de 
Natal/RN, a participar da Assembleia de Eleição da Comissão de Representantes que será realizada no dia 04 de 
junho de 2022, às 14h00 em primeira chamada, havendo quórum, ou às 14h30 em segunda e última chamada, 
com qualquer número de presentes,  na sede da Associação sito à Rua Ceara Mirim, 702,  Tirol, Natal/RN.   
Serão tratados os seguintes assuntos:   

1. Eleição da Comissão de Representantes dos adquirentes para exercício das funções determinadas pela Lei 
Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as alterações introduzidas pela Lei n. 10.931, de 2 de 
agosto de 2004.  

2. Outros Assuntos  
Maria das Graças Dantas Bezerra  

Presidente 
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PEDIDO CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
Construtora A. Gaspar S/A (CNPJ: 08.323.347/0001-87), torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, renovação da licença para canteiro de obras de 
implantação do sistema de esgotamento sanitário de bairros centrais de São Gonçalo do Amarante/RN,  
localizado na Rua Vereadora Maria do Carmo Brito, Nº100, lote  13 0026, Santa Terezinha, SGA/RN.   

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS BR LTDA, CNPJ 29.391.565/0001-29, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de 
Operação nº 2021-159252/ TEC/LO-0297, valida até 20/05/2028, para Unidade de fabricação de 
componentes rodoviários (carrocerias, reboques e baús), localizado na Rua Francisco Heme-
tério do Couto, 175 - Galpão 01, Santa Júlia, Mossoró/RN.  Antonio Carlos Batista - Administrador.

Os servidores da Contro-
ladoria-Geral da União 
(CGU) decidiram entrar 

em greve por tempo indetermi-
nado a partir de 30 de maio. A de-
cisão foi tomada em em assem-
bleia realizada nesta sexta-feira 
20, pelo Sindicato Nacional dos 
Auditores e Técnicos Federais 
de Finanças e Controle (Unacon 
Sindical), que representa os ser-
vidores da CGU. A categoria plei-
teia um reajuste salarial de 27%.

Segundo o sindicato, a para-
lisação foi aprovada por 80% dos 
trabalhadores. Com essa decisão, 
o número de carreiras em greve 

sobe para quatro. Também estão 
de braços cruzados os servidores 
do Banco Central (BC) e do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Os servidores do Tesouro 
iniciam movimento de paralisa-
ção a partir da próxima segunda-
-feira, 23.

“A greve é um último recurso, 
mas neste momento crítico em 
que o prazo legal para recompo-
sição salarial em ano eleitoral se 
esgota e em que persiste a sina-
lização do governo de reajustes 
discriminando a carreira de Fi-
nanças e Controle, os servidores 
da Controladoria-Geral da União, 

bem como do Tesouro Nacional, 
aprovaram a intensificação da 
mobilização. Não abrimos mão 
de defender a nossa carreira e 
nossas instituições”, disse Bráulio 
Cerqueira, presidente do Unacon 
Sindical, em nota.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sinalizou que concederá um 
reajuste linear de 5% para todas 
as categorias do funcionalismo, 
inclusive para as carreiras do Ju-
diciário e do Legislativo. Entre-
tanto, a proposta, que depende 
de aprovação de deputados e se-
nadores, não foi enviada ao Con-
gresso Nacional. 

Litro do diesel sobe pela 
quinta semana e atinge 
novo recorde, aponta ANP
Segundo pesquisa, gasolina também se mantém em patamar 
recorde. Entidade aponta defasagem entre preço local e de fora

O preço do diesel subiu pe-
la quinta semana seguida, 
passando de R$ 6,847 pa-

ra R$ 6,943 nos postos de com-
bustíveis do Brasil, marcando 
novo patamar recorde, segundo 
pesquisa da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). A alta foi de 
1,4%. No ano, o preço do diesel 
já acumula aumento na bomba 
de 29,84%.

Já a gasolina se manteve em 
patamar recorde. Nesta semana, 
o litro médio ficou em R$ 7,275 
- pouco menor que os R$ 7,298, 
registrado na semana passada. 
Até então, a gasolina estava su-
bindo há cinco semanas segui-
das. No ano, a gasolina já subiu 
nos postos cerca de 9%.

Porém, apesar do recuo ter 
ocorrido uma queda muito pe-
quena, segundo a ANP, o preço 
da gasolina segue em patamar 
recorde.

No caso do preço do diesel, 
o valor máximo encontrado no 
Brasil está em R$ 8,300 o litro - 
patamar mais alto da história 
também.

Segundo analistas, o aumen-
to do diesel nas bombas é refle-

xo da alta feita pela Petrobras 
nas refinarias no último dia 10 
de maio, quando o preço do litro 
passou de R$ 4,51 para R$ 4,91.

Para economistas e empresas 
do setor, a alta da estatal ocorreu 
por conta do avanço do petró-
leo no mercado internacional e 
a maior demanda por diesel na 
Europa por conta do boicote fei-
to pelo bloco europeu à Rússia.

Segundo a Abicom, a asso-

ciação que reúne os importado-
res, o preço do diesel está com 
muita volatilidade. Nesta sexta-
-feira, por exemplo, ficou zerado. 
Na quinta, a Petrobras chegou 
a vender mais caro (3%) que no 
exterior, mas durante toda a se-
mana teve perdas entre 5% e 2%.

Já a gasolina continua com 
os preços defasados. Nesta sex-
ta-feira, a estatal vendia 8% mais 
barato que no exterior.  

Litro do diesel está custando, em média, R$ 6,943 nos postos brasileiros

Reajuste

Servidores da CGU decidem entrar
em greve por tempo indeterminado

AGÊNCIA BRASIL
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da 
Assembleia Legislativa do RN, deu explicação convincente 
das razões pelas quais não é candidato a governador do RN. 

Contra fatos não há argumentos.

Posição do deputado Ezequiel Ferreira

CANDIDATOS. A verdade é 
que a oposição nunca teve Eze-
quiel como candidato. A prefe-
rência notória era Carlos Eduar-
do, derrotado pela governadora 
em 2018, ou Álvaro Dias. Após a 
impossibilidade desses nomes, 
passou-se a especular o nome do 
tucano.

ESTRATÉGIA. Ao cooptar Car-
los Eduardo como seu candidato 
ao Senado, a governadora Fátima 
Bezerra ao mesmo tempo invia-
bilizou a candidatura do prefeito 
Álvaro Dias, pelo fato da vice-pre-
feita, Aíla Cortez, ter sido indica-
da por Carlos Eduardo.

SEM RUMOS. Atordoada, a 
oposição do RN “cercou” o depu-
tado Ezequiel. O seu nome nas-
ceu do apoio espontâneo de vin-

te deputados e um número con-
siderável de prefeitos. Ele atingiu 
11 pontos percentuais, sem nun-
ca ter tido que era pré-candidato 
a governador.

DECISÃO. O deputado Eze-
quiel Ferreira aspira um dia che-
gar ao governo do estado. Mas 
declarou, que “na vida política, 
às vezes a pessoa tem de dar um 
prazo para trás, como qualquer 
coisa na vida, para dar dois para 
frente”.

DIGNIDADE. Como líder do 
PSDB-RN, ele tomará a decisão 
final de apoios, ouvindo os filia-
dos. Não se pode negar que é ir-
reparável a posição do dep. Eze-
quiel Ferreira. Sai da disputa pelo 
governo estadual com dignidade 
e postura.

ELEIÇÃO. STF e TSE decidem 
assinar termo de cooperação pa-
ra combater ameaça às eleições 
no Brasil. Órgãos se reunirão para 
formar aliança, a fim de comba-
ter os riscos no pleito deste ano.

NEY LOPES. Acompanhe as 
redes sociais: “@neylopesrn”

TEMER. A hipótese agora estu-
dada pela “terceira via” é o nome 
do ex-presidente Michel Temer. 
Mas, o consenso está em torno da 
senadora Simone Tebet, que po-
de ser confirmada terça próxima, 
pelo MDB e Cidadania

APLAUSO. Gesto civilizado do 
presidente Bolsonaro, ao cumpri-
mentar o ministro Alexandre Mo-
raes, considerando as desavenças 
entre ambos. Essa é a postura de 
um Chefe de Estado.

PROGNÓSTICO. A tendência 
do procurador Augusto Aras é va-
lidar o indulto ao deputado Da-
niel Silveira e arquivar a notícia-
-crime contra o ministro Alexan-
dre Moraes

IMPOSTOS. Ronaldo, Neymar, 
Messi e Mourinho, estrelas do fu-

tebol mundial, foram apanhados 
nas malhas do fisco. Eles estão 
sendo intimados a pagarem im-
postos devidos ao governo espa-
nhol.

COPA. Pela primeira vez na 
história, vão haver mulheres ár-
bitras, na fase final do Campeo-
nato do Mundo de futebol mas-
culino. A catarinense Neuza Back 
é uma das escolhidas.

COVID. Depois das rígidas po-
líticas de “fechamento total”, pelo 
aumento dos casos de covid-19, 
a cidade de Xangai anuncia o re-
gresso “à vida normal”, no dia 1° 
de junho, de forma a reacender a 
economia do país.

MCDONALD’S. O grupo Mc-
Donald’s vai abandonar o mer-
cado russo, após 30 anos de ati-
vidade. Medida adotada em de-
saprovação a invasão russa da 
Ucrânia.

ENFERMEIROS. Aprovado no 
Congresso, o novo piso da enfer-
magem. Para gerar recursos co-
gita-se a legalização dos jogos de 
azar. Afinal, seria para custear a 
saúde. Mas, há resistências.

Olho aberto

Educação

Prédio sede da Uern será 
inaugurado na próxima 
quarta-feira em Natal

A espera pelo prédio sede 
do Campus da Uern em 
Natal chegará ao fim na 

próxima quarta-feira 25. A obra, 
que teve início em 2009, passou 
cerca de sete anos parada e foi 
retomada em fevereiro de 2019. 
O lugar será inaugurado, às 9h, 
pela governadora Fátima Be-
zerra, chanceler da Universida-
de do Estado do Rio Grande do 
Norte. Para a retomada da obra, 
o investimento foi de R$ 733 mil, 
aplicados na correção da estru-
tura física e em projeto de aces-
sibilidade.

O campus de Natal foi fun-
dado em 13 de junho de 2002. 
A inauguração do novo prédio 
marcará os 20 anos da chegada 

da Uern à capital.
Atualmente, com cinco cur-

sos de graduação (Direito, Tu-
rismo, Ciência da Computação, 
Ciência e Tecnologia e Ciências 
da Religião), o campus de Natal 
tem cerca de 1 mil estudantes. 

Mas, com o novo prédio, cuja 
estrutura tem um piso de esta-
cionamento e três pavimentos 
com 20 salas de aula, biblioteca, 
auditório, laboratórios e salas de 
professores, a Universidade terá 
capacidade de ampliar a ofer-
ta de vagas para três mil alunos, 
com até mais oito novos cursos 
de graduação, considerando os 
três turnos de funcionamento. 
Esses novos cursos ainda não 
estão definidos. Eles serão esco-

lhidos com base nas demandas 
atuais e locais para a zona Norte, 
e precisam ser aprovados pelos 
conselhos superiores da Uern.

“Este é um sonho de anos 
se realizando. E com esse novo 
prédio, a Uern também rece-
be e renova o compromisso de 
impactar e mudar vidas na zo-
na Norte de Natal, que tão bem 
nos acolheu desde o princípio”, 
comentou a reitora Cicília Maia, 
sobre a inauguração do edifício 
sede da Uern Natal.

O Complexo Cultural da 
Uern (CCUERN), que abrigou os 
cursos de graduação da Universi-
dade na zona Norte, continuará 
fazendo parte do campus de Na-
tal, passando a ser espaço intei-
ramente dedicado às atividades 
da Escola de Extensão da Uern 
(EdUCA), que atende a cerca de 
1.200 pessoas da comunidade, 
de crianças a idosos, por semes-
tre, em turmas de dança, música, 
teatro e modalidades esportivas. 

No CCUERN, também conti-
nuará funcionando o Núcleo de 
Prática Jurídica, onde os alunos 
do curso de Direito realizam 1 
mil atendimentos anuais.

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) 
alerta para a baixa adesão 

às campanhas de vacinação con-
tra a influenza e o sarampo. O 
relatório de doses aplicadas nas 
duas campanhas até 19 de maio 
aponta que a imunização, no Rio 
Grande do Norte, atingiu 26% do 
público alvo para a vacina contra 
influenza e 30% do público elegí-
vel para receber a proteção con-
tra o sarampo. As campanhas ini-
ciaram em 4 de abril e as metas 
são vacinar 90% e 95% do públi-
co alvo, respectivamente.

Para o sarampo a população-
-alvo são as crianças de seis me-
ses a menores de 5 anos (4 anos, 
11 meses e 29 dias), além dos 
trabalhadores da saúde. A meta 
é vacinar, no mínimo, 95% das 
207.896 crianças a serem vaci-
nadas no RN contra o sarampo, 
porém até o momento foram 
aplicadas apenas 63.957 doses.

RN apresenta baixa 
cobertura vacinal para 
sarampo e in� uenza
Estado tem apenas 26% do público-alvo vacinado contra a gripe

Para a influenza a meta é va-
cinar, no mínimo, 90% de cada 
um dos grupos prioritários: crian-
ças de seis meses a menores de 5 
anos, gestantes, puérperas, idosos 
com 60 anos e mais, povos indíge-
nas, professores, trabalhadores da 
saúde e demais grupos definidos 
pelo Ministério da Saúde. Porém, 
até o momento foram aplicadas 
apenas 338.110 doses da vacina, 
o que representa apenas 26% do 
público a ser vacinado.  

Também podem receber a 
dose contra a influenza as ges-
tantes, puérperas, os professores, 
povos indígenas, pessoas com 
comorbidades, deficiência per-
manente, forças de segurança e 
forças armadas, trabalhadores de 
transporte coletivo e caminho-
neiros, trabalhadores portuários, 
funcionários e população do sis-
tema de privação de liberdade e 
adolescentes e jovens em medi-
das socioeducativas.

Infl uenza: meta é vacinar, no mínimo, 90% de cada grupos prioritários

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Câmara Munici-
pal entregou na 
última quinta-

-feira, em sessão espe-
cial bastante prestigia-
da, a comenda “Mau-
rílio Pinto”, entregue a 
policiais militares de 
várias patentes e a jor-
nalistas e repórteres 
que apresentam programas com notícias e debate sobre segu-
rança pública. Destaque para o vereador Preto Aquino, que ho-
menageou os repórteres Sérgio Costa e Cyro Robson. O verea-
dor Nivaldo Bacurau homenageou com a referida comenda este 
jornalista, comunicador e apresentador de rádio e TV Luiz Almir. 
Fomos muito aplaudidos, tiramos muitas fotos com amigos e 
amigas da Zona Norte, Bom Pastor, Cidade da Esperança, Quin-
tas, Nova Parnamirim e Alecrim. Não pude esconder a emoção e 
a lembrança de uma casa onde trabalhei por 16 anos, defenden-
do Natal e principalmente nossa família Zona Norte. A cerimô-
nia teve a presença dos meus filhos Luiz Alberto e Luiz Augusto e 
o do neto Arthurzinho.

DIVULGAÇÃO ANIVERSÁRIO. Na próxima 
quinta-feira, dia 26, um dia de 
saudades e de alegria. Saudades 
por ser o aniversário da minha 
mãe Dona Nelise, que Deus le-
vou. E alegria pelo aniversário 
do meu netinho Luiz Henry.

REDINHA. Muito espera-
da a reforma do novo merca-
do da Redinha, clube, deck e a 
nova estrada que dará acesso à 
praia da Redinha. Até o presen-
te momento dispomos apenas 
de uma rua. Ontem estive visi-
tando as obras tanto do merca-
do como também da nova rua 
que dará acesso.

ESTACIONAMENTO. A STTU 
avisa que, a partir de 1º de ju-
nho, não é mais permitido o es-
tacionamento ao lado de pra-
ças, canteiros e jardins. Isto foi 
permitido no período da pan-
demia da Covid-19.

COMENDA

Com Covid em baixa, RN decreta 
emergência por casos de dengue
Com alta de casos, Sesap reforça a necessidade de ampliação dos cuidados com a proliferação do Aedes aegypti

FIOCRUZ

Estado registrou, até 7 de maio, mais de 11 mil casos prováveis de dengue

BAFÔMETRO. O Supremo Tri-
bunal Federal decidiu que mo-
toristas que se negarem a fazer o 
teste de bafômetro, exame clíni-
co, perícia ou qualquer procedi-
mento que permite identificar o 
uso de álcool ou outras substân-
cias, cometem erros gravíssimos, 
com multa de R$ 2.934,70, perda 
do direito de dirigir por um ano, 
recolhimento da habilitação e re-
tenção do veículo. Todo cuidado 
é pouco.

EDUCAÇÃO. O Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação (Sin-
te) vai pedir ao Ministério Publico 
ajuda para que a Prefeitura devol-
va as diárias cortadas do salário 
dos professores que fizeram greve 
no mês passado. A categoria acha 
que, com a ajuda do MP, a Prefei-
tura poderá reverter a situação.

CÂMARA DE NATAL. Vereado-
res da Câmara Municipal de Na-

tal aprovam a realização de con-
curso público ainda este ano, 
para suprir número de aposen-
tados e pessoas falecidas. A pre-
visão do concurso é para setem-
bro. A Câmara também autoriza 
que a Guarda Municipal pode 
usar drones para melhorar a fis-
calização.

OPOSIÇÃO A FÁTIMA. Os depu-
tados estaduais José Dias, Tomba  
Farias e Gustavo Carvalho dizem 
não acreditar que a composição di-
vulgada pelos governistas vá, de fa-
to, dar certo. Vamos acompanhar!

CASAMENTO DE LULA. Apro-
veitando uma ida a São Paulo, en-
tre quarta e quinta-feira, a gover-
nadora Fátima Bezerra participou 
do casamento do ex-presidente 
Lula. Parlamentares de oposição 
questionam o uso de recursos pú-
blicos para um evento particular. 
Vamos ver em quê vai dar isso.

Natal consegue antecipar, 
em até uma semana, ações de 
controle, combate e prevenção 
de arboviroses. Isso é possível 
graças ao desenvolvimento de 
tecnologias de vigilância ento-
mológica, epidemiológica e es-
tratificação de risco.  O moni-
toramento feito de forma ativa 
e sistemática tem garantido à 
Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) condições para detectar 
a ocorrência de surtos, controlar 
epidemias em curso, promover 
ações para controle vetorial com 
baixo custo operacional e moni-
torar a transmissão de doenças 
pelo Aedes aegypti, como den-
gue, zika e chikungunya.

Pioneiro no Brasil, o siste-
ma de ovitrampa foi desenvol-
vido em uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal e a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um depósito escu-
ro com uma palheta de fibra 
de madeira e a armadilha é al-
tamente específica para a es-
pécie do mosquito, atraindo as 
fêmeas do Aedes aegypti para 
depositarem os ovos naquele 
depósito. Com esse sistema, é 

possível estimar a quantidade 
de insetos em uma área.

AÇÕES. As ações para contro-
le têm como principal atividade 
as visitas realizadas pelos agen-
tes de combate às endemias nos 
imóveis da cidade, e é por meio 
dessa atividade que o CCZ pro-
move ações de orientações à po-
pulação. 

Tecnologia detecta circulação do Aedes aegypti em Natal

O Rio Grande do Norte vive 
dias de Covid-19 contro-
lada, mas agora o proble-

ma é outro. O estado está em si-
tuação de epidemia de dengue. O 
decreto que oficializa a situação 
de emergência em níveis gover-
namentais foi publicado no Diá-
rio Oficial desta sexta-feira 20. A 
situação se dá pela recente subi-
da exponencial de casos, consta-
tada pelos boletins epidemioló-
gicos da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap).

O decreto da situação de 
emergência facilita as ações con-
juntas entre os entes e, principal-
mente, visa agilizar o acesso a in-
sumos, como testes, larvicidas e 
inseticidas, vitais para a estratégia 
de combate à dengue. A medida 
foi debatida em reunião na quin-
ta 19, com a presença de prefei-
tos, representantes do Ministério 
Público e de diversos órgãos do 
Governo

“O Estado reconhece a situa-
ção de crise sanitária declarando 
uma emergência. Convocamos 
todos para que as medidas de en-
frentamento a essa epidemia se-
jam eficazes. Um dos pontos do 
decreto é a criação de um comitê 

para que juntos possamos orien-
tar os municípios para a adoção 
do plano de contingenciamen-
to elaborado pela Sesap”, afirma 
Raimundo Alves, secretário-che-
fe do Gabinete Civil.

Até o dia 7 de maio, o estado 
registrou 11.427 casos prováveis 
da doença. Para a promotora de 
Justiça Raquel Ataíde o momento 
é de união. “Quando se trata das 
arboviroses não há como a Sesap 
sozinha adotar as medidas para a 
sociedade. É de suma importân-
cia que aconteça a parceria entre 
as secretarias para maior agilida-

de. E estamos aqui para apoiar”, 
ressalta .

A Sesap reforça a necessidade 
de ampliação dos cuidados com 
a proliferação do Aedes aegypti, 
como manter os quintais livres 
de possíveis criadouros do mos-
quito, limpar vasilhas e reservató-
rios de água de seus animais, não 
colocar lixo em terrenos baldios, 
manter caixas d´água sempre 
tampadas e cuidar de qualquer 
local que possa acumular água 
parada. É importante receber a 
visita do agente de endemias e 
esclarecer dúvidas.
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Representantes de motoris-
tas por aplicativo e traba-
lhadores do segmento es-

tiveram reunidos, nesta quinta-
-feira 19, na sede da Fecomércio 
RN, para a apresentação da pes-
quisa elaborada pela entidade, 
que mapeou o perfil dos usuá-
rios de transporte por aplicativo 
em Natal. A iniciativa está inse-
rida no projeto Ecossistemas de 
Competitividade e Inovação em 
Comércio e Serviços (ECICS) da 
entidade. 

No final de 2021, os motoris-
tas por aplicativo procuraram a 
instituição para relatar as dificul-
dades e necessidades do setor. 
Na ocasião, foi solicitado uma 
análise de como o Sistema Co-
mércio poderia auxiliar nessas 
demandas e como elas podem 
impactar, de forma positiva, no 
desenvolvimento da atividade 
na capital potiguar. 

“Acionamos a nossa Diretoria 
de Inovação e Competitividade 
para atender aos pleitos da ca-
tegoria e abrir diálogo com esse 
importante segmento. A ativida-
de dos motoristas por aplicativo 
está cada vez mais presente na 
vida das pessoas, por isso, a pes-
quisa que entregamos hoje traz 
insumos importantes para que 
o setor entenda cada vez melhor 
o seu público e possa pensar no-
vas estratégias”, frisou o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-

celo Queiroz. 
A pesquisa ouviu 605 usuá-

rios de transporte por aplicati-
vos, residentes em Natal, no mês 
de março. O estudo teve como 
objetivo identificar os hábitos de 
consumo, aplicativos mais utili-
zados, frequências de uso, gas-
tos, e principais problemas en-
frentados na utilização do servi-
ço. A margem de erro atingido da 
pesquisa é de 3% com intervalo 
de confiança de 95% 

Em média, 80% dos natalen-
ses já usaram, pelo menos uma 
vez, os serviços de transporte 
por aplicativos. 

Dentro do universo de pesso-
as ouvidas, cerca de 42,31% afir-
maram que utilizam o serviço 
para lazer, enquanto 21,16% dos 
usuários acionam o transpor-
te por aplicativo para trabalho. 
Perguntados sobre a frequência, 
27,27% das pessoas disseram 
que usam o serviço de duas a 
seis vezes por semana, já 19,83% 
dos entrevistados usam apenas 
uma vez a cada semana. 

Para 27,93% dos usuários, a 
principal motivação para utili-
zar o transporte por aplicativo 
é a economia de tempo. Em se-
gundo lugar aparece facilidade e 
conforto com 26,12%. Seguran-
ça e preço representam 15,54% e 
13,72%, respectivamente. A pes-
quisa da Fecomércio RN tam-
bém constatou que 42,15% dos 

usuários avaliam positivamen-
te o serviço de uma forma geral, 
com notas entre 9 e 10.      

Dentre os principais proble-
mas relatados pelos entrevista-
dos na pesquisa estão cancela-
mento (62,91%), espera (48,55%) 
e preço (18%). 

O diretor de Inovação e 
Competitividade da Fecomér-
cio RN, Luciano Kleiber, que 
apresentou a primeira fase do 
trabalho, destacou que o estudo 
mostra a relevância do segmen-
to para a economia potiguar.  
“Estamos tratando de um setor 
que emprega muitas pessoas e, 
portanto, complexo. Nós tam-
bém estamos junto aos moto-
ristas de aplicativos trabalhan-
do na articulação de ajustes pa-
ra a melhoria no projeto que re-
gulamenta a atividade”, pontua 
Kleiber. 

Para os próximos passos, a 
Fecomércio RN prevê a elabora-
ção de um novo levantamento 
para calcular as cifras que o seg-
mento de transporte por aplica-
tivos movimenta na economia 
potiguar  

O representante dos motoris-
tas, Humberto Floriano, agrade-
ceu a disponibilidade da Federa-
ção para elaboração da pesqui-
sa. “Esse é apenas um primeiro 
passo na construção dessa par-
ceria que, certamente, ajudará 
nossa atividade”, concluiu. 

Usuário de transporte 
por aplicativos em Natal 
quer poupar tempo
Pesquisa foi feita pela Fecomércio RN e apontou outros fatores

Para 27,93% dos usuários, a principal motivação para utilizar o transporte por aplicativo é a economia de tempo

EDERSON NUNES
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ESF >> Médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
de Natal resolveram intensificar o movimento de luta 
pela implementação da gratificação de urgência e 
emergência  (GEAUE).  A categoria  realiza 
paralisação dos atendimentos nas unidades de 
saúde dias 24 e 26 de maio. A gratificação de urgência 
e emergência (GEAUE) já foi aprovada pelo Prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, em fevereiro deste ano, após meses de 
luta da categoria, mas até o momento o projeto tem 
tramitado entre as secretarias, retardando o processo de 
votação na câmara dos vereadores.

LIVE >> No mês de combate ao tabagismo, o Sindicato 
dos Médicos do RN realiza palestra sobre o uso do cigarro 
eletrônico e seus malefícios, no auditório da entidade, 
com transmissão ao vivo através do Youtube. A palestra 
será realizada no dia 26 de maio, às 19h, com a 
médica Suzianne Ruth Hosanah Lima, Presidente 
da Associação de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Rio 
Grande do Norte. A transmissão pode ser acompanhada 
através do canal youtube.com/sinmedrn.

semanal
informativo

A N O S

RN

HORA DA LEITURA >> ‘‘Aparatos ideológicos’’ - 
Artigo de Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed RN. 
Leia completo em www.sinmedrn.org.br

JORNADA DE ANESTESIOLOGIA >> Acontecem 
nos dias 4,5 e 6 de agosto a XXVI Jornada Norte Nordeste 
de Anestesiologia, XVI Jornada de Anestesiologia de 
Mossoró – JAM, e o 104º Sábado de Raquianestesia, no 
Hotel Thermas, em Mossoró. As inscrições para as 
atividades científicas podem ser realizadas até o dia 15 de 
julho, com envios de trabalhos através do e-mail 
jam2022@camossoro.com.br. O regulamento de 
envio do trabalho está disponível no endereço: 
camossoro.com.br/regulamento

ALERTA DE GOLPE >> Golpistas estão utilizando o 
número (84) 98148-0293 para entrar em contato com 
os médicos informando sobre suposta liberação de 
crédi to .  Trata-se de um golpe!  Não faça 
transferência de nenhum valor solicitado e 
BLOQUEI o número.

FÓRUM >> O presidente do Sinmed-RN, Geraldo 
Ferreira, participou  na quarta-feira (18), em Assunção, 
no Paraguai, do XIII Fórum Iberoamericano de 
Entidades Médicas. O encontro abordou vários temas 
importantes relacionados à saúde, como a situação dos 
serviços públicos de saúde, telemedicina, medicamentos, 
vacina, formação médica. Geraldo Ferreira ministrou a 
palestra “Cooperativismo Médico”, apresentou as 
ações e conquistas do Sinmed-RN, e homenageou o Dr. 
Márcio Costa Bichara, diretor da Federação Nacional dos 
Médicos (FENAM), que faleceu em novembro de 2021, 
em decorrência de complicações da Covid-19. Assista no 
nosso canal no YouTube. 

QUALIDADE DE VIDA: Nossos associados podem 
agendar atendimento psicológico, nutricional e com 
educador físico: 3222-0028 ou 99934-9642.
Psicóloga: segunda e sexta das 10h às 14h;
Nutricionista: terça e quinta, das 10h às 14h;
Educador Físico: terça e quinta, das 10h às 14h.
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Câmara Munici-
pal entregou na 
última quinta-

-feira, em sessão espe-
cial bastante prestigia-
da, a comenda “Mau-
rílio Pinto”, entregue a 
policiais militares de 
várias patentes e a jor-
nalistas e repórteres 
que apresentam programas com notícias e debate sobre segu-
rança pública. Destaque para o vereador Preto Aquino, que ho-
menageou os repórteres Sérgio Costa e Cyro Robson. O verea-
dor Nivaldo Bacurau homenageou com a referida comenda este 
jornalista, comunicador e apresentador de rádio e TV Luiz Almir. 
Fomos muito aplaudidos, tiramos muitas fotos com amigos e 
amigas da Zona Norte, Bom Pastor, Cidade da Esperança, Quin-
tas, Nova Parnamirim e Alecrim. Não pude esconder a emoção e 
a lembrança de uma casa onde trabalhei por 16 anos, defenden-
do Natal e principalmente nossa família Zona Norte. A cerimô-
nia teve a presença dos meus filhos Luiz Alberto e Luiz Augusto e 
o do neto Arthurzinho.

DIVULGAÇÃO ANIVERSÁRIO. Na próxima 
quinta-feira, dia 26, um dia de 
saudades e de alegria. Saudades 
por ser o aniversário da minha 
mãe Dona Nelise, que Deus le-
vou. E alegria pelo aniversário 
do meu netinho Luiz Henry.

REDINHA. Muito espera-
da a reforma do novo merca-
do da Redinha, clube, deck e a 
nova estrada que dará acesso à 
praia da Redinha. Até o presen-
te momento dispomos apenas 
de uma rua. Ontem estive visi-
tando as obras tanto do merca-
do como também da nova rua 
que dará acesso.

ESTACIONAMENTO. A STTU 
avisa que, a partir de 1º de ju-
nho, não é mais permitido o es-
tacionamento ao lado de pra-
ças, canteiros e jardins. Isto foi 
permitido no período da pan-
demia da Covid-19.

COMENDA

Com Covid em baixa, RN decreta 
emergência por casos de dengue
Com alta de casos, Sesap reforça a necessidade de ampliação dos cuidados com a proliferação do Aedes aegypti

FIOCRUZ

Estado registrou, até 7 de maio, mais de 11 mil casos prováveis de dengue

BAFÔMETRO. O Supremo Tri-
bunal Federal decidiu que mo-
toristas que se negarem a fazer o 
teste de bafômetro, exame clíni-
co, perícia ou qualquer procedi-
mento que permite identificar o 
uso de álcool ou outras substân-
cias, cometem erros gravíssimos, 
com multa de R$ 2.934,70, perda 
do direito de dirigir por um ano, 
recolhimento da habilitação e re-
tenção do veículo. Todo cuidado 
é pouco.

EDUCAÇÃO. O Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação (Sin-
te) vai pedir ao Ministério Publico 
ajuda para que a Prefeitura devol-
va as diárias cortadas do salário 
dos professores que fizeram greve 
no mês passado. A categoria acha 
que, com a ajuda do MP, a Prefei-
tura poderá reverter a situação.

CÂMARA DE NATAL. Vereado-
res da Câmara Municipal de Na-

tal aprovam a realização de con-
curso público ainda este ano, 
para suprir número de aposen-
tados e pessoas falecidas. A pre-
visão do concurso é para setem-
bro. A Câmara também autoriza 
que a Guarda Municipal pode 
usar drones para melhorar a fis-
calização.

OPOSIÇÃO A FÁTIMA. Os depu-
tados estaduais José Dias, Tomba  
Farias e Gustavo Carvalho dizem 
não acreditar que a composição di-
vulgada pelos governistas vá, de fa-
to, dar certo. Vamos acompanhar!

CASAMENTO DE LULA. Apro-
veitando uma ida a São Paulo, en-
tre quarta e quinta-feira, a gover-
nadora Fátima Bezerra participou 
do casamento do ex-presidente 
Lula. Parlamentares de oposição 
questionam o uso de recursos pú-
blicos para um evento particular. 
Vamos ver em quê vai dar isso.

Natal consegue antecipar, 
em até uma semana, ações de 
controle, combate e prevenção 
de arboviroses. Isso é possível 
graças ao desenvolvimento de 
tecnologias de vigilância ento-
mológica, epidemiológica e es-
tratificação de risco.  O moni-
toramento feito de forma ativa 
e sistemática tem garantido à 
Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) condições para detectar 
a ocorrência de surtos, controlar 
epidemias em curso, promover 
ações para controle vetorial com 
baixo custo operacional e moni-
torar a transmissão de doenças 
pelo Aedes aegypti, como den-
gue, zika e chikungunya.

Pioneiro no Brasil, o siste-
ma de ovitrampa foi desenvol-
vido em uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal e a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um depósito escu-
ro com uma palheta de fibra 
de madeira e a armadilha é al-
tamente específica para a es-
pécie do mosquito, atraindo as 
fêmeas do Aedes aegypti para 
depositarem os ovos naquele 
depósito. Com esse sistema, é 

possível estimar a quantidade 
de insetos em uma área.

AÇÕES. As ações para contro-
le têm como principal atividade 
as visitas realizadas pelos agen-
tes de combate às endemias nos 
imóveis da cidade, e é por meio 
dessa atividade que o CCZ pro-
move ações de orientações à po-
pulação. 

Tecnologia detecta circulação do Aedes aegypti em Natal

O Rio Grande do Norte vive 
dias de Covid-19 contro-
lada, mas agora o proble-

ma é outro. O estado está em si-
tuação de epidemia de dengue. O 
decreto que oficializa a situação 
de emergência em níveis gover-
namentais foi publicado no Diá-
rio Oficial desta sexta-feira 20. A 
situação se dá pela recente subi-
da exponencial de casos, consta-
tada pelos boletins epidemioló-
gicos da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap).

O decreto da situação de 
emergência facilita as ações con-
juntas entre os entes e, principal-
mente, visa agilizar o acesso a in-
sumos, como testes, larvicidas e 
inseticidas, vitais para a estratégia 
de combate à dengue. A medida 
foi debatida em reunião na quin-
ta 19, com a presença de prefei-
tos, representantes do Ministério 
Público e de diversos órgãos do 
Governo

“O Estado reconhece a situa-
ção de crise sanitária declarando 
uma emergência. Convocamos 
todos para que as medidas de en-
frentamento a essa epidemia se-
jam eficazes. Um dos pontos do 
decreto é a criação de um comitê 

para que juntos possamos orien-
tar os municípios para a adoção 
do plano de contingenciamen-
to elaborado pela Sesap”, afirma 
Raimundo Alves, secretário-che-
fe do Gabinete Civil.

Até o dia 7 de maio, o estado 
registrou 11.427 casos prováveis 
da doença. Para a promotora de 
Justiça Raquel Ataíde o momento 
é de união. “Quando se trata das 
arboviroses não há como a Sesap 
sozinha adotar as medidas para a 
sociedade. É de suma importân-
cia que aconteça a parceria entre 
as secretarias para maior agilida-

de. E estamos aqui para apoiar”, 
ressalta .

A Sesap reforça a necessidade 
de ampliação dos cuidados com 
a proliferação do Aedes aegypti, 
como manter os quintais livres 
de possíveis criadouros do mos-
quito, limpar vasilhas e reservató-
rios de água de seus animais, não 
colocar lixo em terrenos baldios, 
manter caixas d´água sempre 
tampadas e cuidar de qualquer 
local que possa acumular água 
parada. É importante receber a 
visita do agente de endemias e 
esclarecer dúvidas.
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Representantes de motoris-
tas por aplicativo e traba-
lhadores do segmento es-

tiveram reunidos, nesta quinta-
-feira 19, na sede da Fecomércio 
RN, para a apresentação da pes-
quisa elaborada pela entidade, 
que mapeou o perfil dos usuá-
rios de transporte por aplicativo 
em Natal. A iniciativa está inse-
rida no projeto Ecossistemas de 
Competitividade e Inovação em 
Comércio e Serviços (ECICS) da 
entidade. 

No final de 2021, os motoris-
tas por aplicativo procuraram a 
instituição para relatar as dificul-
dades e necessidades do setor. 
Na ocasião, foi solicitado uma 
análise de como o Sistema Co-
mércio poderia auxiliar nessas 
demandas e como elas podem 
impactar, de forma positiva, no 
desenvolvimento da atividade 
na capital potiguar. 

“Acionamos a nossa Diretoria 
de Inovação e Competitividade 
para atender aos pleitos da ca-
tegoria e abrir diálogo com esse 
importante segmento. A ativida-
de dos motoristas por aplicativo 
está cada vez mais presente na 
vida das pessoas, por isso, a pes-
quisa que entregamos hoje traz 
insumos importantes para que 
o setor entenda cada vez melhor 
o seu público e possa pensar no-
vas estratégias”, frisou o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-

celo Queiroz. 
A pesquisa ouviu 605 usuá-

rios de transporte por aplicati-
vos, residentes em Natal, no mês 
de março. O estudo teve como 
objetivo identificar os hábitos de 
consumo, aplicativos mais utili-
zados, frequências de uso, gas-
tos, e principais problemas en-
frentados na utilização do servi-
ço. A margem de erro atingido da 
pesquisa é de 3% com intervalo 
de confiança de 95% 

Em média, 80% dos natalen-
ses já usaram, pelo menos uma 
vez, os serviços de transporte 
por aplicativos. 

Dentro do universo de pesso-
as ouvidas, cerca de 42,31% afir-
maram que utilizam o serviço 
para lazer, enquanto 21,16% dos 
usuários acionam o transpor-
te por aplicativo para trabalho. 
Perguntados sobre a frequência, 
27,27% das pessoas disseram 
que usam o serviço de duas a 
seis vezes por semana, já 19,83% 
dos entrevistados usam apenas 
uma vez a cada semana. 

Para 27,93% dos usuários, a 
principal motivação para utili-
zar o transporte por aplicativo 
é a economia de tempo. Em se-
gundo lugar aparece facilidade e 
conforto com 26,12%. Seguran-
ça e preço representam 15,54% e 
13,72%, respectivamente. A pes-
quisa da Fecomércio RN tam-
bém constatou que 42,15% dos 

usuários avaliam positivamen-
te o serviço de uma forma geral, 
com notas entre 9 e 10.      

Dentre os principais proble-
mas relatados pelos entrevista-
dos na pesquisa estão cancela-
mento (62,91%), espera (48,55%) 
e preço (18%). 

O diretor de Inovação e 
Competitividade da Fecomér-
cio RN, Luciano Kleiber, que 
apresentou a primeira fase do 
trabalho, destacou que o estudo 
mostra a relevância do segmen-
to para a economia potiguar.  
“Estamos tratando de um setor 
que emprega muitas pessoas e, 
portanto, complexo. Nós tam-
bém estamos junto aos moto-
ristas de aplicativos trabalhan-
do na articulação de ajustes pa-
ra a melhoria no projeto que re-
gulamenta a atividade”, pontua 
Kleiber. 

Para os próximos passos, a 
Fecomércio RN prevê a elabora-
ção de um novo levantamento 
para calcular as cifras que o seg-
mento de transporte por aplica-
tivos movimenta na economia 
potiguar  

O representante dos motoris-
tas, Humberto Floriano, agrade-
ceu a disponibilidade da Federa-
ção para elaboração da pesqui-
sa. “Esse é apenas um primeiro 
passo na construção dessa par-
ceria que, certamente, ajudará 
nossa atividade”, concluiu. 

Usuário de transporte 
por aplicativos em Natal 
quer poupar tempo
Pesquisa foi feita pela Fecomércio RN e apontou outros fatores

Para 27,93% dos usuários, a principal motivação para utilizar o transporte por aplicativo é a economia de tempo

EDERSON NUNES

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

ESF >> Médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
de Natal resolveram intensificar o movimento de luta 
pela implementação da gratificação de urgência e 
emergência  (GEAUE).  A categoria  realiza 
paralisação dos atendimentos nas unidades de 
saúde dias 24 e 26 de maio. A gratificação de urgência 
e emergência (GEAUE) já foi aprovada pelo Prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, em fevereiro deste ano, após meses de 
luta da categoria, mas até o momento o projeto tem 
tramitado entre as secretarias, retardando o processo de 
votação na câmara dos vereadores.

LIVE >> No mês de combate ao tabagismo, o Sindicato 
dos Médicos do RN realiza palestra sobre o uso do cigarro 
eletrônico e seus malefícios, no auditório da entidade, 
com transmissão ao vivo através do Youtube. A palestra 
será realizada no dia 26 de maio, às 19h, com a 
médica Suzianne Ruth Hosanah Lima, Presidente 
da Associação de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Rio 
Grande do Norte. A transmissão pode ser acompanhada 
através do canal youtube.com/sinmedrn.

semanal
informativo

A N O S

RN

HORA DA LEITURA >> ‘‘Aparatos ideológicos’’ - 
Artigo de Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed RN. 
Leia completo em www.sinmedrn.org.br

JORNADA DE ANESTESIOLOGIA >> Acontecem 
nos dias 4,5 e 6 de agosto a XXVI Jornada Norte Nordeste 
de Anestesiologia, XVI Jornada de Anestesiologia de 
Mossoró – JAM, e o 104º Sábado de Raquianestesia, no 
Hotel Thermas, em Mossoró. As inscrições para as 
atividades científicas podem ser realizadas até o dia 15 de 
julho, com envios de trabalhos através do e-mail 
jam2022@camossoro.com.br. O regulamento de 
envio do trabalho está disponível no endereço: 
camossoro.com.br/regulamento

ALERTA DE GOLPE >> Golpistas estão utilizando o 
número (84) 98148-0293 para entrar em contato com 
os médicos informando sobre suposta liberação de 
crédi to .  Trata-se de um golpe!  Não faça 
transferência de nenhum valor solicitado e 
BLOQUEI o número.

FÓRUM >> O presidente do Sinmed-RN, Geraldo 
Ferreira, participou  na quarta-feira (18), em Assunção, 
no Paraguai, do XIII Fórum Iberoamericano de 
Entidades Médicas. O encontro abordou vários temas 
importantes relacionados à saúde, como a situação dos 
serviços públicos de saúde, telemedicina, medicamentos, 
vacina, formação médica. Geraldo Ferreira ministrou a 
palestra “Cooperativismo Médico”, apresentou as 
ações e conquistas do Sinmed-RN, e homenageou o Dr. 
Márcio Costa Bichara, diretor da Federação Nacional dos 
Médicos (FENAM), que faleceu em novembro de 2021, 
em decorrência de complicações da Covid-19. Assista no 
nosso canal no YouTube. 

QUALIDADE DE VIDA: Nossos associados podem 
agendar atendimento psicológico, nutricional e com 
educador físico: 3222-0028 ou 99934-9642.
Psicóloga: segunda e sexta das 10h às 14h;
Nutricionista: terça e quinta, das 10h às 14h;
Educador Físico: terça e quinta, das 10h às 14h.



A Prefeitura de Parnamirim, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 

(Semas), realizou nesta semana, 
na Universidade Potiguar (UNP), 
uma capacitação através do Nú-
cleo de Averiguação e Monitora-
mento das Denúncias de Violên-
cia, com o objetivo de promover 
orientações à rede sobre a sensibi-
lização no atendimento às crian-
ças e adolescentes vítimas de abu-
so ou exploração sexual.

A capacitação faz parte do 
conjunto de ações elaboradas pa-
ra o Maio Laranja, mês de comba-
te ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Participa-
ram da capacitação coordenado-
res e técnicos da rede socioassis-
tencial de Parnamirim. 

A coordenadora do Núcleo de 
Averiguação e Monitoramento das 
Denúncias de Violência, Erica Lu-
ciana, explica a importância da ca-

pacitação.
“O foco da nossa capacitação 

foi a questão do acolhimento e da 
rede de atendimento, através da 
sua articulação no momento em 
que o profissional se depara com 
a situação de abuso ou explora-
ção da criança e do adolescente. 
Na capacitação, trouxemos um 
olhar mais voltado para a vítima, 
não apenas para a questão da de-
núncia e jurídica, focando no aco-
lhimento da vítima, da família e 
orientando”, disse. 
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Concurso: Prefeitura de Macaíba 
publica novo edital com 597 vagas
Inscrições começam no dia 30 de maio e vão até 7 de julho. Há vagas para níveis médio e superior

O edital atualizado refe-
rente ao Concurso Pú-
blico para preenchi-

mento de vagas do quadro 
permanente de servidores da 
Prefeitura de Macaíba foi pu-
blicado no Diário Oficial Ele-
trônico do Município, assim 
como no site da Consulplan, 
empresa contratada para orga-
nização e realização do certa-
me. No total, são ofertadas 597 
vagas para cargos dos níveis 
médio e superior.

As inscrições começam no 
próximo dia 30 de maio e se 
encerram no dia 7 de julho do 
corrente ano. As taxas de ins-
crição são, respectivamente, 
R$ 85 para nível médio e R$ 
105 para nível superior, mes-
mos valores do edital anterior. 
Quem já está inscrito no con-
curso, pagou sua taxa anterior-
mente, porém não deseja mais 
continuar, pode solicitar a de-
volução entre 30 de maio e 14 

de junho.
Quem deseja editar seus da-

dos, como, por exemplo, mu-
dar de cargo, também deverá 
solicitar devolução de taxa, fa-
zer uma nova inscrição e pagar 
uma nova taxa conforme os va-
lores mencionados a depender 

do cargo. Quem já realizou sua 
inscrição, pagou a taxa e não 
quer editar dados já está auto-
maticamente inscrito, não ne-
cessitando fazer nenhum tipo 
de atualização.

O atual edital traz novida-
des como a adesão às políticas 

afirmativas como cotas para 
negros e indígenas, a criação 
do cargo de bibliotecário, a 
atualização salarial para o car-
go de fiscal tributário, a reade-
quação de vagas em diversos 
outros cargos que se fizeram 
necessárias diante da deman-

da atual, já que a antiga confi-
guração tinha como base o ano 
de 2018, quando o concurso foi 
então suspenso e, posterior-
mente, anulado por recomen-
dação do Ministério Público, 
para que fossem realizadas as 
devidas adequações.

Outro edital foi lançado no fi-
nal de 2019, com provas agenda-
das para o início de 2020, mas as 
provas não foram realizadas por 
causa da pandemia de Covid-19. 
Em 2021, novamente a questão 
pandêmica e entraves burocrá-
ticos, como a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, adiaram nova-
mente a realização do certame.

As novas datas previstas pa-
ra a aplicação das provas agora 
são 7 de agosto (cargos de nível 
médio) e 14 de agosto (cargos 
de nível superior). Essas provas 
serão aplicadas em locais situ-
ados em Macaíba, Natal e ou-
tras cidades da Grande Natal a 
serem informados no edital. 

Concurso seria realizado em 2020, mas foi adiado em razão da pandemia de Covid-19. Agora, está sendo retomado

Educação infantil Parnamirim

UEI do Vingt Rosado, em Mossoró,
será entregue na próxima segunda

Semas realiza capacitação 
sobre atendimento às 
crianças e adolescentes 
vítimas de abusoA Unidade de Educação 

Infantil (UEI) Proinfân-
cia Alice Dias da Silva, 

instalada no bairro Vingt Rosa-
do, será entregue à sociedade 
de Mossoró na próxima segun-
da-feira 23, às 16h, agora em 
plenas condições de receber as 
mais de 250 crianças matricu-
ladas, professores, servidores e 
toda a comunidade escolar.

A entrega acontece após a 
UEI passar por um amplo ser-
viço de manutenção. Uma ver-
dadeira reforma precisou ser 
feita no prédio, devido às con-
dições em que ele foi encontra-
do. No ano passado, a Prefeitura 
de Mossoró constatou, durante 
vistoria, problemas graves nas 
instalações hidráulicas. Os téc-
nicos colocaram água no reser-
vatório, abriram as válvulas e o 
líquido desapareceu em poucos 
minutos. A água não chegava 
na maior parte da UEI e em al-
gumas torneiras elas jorrava pe-
lo revestimento cerâmico, por 
exemplo.

Os serviços de manutenção, 

executados pela Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura, Meio 
Ambiente, Urbanismo e Servi-
ços Urbanos (SEIMURB), con-
templaram melhorias nas ins-
talações elétrica e hidráulica da 
unidade, no piso, retelhamento, 
serviços nos banheiros, subs-
tituição de portas e janelas, re-
cuperação do castelo d’água, 
reposição de luminárias, entre 
outras.

Além dos serviços em in-
fraestrutura, a UEI Alice Dias 
da Silva também foi equipada, 
com fogão, bebedouros, birôs 

para professores, ventiladores e 
outros itens. “Essa construção 
atravessou vários anos e gestões. 
Agora, os serviços foram conclu-
ídos de fato, e entregaremos na 
segunda-feira, dia 23, a UEI Ali-
ce Dias da Silva em plenas con-
dições de funcionamento, com 
seu quadro de professores com-
pleto e ainda com uma novida-
de: a implantação de uma sala 
de recursos multifuncionais vol-
tada para o Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE)”, des-
tacou a secretária municipal de 
Educação, Hubeônia Alencar.

Ainda de acordo com a secre-
tária, a entrega de uma Unidade 
de Educação Infantil é sempre 
motivo de alegria, porque repre-
senta a consolidação de investi-
mentos direcionados para a for-
mação das crianças mossoroen-
ses. “Essa é uma das obras mais 
significativas para nós, porque 
estamos investindo na forma-
ção de crianças e investir na 
educação das crianças é investir 
no futuro da nossa sociedade”, 
concluiu Hubeônia Alencar. 

Quadro de professores está completo

Ação ocorreu na UNP Parnamirim

ALLAN PHABLO

EDEILSON MORAIS

ASCOM - ANA CARLA DANTAS - SEMAS
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

Kétully Edméia Chaves - Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, 

Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os 
terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido 
de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo requerente, JOSMAN DE SIQUEIRA COSTA, brasileiro, servidor 
público aposentado, portador da Cédula de identidade RG nº 65.241-2ªvia/ITEP/RN e inscrito no CPF/MF nº 
269.184.044-15, brasileiro, casado, residente e domiciliado residente e domiciliado no Povoado Lagoa Grande, nº 50, 
área rural, deste município de Macaíba/RN; tendo neste ato, na qualidade de ADVOGADA, JEANNY LEITE DE 
AMORIM, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RN sob o nº14.294, com endereço profissional na Rua das 
Andorinhas, nº 8024, Pitimbú, CEP: 59.067-390, na cidade de Natal/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 16 
anos;. O requerente é possuidor de 01 - UM IMÓVEL, situado na Av. Dr. Enock de Amorim Garcia,nº 50,  esquina com 
a Av. São Luiz , Lagoa Grande, zona de expansão urbana desta cidade de Macaíba/RN, com os seguintes limites, 
dimensões e área: ao NORTE: com Av. Dr. Enock de Amorim Garcia, medindo 223,00m; ao SUL:com Av. São Luiz, 
medindo 258,00m; ao LESTE: com terceiros, medindo, 42,40m + 27,45m + 45,40m e 82,85m ao OESTE:com Av. Dr 
Enock de Amorim Garcia, medindo 7,00m + 5,75m, perfazendo uma área de 19.046,19m2 de superfície;Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice V1(E240300.0000) (N9349413.00000), deste confrontando-se com Av. São Luiz, 
com distância de 258,00m, chega-se ao V2(E240071.1797) (N9349293.1809), deste confrontando-se com Av. Enock 
de Amorim Garcia e Av. São Luiz, com distância de 5,75m, chega-se ao V3(E240066.3760) (N9349296.3093), deste 
confrontando-se com Av. São Luiz, com distância de 258,00m, chega-se ao V2, confrontando-se com AV. São Luiz, 
com distância de 258,00m,chega-se ao V3, deste confrontando-se com Av. Enock de Amorim Garcia e Av. São Luiz, 
seguindo com distância 7,00m, chega-se ao V4(E240065.1875) (N93496303.2058), deste confrontando-se com Av. 
Enock de Amorim Garcia, com distância de 223,00m,chega-se ao vértice V5(E240190.0000) (N93499488.0000), deste 
confrontando-se com terceiros, com distância de 42,40m, chega-se ao vértice V6(E240190.9703) (N9349493.9958), 
deste confrontando-se com terceiros, com distância de 27,45m,chega-se ao vértice V7(E240227.0000) 
(N9349467.0000), chega-se ao vértice V8 (E240266.9825) (N9349488.9900),deste confrontando-se com terceiros, com 
distância de 82,85m, chega-se ao V1 (E240300.0000 e N9349413.0000), ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 
2000. Com inscrição municipal sob nº 1.0016.841.01.0273.0000.0e sequencial nº 20143133, com valor venal para o 
presente exercício de R$ 180.758,44 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos). A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal 
de grande circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  

 
Macaíba/RN, 19 de Abril de 2022. 

HILTON SALES CHAVES 
- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 

 
2x10,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
O LATICINIO DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ 05.795.637/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, LS - Licença Simplificada 
(2021-172511/TEC/LS-0500) com data de validade: 13/05/2028, para a atividade de beneficiamento de 
Leite, instalada em uma área de 2.000,00m², sendo 355,19m² construído para o setor produtivo. Localizada na 
rodovia BR 405 - KM 136, Sítio Corralim, Zona Rural, São Francisco do Oeste/RN. 
 

Guto Gracio Diogenes Freitas Chaves 
Proprietário 

 
 VENTOS DE SÃO RICARDO 

ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/ME nº 34.023.961/0001-33 - JUCERN/NIRE nº 2330004254-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de São Ricardo 
Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de São Ricardo 11 Energias 
Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Companhia com a 
subsequente incorporação do Acervo Cindido pela São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. (“Ricardo 
11”, “Operação” e “Protocolo e Justificação”, respectivamente). 2. Ratificar a nomeação e contratação da 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração dos Laudos 
de Avaliação. 3. Aprovar o laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da Companhia, a ser 
incorporado pela Ricardo 11, no âmbito da Operação, com base no balanço patrimonial da Companhia em 
31 de outubro de 2021. 4. A Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, incluindo a cisão parcial da 
Companhia, com a consequente redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, 
no montante de R$146.540,59, equivalente ao valor do Acervo Cindido, passando o capital social da 
Companhia de R$3.501.000,00 para R$3.354.459,41, sem alteração na quantidade de ações de emissão da 
Companhia, bem como a respectiva alteração e consolidação do estatuto social da Companhia para refletir 
o novo capital social. 5. A autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, 
de todas as medidas necessárias à consumação da Operação, incluindo a ratificação de todos e quaisquer 
atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas 
nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 31/01/2022. Mesa: Denis 
Scarpato - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME  
nº 34.023.961/0001-33. JUCERN/NIRE nº 23.300.042.54. Registrada sob o nº 20220149542 em 18/03/2022, 
por Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – 
AFURN 

 
ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA 
 
       O Presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – AFURN, com 
base nos Artigos 41 e 42 de seu Estatuto em vigor, vem, através deste, convocar Assembléia Geral para o dia 12 de 
maio de 2022, às 9:30 horas, na Sede Administrativa da AFURN, para escolha da Comissão Eleitoral encarregada 
de coordenar o processo eleitoral para eleição de sua diretoria executiva para o triênio 2022-2025. 
       A eleição será realizada no dia 21 de junho de 2022 e as inscrições de chapas deverão ser realizadas no 
período de 23 de maio a 02 de junho de 2022. 
 

Natal/RN, 21 de maio de 2022. 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente da AFURN 

 
2x4 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 

Girlene Borges De Almeida Martins, CNPJ nº 36.273.203/0001-07, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação (LRO), com prazo de validade até 18/04/2024, em favor do empreendimento 
com atividade de unidade de fabricação de pães e bolos, localizado na Rua Leonel Assunção, Nº 142, 
Centro, Município de Caiçara do Norte/RN. 
 

Girlene Borges De Almeida Martins 
Proprietária 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022–
Objeto: Aquisição de nobreaks para o laboratório de sustentabilidade ambiental do Instituto 
Senai de Inovação em Energias Renováveis - ISI-ER. Abertura dia 31/05/2022, às 09h30min, na 
sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido através do e-mail: 
licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 3204.6218/6279. Natal (RN), 20 de maio de 2022.

Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
PROCESSO Nº 214.008/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 
011/2022, com o objetivo de registro de preços para aquisição futura e parcelada de 
fogos de artifícios para realização de shows pirotécnicos em eventos no 
município de Serra Caiada/RN, de acordo com as informações contidas no Termo de 
Referência-Anexo I. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação de 
habilitação poderão ser entregues até o dia 07 de junho de 2022 a partir das 09:00 
horas. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão 
prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, em 20 de maio de 2022
João Maria Andrade Furtado Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO Nº 516.001/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para pavimentação de 
trechos em diversas ruas no centro do município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 915549/2021/MDR/CAIXA. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta serão entregues até as 09h00min do dia 08 de junho de 2022, na Sala da CPL na sede 
da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 07 de junho de 2022. O edital e seus anexos 
estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e 
pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 20 de maio de 2022
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 

AVISO DE LICITAÇÃO

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 176/2022 -102 GO–ACORDO 
MARCO - Processo SEI nº 00210066.001651/2021-38, destinado a  AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DA MULHER 
EM MOSSORÓ no dia 02 de junho de 2022, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através 
do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 938792. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do 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 dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal/RN, 25 de Maio de 2022
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

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

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

CNPJ 08.060.899/0001-40

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
2017-105814/TEC/LS-0010 válida até 19/07/2022 para extração de areia em uma área de 2,90 (há), com 
volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na Fazenda Barra da Cruz, Zona Rural de Angicos-RN. 
 

Mário Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 2017-105814/TEC/LS-0010 válida até 19/07/2022 para extração de areia em 
uma área de 2,90 (há), com volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na Fazenda Barra da Cruz, Zona 
Rural de Angicos-RN. 

Mário Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário 

 

Presidente da 
Ucrânia propõe 
acordo para 
Rússia pagar 
indenização

O presidente ucraniano, 
Volodmir Zelenski, pro-
pôs nesta sexta-feira 20 

um acordo formal com os alia-
dos do país para garantir uma 
indenização da Rússia pelos 
danos que as forças de Mos-
cou vêm causando na Ucrânia 
durante a guerra.

Zelenski, que diz que a 
Rússia está tentando destruir 
o máximo possível da infra-
estrutura da Ucrânia, afirmou 
que tal acordo mostraria às na-
ções que planejam atos agres-
sivos que teriam que pagar por 
suas ações.

“Convidamos os países 
parceiros a assinar um acordo 
multilateral e criar um meca-
nismo que garanta que todos 
que sofreram com as ações 
russas possam receber com-
pensação por todas as perdas 
sofridas”, disse ele em um dis-
curso em vídeo.

Segundo Zelenski, sob tal 
acordo, os recursos e proprie-
dades russas nas nações signa-
tárias seriam confiscados. Eles 
seriam então direcionados pa-
ra um fundo de compensação 
especial.

“Isso seria justo. E a Rús-
sia sentirá o peso de cada 
míssil, cada bomba, cada 
projétil que disparou contra 
nós”, declarou.

O Canadá disse no mês 
passado que mudaria sua lei 
de sanções para permitir que 
ativos estrangeiros apreendi-
dos e sancionados sejam re-
distribuídos como compensa-
ção às vítimas ou para ajudar 
na reconstrução de um Estado 
estrangeiro vítima de guerra. 

Presidente Volodmir Zelenski

REPRODUÇÃO



A Prefeitura de Parnamirim, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 

(Semas), realizou nesta semana, 
na Universidade Potiguar (UNP), 
uma capacitação através do Nú-
cleo de Averiguação e Monitora-
mento das Denúncias de Violên-
cia, com o objetivo de promover 
orientações à rede sobre a sensibi-
lização no atendimento às crian-
ças e adolescentes vítimas de abu-
so ou exploração sexual.

A capacitação faz parte do 
conjunto de ações elaboradas pa-
ra o Maio Laranja, mês de comba-
te ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Participa-
ram da capacitação coordenado-
res e técnicos da rede socioassis-
tencial de Parnamirim. 

A coordenadora do Núcleo de 
Averiguação e Monitoramento das 
Denúncias de Violência, Erica Lu-
ciana, explica a importância da ca-

pacitação.
“O foco da nossa capacitação 

foi a questão do acolhimento e da 
rede de atendimento, através da 
sua articulação no momento em 
que o profissional se depara com 
a situação de abuso ou explora-
ção da criança e do adolescente. 
Na capacitação, trouxemos um 
olhar mais voltado para a vítima, 
não apenas para a questão da de-
núncia e jurídica, focando no aco-
lhimento da vítima, da família e 
orientando”, disse. 

• Sábado e domingo, 21 e 22 de maio de 202214 Geral

Concurso: Prefeitura de Macaíba 
publica novo edital com 597 vagas
Inscrições começam no dia 30 de maio e vão até 7 de julho. Há vagas para níveis médio e superior

O edital atualizado refe-
rente ao Concurso Pú-
blico para preenchi-

mento de vagas do quadro 
permanente de servidores da 
Prefeitura de Macaíba foi pu-
blicado no Diário Oficial Ele-
trônico do Município, assim 
como no site da Consulplan, 
empresa contratada para orga-
nização e realização do certa-
me. No total, são ofertadas 597 
vagas para cargos dos níveis 
médio e superior.

As inscrições começam no 
próximo dia 30 de maio e se 
encerram no dia 7 de julho do 
corrente ano. As taxas de ins-
crição são, respectivamente, 
R$ 85 para nível médio e R$ 
105 para nível superior, mes-
mos valores do edital anterior. 
Quem já está inscrito no con-
curso, pagou sua taxa anterior-
mente, porém não deseja mais 
continuar, pode solicitar a de-
volução entre 30 de maio e 14 

de junho.
Quem deseja editar seus da-

dos, como, por exemplo, mu-
dar de cargo, também deverá 
solicitar devolução de taxa, fa-
zer uma nova inscrição e pagar 
uma nova taxa conforme os va-
lores mencionados a depender 

do cargo. Quem já realizou sua 
inscrição, pagou a taxa e não 
quer editar dados já está auto-
maticamente inscrito, não ne-
cessitando fazer nenhum tipo 
de atualização.

O atual edital traz novida-
des como a adesão às políticas 

afirmativas como cotas para 
negros e indígenas, a criação 
do cargo de bibliotecário, a 
atualização salarial para o car-
go de fiscal tributário, a reade-
quação de vagas em diversos 
outros cargos que se fizeram 
necessárias diante da deman-

da atual, já que a antiga confi-
guração tinha como base o ano 
de 2018, quando o concurso foi 
então suspenso e, posterior-
mente, anulado por recomen-
dação do Ministério Público, 
para que fossem realizadas as 
devidas adequações.

Outro edital foi lançado no fi-
nal de 2019, com provas agenda-
das para o início de 2020, mas as 
provas não foram realizadas por 
causa da pandemia de Covid-19. 
Em 2021, novamente a questão 
pandêmica e entraves burocrá-
ticos, como a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, adiaram nova-
mente a realização do certame.

As novas datas previstas pa-
ra a aplicação das provas agora 
são 7 de agosto (cargos de nível 
médio) e 14 de agosto (cargos 
de nível superior). Essas provas 
serão aplicadas em locais situ-
ados em Macaíba, Natal e ou-
tras cidades da Grande Natal a 
serem informados no edital. 

Concurso seria realizado em 2020, mas foi adiado em razão da pandemia de Covid-19. Agora, está sendo retomado

Educação infantil Parnamirim

UEI do Vingt Rosado, em Mossoró,
será entregue na próxima segunda

Semas realiza capacitação 
sobre atendimento às 
crianças e adolescentes 
vítimas de abusoA Unidade de Educação 

Infantil (UEI) Proinfân-
cia Alice Dias da Silva, 

instalada no bairro Vingt Rosa-
do, será entregue à sociedade 
de Mossoró na próxima segun-
da-feira 23, às 16h, agora em 
plenas condições de receber as 
mais de 250 crianças matricu-
ladas, professores, servidores e 
toda a comunidade escolar.

A entrega acontece após a 
UEI passar por um amplo ser-
viço de manutenção. Uma ver-
dadeira reforma precisou ser 
feita no prédio, devido às con-
dições em que ele foi encontra-
do. No ano passado, a Prefeitura 
de Mossoró constatou, durante 
vistoria, problemas graves nas 
instalações hidráulicas. Os téc-
nicos colocaram água no reser-
vatório, abriram as válvulas e o 
líquido desapareceu em poucos 
minutos. A água não chegava 
na maior parte da UEI e em al-
gumas torneiras elas jorrava pe-
lo revestimento cerâmico, por 
exemplo.

Os serviços de manutenção, 

executados pela Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura, Meio 
Ambiente, Urbanismo e Servi-
ços Urbanos (SEIMURB), con-
templaram melhorias nas ins-
talações elétrica e hidráulica da 
unidade, no piso, retelhamento, 
serviços nos banheiros, subs-
tituição de portas e janelas, re-
cuperação do castelo d’água, 
reposição de luminárias, entre 
outras.

Além dos serviços em in-
fraestrutura, a UEI Alice Dias 
da Silva também foi equipada, 
com fogão, bebedouros, birôs 

para professores, ventiladores e 
outros itens. “Essa construção 
atravessou vários anos e gestões. 
Agora, os serviços foram conclu-
ídos de fato, e entregaremos na 
segunda-feira, dia 23, a UEI Ali-
ce Dias da Silva em plenas con-
dições de funcionamento, com 
seu quadro de professores com-
pleto e ainda com uma novida-
de: a implantação de uma sala 
de recursos multifuncionais vol-
tada para o Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE)”, des-
tacou a secretária municipal de 
Educação, Hubeônia Alencar.

Ainda de acordo com a secre-
tária, a entrega de uma Unidade 
de Educação Infantil é sempre 
motivo de alegria, porque repre-
senta a consolidação de investi-
mentos direcionados para a for-
mação das crianças mossoroen-
ses. “Essa é uma das obras mais 
significativas para nós, porque 
estamos investindo na forma-
ção de crianças e investir na 
educação das crianças é investir 
no futuro da nossa sociedade”, 
concluiu Hubeônia Alencar. 

Quadro de professores está completo

Ação ocorreu na UNP Parnamirim

ALLAN PHABLO

EDEILSON MORAIS
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

Kétully Edméia Chaves - Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, 

Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os 
terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido 
de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo requerente, JOSMAN DE SIQUEIRA COSTA, brasileiro, servidor 
público aposentado, portador da Cédula de identidade RG nº 65.241-2ªvia/ITEP/RN e inscrito no CPF/MF nº 
269.184.044-15, brasileiro, casado, residente e domiciliado residente e domiciliado no Povoado Lagoa Grande, nº 50, 
área rural, deste município de Macaíba/RN; tendo neste ato, na qualidade de ADVOGADA, JEANNY LEITE DE 
AMORIM, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RN sob o nº14.294, com endereço profissional na Rua das 
Andorinhas, nº 8024, Pitimbú, CEP: 59.067-390, na cidade de Natal/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 16 
anos;. O requerente é possuidor de 01 - UM IMÓVEL, situado na Av. Dr. Enock de Amorim Garcia,nº 50,  esquina com 
a Av. São Luiz , Lagoa Grande, zona de expansão urbana desta cidade de Macaíba/RN, com os seguintes limites, 
dimensões e área: ao NORTE: com Av. Dr. Enock de Amorim Garcia, medindo 223,00m; ao SUL:com Av. São Luiz, 
medindo 258,00m; ao LESTE: com terceiros, medindo, 42,40m + 27,45m + 45,40m e 82,85m ao OESTE:com Av. Dr 
Enock de Amorim Garcia, medindo 7,00m + 5,75m, perfazendo uma área de 19.046,19m2 de superfície;Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice V1(E240300.0000) (N9349413.00000), deste confrontando-se com Av. São Luiz, 
com distância de 258,00m, chega-se ao V2(E240071.1797) (N9349293.1809), deste confrontando-se com Av. Enock 
de Amorim Garcia e Av. São Luiz, com distância de 5,75m, chega-se ao V3(E240066.3760) (N9349296.3093), deste 
confrontando-se com Av. São Luiz, com distância de 258,00m, chega-se ao V2, confrontando-se com AV. São Luiz, 
com distância de 258,00m,chega-se ao V3, deste confrontando-se com Av. Enock de Amorim Garcia e Av. São Luiz, 
seguindo com distância 7,00m, chega-se ao V4(E240065.1875) (N93496303.2058), deste confrontando-se com Av. 
Enock de Amorim Garcia, com distância de 223,00m,chega-se ao vértice V5(E240190.0000) (N93499488.0000), deste 
confrontando-se com terceiros, com distância de 42,40m, chega-se ao vértice V6(E240190.9703) (N9349493.9958), 
deste confrontando-se com terceiros, com distância de 27,45m,chega-se ao vértice V7(E240227.0000) 
(N9349467.0000), chega-se ao vértice V8 (E240266.9825) (N9349488.9900),deste confrontando-se com terceiros, com 
distância de 82,85m, chega-se ao V1 (E240300.0000 e N9349413.0000), ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 
2000. Com inscrição municipal sob nº 1.0016.841.01.0273.0000.0e sequencial nº 20143133, com valor venal para o 
presente exercício de R$ 180.758,44 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos). A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal 
de grande circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  

 
Macaíba/RN, 19 de Abril de 2022. 

HILTON SALES CHAVES 
- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
O LATICINIO DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ 05.795.637/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, LS - Licença Simplificada 
(2021-172511/TEC/LS-0500) com data de validade: 13/05/2028, para a atividade de beneficiamento de 
Leite, instalada em uma área de 2.000,00m², sendo 355,19m² construído para o setor produtivo. Localizada na 
rodovia BR 405 - KM 136, Sítio Corralim, Zona Rural, São Francisco do Oeste/RN. 
 

Guto Gracio Diogenes Freitas Chaves 
Proprietário 

 
 VENTOS DE SÃO RICARDO 

ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/ME nº 34.023.961/0001-33 - JUCERN/NIRE nº 2330004254-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de São Ricardo 
Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de São Ricardo 11 Energias 
Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Companhia com a 
subsequente incorporação do Acervo Cindido pela São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. (“Ricardo 
11”, “Operação” e “Protocolo e Justificação”, respectivamente). 2. Ratificar a nomeação e contratação da 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração dos Laudos 
de Avaliação. 3. Aprovar o laudo de avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da Companhia, a ser 
incorporado pela Ricardo 11, no âmbito da Operação, com base no balanço patrimonial da Companhia em 
31 de outubro de 2021. 4. A Operação, nos termos do Protocolo e Justificação, incluindo a cisão parcial da 
Companhia, com a consequente redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, 
no montante de R$146.540,59, equivalente ao valor do Acervo Cindido, passando o capital social da 
Companhia de R$3.501.000,00 para R$3.354.459,41, sem alteração na quantidade de ações de emissão da 
Companhia, bem como a respectiva alteração e consolidação do estatuto social da Companhia para refletir 
o novo capital social. 5. A autorização para a prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, 
de todas as medidas necessárias à consumação da Operação, incluindo a ratificação de todos e quaisquer 
atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas 
nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 31/01/2022. Mesa: Denis 
Scarpato - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME  
nº 34.023.961/0001-33. JUCERN/NIRE nº 23.300.042.54. Registrada sob o nº 20220149542 em 18/03/2022, 
por Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – 
AFURN 

 
ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA 
 
       O Presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – AFURN, com 
base nos Artigos 41 e 42 de seu Estatuto em vigor, vem, através deste, convocar Assembléia Geral para o dia 12 de 
maio de 2022, às 9:30 horas, na Sede Administrativa da AFURN, para escolha da Comissão Eleitoral encarregada 
de coordenar o processo eleitoral para eleição de sua diretoria executiva para o triênio 2022-2025. 
       A eleição será realizada no dia 21 de junho de 2022 e as inscrições de chapas deverão ser realizadas no 
período de 23 de maio a 02 de junho de 2022. 
 

Natal/RN, 21 de maio de 2022. 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente da AFURN 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 

Girlene Borges De Almeida Martins, CNPJ nº 36.273.203/0001-07, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação (LRO), com prazo de validade até 18/04/2024, em favor do empreendimento 
com atividade de unidade de fabricação de pães e bolos, localizado na Rua Leonel Assunção, Nº 142, 
Centro, Município de Caiçara do Norte/RN. 
 

Girlene Borges De Almeida Martins 
Proprietária 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022–
Objeto: Aquisição de nobreaks para o laboratório de sustentabilidade ambiental do Instituto 
Senai de Inovação em Energias Renováveis - ISI-ER. Abertura dia 31/05/2022, às 09h30min, na 
sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido através do e-mail: 
licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 3204.6218/6279. Natal (RN), 20 de maio de 2022.

Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
PROCESSO Nº 214.008/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 
011/2022, com o objetivo de registro de preços para aquisição futura e parcelada de 
fogos de artifícios para realização de shows pirotécnicos em eventos no 
município de Serra Caiada/RN, de acordo com as informações contidas no Termo de 
Referência-Anexo I. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação de 
habilitação poderão ser entregues até o dia 07 de junho de 2022 a partir das 09:00 
horas. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão 
prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, em 20 de maio de 2022
João Maria Andrade Furtado Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO Nº 516.001/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, torna público que realizará processo licitatório para pavimentação de 
trechos em diversas ruas no centro do município de Serra Caiada/RN, conforme contrato de 
repasse 915549/2021/MDR/CAIXA. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta serão entregues até as 09h00min do dia 08 de junho de 2022, na Sala da CPL na sede 
da Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 07 de junho de 2022. O edital e seus anexos 
estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e 
pelo telefone (0**84) 3293-0038 de 08:00 as 12:00 de segunda feira a sexta feira.

Serra Caiada/RN, 20 de maio de 2022
Maria Tereza Ferreira Gomes

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 

AVISO DE LICITAÇÃO

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 176/2022 -102 GO–ACORDO 
MARCO - Processo SEI nº 00210066.001651/2021-38, destinado a  AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DA MULHER 
EM MOSSORÓ no dia 02 de junho de 2022, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através 
do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 938792. O Edital encontra-se no referido site e no 
www.governocidadao.rn.gov.br. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do 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 dos e-mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal/RN, 25 de Maio de 2022
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Natal 19 de maio de 2022
Ass. FLÁVIO MORAIS

Dir. Presidente.

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

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

CNPJ 08.060.899/0001-40

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
2017-105814/TEC/LS-0010 válida até 19/07/2022 para extração de areia em uma área de 2,90 (há), com 
volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na Fazenda Barra da Cruz, Zona Rural de Angicos-RN. 
 

Mário Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário 

  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 2017-105814/TEC/LS-0010 válida até 19/07/2022 para extração de areia em 
uma área de 2,90 (há), com volume de extração de 1.500m³/mês, localizado na Fazenda Barra da Cruz, Zona 
Rural de Angicos-RN. 

Mário Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário 

 

Presidente da 
Ucrânia propõe 
acordo para 
Rússia pagar 
indenização

O presidente ucraniano, 
Volodmir Zelenski, pro-
pôs nesta sexta-feira 20 

um acordo formal com os alia-
dos do país para garantir uma 
indenização da Rússia pelos 
danos que as forças de Mos-
cou vêm causando na Ucrânia 
durante a guerra.

Zelenski, que diz que a 
Rússia está tentando destruir 
o máximo possível da infra-
estrutura da Ucrânia, afirmou 
que tal acordo mostraria às na-
ções que planejam atos agres-
sivos que teriam que pagar por 
suas ações.

“Convidamos os países 
parceiros a assinar um acordo 
multilateral e criar um meca-
nismo que garanta que todos 
que sofreram com as ações 
russas possam receber com-
pensação por todas as perdas 
sofridas”, disse ele em um dis-
curso em vídeo.

Segundo Zelenski, sob tal 
acordo, os recursos e proprie-
dades russas nas nações signa-
tárias seriam confiscados. Eles 
seriam então direcionados pa-
ra um fundo de compensação 
especial.

“Isso seria justo. E a Rús-
sia sentirá o peso de cada 
míssil, cada bomba, cada 
projétil que disparou contra 
nós”, declarou.

O Canadá disse no mês 
passado que mudaria sua lei 
de sanções para permitir que 
ativos estrangeiros apreendi-
dos e sancionados sejam re-
distribuídos como compensa-
ção às vítimas ou para ajudar 
na reconstrução de um Estado 
estrangeiro vítima de guerra. 

Presidente Volodmir Zelenski

REPRODUÇÃO
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Cultura

Em outubro de 1987, aos 21 anos, o jovem 
paulistano Renato se mudou para Natal e 
em novembro de 1989, aos 23 anos de idade, 

inaugurava o “Lua Cheia Hostel”, que funcionava 
numa casa alugada do Conjunto Alagamar, em 
Ponta Negra, em Natal (RN), de frente para a Rota 
do Sol. Foi nesse endereço que Renato começou a 
pegar gosto pelo entretenimento e promovia inú-
meros eventos com a participação dos próprios 
hóspedes, o que levou o Lua Cheia rapidamente 
a se tornar o mais conhecido e badalado hostel do 
Brasil, na época.

Com o sucesso do hostel consolidado, já em 

1992, Renato com as memórias da infância, aque-
las de enciclopédia, desenhou o rascunho como 
seria a sede própria que desejava construir para o 
Lua Cheia.Foi no dia 05 de janeiro de 1995 que o 
sonho se tornou real com suas torres e janelas e o 
castelo do Lua Cheia Hostel foi inaugurado, já na-
quele dia com 80 hóspedes.Agora, o jovem empre-
endedor tinha o hostel funcionando no seu pró-
prio Castelo, que acabou se tornando o melhor e 
mais famoso da América Latina.Foi quando o em-
presário se perguntou: “E por que não construir 
uma taverna medieval no castelo?” 

(Com informações da assessoria de imprensa). 

MEMÓRIA AFETIVA

Taverna: bar inspirado nos 
pubs londrinos comemora
25 anos com cover do Queen

Bar temático foi 
inaugurado em 

Natal (RN) no dia 19 
de maio de 1997 e se 
tornou um ícone da 

balada potiguar

FESTA DE ANIVERSÁRIO 
DE 25 ANOS DA TAVERNA 
PUB MEDIEVAL BAR

Quando: Sábado, 21 de maio 
de 2022 Hora: 17h. 
Onde: Taverna Pub Medieval Pub 
– R. Dr. Manoel Augusto Bezerra 
de Araújo, 500 – Natal (RN). 
Dúvidas: @tavernapubnatal. 

Serviço

O que você estava fazendo 25 
anos atrás? A pergunta de 
Renato De Lucca, proprie-

tário do Taverna Medieval Pub, si-
tuado nos porões do Castelo Lua 
Cheia, que atualmente abriga o 
Espaço Ávalon, tem a intenção de 
despertar a memória afetiva de 
uma parcela da sociedade poti-
guar, especialmente a turma que 
frequentou a noite natalense dos 
anos 90. Neste sábado 21, a par-
tir das 18h, com direito à interdi-
ção da rua Manoel A. B. de Araújo, 
a famosa “rua do castelo”, a casa 
completa duas décadas e meia e 
comemora aniversário com apre-
sentação da banda “Killer Queen”, 
grupo cearense que há 18 anos faz 
cover da banda inglesa. 

O show também terá um 
momento muito especial com a 
participação da soprano Emil-
le Dantas cantando junto com 
a banda as canções “Barcelona” 
e “HowCan I GoOn”. Vai ter pro-
moção de chopp Oktos, que se-
rá vendido por apenas R$5,00 
(300ml), num total de 500 litros. 
A proposta é chegar cedo para 
aproveitar esse desconto.

Muito tradicional também 
para turistas, a casa abre de quar-
ta a segunda e já recebeu 7.500 
shows de música ao vivo e mais 
de 800 mil visitas de clientes. Por 
sua aparência curiosa, e também 

por ser muito bem cuidado, o lo-
cal se tornou um ponto turístico 
de Natal. Após o show, na área de 
fora do castelo, começa a festa 
na parte interna, com a apresen-
tação da banda Uskaravelho no 
palco central do Espaço Avalon, a 
partir das 20h30. 

Depois, tem o Taverna, que 
abrirá às 23h com a banda poti-
guar de pop/rock Simióides, e vai 
encerrar a noite de festa com o DJ 
Divine, que comandará as pick-
-ups a partir das 02h da matina, 
com seu som eletrônico. O em-
presário Renato De Lucca mon-
tou toda a programação e está 

cuidando 
p e s s o a l -
mente de 
cada deta-
lhe da festa 
dos 25 anos 
do Taverna 
Pub. -“Eu 
sou suspeito 

para falar, mas será a festa mais 
gostosa e alto astral do ano. São 
quatro grandes atrações e cada 
uma com seu estilo em ambien-
tes diferentes, sem falar na arqui-
tetura do próprio Castelo que é 
uma atração à parte. Vai ser incrí-
vel.”, promete De Lucca. 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

DIVULGAÇÃO

Inaugurado em 1995, Castelo Lua Cheia se consolidou como ponto turístico
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Cultura

Em outubro de 1987, aos 21 anos, o jovem 
paulistano Renato se mudou para Natal e 
em novembro de 1989, aos 23 anos de idade, 

inaugurava o “Lua Cheia Hostel”, que funcionava 
numa casa alugada do Conjunto Alagamar, em 
Ponta Negra, em Natal (RN), de frente para a Rota 
do Sol. Foi nesse endereço que Renato começou a 
pegar gosto pelo entretenimento e promovia inú-
meros eventos com a participação dos próprios 
hóspedes, o que levou o Lua Cheia rapidamente 
a se tornar o mais conhecido e badalado hostel do 
Brasil, na época.

Com o sucesso do hostel consolidado, já em 

1992, Renato com as memórias da infância, aque-
las de enciclopédia, desenhou o rascunho como 
seria a sede própria que desejava construir para o 
Lua Cheia.Foi no dia 05 de janeiro de 1995 que o 
sonho se tornou real com suas torres e janelas e o 
castelo do Lua Cheia Hostel foi inaugurado, já na-
quele dia com 80 hóspedes.Agora, o jovem empre-
endedor tinha o hostel funcionando no seu pró-
prio Castelo, que acabou se tornando o melhor e 
mais famoso da América Latina.Foi quando o em-
presário se perguntou: “E por que não construir 
uma taverna medieval no castelo?” 

(Com informações da assessoria de imprensa). 

MEMÓRIA AFETIVA

Taverna: bar inspirado nos 
pubs londrinos comemora
25 anos com cover do Queen

Bar temático foi 
inaugurado em 

Natal (RN) no dia 19 
de maio de 1997 e se 
tornou um ícone da 

balada potiguar

FESTA DE ANIVERSÁRIO 
DE 25 ANOS DA TAVERNA 
PUB MEDIEVAL BAR

Quando: Sábado, 21 de maio 
de 2022 Hora: 17h. 
Onde: Taverna Pub Medieval Pub 
– R. Dr. Manoel Augusto Bezerra 
de Araújo, 500 – Natal (RN). 
Dúvidas: @tavernapubnatal. 

Serviço

O que você estava fazendo 25 
anos atrás? A pergunta de 
Renato De Lucca, proprie-

tário do Taverna Medieval Pub, si-
tuado nos porões do Castelo Lua 
Cheia, que atualmente abriga o 
Espaço Ávalon, tem a intenção de 
despertar a memória afetiva de 
uma parcela da sociedade poti-
guar, especialmente a turma que 
frequentou a noite natalense dos 
anos 90. Neste sábado 21, a par-
tir das 18h, com direito à interdi-
ção da rua Manoel A. B. de Araújo, 
a famosa “rua do castelo”, a casa 
completa duas décadas e meia e 
comemora aniversário com apre-
sentação da banda “Killer Queen”, 
grupo cearense que há 18 anos faz 
cover da banda inglesa. 

O show também terá um 
momento muito especial com a 
participação da soprano Emil-
le Dantas cantando junto com 
a banda as canções “Barcelona” 
e “HowCan I GoOn”. Vai ter pro-
moção de chopp Oktos, que se-
rá vendido por apenas R$5,00 
(300ml), num total de 500 litros. 
A proposta é chegar cedo para 
aproveitar esse desconto.

Muito tradicional também 
para turistas, a casa abre de quar-
ta a segunda e já recebeu 7.500 
shows de música ao vivo e mais 
de 800 mil visitas de clientes. Por 
sua aparência curiosa, e também 

por ser muito bem cuidado, o lo-
cal se tornou um ponto turístico 
de Natal. Após o show, na área de 
fora do castelo, começa a festa 
na parte interna, com a apresen-
tação da banda Uskaravelho no 
palco central do Espaço Avalon, a 
partir das 20h30. 

Depois, tem o Taverna, que 
abrirá às 23h com a banda poti-
guar de pop/rock Simióides, e vai 
encerrar a noite de festa com o DJ 
Divine, que comandará as pick-
-ups a partir das 02h da matina, 
com seu som eletrônico. O em-
presário Renato De Lucca mon-
tou toda a programação e está 

cuidando 
p e s s o a l -
mente de 
cada deta-
lhe da festa 
dos 25 anos 
do Taverna 
Pub. -“Eu 
sou suspeito 

para falar, mas será a festa mais 
gostosa e alto astral do ano. São 
quatro grandes atrações e cada 
uma com seu estilo em ambien-
tes diferentes, sem falar na arqui-
tetura do próprio Castelo que é 
uma atração à parte. Vai ser incrí-
vel.”, promete De Lucca. 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura
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Automóveis
Renault Scénic vira SUV 
híbrido a hidrogênio

Se você acompanhou o mer-
cado automotivo nos anos 
1990 e 2000, provavelmente 

o nome Scénic fará sua memó-
ria se lembrar de um minivan. 
Mas com a mudança de perfil do 
consumidor, de lá para cá o mo-
delo pode se tornar um SUV. Ao 
menos é o que acontece com o 
conceito Scénic Vision, apresen-
tado pela marca francesa nesta 
semana. 

E seguindo as tendências, ele 
será movido por um motor elé-
trico. Mas ainda terá um exten-
sor de alcance, mas não com um 
motor a combustão. O inusitado 
sistema de propulsão do cros-
sover pega emprestado o mo-
tor elétrico de 215 cv do Megane 
E-Tech do qual também herdou 
a bateria menor de 40 kWh. 

A motorização híbrida, elé-
trica e a hidrogênio, para redu-
zir o tempo ocioso durante a 
recarga de energia, diminuindo 
a pegada de carbono, inclusive 
da bateria. O Renault Scénic Vi-
sion é zero emissão na produção 
e no uso, diminuindo em 75% 
sua pegada de carbono em com-
paração com um carro elétrico 
convencional.

As tecnologias embarcadas 
oferecem uma segurança refor-
çada para o condutor e os passa-
geiros, permitindo reduzir o nú-
mero de acidentes em até 70%. 

Devido ao seu projeto, este car-
ro-conceito traduz também a 
vontade das equipes de criar um 
carro único, accessível e adapta-
do a todos.

A montadora francesa esti-
ma que a célula de combustível 
de hidrogênio permitirá ao veí-
culo elétrico ser capaz de cobrir 
800 quilômetros até o final da 
década sem parar para uma re-
carga de apenas cinco minutos.

Além das linhas angulares e 
estilo um tanto peculiar, o Scenic 
Vision se destaca por sua cons-
trução ecológica. Ele incorpora 
mais de 70% de materiais reci-
clados, sendo 95% reciclável (in-
cluindo a bateria) no final de seu 
ciclo de vida. Comparado a um 
veículo elétrico tradicional movi-
do a bateria, o conceito tem uma 
pegada de carbono 75% menor.

“Nenhum dos nossos com-
promissos como empresa será 
suficiente se não os aplicarmos 
totalmente em nossos veículos. 
Por isso, pedi para que as equi-
pes da Renault desenvolvessem 
o primeiro carro-conceito que 
representasse plenamente nos-
sa nova estratégia ESG e seus 
três pilares: meio ambiente, se-
gurança e inclusão. Nós o cha-
mamos de Scénic Vision. Scé-
nic, que remete ao nosso icônico 
“carro para viver”, e Vision por-
que ele corresponde às novas 
expectativas das pessoas”, de-

Modelo que traz 
até reconhecimento 

facial faz parte de 
plano ambiental 
para neutralizar 

carbono na Europa 
até 2040. Versão 
definitiva chega 

em 2024
clarou Luca de Meo, CEO do Re-
nault Group e da marca Renault.

A construção ecológica vai 
além de elementos como o tan-
que de células de combustível 
feito com fibra de carbono a par-
tir de resíduos de papel recicla-
do. Não há couro dentro da cabi-
ne futurista desde que a Renault 
a substituiu por poliéster recicla-
do de baixo carbono. Quase um 
terço do plástico usado vem de 
uma fonte sustentável, enquan-
to os pigmentos pretos da tinta 
são o subproduto das partículas 
de processamento capturadas 
na atmosfera.

O “Scenic” ficará em ‘espe-
ra’ até 2024, quando o conceito 
se transformará em uma versão 
de produção. A Renault acabou 
de matar a minivan de cinco lu-
gares, enquanto a versão de se-
te lugares irá se aposentar ainda 
este ano.

ADAPTAÇÃO. Um sistema de 
reconhecimento facial permite 
abrir a porta e ajustar as confi-
gurações do veículo em função 
do perfil do condutor. Este siste-
ma também oferece a possibili-
dade de adaptar as condições de 
condução a uma eventual defici-
ência.

Cada banco é equipado com 
microfones e alto-falantes para 
oferecer seu próprio ambiente 
sonoro (rádio, hi-fi, condução 
assistida por comando de voz), 
mantendo uma comunicação 
otimizada a bordo. A retrans-
missão da voz dos passageiros 
e do condutor e, se necessário, 
a amplificação da voz, facilita a 
comunicação entre as ocupan-
tes do veículo, principalmente 
se houver um usuário com pro-
blemas auditivos.

A ausência de coluna central 
(entre as portas) e o assoalho pla-
no facilitam o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida.

Scénic deixa de ser minivan e vira SUV híbrido 
em conceito. Versão fi nal chega em 2024
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº 2022-178368/TEC/LS-0141 com validade 18/05/2025 para 03 (três) acessos aos 

poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: SDM-DW-04: 9.400.008,24 mN; 714.987,91 mE. INÍCIO: 
9.399.831,74 mN; 715.384,44 mE; TÉRMINO: 9.399.971,49mN; 715.020,72 mE, com 402,59 metros; SDM-
DW-08: 9.400.347,49 mN; 716.120,19 mE. INÍCIO: 9.399.949,61 mN; 715.770,55 mE; TÉRMINO: 
9.400.327,22 mN; 716.075,38 mE, com 535,63 metros; SDM-DW-25: 9.399.405,00 mN; 715.804,99 mE. 
INÍCIO: 9.399.413,65 mN; 715.456,46 mE; TÉRMINO: 9.399.426,99 mN; 715.760,00 mE, com 304,13 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
 

 
2x4 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código: 7-LOR-0071HA-RN, Polo RFQ, Campo 

de Produção de Lorena, Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas 

UTM (Zona 24M): 8-ASB-0005-RN (9.388.197 m N; 658.027 m E), com 80,10 metros de extensão, Datum 
SIRGAS 2000 Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca Felipe Guerra. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) Acesso ao Poço Petrolífero de Código (7-BE-0026A-RN) 
com 121 metros, Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-156857/TEC/RLO-1408 com validade 17/05/2025 para 03 (três) poços 

petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-RFQ-0051D-RN: 
9.396.948,49 mN; 640.195,00 mE; 7-RFQ-0052D-RN: 9.396.905,00 mN; 639.377,00 mE; e, 7-RFQ-0053D-RN: 
9.396.920,00 mN; 639.855,00 mE. Com as produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora 
(ECCCENTRAL) RFQ (9.396.580,27 mN; 641.348,89 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha 
(RFQ), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-161048/TEC/RLS-0126 com validade 16/05/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-BE-0026-RN: 9.393.668,67 m N; 650.906,00 m E. INÍCIO: 9.393.758,69 mE; 
650.770,11; TÉRMINO: 9.393.701,00 mN; 650.889,00 mE, com 121,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de 
Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-177255/TEC/LO-0072 com validade 16/05/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECS) SAB / 4" SAB-0001, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e 
extensão: SAÍDA: (ECS) SAB (9.393.525,02 mN; 707.084,21 mE); CHEGADA: conectado ao gasoduto de 4" SAB-
0001 (9.393.453,11 mN; 707.576,67 mE), com 4" x 5,02 km. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), 
Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-178909/TEC/LO-0115 com validade 16/05/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECS) CNB/ 10” UPN/ ET-B, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e 
extensão: SAÍDA: (ECS) CNB (9.394.426,00 mN; 710.745,50 mE); CHEGADA: conectado ao gasoduto de 10" UPN/ 
ET-B (9.397.683,99 mN; 710.590,35 mE). O gasoduto principal (ECS) CNB possuí 3" x 3,343 km. Polo RFQ, Campo 
de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
ATENDE TUDO DESENTUPIDORA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ: 38.949.409/0002-02, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO, para um sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais, localizada no endereço, BR 
110 – KM 72, Zona Rural, S/N, CEP: 59790-000 no município de Governador Dix Sept Rosado - RN. 
 

Saturnino Alves Nogueira Junior – Diretor 
 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JB VISTORIAS JABOATÃO LTDA portador do CNPJ sob n° 41.069.997/0003-85, torna público está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Simplificada (LS) 
referente a um Pátio de Estacionamento para carros com área construída de 628,80 m², localizada Av Ruy 
Pereira dos Santos, n° 2565, Olho D’água, no município de São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Thiago Henrique Jota Beltrão 
Proprietario 

 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
A empresa J M MORAIS DA SILVA de CNPJ: 02.824.777/0001-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de licença 
simplificada Nº 2021-167784/TEC/LS-0340, com prazo de validade até 18/05/2028, para a Fabricação de 
artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, localizada no Sit 
São José, 14 - Zona Rural - CEP: 59.504-000 - PENDÊNCIAS/RN. 
 

JOSÉ MARIA MORAIS DA SILVA 
Sócio 

  
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
JOSÉ ADAILTON BARBOSA DE SOUZA CPF: 023.585.154-00, 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 carcinicultura para cultivo de camarão e peixe, em uma área de 2,484 
(há), localizado no sítio bamburral, zona rural de Pendências-RN. 
 

JOSÉ ADAILTON BARBOSA DE SOUZA 
Requerente/Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
  
MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS, CNPJ n° 13.546.240/0001-38, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 23/05/2022, em favor do empreendimento de armazenamento e 
revenda de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (1560 kg), localizada na Rua Pedro Araújo 
Filho, nº 200, Centro, Município de Florânia-RN. CEP 59335-000. 
 

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS 
Empresária 
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Em um marco para a ci-
ência, cientistas cultiva-
ram plantas em solo lu-

nar usando amostras coleta-
das durante as missões Apollo 
à Lua. Esta é a primeira vez que 
as plantas brotam e crescem 
na Terra no solo de outro cor-
po celeste.

O estudo pode lançar as ba-
ses para o cultivo de plantas que 
fornecem oxigênio e comida na 
Lua, uma consideração oportu-
na, já que o programa Artemis 
da Nasa procura pousar a pri-
meira mulher e a primeira pes-
soa negra no polo sul lunar no 
final desta década.

Mas os experimentos tam-

bém revelam o quão estressan-
te é para as plantas crescerem 
no regolito lunar, ou solo, que 
é muito diferente dos habitats 
naturais da Terra.

Um estudo detalhando o ex-
perimento com plantas foi pu-
blicado na revista Communica-
tions Biology.

Diferentes tipos de plantas, 
incluindo culturas alimentares, 
voaram no ônibus espacial e na 
Estação Espacial Internacional 
(ISS, na sigla em inglês). Amos-
tras de plantas foram usadas 
para provar que protótipos lu-
nares não são prejudiciais à vi-
da na Terra.

“As plantas ajudaram a esta-

belecer que as amostras de solo 
trazidas da Lua não abrigavam 
patógenos ou outros compo-
nentes desconhecidos que pos-
sam a vida terrestre, mas essas 
plantas foram apenas coloca-
das em contato com o regolito 
lunar e nunca foram realmente 
cultivadas nele”, disse a coau-
tora do estudo, Anna-Lisa Paul, 
professora pesquisadora de ci-
ências hortícolas no Instituto 
de Ciências Alimentares e Agrí-
colas da Universidade da Flóri-
da (UF).

Paul e o coautor do estudo 
Rob Ferl, professor de ciências 
hortícolas do Instituto de Ci-
ências Agrárias e Alimentares 

Avanço

Cientistas cultivam plantas 
em solo lunar pela 1ª vez

Mudas foram menores e cresciam mais lentamente, por outro lado

REPRODUÇÃO / TWITTER 

da UF, queriam levar as coisas 
adiante e ver se as sementes po-
deriam crescer no solo lunar.

“Para futuras missões espa-
ciais mais longas, podemos usar 
a Lua como um hub ou platafor-
ma de lançamento”, disse Ferl 
em comunicado.

“Então, o que acontece 
quando você cultiva plantas em 
solo lunar, algo que está total-

mente fora da experiência evo-
lutiva de uma planta? O que as 
plantas fariam em uma estufa 
lunar? Poderíamos ter agriculto-
res lunares?”

Os cientistas veem seu expe-
rimento como um resultado po-
sitivo para o que pode ser pos-
sível à medida que os humanos 
ultrapassam os limites da explo-
ração espacial. 

Substituto do PES, eFootball 
2022 chega para celular

Nova atualização 
leva o game também 

para dispositivos 
Android e iPhone 

(iOS), além de 
incluir novidades 

para consoles

 Sistema Android:
7.0 OU SUPERIOR
 Processador:

ARM QUAD CORE 1,5 
GHZ OU SUPERIOR

 Memória RAM:
2 GB OU SUPERIOR

Requisitos 
mínimos eFootball 
2022 Android

Se você acompanha o mundo 
dos games e anda sentindo 
falta do Pro Evolution Soc-

cer, também conhecido como 
PES, esta matéria traz uma boa 
notícia. O eFootball 2022 – que 
é como o jogo se chama a partir 
de agora – vai ganhar sua versão 
mobile já no próximo update. A 
atualização 1.1.0 chega em 2 de 
junho e promete trazer algumas 
das novidades prometidas para o 
game, incluindo a chegada a ce-
lulares Android e iPhone (iOS), e 
também deve preparar terreno 
para o crossplay, que vai permitir 
partidas entre usuários de dife-
rentes plataformas. 

O game teve um lançamen-
to conturbado em setembro de 
2021 e passou por mudanças es-
truturais nos gráficos e na game-
play com o patch de abril. A partir 
disso, a jogabilidade foi conserta-
da e os desenvolvedores prome-
teram reconquistar a confiança 
dos fãs. Além de dispositivos mó-
veis, o rival do FIFA 22 seguirá dis-
ponível para PlayStation 4 (PS4), 
PlayStation 5 (PS5), Xbox One, 

Xbox Series X/S e PC.
Segundo a produtora Konami, 

a atualização 1.1.0 trará melhoras 
na decisão de vitória e derrota em 
partidas online, além de reforçar 
a capacidade dos servidores do 
jogo e preparar as estruturas pa-
ra permitir o crossplay entre ver-
sões console e mobile. Durante o 

período de manutenção, que será 
entre os dias 30 de maio e 2 de ju-
nho, usuários nos consoles pode-
rão jogar algumas partidas Trial 
em ligas com clubes específicos 
com novas opções de dificuldade 
(Iniciante) e tempo, com 10 mi-
nutos de jogo.

A nova versão eFootball 2022 

irá substituir o game para celular 
de eFootball PES 2021, e alguns 
itens poderão ser transferidos. 
Os requisitos mínimos para jo-
gar também mudarão: dispositi-
vos Android precisam da versão 
7.0, enquanto iPhones só rodarão 
o jogo a partir do iOS 13. O game 
virá com todos os consertos já 

presentes nos consoles da versão 
1.0.0, como melhorias na defesa, 
passes e chutes, além do modo 
Dream Team para criar seu pró-
prio time.

A partir de 2 de junho o jogo 
terá eventos de lançamento na 
versão mobile com oportunida-
des para ganhar a moeda virtual 
eFootball Coin. Já a partir de 16 de 
junho começa a segunda tempo-
rada de conteúdo do game, com 
mais eventos.

eFootball 2022 chegará fi nalmente para dispositivos mobile junto com nova atualização em 2 de junho
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Automóveis
Renault Scénic vira SUV 
híbrido a hidrogênio

Se você acompanhou o mer-
cado automotivo nos anos 
1990 e 2000, provavelmente 

o nome Scénic fará sua memó-
ria se lembrar de um minivan. 
Mas com a mudança de perfil do 
consumidor, de lá para cá o mo-
delo pode se tornar um SUV. Ao 
menos é o que acontece com o 
conceito Scénic Vision, apresen-
tado pela marca francesa nesta 
semana. 

E seguindo as tendências, ele 
será movido por um motor elé-
trico. Mas ainda terá um exten-
sor de alcance, mas não com um 
motor a combustão. O inusitado 
sistema de propulsão do cros-
sover pega emprestado o mo-
tor elétrico de 215 cv do Megane 
E-Tech do qual também herdou 
a bateria menor de 40 kWh. 

A motorização híbrida, elé-
trica e a hidrogênio, para redu-
zir o tempo ocioso durante a 
recarga de energia, diminuindo 
a pegada de carbono, inclusive 
da bateria. O Renault Scénic Vi-
sion é zero emissão na produção 
e no uso, diminuindo em 75% 
sua pegada de carbono em com-
paração com um carro elétrico 
convencional.

As tecnologias embarcadas 
oferecem uma segurança refor-
çada para o condutor e os passa-
geiros, permitindo reduzir o nú-
mero de acidentes em até 70%. 

Devido ao seu projeto, este car-
ro-conceito traduz também a 
vontade das equipes de criar um 
carro único, accessível e adapta-
do a todos.

A montadora francesa esti-
ma que a célula de combustível 
de hidrogênio permitirá ao veí-
culo elétrico ser capaz de cobrir 
800 quilômetros até o final da 
década sem parar para uma re-
carga de apenas cinco minutos.

Além das linhas angulares e 
estilo um tanto peculiar, o Scenic 
Vision se destaca por sua cons-
trução ecológica. Ele incorpora 
mais de 70% de materiais reci-
clados, sendo 95% reciclável (in-
cluindo a bateria) no final de seu 
ciclo de vida. Comparado a um 
veículo elétrico tradicional movi-
do a bateria, o conceito tem uma 
pegada de carbono 75% menor.

“Nenhum dos nossos com-
promissos como empresa será 
suficiente se não os aplicarmos 
totalmente em nossos veículos. 
Por isso, pedi para que as equi-
pes da Renault desenvolvessem 
o primeiro carro-conceito que 
representasse plenamente nos-
sa nova estratégia ESG e seus 
três pilares: meio ambiente, se-
gurança e inclusão. Nós o cha-
mamos de Scénic Vision. Scé-
nic, que remete ao nosso icônico 
“carro para viver”, e Vision por-
que ele corresponde às novas 
expectativas das pessoas”, de-

Modelo que traz 
até reconhecimento 

facial faz parte de 
plano ambiental 
para neutralizar 

carbono na Europa 
até 2040. Versão 
definitiva chega 

em 2024
clarou Luca de Meo, CEO do Re-
nault Group e da marca Renault.

A construção ecológica vai 
além de elementos como o tan-
que de células de combustível 
feito com fibra de carbono a par-
tir de resíduos de papel recicla-
do. Não há couro dentro da cabi-
ne futurista desde que a Renault 
a substituiu por poliéster recicla-
do de baixo carbono. Quase um 
terço do plástico usado vem de 
uma fonte sustentável, enquan-
to os pigmentos pretos da tinta 
são o subproduto das partículas 
de processamento capturadas 
na atmosfera.

O “Scenic” ficará em ‘espe-
ra’ até 2024, quando o conceito 
se transformará em uma versão 
de produção. A Renault acabou 
de matar a minivan de cinco lu-
gares, enquanto a versão de se-
te lugares irá se aposentar ainda 
este ano.

ADAPTAÇÃO. Um sistema de 
reconhecimento facial permite 
abrir a porta e ajustar as confi-
gurações do veículo em função 
do perfil do condutor. Este siste-
ma também oferece a possibili-
dade de adaptar as condições de 
condução a uma eventual defici-
ência.

Cada banco é equipado com 
microfones e alto-falantes para 
oferecer seu próprio ambiente 
sonoro (rádio, hi-fi, condução 
assistida por comando de voz), 
mantendo uma comunicação 
otimizada a bordo. A retrans-
missão da voz dos passageiros 
e do condutor e, se necessário, 
a amplificação da voz, facilita a 
comunicação entre as ocupan-
tes do veículo, principalmente 
se houver um usuário com pro-
blemas auditivos.

A ausência de coluna central 
(entre as portas) e o assoalho pla-
no facilitam o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida.

Scénic deixa de ser minivan e vira SUV híbrido 
em conceito. Versão fi nal chega em 2024
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº 2022-178368/TEC/LS-0141 com validade 18/05/2025 para 03 (três) acessos aos 

poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: SDM-DW-04: 9.400.008,24 mN; 714.987,91 mE. INÍCIO: 
9.399.831,74 mN; 715.384,44 mE; TÉRMINO: 9.399.971,49mN; 715.020,72 mE, com 402,59 metros; SDM-
DW-08: 9.400.347,49 mN; 716.120,19 mE. INÍCIO: 9.399.949,61 mN; 715.770,55 mE; TÉRMINO: 
9.400.327,22 mN; 716.075,38 mE, com 535,63 metros; SDM-DW-25: 9.399.405,00 mN; 715.804,99 mE. 
INÍCIO: 9.399.413,65 mN; 715.456,46 mE; TÉRMINO: 9.399.426,99 mN; 715.760,00 mE, com 304,13 
metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso de código: 7-LOR-0071HA-RN, Polo RFQ, Campo 

de Produção de Lorena, Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas 

UTM (Zona 24M): 8-ASB-0005-RN (9.388.197 m N; 658.027 m E), com 80,10 metros de extensão, Datum 
SIRGAS 2000 Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca Felipe Guerra. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) Acesso ao Poço Petrolífero de Código (7-BE-0026A-RN) 
com 121 metros, Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-156857/TEC/RLO-1408 com validade 17/05/2025 para 03 (três) poços 

petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-RFQ-0051D-RN: 
9.396.948,49 mN; 640.195,00 mE; 7-RFQ-0052D-RN: 9.396.905,00 mN; 639.377,00 mE; e, 7-RFQ-0053D-RN: 
9.396.920,00 mN; 639.855,00 mE. Com as produções escoadas para a Estação Coletora e Compressora 
(ECCCENTRAL) RFQ (9.396.580,27 mN; 641.348,89 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha 
(RFQ), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-161048/TEC/RLS-0126 com validade 16/05/2025 para 01 (um) acesso 
ao poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, 
término e extensão, respectivamente: 7-BE-0026-RN: 9.393.668,67 m N; 650.906,00 m E. INÍCIO: 9.393.758,69 mE; 
650.770,11; TÉRMINO: 9.393.701,00 mN; 650.889,00 mE, com 121,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de 
Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-177255/TEC/LO-0072 com validade 16/05/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECS) SAB / 4" SAB-0001, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e 
extensão: SAÍDA: (ECS) SAB (9.393.525,02 mN; 707.084,21 mE); CHEGADA: conectado ao gasoduto de 4" SAB-
0001 (9.393.453,11 mN; 707.576,67 mE), com 4" x 5,02 km. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), 
Município de Assú/RN. 

 Licença de Operação Nº 2022-178909/TEC/LO-0115 com validade 16/05/2025 para 01 (um) gasoduto de código 
(ECS) CNB/ 10” UPN/ ET-B, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, diâmetro e 
extensão: SAÍDA: (ECS) CNB (9.394.426,00 mN; 710.745,50 mE); CHEGADA: conectado ao gasoduto de 10" UPN/ 
ET-B (9.397.683,99 mN; 710.590,35 mE). O gasoduto principal (ECS) CNB possuí 3" x 3,343 km. Polo RFQ, Campo 
de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
ATENDE TUDO DESENTUPIDORA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ: 38.949.409/0002-02, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO, para um sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais, localizada no endereço, BR 
110 – KM 72, Zona Rural, S/N, CEP: 59790-000 no município de Governador Dix Sept Rosado - RN. 
 

Saturnino Alves Nogueira Junior – Diretor 
 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JB VISTORIAS JABOATÃO LTDA portador do CNPJ sob n° 41.069.997/0003-85, torna público está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Simplificada (LS) 
referente a um Pátio de Estacionamento para carros com área construída de 628,80 m², localizada Av Ruy 
Pereira dos Santos, n° 2565, Olho D’água, no município de São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Thiago Henrique Jota Beltrão 
Proprietario 

 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
A empresa J M MORAIS DA SILVA de CNPJ: 02.824.777/0001-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de licença 
simplificada Nº 2021-167784/TEC/LS-0340, com prazo de validade até 18/05/2028, para a Fabricação de 
artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, localizada no Sit 
São José, 14 - Zona Rural - CEP: 59.504-000 - PENDÊNCIAS/RN. 
 

JOSÉ MARIA MORAIS DA SILVA 
Sócio 

  
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
JOSÉ ADAILTON BARBOSA DE SOUZA CPF: 023.585.154-00, 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 carcinicultura para cultivo de camarão e peixe, em uma área de 2,484 
(há), localizado no sítio bamburral, zona rural de Pendências-RN. 
 

JOSÉ ADAILTON BARBOSA DE SOUZA 
Requerente/Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
  
MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS, CNPJ n° 13.546.240/0001-38, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 23/05/2022, em favor do empreendimento de armazenamento e 
revenda de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (1560 kg), localizada na Rua Pedro Araújo 
Filho, nº 200, Centro, Município de Florânia-RN. CEP 59335-000. 
 

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS 
Empresária 
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Em um marco para a ci-
ência, cientistas cultiva-
ram plantas em solo lu-

nar usando amostras coleta-
das durante as missões Apollo 
à Lua. Esta é a primeira vez que 
as plantas brotam e crescem 
na Terra no solo de outro cor-
po celeste.

O estudo pode lançar as ba-
ses para o cultivo de plantas que 
fornecem oxigênio e comida na 
Lua, uma consideração oportu-
na, já que o programa Artemis 
da Nasa procura pousar a pri-
meira mulher e a primeira pes-
soa negra no polo sul lunar no 
final desta década.

Mas os experimentos tam-

bém revelam o quão estressan-
te é para as plantas crescerem 
no regolito lunar, ou solo, que 
é muito diferente dos habitats 
naturais da Terra.

Um estudo detalhando o ex-
perimento com plantas foi pu-
blicado na revista Communica-
tions Biology.

Diferentes tipos de plantas, 
incluindo culturas alimentares, 
voaram no ônibus espacial e na 
Estação Espacial Internacional 
(ISS, na sigla em inglês). Amos-
tras de plantas foram usadas 
para provar que protótipos lu-
nares não são prejudiciais à vi-
da na Terra.

“As plantas ajudaram a esta-

belecer que as amostras de solo 
trazidas da Lua não abrigavam 
patógenos ou outros compo-
nentes desconhecidos que pos-
sam a vida terrestre, mas essas 
plantas foram apenas coloca-
das em contato com o regolito 
lunar e nunca foram realmente 
cultivadas nele”, disse a coau-
tora do estudo, Anna-Lisa Paul, 
professora pesquisadora de ci-
ências hortícolas no Instituto 
de Ciências Alimentares e Agrí-
colas da Universidade da Flóri-
da (UF).

Paul e o coautor do estudo 
Rob Ferl, professor de ciências 
hortícolas do Instituto de Ci-
ências Agrárias e Alimentares 

Avanço

Cientistas cultivam plantas 
em solo lunar pela 1ª vez

Mudas foram menores e cresciam mais lentamente, por outro lado

REPRODUÇÃO / TWITTER 

da UF, queriam levar as coisas 
adiante e ver se as sementes po-
deriam crescer no solo lunar.

“Para futuras missões espa-
ciais mais longas, podemos usar 
a Lua como um hub ou platafor-
ma de lançamento”, disse Ferl 
em comunicado.

“Então, o que acontece 
quando você cultiva plantas em 
solo lunar, algo que está total-

mente fora da experiência evo-
lutiva de uma planta? O que as 
plantas fariam em uma estufa 
lunar? Poderíamos ter agriculto-
res lunares?”

Os cientistas veem seu expe-
rimento como um resultado po-
sitivo para o que pode ser pos-
sível à medida que os humanos 
ultrapassam os limites da explo-
ração espacial. 

Substituto do PES, eFootball 
2022 chega para celular

Nova atualização 
leva o game também 

para dispositivos 
Android e iPhone 

(iOS), além de 
incluir novidades 

para consoles

 Sistema Android:
7.0 OU SUPERIOR
 Processador:

ARM QUAD CORE 1,5 
GHZ OU SUPERIOR

 Memória RAM:
2 GB OU SUPERIOR

Requisitos 
mínimos eFootball 
2022 Android

Se você acompanha o mundo 
dos games e anda sentindo 
falta do Pro Evolution Soc-

cer, também conhecido como 
PES, esta matéria traz uma boa 
notícia. O eFootball 2022 – que 
é como o jogo se chama a partir 
de agora – vai ganhar sua versão 
mobile já no próximo update. A 
atualização 1.1.0 chega em 2 de 
junho e promete trazer algumas 
das novidades prometidas para o 
game, incluindo a chegada a ce-
lulares Android e iPhone (iOS), e 
também deve preparar terreno 
para o crossplay, que vai permitir 
partidas entre usuários de dife-
rentes plataformas. 

O game teve um lançamen-
to conturbado em setembro de 
2021 e passou por mudanças es-
truturais nos gráficos e na game-
play com o patch de abril. A partir 
disso, a jogabilidade foi conserta-
da e os desenvolvedores prome-
teram reconquistar a confiança 
dos fãs. Além de dispositivos mó-
veis, o rival do FIFA 22 seguirá dis-
ponível para PlayStation 4 (PS4), 
PlayStation 5 (PS5), Xbox One, 

Xbox Series X/S e PC.
Segundo a produtora Konami, 

a atualização 1.1.0 trará melhoras 
na decisão de vitória e derrota em 
partidas online, além de reforçar 
a capacidade dos servidores do 
jogo e preparar as estruturas pa-
ra permitir o crossplay entre ver-
sões console e mobile. Durante o 

período de manutenção, que será 
entre os dias 30 de maio e 2 de ju-
nho, usuários nos consoles pode-
rão jogar algumas partidas Trial 
em ligas com clubes específicos 
com novas opções de dificuldade 
(Iniciante) e tempo, com 10 mi-
nutos de jogo.

A nova versão eFootball 2022 

irá substituir o game para celular 
de eFootball PES 2021, e alguns 
itens poderão ser transferidos. 
Os requisitos mínimos para jo-
gar também mudarão: dispositi-
vos Android precisam da versão 
7.0, enquanto iPhones só rodarão 
o jogo a partir do iOS 13. O game 
virá com todos os consertos já 

presentes nos consoles da versão 
1.0.0, como melhorias na defesa, 
passes e chutes, além do modo 
Dream Team para criar seu pró-
prio time.

A partir de 2 de junho o jogo 
terá eventos de lançamento na 
versão mobile com oportunida-
des para ganhar a moeda virtual 
eFootball Coin. Já a partir de 16 de 
junho começa a segunda tempo-
rada de conteúdo do game, com 
mais eventos.

eFootball 2022 chegará fi nalmente para dispositivos mobile junto com nova atualização em 2 de junho
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Entretenimento
Rapaz rejeitado no Vai Dar 
Namoro engata romance 
com produtora do Faro
Pedro Victor Martins passou vergonha no quadro do
Hora do Faro, mas conquistou funcionária do apresentador

Pedro Victor Martins topou 
um desafio bastante cons-
trangedor para qualquer 

homem solteiro: aplicar canta-
das baratas em um grupo de sol-
teironas no quadro Vai Dar Na-
moro, ressuscitado pelo Hora do 
Faro na Record. Em vez de fisgar 
uma das pretendentes no palco, 
ele conquistou uma das produ-
toras do programa.

Sim, ele foi ao programa para 
mostrar seu poder de sedução, 

foi hostilizado, provocou vergo-
nha alheia no apresentador Ro-
drigo Faro, mas conseguiu con-
quistar o coração de Carol Lopes 
Gomes, assistente de produção 
que trabalha há dez meses no 
dominical da Record.

O programa foi ao ar em 8 de 
maio, e Pedro aplicou uma can-
tada batida, pouco convincente 
e gaguejou bastante ao tentar fa-
zer uma graça com Faro. “Olhan-
do elas assim eu entrei numa 

conclusão certeira do lugar onde 
elas moram, que é assim... den-
tro do meu coração”, disse o ra-
paz, parecendo não acreditar no 
que ele mesmo havia acabado 
de dizer.

Rodrigo Faro olhou incrédu-
lo para Pedro e para a câmera. 
Sabe quando a gente prefere ser 
surdo por alguns segundos só 
para não ouvir alguém falando 
baboseiras do nosso lado? Deu 
para sentir essa vontade na ex-

pressão facial do apresentador. 
As solteironas logo perceberam 
o “golpe” e o rejeitaram no palco 
do programa.

Mas nos bastidores, Pedro 
Victor fisgou outra solteirona, 
que nem sonhava entrar no qua-
dro para encontrar namorado: a 
produtora do Vai Dar Namoro. 
Ele e Carol estão juntos, ainda 
não rotularam o status da rela-
ção, mas só de ver o vídeo publi-
cado no TikTok dá para perceber 

que os dois estão bastante apai-
xonados.

Pedro tem 25 anos, mora em 
São Paulo e é promotor de even-
tos. O mico no programa do Fa-
ro mais seu vídeo viral nas redes 
sociais o fizeram ganhar milha-
res de seguidores. Mas para o 
desespero dos novos fãs, ele avi-
sou na quinta-feira 19 que man-
terá o relacionamento em sigilo 
e não irá expor mais nada ao la-
do de Carol. 

Pedro tem 25 anos, mora em São Paulo e é promotor de eventos
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Polêmica

DG comenta escalação de 
Jade em novela da Globo
Douglas Silva foi o convi-

dado do podcast ‘Flow’, 
no YouTube, nesta sema-

na. Terceiro colocado no BBB22, 
o ator deu sua opinião sobre 
a escolha de Jade Picon para a 
próxima novela na faixa das no-
ve da Globo.

Para ele, a escalação vem co-
mo uma boa estratégia para ala-
vancar a audiência da emissora 
e fortalecer o mercado televisivo. 
DG acredita que a participação 
da influenciadora digital pode 
atrair um público mais jovem, 

que não costuma assistir TV. 
“Achei muito f*da isso. Ela ter 

sido convidada eu acho ótimo. 
Ela é uma menina que fala para 
um público que não assiste tele-
visão, só está na internet. Então 
ela vai fazer com que esse públi-
co olhe para a televisão, e isso é 
bom. Eu, enquanto ator de te-
levisão, quando contratam uma 
pessoa dessa, isso é bom demais 
para mim”, explicou. 

O ator também questionou 
a tentativa do presidente do Sin-
dicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversões do Es-
tado do Rio de Janeiro (SATED-
-RJ) de barrar a participação de 
Picon na trama de Glória Pezes. 
“Se existe mesmo essa questão 
do DRT, então como ela faz para 
tirar para trabalhar?”, perguntou. 

Vale lembrar, por fim, que 
a participação de Jade causou 
a maior polêmica nas redes 
sociais. Nomes como Murilo 
Rosa, Carlos Vereza, Ana Hika-
ri, Ana Rita Cerqueira e Nina 
Tomsic criticaram a decisão da 
emissora. 

REPRODUÇÃO

Ator, que foi terceiro colocado no BBB22, aprovou escalação de Jade Picon e afi rmou que pode alavancar audiência

O nome é WBIRANILTON ARAÚJO, 51, mas é com o apelido que 
ganhou aos 12 anos que ficou mais conhecido: Pezão, por calçar 48. 
Empresário, figura divertida -  e controversa - que ganhou holofotes 
nas redes sociais pelo bom humor e autenticidade. Se considera um 
desbravador que está sempre em busca de novos desafios. Come-
çou a trabalhar cedo e por isso praticamente não aproveitou a infân-
cia. Atuou num restaurante da família, na Zona Oeste, e foi 
necessário quebrar, o que ele agradece, para descobrir 
seu real negócio de entregas de refeições, é um dos 
comandantes da PJ. Pai de duas filhas, de 21 e 18 
anos, ele, que nunca desiste dos objetivos, deci-
diu apoiar outros empreendedores, lançou um 
reality e ainda deseja se aventurar na política, vi-
sando o mesmo. “Fico feliz em gerar empregos, 
fico muito feliz com os meus funcionários com-
pram casas , carros fruto principalmente do tra-
balho deles e o que eu fiz foi apenas gerar opor-
tunidades”, explica o idealizador do @pontape-
compezao.

Quando decidiu empreender? 
Comecei a trabalhar muito novo em uma 

padaria, então praticamente não tive 
infância, porém sempre fui mui-
to sonhador e nos poucos mo-
mentos que eu tinha de lazer, 
as minhas brincadeiras já 
eram voltadas ao empre-
endedorismo e cheguei a 
montar um circo na mi-
nha casa com apenas 12 
anos! Com 22 anos num 
imóvel próprio depois 
de 06 meses já esta-
va quebrado, pois os 
clientes não compra-
ram a minha ideia. 
Foi  aí que eu virei a 
chave e iniciei o for-
necimento de refei-
ções para empresas 
tipo quentinhas.

Como acha que as 
pessoas te enxergam e 
qual a diferença para seu 
eu real? 

Normalmente as pes-
soas se assustam comigo, 
chegam a ter medo de mim, 
sendo que depois que me co-
nhecem, sabem o quanto sou leve 

e procuro sempre está com o sorriso no rosto.

Quais suas principais características como pessoa e como pro-
fissional? 

Sou muito alegre, amigo e receptivo e como profissional sou 
muito disciplinado com horário e bem bravo também rsrsrs 

Porque decidiu fazer o Reality? 
Como falei sou fascinado pela geração de empregos 

e com o pontapé estamos formando empreendedoras 
para gerarem mais empregos!

Tem aspirações políticas, porque? 
Tenho sim. Sou pré-candidato a deputado federal 

pelo PSDB e como gosto de desafios, resolvi entrar na 
política, pois tenho consciência da minha capacida-
de de gerar oportunidades como empresário e como 
deputado essa força será turbinada. Saiam da fren-
te,rs!

O que você ainda sonha? 
Sonho com um mais justo que a desigualda-

de social seja encurtada, e vejo essa possi-
bilidade no mundo do empreende-

dorismo!

O que falta e o que sobra em 
Natal? 

Falta oportunidades. 
Natal é incrível, uma cida-
de belíssima, porém ainda 
pouco explorada em re-
lação ao turismo. O que 
sobra em Natal é gen-
te hospitaleira e outras 
clamando por novas 
oportunidades!

Qual a maior lição da 
vida? 

Nunca desistir, 
agradeço a Deus por 
o meu restaurante 

não ter dado certo se 
não provavelmente es-
taria lá até hoje!

Quem te inspira? 
A minha mãe Dona Du-

ceu que sempre ensinou aos 
filhos a viver com aquilo que te-

mos e @alvaro.schocair  
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Há uma voz que não usa palavras, mas que deve ser ouvida.“ ”
Happy    Birthday
Hélio Santa Rosa, Graciema Car-

neiro, Jaime Teixeira, Cinthya 
Newman Farias, Ivanilson Araújo, 
Celina Bezerra, Nina Sousa, Luís 

Antônio Cunha, Maria Luísa Capri-
glione e Marise Duarte.

Amanhã, Madson Vidal, Arthur Pa-
triota, Tetê Pessoa, Alcyone Nobrega, 
Nininha Costa, Joni Maia, Zeca Me-
lo, Gileno Guanabara, Kalina Leite, 

Patrícia Mota.

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Será menina. Esse foi o resultado do chá revelação do casa Ana Beatriz Borges e 
Samuel Gondim, à espera da primeira � lha. Alegria para as famílias. A coluna deseja 
toda harmonia a família que se forma. 
 Hoje e amanhã o Museu do Videogame Potiguar invade o Shopping Cidade Jardim, com 
exposição vintage. Há raridades no acervo que vão despertar saudades e que contam um pou-
co da história dos videogames.
 O Ministro das Comunicações, Fábio Farias, participa das comemorações da 
Semana da Indústria. Ministra a Palestra Magna “A Tecnologia 5G e sua importância 
para o Desenvolvimento da Indústria”, próximo dia 25. 
 Música, animação e reencontros. O Fest Bossa & Jazz prepara um retorno presencial 
memorável que promete espalhar alegria pelas ruas da Praia da Pipa – Tibau do Sul, de 18 a 21 
de agosto.

TUDO COM PEZÃO

(A)NOTA
Os bordados do Seridó integram a cultura 

do RN e têm grande relevância econômica pa-
ra doze municípios que compõem essa região 
potiguar. Pensando nisso, uma parceria entre 
Organização das Cooperativas do Rio Grande 
do Norte e SEBRAE visa reestruturar cadeia 
produtiva do artesanato Potiguar, que ganhou 
grande projeção nacional na última semana, 
graças ao trabalho das bordadeiras de Tim-
baúba dos Batistas. Além do aperfeiçoamento 
do trabalho, também será feito toda a regula-
mentação jurídica das cooperativas.

B-DAY- NINA SOUSA

B-DAY- LUÍS CUNHA 

B-DAY-HÉLIO SANTA ROSA

B-DAY- MADSON VIDAL

B-DAY- ZECA MELO 
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Entretenimento
Rapaz rejeitado no Vai Dar 
Namoro engata romance 
com produtora do Faro
Pedro Victor Martins passou vergonha no quadro do
Hora do Faro, mas conquistou funcionária do apresentador

Pedro Victor Martins topou 
um desafio bastante cons-
trangedor para qualquer 

homem solteiro: aplicar canta-
das baratas em um grupo de sol-
teironas no quadro Vai Dar Na-
moro, ressuscitado pelo Hora do 
Faro na Record. Em vez de fisgar 
uma das pretendentes no palco, 
ele conquistou uma das produ-
toras do programa.

Sim, ele foi ao programa para 
mostrar seu poder de sedução, 

foi hostilizado, provocou vergo-
nha alheia no apresentador Ro-
drigo Faro, mas conseguiu con-
quistar o coração de Carol Lopes 
Gomes, assistente de produção 
que trabalha há dez meses no 
dominical da Record.

O programa foi ao ar em 8 de 
maio, e Pedro aplicou uma can-
tada batida, pouco convincente 
e gaguejou bastante ao tentar fa-
zer uma graça com Faro. “Olhan-
do elas assim eu entrei numa 

conclusão certeira do lugar onde 
elas moram, que é assim... den-
tro do meu coração”, disse o ra-
paz, parecendo não acreditar no 
que ele mesmo havia acabado 
de dizer.

Rodrigo Faro olhou incrédu-
lo para Pedro e para a câmera. 
Sabe quando a gente prefere ser 
surdo por alguns segundos só 
para não ouvir alguém falando 
baboseiras do nosso lado? Deu 
para sentir essa vontade na ex-

pressão facial do apresentador. 
As solteironas logo perceberam 
o “golpe” e o rejeitaram no palco 
do programa.

Mas nos bastidores, Pedro 
Victor fisgou outra solteirona, 
que nem sonhava entrar no qua-
dro para encontrar namorado: a 
produtora do Vai Dar Namoro. 
Ele e Carol estão juntos, ainda 
não rotularam o status da rela-
ção, mas só de ver o vídeo publi-
cado no TikTok dá para perceber 

que os dois estão bastante apai-
xonados.

Pedro tem 25 anos, mora em 
São Paulo e é promotor de even-
tos. O mico no programa do Fa-
ro mais seu vídeo viral nas redes 
sociais o fizeram ganhar milha-
res de seguidores. Mas para o 
desespero dos novos fãs, ele avi-
sou na quinta-feira 19 que man-
terá o relacionamento em sigilo 
e não irá expor mais nada ao la-
do de Carol. 

Pedro tem 25 anos, mora em São Paulo e é promotor de eventos

REPRODUÇÃO

Polêmica

DG comenta escalação de 
Jade em novela da Globo
Douglas Silva foi o convi-

dado do podcast ‘Flow’, 
no YouTube, nesta sema-

na. Terceiro colocado no BBB22, 
o ator deu sua opinião sobre 
a escolha de Jade Picon para a 
próxima novela na faixa das no-
ve da Globo.

Para ele, a escalação vem co-
mo uma boa estratégia para ala-
vancar a audiência da emissora 
e fortalecer o mercado televisivo. 
DG acredita que a participação 
da influenciadora digital pode 
atrair um público mais jovem, 

que não costuma assistir TV. 
“Achei muito f*da isso. Ela ter 

sido convidada eu acho ótimo. 
Ela é uma menina que fala para 
um público que não assiste tele-
visão, só está na internet. Então 
ela vai fazer com que esse públi-
co olhe para a televisão, e isso é 
bom. Eu, enquanto ator de te-
levisão, quando contratam uma 
pessoa dessa, isso é bom demais 
para mim”, explicou. 

O ator também questionou 
a tentativa do presidente do Sin-
dicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversões do Es-
tado do Rio de Janeiro (SATED-
-RJ) de barrar a participação de 
Picon na trama de Glória Pezes. 
“Se existe mesmo essa questão 
do DRT, então como ela faz para 
tirar para trabalhar?”, perguntou. 

Vale lembrar, por fim, que 
a participação de Jade causou 
a maior polêmica nas redes 
sociais. Nomes como Murilo 
Rosa, Carlos Vereza, Ana Hika-
ri, Ana Rita Cerqueira e Nina 
Tomsic criticaram a decisão da 
emissora. 

REPRODUÇÃO

Ator, que foi terceiro colocado no BBB22, aprovou escalação de Jade Picon e afi rmou que pode alavancar audiência

O nome é WBIRANILTON ARAÚJO, 51, mas é com o apelido que 
ganhou aos 12 anos que ficou mais conhecido: Pezão, por calçar 48. 
Empresário, figura divertida -  e controversa - que ganhou holofotes 
nas redes sociais pelo bom humor e autenticidade. Se considera um 
desbravador que está sempre em busca de novos desafios. Come-
çou a trabalhar cedo e por isso praticamente não aproveitou a infân-
cia. Atuou num restaurante da família, na Zona Oeste, e foi 
necessário quebrar, o que ele agradece, para descobrir 
seu real negócio de entregas de refeições, é um dos 
comandantes da PJ. Pai de duas filhas, de 21 e 18 
anos, ele, que nunca desiste dos objetivos, deci-
diu apoiar outros empreendedores, lançou um 
reality e ainda deseja se aventurar na política, vi-
sando o mesmo. “Fico feliz em gerar empregos, 
fico muito feliz com os meus funcionários com-
pram casas , carros fruto principalmente do tra-
balho deles e o que eu fiz foi apenas gerar opor-
tunidades”, explica o idealizador do @pontape-
compezao.

Quando decidiu empreender? 
Comecei a trabalhar muito novo em uma 

padaria, então praticamente não tive 
infância, porém sempre fui mui-
to sonhador e nos poucos mo-
mentos que eu tinha de lazer, 
as minhas brincadeiras já 
eram voltadas ao empre-
endedorismo e cheguei a 
montar um circo na mi-
nha casa com apenas 12 
anos! Com 22 anos num 
imóvel próprio depois 
de 06 meses já esta-
va quebrado, pois os 
clientes não compra-
ram a minha ideia. 
Foi  aí que eu virei a 
chave e iniciei o for-
necimento de refei-
ções para empresas 
tipo quentinhas.

Como acha que as 
pessoas te enxergam e 
qual a diferença para seu 
eu real? 

Normalmente as pes-
soas se assustam comigo, 
chegam a ter medo de mim, 
sendo que depois que me co-
nhecem, sabem o quanto sou leve 

e procuro sempre está com o sorriso no rosto.

Quais suas principais características como pessoa e como pro-
fissional? 

Sou muito alegre, amigo e receptivo e como profissional sou 
muito disciplinado com horário e bem bravo também rsrsrs 

Porque decidiu fazer o Reality? 
Como falei sou fascinado pela geração de empregos 

e com o pontapé estamos formando empreendedoras 
para gerarem mais empregos!

Tem aspirações políticas, porque? 
Tenho sim. Sou pré-candidato a deputado federal 

pelo PSDB e como gosto de desafios, resolvi entrar na 
política, pois tenho consciência da minha capacida-
de de gerar oportunidades como empresário e como 
deputado essa força será turbinada. Saiam da fren-
te,rs!

O que você ainda sonha? 
Sonho com um mais justo que a desigualda-

de social seja encurtada, e vejo essa possi-
bilidade no mundo do empreende-

dorismo!

O que falta e o que sobra em 
Natal? 

Falta oportunidades. 
Natal é incrível, uma cida-
de belíssima, porém ainda 
pouco explorada em re-
lação ao turismo. O que 
sobra em Natal é gen-
te hospitaleira e outras 
clamando por novas 
oportunidades!

Qual a maior lição da 
vida? 

Nunca desistir, 
agradeço a Deus por 
o meu restaurante 

não ter dado certo se 
não provavelmente es-
taria lá até hoje!

Quem te inspira? 
A minha mãe Dona Du-

ceu que sempre ensinou aos 
filhos a viver com aquilo que te-

mos e @alvaro.schocair  
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Há uma voz que não usa palavras, mas que deve ser ouvida.“ ”
Happy    Birthday
Hélio Santa Rosa, Graciema Car-

neiro, Jaime Teixeira, Cinthya 
Newman Farias, Ivanilson Araújo, 
Celina Bezerra, Nina Sousa, Luís 

Antônio Cunha, Maria Luísa Capri-
glione e Marise Duarte.

Amanhã, Madson Vidal, Arthur Pa-
triota, Tetê Pessoa, Alcyone Nobrega, 
Nininha Costa, Joni Maia, Zeca Me-
lo, Gileno Guanabara, Kalina Leite, 

Patrícia Mota.
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BOAS & CURTAS
 Será menina. Esse foi o resultado do chá revelação do casa Ana Beatriz Borges e 
Samuel Gondim, à espera da primeira � lha. Alegria para as famílias. A coluna deseja 
toda harmonia a família que se forma. 
 Hoje e amanhã o Museu do Videogame Potiguar invade o Shopping Cidade Jardim, com 
exposição vintage. Há raridades no acervo que vão despertar saudades e que contam um pou-
co da história dos videogames.
 O Ministro das Comunicações, Fábio Farias, participa das comemorações da 
Semana da Indústria. Ministra a Palestra Magna “A Tecnologia 5G e sua importância 
para o Desenvolvimento da Indústria”, próximo dia 25. 
 Música, animação e reencontros. O Fest Bossa & Jazz prepara um retorno presencial 
memorável que promete espalhar alegria pelas ruas da Praia da Pipa – Tibau do Sul, de 18 a 21 
de agosto.

TUDO COM PEZÃO

(A)NOTA
Os bordados do Seridó integram a cultura 

do RN e têm grande relevância econômica pa-
ra doze municípios que compõem essa região 
potiguar. Pensando nisso, uma parceria entre 
Organização das Cooperativas do Rio Grande 
do Norte e SEBRAE visa reestruturar cadeia 
produtiva do artesanato Potiguar, que ganhou 
grande projeção nacional na última semana, 
graças ao trabalho das bordadeiras de Tim-
baúba dos Batistas. Além do aperfeiçoamento 
do trabalho, também será feito toda a regula-
mentação jurídica das cooperativas.

B-DAY- NINA SOUSA

B-DAY- LUÍS CUNHA 

B-DAY-HÉLIO SANTA ROSA

B-DAY- MADSON VIDAL

B-DAY- ZECA MELO 
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 Globo deverá se apro-
veitar do horário político, no 
segundo semestre, para rea-
lizar alguns ajustes na sua 
grade de programação.
 Murilo Fraga, diretor 

de programação do SBT, 
covidou, mas já foi liberado 
departamento médico.
 A propósito de SBT, 

não há ainda a certeza se 
Silvio Santos voltará a gravar 
nesta próxima semana...
 ... Tudo indica que não, 

até porque também não es-
tão previstas maiores alte-
rações na temperatura. Vai 
melhorar um pouco, mas a 
friaca promete continuar.
 Disney garantiu direi-

tos para a transmissão de 
Roland Garros...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

PERDIDA. A produtora Fil-
mLand e a Disney vão levar para 
os cinemas, em 2023, a adapta-
ção do livro “Perdida”, sucesso da 
escritora Carina Rissi. Giovanna 
Grigio fará a protagonista em um 
elenco que também reúne Bruno 
Montaleone, Bia Arantes, Nathália 
Falcão, Luciana Paes e Emira So-
phia. Klebber Toledo também de-
ve aparecer.

E ASSIM VAI. Nem bem estreou 
a nona temporada do “Master-
Chef”, a Band já abriu inscrições 
para o “MasterChef +”, que ela 
anuncia como formato inédito no 
Brasil.

A competição vai reunir co-
zinheiros amadores acima de 60 
anos e será exibida em novembro.

ESMERILHANDO. Mas para 
qualquer um do lado de fora, a 
certeza que passa é que a Band é 
a TV de um formato só.

Tem apenas o “MasterChef” e 
vai inventando diferentes versões 
em cima dele. Por que não há o 
mesmo empenho em se criar um 
conteúdo próprio e que poderá 
até ser mais interessante?

POR CIMA. Chitãozinho e Xo-
roró comandam um especial na 
Globo, dia 1º de junho, logo de-
pois de “Pantanal”, comemorativo 
aos 50 anos de carreira. Isso é uma 
coisa.

A outra, é que os irmãos tam-
bém terão uma série no Globo-
play contando sua história.

FORA DO GENTE. Eduardo Cas-

tro voltou das férias nesta semana 
e, um dia depois, desapareceu do 
jornal “Gente”, da rádio Bandei-
rantes.

Segundo a casa, estava ficando 
complicado para ele sair da Band-
News TV à meia-noite e chegar tão 
cedo para o “Jornal Gente” na rá-
dio. Daí a razão da sua saída. Cas-
tro segue no “Brasil com Z”, aos sá-
bados.

MAIS UM MOTIVO. A imagem 
empetecada e toda cheia de co-
res, muito comum nos canais de 
jornalismo, precisa ser revista. Na 
boa, até acabar com essa cafonice.

Não por outras razões, mas 
porque o telespectador, já de al-
gum tempo, passou a ter outras 
opções de recepção e não mais só 
o aparelho tradicional.
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Sabadão chegou, meu bebê! E com ele, uma 
vontade de sair e aproveitar bem o dia. Porem, seus pla-
nos podem dar aquela mudada e você vai precisar recal-
cular a rota do passeio, viu? Não tem problema, porque 
os amigos te acompanham nesta questão. O dia está pa-

ra diversão, mas não se esqueça de ter juízo, principalmente com a grana!

Você estará focado em mudra algumas esco-
lhas de vida, libriano, a começar por seu visual e até 
mesmo seu autocuidado. Tire o dia para cuidar de vo-
cê sem se preocupar muito com o que os outros vão 
pensar, valeu? Tudo em paz na sua família, apesar de 

sentir que deve fi car um pouco mais perto.

A Lua na Casa 10 traz uma certa preocupação 
com o trabalho, tourinho, mas tenta relaxar a cabeça. 
Tudo acontece por um motive e tentar controlar os pro-
cessos vai te deixar mais ansiosa. Aproveite o dia para 
refazer seus planos para o futuro e pode contar com 

ajuda do mozão e da família para isso, viu?

O sábado começa com um imprevisto em casa, 
com o mozão ou com a parentada – você será essen-
cial para ajudar o perrengue. Mas, nem por isso o dia 
está acabado, bebe! Tire o restante do dia para pas-
seios ao ar livre ou chama os amigos para aquela prosa 

boa para contar as novidades.

O sábado começa na preguiça, mas logo você 
dá um jeito nisso e se anima com o dia. A Lua na Ca-
sa 9 traz oportunidades de sobra para você conhecer 
pessoas e até expandir sua mente com cursos e novos 
conhecimentos - a internet pode facilitar bastante esse 

processo e você se sente bem colocando a mente para pensar.

Uma viagem ou passeio com a turma pode ter 
que ser remarcada. Mas, nada de sofrência hoje, afi nal 
o dia pode ainda render muitas surpresas boas. A saúde 
te dá sinais de que mente agitada pode causar chatice, 
então, bora procurar algo que te distraia ou te faça feliz. 

Pensar nos problemas hoje não é solução.

Apesar de um dia alegre, hoje chega com certo in-
cômodo por aí e você vai preferir ir devagar na maior par-
te do dia. Tire o sábado para fazer passeios ou estar com 
pessoas que te ajudem a espairecer e a esquecer dos pro-
blemas. Uma ida a um parque restaura a conexão com a 

natureza e pode te ajudar a se sentir melhor com certas situações da semana.

Sábadou com S de saudade por aí, Caprica? O 
climinha pode te trazer certa nostalgia da infância e até 
de pessoas que já passaram em sua vida e por mais 
que seja um sentimento diferente, não fi que preso nisso 
o dia inteiro, não! O dia de hoje pode trazer novidades 

com amigos, além de conhecer pessoas que te tragam boas energias.

Um imprevisto no trabalho pode fazer com que 
você tenha que tirar uma parte do seu dia para resol-
ver ou recalcular um plano. Fica tranquilo, leonino, co-
legas e parceiros podem te ajudar nessa empreitada. 
Momento ótimo para ler aquele livro que você está há 

tempos tentando ou buscar novos conhecimentos pela internet.

Hoje você vai pegar no trance, bebê, pode gerar 
aquela preguicinha em fazer nada ou vontade de fi car na 
sua, principalmente com a família ou os mais próximos. 
Você vai se sentir motivado também em mexer nas coi-
sas de casa, fazendo mudança, mexendo ali e aqui. E 

tudo bem, cristalzinho, fazer esses movimentos pode ser positive também.

Tire o dia para ir com calma em tudo, não 
precisa se afobar ou ter pressa em levar o seu sá-
bado. Um imprevisto com viagem, passeio e até 
mesmo com sua saúde pode rolar, mas tudo se re-
solve no fi nal. Se for preciso cancelar algum rolê, 

faça sem medo, ok?

Bora aproveitar o dia como ele merece, peixi-
nho! Umas situações de passado chegam na sua linda 
cabecinha, mas não permita que se crie, ok? Um rolê 
ou viagem para perto pode precisar ser recalculado, 
mas tudo bem, imprevistos acontecem e que estiver 

com você vai te ajudar nesse novo plano.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

O momento nas platafor-
mas de streaming é o de 
ajustar os cronogramas 

para lançamentos mais inten-
sos de séries nacionais, da me-
tade até o final do ano. A pro-
messa é de muitas e dos mais 
variados gêneros: musical, ro-
mance, aventura, policial...

Netflix, HBO Max, Amazon 
Prime Video, Disney+ e Globo-
play, entre as principais, pre-
tendem fazer de tudo um pou-
co para aumentar suas bases 
de assinantes e se solidificar em 
diferentes segmentos.

A expectativa do mercado 
é das mais interessantes, con-

siderando que estamos sain-
do, enfim, de um momento tão 
complicado causado pela pan-
demia. Estas gigantes, em vez 
da acomodação, consideram 
que, mais do que nunca, a me-
lhor defesa agora é ir ao ataque.

Muito em breve, porque 
também há nas plataformas 
uma preocupação com Elei-
ções e Copa do Mundo, serão 
disponibilizadas produções co-
mo “No Mundo da Luna”, “Área 
de Serviço”- HBO; sequências 
- “Dom” e “El Presidente”- Pri-
me Video; “O Coro” – Disney+; 
“Musa Música” – Globoplay; 
“Maldivas”-Netflix...

O fato é que são diversos tra-
balhos e todos prestando enor-
me colaboração para o mercado 
de trabalho. Hoje, já existe o con-
vencimento de que não é mais 
possível continuar refém tão so-
mente das TVs pagas e abertas, 
que sempre foram e continuam 
sendo importantes para todos.    

Séries nacionais serão destaques 
das plataformas de streaming 
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Quando pisar no gramado hoje à tarde na Arena das 
Dunas, o América não pode pensar em outro resulta-
do que não seja uma vitória. Com 8 pontos na tabela 

de classificação, a equipe rubra precisa vencer para ultra-
passar o próprio adversário e chegar no líder do grupo, que 
hoje é o Retrô. Agora, vai precisar melhorar muito para não 
ter sustos. Então, vamos à vitória.

Não se pode pensar 
em outro resultado

DEVE MUDAR A EQUIPE. Pos-
so até estar enganado, todavia, 
acredito que o técnico Fernan-
do Marchiori entrará com uma 
equipe modificada na partida de 
hoje. Tanto no tocante aos onze 
titulares como na formação tá-
tica. Até porque Marchiori terá a 
volta de cinco jogadores que não 
enfrentaram o Botafogo-SP. Acre-
dito que o zagueiro Eduardo não 
começará a partida. Como tam-
bém acredito que Marchiori não 
começará com três zagueiros. O 
ABC não pode ter medo de ven-
cer. Tem que acreditar no seu po-
tencial. Simples assim.

ACREDITO QUE TEREMOS UM 
BOM PÚBLICO. Acredito que hoje 
teremos um bom público na par-
tida entre América e São Paulo 
Crystal. Sim, porque a torcida ru-
bra sabe da sua importância para 
a equipe. Uma vitória poderá le-
var o América à primeira ou se-
gunda colocação do grupo. Hoje, 
é vencer ou vencer.

GAROTO GABRIEL. O garoto Gabriel, das bases do ABC, deve seguir para 
São Paulo nos próximos dias, onde disputará o A2 ou A3. O empresário do 
atleta quer colocar o volante no futebol paulista para que ele possa ganhar 
mais experiência. O ABC continuará tendo um percentual sobre os direitos 
federativos do jogador.

APENAS MAIS UM BALÃO DE EN-
SAIO. A notícia de uma possível saída 
do técnico Fernando Marchiori, do 
ABC, é mais uma daquelas historinhas 
que uma determinada turminha ado-
ra plantar. Agora, eles também sabem 
que dificilmente irão colher. Quem 
quiser comprar, que compre.

ACORDOU. Parece que a Fras-
queira acordou. Vendo a média de 
público da Série C pude observar 
que, hoje, o ABC é o quarto coloca-
do quando se fala em público nos 
estádios, atrás apenas de Remo, 
Manaus e Vitória-BA. Show. E já era 
tempo. A frasqueira sempre fez a di-
ferença fora das quatro linhas. Lem-
bro muito bem do acesso da Série 
C para a Série B em 2007. Que coisa 
linda. Parabéns, Frasqueira.

FRUSTOU SUA TORCIDA. O Vas-
co da Gama apenas empatou com 
o Guarani-SP, em 0 a 0, na última 
quinta, em Manaus, frustando, mais 
uma vez, a sua imensa torcida. Com 
este resultado, a equipe carioca se 
mantém entre os quatro primeiros. 
Agora, se quiser obter o acesso a Sé-
rie A em 2023 a equipe cruzmaltina 
vai ter que melhorar muito.

FUTEBOL NORDESTINO EM 
BAIXA. No momento, nas séries A e 
B, estamos vendo o péssimo o fute-
bol nordestino muito mal. Na Série 
A, Fortaleza e Ceará estão nas últi-
mas colocações. Já na Série B, CRB 
e CSA estão nas últimas posições. 
Ainda dá para buscar a recupera-
ção. Porém, tem que correr contra 
o tempo.

Brasileirão Série C: 
No Ceará, ABC corre para 
conquistar três pontos

Alvinegro potiguar 
ocupa a 7ª colocação 
na competição, uma 

vitória é essencial 
para a equipe 

avançar na tabela

O ABC e Atlético-CE me-
dem forças pela 7ª rodada 
da Série C do Brasileirão 

2022. A partida será disputada, 
neste sábado 21, às 17 horas, no 
estádio Ronaldão, em Pacajus-
-CE. O alvinegro potiguar está no 
G-8 e deve ir em busca da vitória 
para avançar na tabela e conquis-
tar vaga para a Série B. Já o Atléti-
co cearense, que surpreendente-
mente, conquistou 4 pontos em 
seus últimos dois jogos disputa-
dos, ainda está na zona de rebai-
xamento da terceira divisão do 

futebol nacional e deve partir pa-
ra cima do adversário, tentando 
ganhar pontos e assim se afastar 
da Série D.

Em meio a competição, o trei-
nador Fernando Marchiori rece-
beu uma proposta formal para 
comandar o Guarani de Campi-
nas. No entanto, o profissional 
abecedista optou pela perma-
nência em Natal e segue à frente 

do clube potiguar, na Série C do 
Campeonato Brasileiro. O trei-
nador alvinegro, que conta com 
a volta de peças importantes na 
equipe, comandou os últimos 
treinos e viajou otimista para o 
Ceará. “Vamos em frente. Vamos 
tentar nossa recuperação. Temos 
time para avançar na competição 
e garantir nosso acesso à Série B”, 
pontuou o técnico alvinegro. 

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

Equipe alvinegra segue trabalhando forte, buscando o acesso para Série B

Técnico João Brigatti conversa com os atletas alvirrubros e prega otimismo

SÉRIE D

América recebe o São 
Paulo Crystal-PB; Globo 
joga contra Crato-CE

Pelo Campeonato Brasilei-
ro – Série D, o América re-
cebe, neste sábado, às 17h, 

na Arena das Dunas, o São Pau-
lo Crystal-PB. A partida é válida 
pela 6ª rodada da fase de grupos, 
a penúltima, antes da virada de 
turno. Uma vitória sobre o São 
Paulo Crystal confirma a equipe 
rubra no G4 (zona de classifica-
ção para a próxima fase) do Gru-
po A3. Ao todo, são 14 rodadas 
na 1ª fase. Os quatro melhores de 
cada chave avançam ao mata-

-mata, iniciado com 32 equipes 
– ou seja, 16 avos de final, oitavas 
de final, quartas de final, semifi-
nal e final, sempre em ida e volta.

O outro representante do 
RN na quarta divisão do futebol 
nacional – o Globo – viaja até o 
Crato-CE, onde enfrenta, neste 
sábado 21, às 15 horas, no es-
tádio Mirandão, o time da casa, 
que leva o mesmo nome da ci-
dade.  O Globo ocupa o 7º lulgar. 
Será o confronto dos últimos co-
locados do Grupo A3. 

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C
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 Globo deverá se apro-
veitar do horário político, no 
segundo semestre, para rea-
lizar alguns ajustes na sua 
grade de programação.
 Murilo Fraga, diretor 

de programação do SBT, 
covidou, mas já foi liberado 
departamento médico.
 A propósito de SBT, 

não há ainda a certeza se 
Silvio Santos voltará a gravar 
nesta próxima semana...
 ... Tudo indica que não, 

até porque também não es-
tão previstas maiores alte-
rações na temperatura. Vai 
melhorar um pouco, mas a 
friaca promete continuar.
 Disney garantiu direi-

tos para a transmissão de 
Roland Garros...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

PERDIDA. A produtora Fil-
mLand e a Disney vão levar para 
os cinemas, em 2023, a adapta-
ção do livro “Perdida”, sucesso da 
escritora Carina Rissi. Giovanna 
Grigio fará a protagonista em um 
elenco que também reúne Bruno 
Montaleone, Bia Arantes, Nathália 
Falcão, Luciana Paes e Emira So-
phia. Klebber Toledo também de-
ve aparecer.

E ASSIM VAI. Nem bem estreou 
a nona temporada do “Master-
Chef”, a Band já abriu inscrições 
para o “MasterChef +”, que ela 
anuncia como formato inédito no 
Brasil.

A competição vai reunir co-
zinheiros amadores acima de 60 
anos e será exibida em novembro.

ESMERILHANDO. Mas para 
qualquer um do lado de fora, a 
certeza que passa é que a Band é 
a TV de um formato só.

Tem apenas o “MasterChef” e 
vai inventando diferentes versões 
em cima dele. Por que não há o 
mesmo empenho em se criar um 
conteúdo próprio e que poderá 
até ser mais interessante?

POR CIMA. Chitãozinho e Xo-
roró comandam um especial na 
Globo, dia 1º de junho, logo de-
pois de “Pantanal”, comemorativo 
aos 50 anos de carreira. Isso é uma 
coisa.

A outra, é que os irmãos tam-
bém terão uma série no Globo-
play contando sua história.

FORA DO GENTE. Eduardo Cas-

tro voltou das férias nesta semana 
e, um dia depois, desapareceu do 
jornal “Gente”, da rádio Bandei-
rantes.

Segundo a casa, estava ficando 
complicado para ele sair da Band-
News TV à meia-noite e chegar tão 
cedo para o “Jornal Gente” na rá-
dio. Daí a razão da sua saída. Cas-
tro segue no “Brasil com Z”, aos sá-
bados.

MAIS UM MOTIVO. A imagem 
empetecada e toda cheia de co-
res, muito comum nos canais de 
jornalismo, precisa ser revista. Na 
boa, até acabar com essa cafonice.

Não por outras razões, mas 
porque o telespectador, já de al-
gum tempo, passou a ter outras 
opções de recepção e não mais só 
o aparelho tradicional.
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Sabadão chegou, meu bebê! E com ele, uma 
vontade de sair e aproveitar bem o dia. Porem, seus pla-
nos podem dar aquela mudada e você vai precisar recal-
cular a rota do passeio, viu? Não tem problema, porque 
os amigos te acompanham nesta questão. O dia está pa-

ra diversão, mas não se esqueça de ter juízo, principalmente com a grana!

Você estará focado em mudra algumas esco-
lhas de vida, libriano, a começar por seu visual e até 
mesmo seu autocuidado. Tire o dia para cuidar de vo-
cê sem se preocupar muito com o que os outros vão 
pensar, valeu? Tudo em paz na sua família, apesar de 

sentir que deve fi car um pouco mais perto.

A Lua na Casa 10 traz uma certa preocupação 
com o trabalho, tourinho, mas tenta relaxar a cabeça. 
Tudo acontece por um motive e tentar controlar os pro-
cessos vai te deixar mais ansiosa. Aproveite o dia para 
refazer seus planos para o futuro e pode contar com 

ajuda do mozão e da família para isso, viu?

O sábado começa com um imprevisto em casa, 
com o mozão ou com a parentada – você será essen-
cial para ajudar o perrengue. Mas, nem por isso o dia 
está acabado, bebe! Tire o restante do dia para pas-
seios ao ar livre ou chama os amigos para aquela prosa 

boa para contar as novidades.

O sábado começa na preguiça, mas logo você 
dá um jeito nisso e se anima com o dia. A Lua na Ca-
sa 9 traz oportunidades de sobra para você conhecer 
pessoas e até expandir sua mente com cursos e novos 
conhecimentos - a internet pode facilitar bastante esse 

processo e você se sente bem colocando a mente para pensar.

Uma viagem ou passeio com a turma pode ter 
que ser remarcada. Mas, nada de sofrência hoje, afi nal 
o dia pode ainda render muitas surpresas boas. A saúde 
te dá sinais de que mente agitada pode causar chatice, 
então, bora procurar algo que te distraia ou te faça feliz. 

Pensar nos problemas hoje não é solução.

Apesar de um dia alegre, hoje chega com certo in-
cômodo por aí e você vai preferir ir devagar na maior par-
te do dia. Tire o sábado para fazer passeios ou estar com 
pessoas que te ajudem a espairecer e a esquecer dos pro-
blemas. Uma ida a um parque restaura a conexão com a 

natureza e pode te ajudar a se sentir melhor com certas situações da semana.

Sábadou com S de saudade por aí, Caprica? O 
climinha pode te trazer certa nostalgia da infância e até 
de pessoas que já passaram em sua vida e por mais 
que seja um sentimento diferente, não fi que preso nisso 
o dia inteiro, não! O dia de hoje pode trazer novidades 

com amigos, além de conhecer pessoas que te tragam boas energias.

Um imprevisto no trabalho pode fazer com que 
você tenha que tirar uma parte do seu dia para resol-
ver ou recalcular um plano. Fica tranquilo, leonino, co-
legas e parceiros podem te ajudar nessa empreitada. 
Momento ótimo para ler aquele livro que você está há 

tempos tentando ou buscar novos conhecimentos pela internet.

Hoje você vai pegar no trance, bebê, pode gerar 
aquela preguicinha em fazer nada ou vontade de fi car na 
sua, principalmente com a família ou os mais próximos. 
Você vai se sentir motivado também em mexer nas coi-
sas de casa, fazendo mudança, mexendo ali e aqui. E 

tudo bem, cristalzinho, fazer esses movimentos pode ser positive também.

Tire o dia para ir com calma em tudo, não 
precisa se afobar ou ter pressa em levar o seu sá-
bado. Um imprevisto com viagem, passeio e até 
mesmo com sua saúde pode rolar, mas tudo se re-
solve no fi nal. Se for preciso cancelar algum rolê, 

faça sem medo, ok?

Bora aproveitar o dia como ele merece, peixi-
nho! Umas situações de passado chegam na sua linda 
cabecinha, mas não permita que se crie, ok? Um rolê 
ou viagem para perto pode precisar ser recalculado, 
mas tudo bem, imprevistos acontecem e que estiver 

com você vai te ajudar nesse novo plano.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

O momento nas platafor-
mas de streaming é o de 
ajustar os cronogramas 

para lançamentos mais inten-
sos de séries nacionais, da me-
tade até o final do ano. A pro-
messa é de muitas e dos mais 
variados gêneros: musical, ro-
mance, aventura, policial...

Netflix, HBO Max, Amazon 
Prime Video, Disney+ e Globo-
play, entre as principais, pre-
tendem fazer de tudo um pou-
co para aumentar suas bases 
de assinantes e se solidificar em 
diferentes segmentos.

A expectativa do mercado 
é das mais interessantes, con-

siderando que estamos sain-
do, enfim, de um momento tão 
complicado causado pela pan-
demia. Estas gigantes, em vez 
da acomodação, consideram 
que, mais do que nunca, a me-
lhor defesa agora é ir ao ataque.

Muito em breve, porque 
também há nas plataformas 
uma preocupação com Elei-
ções e Copa do Mundo, serão 
disponibilizadas produções co-
mo “No Mundo da Luna”, “Área 
de Serviço”- HBO; sequências 
- “Dom” e “El Presidente”- Pri-
me Video; “O Coro” – Disney+; 
“Musa Música” – Globoplay; 
“Maldivas”-Netflix...

O fato é que são diversos tra-
balhos e todos prestando enor-
me colaboração para o mercado 
de trabalho. Hoje, já existe o con-
vencimento de que não é mais 
possível continuar refém tão so-
mente das TVs pagas e abertas, 
que sempre foram e continuam 
sendo importantes para todos.    

Séries nacionais serão destaques 
das plataformas de streaming 
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Quando pisar no gramado hoje à tarde na Arena das 
Dunas, o América não pode pensar em outro resulta-
do que não seja uma vitória. Com 8 pontos na tabela 

de classificação, a equipe rubra precisa vencer para ultra-
passar o próprio adversário e chegar no líder do grupo, que 
hoje é o Retrô. Agora, vai precisar melhorar muito para não 
ter sustos. Então, vamos à vitória.

Não se pode pensar 
em outro resultado

DEVE MUDAR A EQUIPE. Pos-
so até estar enganado, todavia, 
acredito que o técnico Fernan-
do Marchiori entrará com uma 
equipe modificada na partida de 
hoje. Tanto no tocante aos onze 
titulares como na formação tá-
tica. Até porque Marchiori terá a 
volta de cinco jogadores que não 
enfrentaram o Botafogo-SP. Acre-
dito que o zagueiro Eduardo não 
começará a partida. Como tam-
bém acredito que Marchiori não 
começará com três zagueiros. O 
ABC não pode ter medo de ven-
cer. Tem que acreditar no seu po-
tencial. Simples assim.

ACREDITO QUE TEREMOS UM 
BOM PÚBLICO. Acredito que hoje 
teremos um bom público na par-
tida entre América e São Paulo 
Crystal. Sim, porque a torcida ru-
bra sabe da sua importância para 
a equipe. Uma vitória poderá le-
var o América à primeira ou se-
gunda colocação do grupo. Hoje, 
é vencer ou vencer.

GAROTO GABRIEL. O garoto Gabriel, das bases do ABC, deve seguir para 
São Paulo nos próximos dias, onde disputará o A2 ou A3. O empresário do 
atleta quer colocar o volante no futebol paulista para que ele possa ganhar 
mais experiência. O ABC continuará tendo um percentual sobre os direitos 
federativos do jogador.

APENAS MAIS UM BALÃO DE EN-
SAIO. A notícia de uma possível saída 
do técnico Fernando Marchiori, do 
ABC, é mais uma daquelas historinhas 
que uma determinada turminha ado-
ra plantar. Agora, eles também sabem 
que dificilmente irão colher. Quem 
quiser comprar, que compre.

ACORDOU. Parece que a Fras-
queira acordou. Vendo a média de 
público da Série C pude observar 
que, hoje, o ABC é o quarto coloca-
do quando se fala em público nos 
estádios, atrás apenas de Remo, 
Manaus e Vitória-BA. Show. E já era 
tempo. A frasqueira sempre fez a di-
ferença fora das quatro linhas. Lem-
bro muito bem do acesso da Série 
C para a Série B em 2007. Que coisa 
linda. Parabéns, Frasqueira.

FRUSTOU SUA TORCIDA. O Vas-
co da Gama apenas empatou com 
o Guarani-SP, em 0 a 0, na última 
quinta, em Manaus, frustando, mais 
uma vez, a sua imensa torcida. Com 
este resultado, a equipe carioca se 
mantém entre os quatro primeiros. 
Agora, se quiser obter o acesso a Sé-
rie A em 2023 a equipe cruzmaltina 
vai ter que melhorar muito.

FUTEBOL NORDESTINO EM 
BAIXA. No momento, nas séries A e 
B, estamos vendo o péssimo o fute-
bol nordestino muito mal. Na Série 
A, Fortaleza e Ceará estão nas últi-
mas colocações. Já na Série B, CRB 
e CSA estão nas últimas posições. 
Ainda dá para buscar a recupera-
ção. Porém, tem que correr contra 
o tempo.

Brasileirão Série C: 
No Ceará, ABC corre para 
conquistar três pontos

Alvinegro potiguar 
ocupa a 7ª colocação 
na competição, uma 

vitória é essencial 
para a equipe 

avançar na tabela

O ABC e Atlético-CE me-
dem forças pela 7ª rodada 
da Série C do Brasileirão 

2022. A partida será disputada, 
neste sábado 21, às 17 horas, no 
estádio Ronaldão, em Pacajus-
-CE. O alvinegro potiguar está no 
G-8 e deve ir em busca da vitória 
para avançar na tabela e conquis-
tar vaga para a Série B. Já o Atléti-
co cearense, que surpreendente-
mente, conquistou 4 pontos em 
seus últimos dois jogos disputa-
dos, ainda está na zona de rebai-
xamento da terceira divisão do 

futebol nacional e deve partir pa-
ra cima do adversário, tentando 
ganhar pontos e assim se afastar 
da Série D.

Em meio a competição, o trei-
nador Fernando Marchiori rece-
beu uma proposta formal para 
comandar o Guarani de Campi-
nas. No entanto, o profissional 
abecedista optou pela perma-
nência em Natal e segue à frente 

do clube potiguar, na Série C do 
Campeonato Brasileiro. O trei-
nador alvinegro, que conta com 
a volta de peças importantes na 
equipe, comandou os últimos 
treinos e viajou otimista para o 
Ceará. “Vamos em frente. Vamos 
tentar nossa recuperação. Temos 
time para avançar na competição 
e garantir nosso acesso à Série B”, 
pontuou o técnico alvinegro. 

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

Equipe alvinegra segue trabalhando forte, buscando o acesso para Série B

Técnico João Brigatti conversa com os atletas alvirrubros e prega otimismo

SÉRIE D

América recebe o São 
Paulo Crystal-PB; Globo 
joga contra Crato-CE

Pelo Campeonato Brasilei-
ro – Série D, o América re-
cebe, neste sábado, às 17h, 

na Arena das Dunas, o São Pau-
lo Crystal-PB. A partida é válida 
pela 6ª rodada da fase de grupos, 
a penúltima, antes da virada de 
turno. Uma vitória sobre o São 
Paulo Crystal confirma a equipe 
rubra no G4 (zona de classifica-
ção para a próxima fase) do Gru-
po A3. Ao todo, são 14 rodadas 
na 1ª fase. Os quatro melhores de 
cada chave avançam ao mata-

-mata, iniciado com 32 equipes 
– ou seja, 16 avos de final, oitavas 
de final, quartas de final, semifi-
nal e final, sempre em ida e volta.

O outro representante do 
RN na quarta divisão do futebol 
nacional – o Globo – viaja até o 
Crato-CE, onde enfrenta, neste 
sábado 21, às 15 horas, no es-
tádio Mirandão, o time da casa, 
que leva o mesmo nome da ci-
dade.  O Globo ocupa o 7º lulgar. 
Será o confronto dos últimos co-
locados do Grupo A3. 

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C
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