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Ex-ministro e pré-candidato ao Senado 
protocolou pedido de habeas corpus para 
tentar trancar ação do MP contra ele

O pré-candidato ao Se-
nado Rogério Marinho 
(PL) protocolou habe-

as corpus no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para tentar 
derrubar decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
que manteve o processo que 
ele responde na Justiça do Rio 

Grande do Norte, por crime de 
peculato, ou seja, apropriação 
de bem público. O fato é rela-
cionado à suposta nomeação 
de funcionários fantasmas na 
Câmara Municipal de Natal 
entre os anos de 2005 e 2007, 
quando ele era presidente da 
Casa Legislativa.

Combate à dengue ganha reforço na Grande Natal
Em São Gonçalo do Amarante, agentes de endemias fazem visitas às residências, blitz educativas e
abordam usuários para orientar sobre medidas para combater mosquito Aedes aegypti

Agente de endemias explica a moradora que água acumulada e recipientes sujos podem facilitar transmissão

__PÁG.7

Rogério Marinho 
vai ao STF para 
se livrar de ação 
por supostos
fantasmas

Justiça
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Pré-candidatura de 
Rafael Motta incomoda 
governadora Fátima

Suspeito de matar 
Rafael Miguel é preso

__PÁG.2

__PÁG.13

__PÁG.12

__PÁG.23

Editorial

Ney Lopes

Luiz Almir

Pedro Neto

Prefeitura deu tratamentos distintos 
às greves da saúde e da educação

Não existe favoritismo em eleição. 
Relembre casos marcantes

PM reforça policiamento e frustra 
ação criminosa no RN

Vitória contra o Globo foi muito 
importante para o América

Saúde Tempo Futebol

Crime
Número de leitos e de pa-

cientes internados também  di-
minuiu, assim como o número 
de novos casos confirmados. Va-
cinação avança, com 93% da po-
pulação com ao menos 1 dose.

Sistema de Monitoramen-
to da Emparn aponta que cho-
veu acima de 100 milímetros ao 
longo do último fim de semana 
em várias cidades do Rio Gran-
de do Norte.

Equipe, que voltou ao G-4 
do Grupo A3 da Série D já colo-
cou à venda ingressos para par-
tida diante do São Paulo Crys-
tal, da Paraíba, no próximo sá-
bado à tarde.

RN completa 
mais de 1 mês 
sem mortes
por Covid-19

Chuvas devem 
continuar no 
Estado até a 
próxima quinta

América vende 
ingressos para 
próximo jogo a 
partir de R$ 10 
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Eleições 2022

Martelo foi batido durante conferência virtual no último domingo 
15, após o vereador de Natal Robério Paulino (Psol) renunciar à dispu-
ta pelo Congresso Nacional. Provavelmente, ele entrará na disputa por 
uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, segundo presidente 
estadual do partido, Danniel Morais, pré-candidato a governador.

Freitas Júnior vence disputa interna e 
será o candidato do PSOL a senador

__PÁG.5

__PÁG.3
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Avaliação é que disputa 
com Carlos Eduardo pode fa-
vorecer Rogério Marinho (PL).
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Editorial
Tratamentos desiguais

A prefeitura do Natal en-
frentou duas fortes greves 
nas últimas semanas, a 

da educação e a da saúde.
As pautas de reivindicação 

eram muito parecidas: melhores 
condições de trabalho e, princi-
palmente, aumento salarial. A ca-
tegoria da educação queria que 
a prefeitura pagasse um reajuste 
previsto em lei (como têm feito as 
prefeituras e governos estaduais 
pelo País afora) e a da saúde que-
ria reposição após oito anos sem 
um centavo de aumento.

A forma como a gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) en-
carou os dois problemas, no en-
tanto, foi muito diferente.

Para a saúde, tratamento cor-
dial e respeitoso. O prefeito che-
gou até a receber líderes da cate-
goria, pessoalmente, para nego-
ciar um acordo. Em comunica-
ções oficiais, a prefeitura tratava o 
movimento como um ato legíti-
mo. Os protestos organizados em 
frente ao palácio Felipe Camarão 
não tiveram maiores transtornos 
- e olhe que os sindicatos fizeram 
barulho em frente ao prédio.

No caso da greve da saúde, 
também não houve judicializa-
ção nem promessa de desconto 
de salário pelos dias não traba-
lhados. E o principal: a pauta foi 
atendida. Para encerrar a greve, 
o prefeito autorizou aumentos 
de até 69%, para uma das cate-
gorias, como dos assistentes.

A coisa foi totalmente dife-
rente no caso da educação.

Para começar, a categoria não 
foi recebida pelo prefeito ou pe-
la secretária Cristina Diniz como 
gostaria. Foram vários ofícios pro-
tocolados, sem sucesso. Sempre 
uma desculpa diferente para não 

dialogar com os professores.
Depois, auxiliares do prefeito 

tentaram em vários momentos 
deslegitimar o movimento, suge-
rindo que, ao reivindicarem um 
direito, professores estavam na 
verdade com ganância sobre os 
cofres da prefeitura. Nas manifes-
tações, houve tensão, empurra-
-empurra e quase aconteceu um 
conflito com a Guarda Municipal.

Outra diferença crucial: dife-
rentemente da saúde, contra a 
greve da educação o prefeito Ál-
varo Dias foi à Justiça, pedindo 
até para usar força policial para 
expulsar, se fosse o caso, profes-
sores de prédios públicos.

E, agora, a novidade é que os 
dias não trabalhados pela cate-
goria serão descontados na pró-
xima folha salarial, mesmo com 
professores não se recusando a 
fazer a reposição.

Além disso, nenhum item da 
pauta de reivindicações foi aten-
dida. Pelo contrário: o prefeito en-
viou para a Câmara um projeto 
propondo uma espécie de conge-
lamento salarial para a categoria.

Diante dessa situação, é pre-
ciso questionar: por que tama-
nha diferença no tratamento 
dado às duas greves? Por que o 
prefeito Álvaro Dias, que é mé-
dico de formação, conduziu a 
greve da saúde de uma forma, 
e a dos professores, de outra? O 
fato de, historicamente, o sindi-
cato dos professores ser berço e 
apoiar políticos do PT influen-
ciou no tratamento dado pelo 
prefeito enquanto gestor públi-
co? Os dois setores são essen-
ciais à população, mas por que 
só um movimento foi duramen-
te enfrentado?

Com a palavra, a gestão.

O Jornal Agora RN, em parceria com a Exatus 
Consultoria e Pesquisa, fará uma das pesqui-
sas mais completas no Rio Grande do Norte 

para governo do Estado, Senado, deputado federal e 
deputado estadual. Segundo o número de identifica-
ção RN-00845/2022, a pesquisa poderá ser divulgada 
a partir da quinta-feira 19. A pesquisa foi aplicada nas 
cidades e em unidades rurais dos 60 maiores colégios 
eleitorais do Estado. Segundo a parte técnica, a pes-
quisa foi distribuída por meio da técnica de Probabi-
lidade Proporcional ao Tamanho. Empregou-se a téc-
nica de observação direta, fazendo uso de um questio-
nário semiestruturado.

Para o Governo, a Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dantas (Solidariedade), 
Styvenson Valentim (Podemos), Haroldo Azevedo (Pa-
triotas) e Clorisa Linhares (Brasil 35). Também indaga 
a questão de rejeição, e um dos quesitos pergunta qual 
desses nomes é o mais forte para vencer a governado-
ra Fátima Bezerra. Para a disputa de Senado, o Exatus 
estimula Carlos Eduardo Alves (PDT), Rafael Motta 
(PSB), Rogério Marinho (PL), Robério Paulino (PSOL) 
e Ney Lopes de Sousa (Brasil 35). Há também pesquisa 
estimulada e espontânea para a Presidência.

Estão sendo entrevistados 2.000 eleitores confor-

me a proporção do eleitorado por cada município 
(77,8% na zona urbana e 22,2% na zona rural), sexo 
(47,1% do eleitorado do sexo masculino e 52,9% do 
sexo feminino); Faixa Etária (16-24 anos=14,0%, 25-34 
anos=21,4%, 35-44 anos=21,2%, 45-59 anos=24,4% e 
60 anos e mais=19%) e escolaridade de cada municí-
pio. As 60 cidades foram distribuídas na Região Metro-
politana, onde estão sendo ouvidos eleitores em todas 
as zonas da capital Natal e também Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, São 
José do Mipibu, Extremoz, Nísia Floresta, Maxaran-
guape, Ielmo Marinho e Vera Cruz. O instituto tam-
bém fará a pesquisa no Agreste, Seridó, Alto, Médio e 
Oeste Potiguar, além das regiões Mato Grande, Vale do 
Açu, Costa Branca/Salineira, Trairi, Potengi e Central, 
contemplando todo RN.

Agora RN/Exatus vai divulgar pesquisa completa 
com 2 mil entrevistas em 60 municípios do Estado

PSOL. Em Conferência virtu-
al no domingo 15, a direção es-
tadual e os comitês municipais 
do PSOL Potiguar decidiram pelo 
nome do servidor público Freitas 
Júnior como pré-candidato ao 
Senado. Ele disputou a vaga com 
o vereador de Natal, o professor 
Robério Paulino, o servidor pú-
blico Gláucio Tavares, que como 
militante do PSOL desde setem-
bro de 2017, foi candidato a de-
putado federal em 2018 e a pre-
feito de Ceará-Mirim em cam-
panha suplementar realizada no 
ano de 2019.

GANHOS & PERDAS. Para 
compensar as perdas de prefei-
tos e lideranças no Alto, Médio 
e Oeste, o deputado Raimundo 
Fernandes (PSDB) decidiu fa-

zer investidas na região Agreste. 
Alguns prefeitos até romperam 
com outros deputados após arti-
culação do assessor Júnior Cola-
ça, que foi candidato a prefeito de 
Riachuelo e obteve 34% dos vo-
tos. O trator Raimundo está com 
tudo na região e focado em sua 
reeleição. 

ESPAÇO. Pré-candidata a de-
putada federal pelo Solidarieda-
de, a vereadora Ana Paula e o es-
poso, ex-vereador Júlio Protásio, 
emplacaram um espaço no go-
verno Fátima Bezerra. Uma ex-
-assessora do gabinete de Ana 
Paula, Ariadne Lima, foi nome-
ada como Chefe da Unidade Se-
torial de Administração Geral, na 
Semarh. A vereadora e o ex-vere-
ador têm forte atuação política 

nos bairros de Pirangi e Jiqui.

MULHERES. Segundo a Fo-
lha de S. Paulo, elas são apenas 1 
em cada 7 pré-candidatos a go-
vernos estaduais. O percentual 
é inferior ao registrado nas elei-
ções de 2018 e poderá ser ainda 
menor, já que parte delas ain-
da não foi referendada por seus 
partidos. Até agora, 22 mulhe-
res se lançaram pré-candidatas 
a governos estaduais em um to-
tal de ao menos 161 nomes que 
devem concorrer aos governos 
dos 26 estados e Distrito Federal 
—o equivalente a 14%. Apenas 
seis estados brasileiros já elege-
ram mulheres governadoras: Rio 
de Janeiro, Pará, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul e Roraima.

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

POTIGUAR . O Rio Grande do Norte é 
o recordista no quesito mulheres na po-
lítica. Foram três governadoras desde a 
redemocratização. A última delas é Fáti-
ma Bezerra (PT), única mulher eleita pa-
ra um governo estadual em 2018. Ela vai 
concorrer a um novo mandato em outu-
bro e tentar repetir o feito de ser reelei-
ta para um governo estadual, que só foi 
alcançado por duas mulheres no Brasil: 
Roseana Sarney, no Maranhão, e Wilma 
de Faria, aqui no RN, em 2006.

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL

Terça-feira, 17 de maio de 2022 • 3Política

MONTAGEM AGORA RN

JOÃO GILBERTO / ALRN

Disputa entre Carlos Eduardo e 
Rafael Motta preocupa Fátima
Divisão de votos dos governistas entre os dois pré-candidatos pode fazer com que o ex-ministro saia na frente nas eleições

Parte da base governista está 
preocupada com o segui-
mento da possível candida-

tura do deputado federal Rafael 
Motta (PSB) para o Senado Fede-
ral. Recentemente, Rafael Motta 
se lançou pré-candidato a sena-
dor e até brigou pela inclusão de 
seu nome nas pesquisas eleito-
rais feitas pelo institutos de pes-
quisas no Rio Grande do Norte. 
O socialista esteve no lançamen-
to da pré-candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que tem como pré-candidato a 
vice, o ex-governador de São Pau-
lo Geraldo Alckmin, que se filiou 
recentemente ao PSB de Motta.

Sabe-se até que, para se lan-
çar pré-candidato, Rafael Motta 
tem se apoiado no fato do PSB 
está compondo chapa com PT 
em nível nacional. O que pre-
ocupa então a base governista, 
é que se tal candidatura, caso 
se configure, possa beneficiar 
o candidato da oposição ao Se-
nado Federal, o ex-ministro Ro-
gério Marinho (PL). Além disso, 
derruba todo trabalho que a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
fez para agregar Carlos Eduardo 
Alves (PDT) à sua chapa.

Informações de bastidores 
dão conta de que, ao trazer o pe-
detista para fazer parte da elei-
ção majoritária, Fátima Bezerra 

anulou qualquer possibilidade 
de uma chapa majoritária oposi-
cionista formada pelo prefeito de 
Natal Álvaro Dias (PSDB) e Car-
los Eduardo, ou até, o pedetista 
saindo candidato ao governo do 
Estado com o apoio irrestrito do 
tucano. Com Carlos Eduardo na 
chapa de Fátima Bezerra, Álvaro 
Dias quedou-se inerte e, tanto é 

que não se descompatibilizou do 
cargo de prefeito e também não 
declarou voto a nenhuma pré-
-candidatura de oposição à ree-
leição de Fátima Bezerra posta 
até o momento, que são Styven-
son Valentim (Podemos), Fábio 
Dantas (Solidariedade) e Clorisa 
Linhares (Brasil 35). Lembrando, 
a vice-prefeita de Natal Aíla Cor-

tez é indicação de Carlos Eduar-
do Alves.

Esta jogada de mestre de Fá-
tima Bezerra pode ser fracassa-
da e ameaçada pela predisposi-
ção de Rafael Motta em querer 
disputar a vaga para o Senado. 
Além de dividir os votos entre ele 
e Carlos Eduardo, o que benefi-
ciaria diretamente Rogério Mari-

nho, poderá mexer na composi-
ção atual e, nas convenções par-
tidárias, Carlos Eduardo Alves se 
lançará candidato ao governo do 
Estado, contando do o apoio de 
Álvaro Dias.

É notório que Rafael Motta 
vem cobrando publicamente que 
o PT troque seu pré-candidato ao 
Senado Federal. O deputado quer 
ser o candidato do grupo gover-
nista, no lugar de Carlos Eduar-
do Alves. Em entrevista recente 
publicada pelo AGORA RN, o lí-
der estadual do PSB reafirmou o 
seu desejo de concorrer a vaga de 
senador. “Não me vejo como ter-
ceira via, sou a via do povo do Rio 
Grande do Norte. Quem quiser 
ser candidato, é importante, pois 
enriquece o debate, mas tem que 
ser candidato apoiando o que o 
potiguar quer, de representação 
no Senado Federal”.

Ele garantiu que seu voto à 
Fátima Bezerra é irrevogável e o 
tempo de televisão será direcio-
nado ao PT. “O PSB vai acompa-
nhar a governadora, o presidente 
Lula, estamos formando chapa 
com Geraldo Alckmin e não há, 
no Rio Grande do Norte, quem ti-
re o voto de Rafael Motta e do PSB 
à Fátima. E o tempo de TV será 
dado ao PT e à Fátima Bezerra, 
sem prejuízos à campanha elei-
toral desta”.

Rafael Motta insiste para que PT mude seu candidato ao Senado, na chapa majoritária, trocando Carlos Eduardo por ele

Presidente da AL, Ezequiel Ferreira

Eleições 2022

Ezequiel Ferreira ganha “álibi” para apoiar PT
Para declarar formalmen-

te apoio à reeleição de 
Fátima Bezerra (PT), o 

presidente estadual do PSDB, 
deputado Ezequiel Ferreira, 
além da nota oficial que lan-
çou em conjunto com o depu-
tado federal Walter Alves, ago-
ra pré-candidato a vice-gover-
nador na chapa encabeçada 
pela governadora, conta tam-
bém com as recentes declara-
ções de tucanos históricos.

É que, neste fim de semana, 
em reportagem publicada pelo 
Estadão, o ex-ministro das Re-
lações Exteriores no governo de 
Michel Temer, e da Justiça na 
gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, Aloysio Nunes, decla-
rou apoio ao pré-candidato do 
PT à Presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Na reportagem veiculada 
pelo Estadão, sob o argumento 
de que estamos diante de ‘uma 
situação catastrófica’, Aloysio 
Nunes disse ser preciso criar um 
amplo movimento em torno de 
Lula, desde já, para derrotar o 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
“O segundo turno já começou 
e eu não só voto no Lula como 
vou fazer campanha para ele no 
primeiro turno. Não existe es-
sa terceira via; só existem duas: 
a da democracia e do fascismo. 
Se quisermos salvar o Brasil da 

tragédia de Bolsonaro, teremos 
de discutir o que vamos fazer 
juntos”, disse o ex-ministro.

A tendência de tucanos 
históricos, como José Aníbal 
e Arthur Virgílio, segundo a 
reportagem, é aderir à cam-
panha de Lula. E há a expec-
tativa de que o ex-presiden-
te Fernando Henrique siga o 
mesmo caminho. Esta linha 
adotada por fundadores do 
PSDB pela preferência ao can-
didato petista - mesmo o PS-
DB tendo como pré-candida-
to à Presidência da República, 
o ex-governador de São Paulo 
João Doria, e mesmo estan-
do em uma negociação com a 

chamada terceira via -, poderá 
servir para que Ezequiel decla-
re logo apoio e voto à candida-
tura petista ao governo do RN.

WALTER. Ezequiel Ferreira, 
que também ocupa a presidência 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, já vem cum-
prindo o que declarou em nota 
conjunta com Walter Alves, presi-
dente do MDB e pré-candidato à 
vice-governador na chapa de Fá-
tima Bezerra: “Onde um estiver o 
outro estará”. Constantemente, 
os dois participam de eventos e 
reuniões pelo interior do Estado. 
Agora, falta a declaração formal 
de Ezequiel. 



• Terça-feira, 17 de maio de 20222
Política

Notas & Informes

Alex Viana Diretor-Presidente
Edilson Viana Dir.Administrativo
Lissandra Viana Dir. Financeira
Endereço: Rua dos Caicós, 2305-D Nossa Sra. de Nazaré, 
Natal/RN - CEP: 59060-700
Publicações: publica@agorarn.com.br | 84 98117-1718
Redação: 84 98117-1715
Portal: www.agorarn.com.br

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de 
inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião 
deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a re-
fl exão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Editorial
Tratamentos desiguais

A prefeitura do Natal en-
frentou duas fortes greves 
nas últimas semanas, a 

da educação e a da saúde.
As pautas de reivindicação 

eram muito parecidas: melhores 
condições de trabalho e, princi-
palmente, aumento salarial. A ca-
tegoria da educação queria que 
a prefeitura pagasse um reajuste 
previsto em lei (como têm feito as 
prefeituras e governos estaduais 
pelo País afora) e a da saúde que-
ria reposição após oito anos sem 
um centavo de aumento.

A forma como a gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) en-
carou os dois problemas, no en-
tanto, foi muito diferente.

Para a saúde, tratamento cor-
dial e respeitoso. O prefeito che-
gou até a receber líderes da cate-
goria, pessoalmente, para nego-
ciar um acordo. Em comunica-
ções oficiais, a prefeitura tratava o 
movimento como um ato legíti-
mo. Os protestos organizados em 
frente ao palácio Felipe Camarão 
não tiveram maiores transtornos 
- e olhe que os sindicatos fizeram 
barulho em frente ao prédio.

No caso da greve da saúde, 
também não houve judicializa-
ção nem promessa de desconto 
de salário pelos dias não traba-
lhados. E o principal: a pauta foi 
atendida. Para encerrar a greve, 
o prefeito autorizou aumentos 
de até 69%, para uma das cate-
gorias, como dos assistentes.

A coisa foi totalmente dife-
rente no caso da educação.

Para começar, a categoria não 
foi recebida pelo prefeito ou pe-
la secretária Cristina Diniz como 
gostaria. Foram vários ofícios pro-
tocolados, sem sucesso. Sempre 
uma desculpa diferente para não 

dialogar com os professores.
Depois, auxiliares do prefeito 

tentaram em vários momentos 
deslegitimar o movimento, suge-
rindo que, ao reivindicarem um 
direito, professores estavam na 
verdade com ganância sobre os 
cofres da prefeitura. Nas manifes-
tações, houve tensão, empurra-
-empurra e quase aconteceu um 
conflito com a Guarda Municipal.

Outra diferença crucial: dife-
rentemente da saúde, contra a 
greve da educação o prefeito Ál-
varo Dias foi à Justiça, pedindo 
até para usar força policial para 
expulsar, se fosse o caso, profes-
sores de prédios públicos.

E, agora, a novidade é que os 
dias não trabalhados pela cate-
goria serão descontados na pró-
xima folha salarial, mesmo com 
professores não se recusando a 
fazer a reposição.

Além disso, nenhum item da 
pauta de reivindicações foi aten-
dida. Pelo contrário: o prefeito en-
viou para a Câmara um projeto 
propondo uma espécie de conge-
lamento salarial para a categoria.

Diante dessa situação, é pre-
ciso questionar: por que tama-
nha diferença no tratamento 
dado às duas greves? Por que o 
prefeito Álvaro Dias, que é mé-
dico de formação, conduziu a 
greve da saúde de uma forma, 
e a dos professores, de outra? O 
fato de, historicamente, o sindi-
cato dos professores ser berço e 
apoiar políticos do PT influen-
ciou no tratamento dado pelo 
prefeito enquanto gestor públi-
co? Os dois setores são essen-
ciais à população, mas por que 
só um movimento foi duramen-
te enfrentado?

Com a palavra, a gestão.

O Jornal Agora RN, em parceria com a Exatus 
Consultoria e Pesquisa, fará uma das pesqui-
sas mais completas no Rio Grande do Norte 

para governo do Estado, Senado, deputado federal e 
deputado estadual. Segundo o número de identifica-
ção RN-00845/2022, a pesquisa poderá ser divulgada 
a partir da quinta-feira 19. A pesquisa foi aplicada nas 
cidades e em unidades rurais dos 60 maiores colégios 
eleitorais do Estado. Segundo a parte técnica, a pes-
quisa foi distribuída por meio da técnica de Probabi-
lidade Proporcional ao Tamanho. Empregou-se a téc-
nica de observação direta, fazendo uso de um questio-
nário semiestruturado.

Para o Governo, a Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dantas (Solidariedade), 
Styvenson Valentim (Podemos), Haroldo Azevedo (Pa-
triotas) e Clorisa Linhares (Brasil 35). Também indaga 
a questão de rejeição, e um dos quesitos pergunta qual 
desses nomes é o mais forte para vencer a governado-
ra Fátima Bezerra. Para a disputa de Senado, o Exatus 
estimula Carlos Eduardo Alves (PDT), Rafael Motta 
(PSB), Rogério Marinho (PL), Robério Paulino (PSOL) 
e Ney Lopes de Sousa (Brasil 35). Há também pesquisa 
estimulada e espontânea para a Presidência.

Estão sendo entrevistados 2.000 eleitores confor-

me a proporção do eleitorado por cada município 
(77,8% na zona urbana e 22,2% na zona rural), sexo 
(47,1% do eleitorado do sexo masculino e 52,9% do 
sexo feminino); Faixa Etária (16-24 anos=14,0%, 25-34 
anos=21,4%, 35-44 anos=21,2%, 45-59 anos=24,4% e 
60 anos e mais=19%) e escolaridade de cada municí-
pio. As 60 cidades foram distribuídas na Região Metro-
politana, onde estão sendo ouvidos eleitores em todas 
as zonas da capital Natal e também Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, São 
José do Mipibu, Extremoz, Nísia Floresta, Maxaran-
guape, Ielmo Marinho e Vera Cruz. O instituto tam-
bém fará a pesquisa no Agreste, Seridó, Alto, Médio e 
Oeste Potiguar, além das regiões Mato Grande, Vale do 
Açu, Costa Branca/Salineira, Trairi, Potengi e Central, 
contemplando todo RN.

Agora RN/Exatus vai divulgar pesquisa completa 
com 2 mil entrevistas em 60 municípios do Estado

PSOL. Em Conferência virtu-
al no domingo 15, a direção es-
tadual e os comitês municipais 
do PSOL Potiguar decidiram pelo 
nome do servidor público Freitas 
Júnior como pré-candidato ao 
Senado. Ele disputou a vaga com 
o vereador de Natal, o professor 
Robério Paulino, o servidor pú-
blico Gláucio Tavares, que como 
militante do PSOL desde setem-
bro de 2017, foi candidato a de-
putado federal em 2018 e a pre-
feito de Ceará-Mirim em cam-
panha suplementar realizada no 
ano de 2019.

GANHOS & PERDAS. Para 
compensar as perdas de prefei-
tos e lideranças no Alto, Médio 
e Oeste, o deputado Raimundo 
Fernandes (PSDB) decidiu fa-

zer investidas na região Agreste. 
Alguns prefeitos até romperam 
com outros deputados após arti-
culação do assessor Júnior Cola-
ça, que foi candidato a prefeito de 
Riachuelo e obteve 34% dos vo-
tos. O trator Raimundo está com 
tudo na região e focado em sua 
reeleição. 

ESPAÇO. Pré-candidata a de-
putada federal pelo Solidarieda-
de, a vereadora Ana Paula e o es-
poso, ex-vereador Júlio Protásio, 
emplacaram um espaço no go-
verno Fátima Bezerra. Uma ex-
-assessora do gabinete de Ana 
Paula, Ariadne Lima, foi nome-
ada como Chefe da Unidade Se-
torial de Administração Geral, na 
Semarh. A vereadora e o ex-vere-
ador têm forte atuação política 

nos bairros de Pirangi e Jiqui.

MULHERES. Segundo a Fo-
lha de S. Paulo, elas são apenas 1 
em cada 7 pré-candidatos a go-
vernos estaduais. O percentual 
é inferior ao registrado nas elei-
ções de 2018 e poderá ser ainda 
menor, já que parte delas ain-
da não foi referendada por seus 
partidos. Até agora, 22 mulhe-
res se lançaram pré-candidatas 
a governos estaduais em um to-
tal de ao menos 161 nomes que 
devem concorrer aos governos 
dos 26 estados e Distrito Federal 
—o equivalente a 14%. Apenas 
seis estados brasileiros já elege-
ram mulheres governadoras: Rio 
de Janeiro, Pará, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul e Roraima.

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

POTIGUAR . O Rio Grande do Norte é 
o recordista no quesito mulheres na po-
lítica. Foram três governadoras desde a 
redemocratização. A última delas é Fáti-
ma Bezerra (PT), única mulher eleita pa-
ra um governo estadual em 2018. Ela vai 
concorrer a um novo mandato em outu-
bro e tentar repetir o feito de ser reelei-
ta para um governo estadual, que só foi 
alcançado por duas mulheres no Brasil: 
Roseana Sarney, no Maranhão, e Wilma 
de Faria, aqui no RN, em 2006.

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL
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MONTAGEM AGORA RN

JOÃO GILBERTO / ALRN

Disputa entre Carlos Eduardo e 
Rafael Motta preocupa Fátima
Divisão de votos dos governistas entre os dois pré-candidatos pode fazer com que o ex-ministro saia na frente nas eleições

Parte da base governista está 
preocupada com o segui-
mento da possível candida-

tura do deputado federal Rafael 
Motta (PSB) para o Senado Fede-
ral. Recentemente, Rafael Motta 
se lançou pré-candidato a sena-
dor e até brigou pela inclusão de 
seu nome nas pesquisas eleito-
rais feitas pelo institutos de pes-
quisas no Rio Grande do Norte. 
O socialista esteve no lançamen-
to da pré-candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que tem como pré-candidato a 
vice, o ex-governador de São Pau-
lo Geraldo Alckmin, que se filiou 
recentemente ao PSB de Motta.

Sabe-se até que, para se lan-
çar pré-candidato, Rafael Motta 
tem se apoiado no fato do PSB 
está compondo chapa com PT 
em nível nacional. O que pre-
ocupa então a base governista, 
é que se tal candidatura, caso 
se configure, possa beneficiar 
o candidato da oposição ao Se-
nado Federal, o ex-ministro Ro-
gério Marinho (PL). Além disso, 
derruba todo trabalho que a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
fez para agregar Carlos Eduardo 
Alves (PDT) à sua chapa.

Informações de bastidores 
dão conta de que, ao trazer o pe-
detista para fazer parte da elei-
ção majoritária, Fátima Bezerra 

anulou qualquer possibilidade 
de uma chapa majoritária oposi-
cionista formada pelo prefeito de 
Natal Álvaro Dias (PSDB) e Car-
los Eduardo, ou até, o pedetista 
saindo candidato ao governo do 
Estado com o apoio irrestrito do 
tucano. Com Carlos Eduardo na 
chapa de Fátima Bezerra, Álvaro 
Dias quedou-se inerte e, tanto é 

que não se descompatibilizou do 
cargo de prefeito e também não 
declarou voto a nenhuma pré-
-candidatura de oposição à ree-
leição de Fátima Bezerra posta 
até o momento, que são Styven-
son Valentim (Podemos), Fábio 
Dantas (Solidariedade) e Clorisa 
Linhares (Brasil 35). Lembrando, 
a vice-prefeita de Natal Aíla Cor-

tez é indicação de Carlos Eduar-
do Alves.

Esta jogada de mestre de Fá-
tima Bezerra pode ser fracassa-
da e ameaçada pela predisposi-
ção de Rafael Motta em querer 
disputar a vaga para o Senado. 
Além de dividir os votos entre ele 
e Carlos Eduardo, o que benefi-
ciaria diretamente Rogério Mari-

nho, poderá mexer na composi-
ção atual e, nas convenções par-
tidárias, Carlos Eduardo Alves se 
lançará candidato ao governo do 
Estado, contando do o apoio de 
Álvaro Dias.

É notório que Rafael Motta 
vem cobrando publicamente que 
o PT troque seu pré-candidato ao 
Senado Federal. O deputado quer 
ser o candidato do grupo gover-
nista, no lugar de Carlos Eduar-
do Alves. Em entrevista recente 
publicada pelo AGORA RN, o lí-
der estadual do PSB reafirmou o 
seu desejo de concorrer a vaga de 
senador. “Não me vejo como ter-
ceira via, sou a via do povo do Rio 
Grande do Norte. Quem quiser 
ser candidato, é importante, pois 
enriquece o debate, mas tem que 
ser candidato apoiando o que o 
potiguar quer, de representação 
no Senado Federal”.

Ele garantiu que seu voto à 
Fátima Bezerra é irrevogável e o 
tempo de televisão será direcio-
nado ao PT. “O PSB vai acompa-
nhar a governadora, o presidente 
Lula, estamos formando chapa 
com Geraldo Alckmin e não há, 
no Rio Grande do Norte, quem ti-
re o voto de Rafael Motta e do PSB 
à Fátima. E o tempo de TV será 
dado ao PT e à Fátima Bezerra, 
sem prejuízos à campanha elei-
toral desta”.

Rafael Motta insiste para que PT mude seu candidato ao Senado, na chapa majoritária, trocando Carlos Eduardo por ele

Presidente da AL, Ezequiel Ferreira

Eleições 2022

Ezequiel Ferreira ganha “álibi” para apoiar PT
Para declarar formalmen-

te apoio à reeleição de 
Fátima Bezerra (PT), o 

presidente estadual do PSDB, 
deputado Ezequiel Ferreira, 
além da nota oficial que lan-
çou em conjunto com o depu-
tado federal Walter Alves, ago-
ra pré-candidato a vice-gover-
nador na chapa encabeçada 
pela governadora, conta tam-
bém com as recentes declara-
ções de tucanos históricos.

É que, neste fim de semana, 
em reportagem publicada pelo 
Estadão, o ex-ministro das Re-
lações Exteriores no governo de 
Michel Temer, e da Justiça na 
gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, Aloysio Nunes, decla-
rou apoio ao pré-candidato do 
PT à Presidência da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Na reportagem veiculada 
pelo Estadão, sob o argumento 
de que estamos diante de ‘uma 
situação catastrófica’, Aloysio 
Nunes disse ser preciso criar um 
amplo movimento em torno de 
Lula, desde já, para derrotar o 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
“O segundo turno já começou 
e eu não só voto no Lula como 
vou fazer campanha para ele no 
primeiro turno. Não existe es-
sa terceira via; só existem duas: 
a da democracia e do fascismo. 
Se quisermos salvar o Brasil da 

tragédia de Bolsonaro, teremos 
de discutir o que vamos fazer 
juntos”, disse o ex-ministro.

A tendência de tucanos 
históricos, como José Aníbal 
e Arthur Virgílio, segundo a 
reportagem, é aderir à cam-
panha de Lula. E há a expec-
tativa de que o ex-presiden-
te Fernando Henrique siga o 
mesmo caminho. Esta linha 
adotada por fundadores do 
PSDB pela preferência ao can-
didato petista - mesmo o PS-
DB tendo como pré-candida-
to à Presidência da República, 
o ex-governador de São Paulo 
João Doria, e mesmo estan-
do em uma negociação com a 

chamada terceira via -, poderá 
servir para que Ezequiel decla-
re logo apoio e voto à candida-
tura petista ao governo do RN.

WALTER. Ezequiel Ferreira, 
que também ocupa a presidência 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, já vem cum-
prindo o que declarou em nota 
conjunta com Walter Alves, presi-
dente do MDB e pré-candidato à 
vice-governador na chapa de Fá-
tima Bezerra: “Onde um estiver o 
outro estará”. Constantemente, 
os dois participam de eventos e 
reuniões pelo interior do Estado. 
Agora, falta a declaração formal 
de Ezequiel. 
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Pré-candidato ao governo do 
Estado, Fábio Dantas (SD) 
tem percorrido os municí-

pios do Estado apresentando seu 
programa de governo, propos-
tas e debatendo temas relevantes 
para o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte. Com entrada 
promissora nas pesquisas de in-
tenções de voto, se tornou aposta 
de parte da oposição para derro-
tar a governadora Fátima Bezerra 
(PT) nas urnas.

Em seu projeto, intitulado ‘Fá-
bio Dantas pelo RN’, ele visita as 
cidades do interior, onde, segun-
do ele, é bem recebido. “Em ca-
da lugar que chego, tenho sido 
recebido sob aplausos e sorrisos, 
além de ser abraçado e acolhido 
pelos líderes políticos, aliados e 
apoiadores potiguares que dese-
jam a sua eleição como o gover-
nador do Estado”, disse.

Para ele, é preciso restaurar 
o protagonismo do RN e da for-
ça do potiguar, para que o Esta-
do possa tornar-se um lugar bom 
para se investir e gerar emprego e 
renda para sua população. “Não 
acredito que possamos construir 
um novo Rio Grande do Norte 
na forma que estamos, um Esta-
do estagnado, onde o governante 
pensa mais em um partido políti-
co do que na população de forma 
geral”, disse.

E lamentou a situação atual 
do RN. “Entendo que um gover-
no deve ser feito com o gestor se 
colocando no lugar das pessoas, 
sabendo ouvir e o nosso governo 
será de muito coração, mas tam-
bém sabendo que é importante 
a formação. Precisamos mudar 
a face do Rio Grande do Norte e 
levar para nossa população opor-
tunidades de geração de empre-
go e renda. Um governo empre-
endedor irá nascer a partir da 
nossa chegada, no dia 1º de janei-
ro de 2023”, ressaltou, em entre-
vista à rádio Nova 89 FM.

Em declaração ao AGORA RN, 
nesta segunda-feira 16, Fábio 
Dantas afirmou que a gestão atu-
al abandonou as cidades, não se 
preocupa com os principais pro-
blemas que afligem as pessoas. 
“Não é esse o Rio Grande do Nor-
te que eu quero para os meus fi-
lhos, não é esse o Estado que eu 
quero para os meus semelhan-
tes”. E que, ao assumir o governo 
do Estado, pretende estabelecer 

Fábio Dantas viaja pelo RN e propõe 
“Estado empreendedor” se vencer
Pré-candidato tem percorrido municípios no interior, apresentando propostas e programa de governo aos eleitores

um diálogo com a Assembleia Le-
gislativa sobre todas as reformas 
necessárias para tornar a máqui-
na pública saneada.

“Os aumentos inflacionários 
serão concedidos a todos servi-
dores públicos, indistintamente 
do cargo que ocupa. Esse discur-
so de aumentar o salário de uma 
categoria e não aumentar o da 
outra não irá existir em nosso go-
verno. Os aumentos inflacioná-
rios serão concedidos a todos os 
servidores públicos, indistinta-
mente do cargo que ocupa”, res-
saltou.

Segundo Fábio, todos os ser-
vidores públicos estaduais terão 
remuneração prevista em seu 
plano de governo. “Igual e aces-
sível a todos. Por exemplo, o pro-
curador do Estado, que recebe 
uma remuneração com aumen-
to diferenciado, porque são de 
quatro em quatro anos, recebe-
rá o acumulado e vamos aplicar 
a inflação dos anos para poder 
dar aquilo que eles têm por direi-
to previsto na Constituição, para 
quem faz parte da carreira jurídi-

ca, por exemplo”.
O pré-candidato defendeu 

também que, o discurso de au-
mentar muito o salário de uma 
categoria e não aumentar da ou-
tra não irá existir em seu governo. 
“Ainda em relação ao funciona-
lismo público, iremos, nos pri-
meiros 60 dias, pagar a correção 
monetária, tendo em vista que a 
governadora está pagando os sa-
lários dos servidores com o mes-
mo valor de 2018. Vamos corrigir 
pela inflação e pagar essa diferen-
ça que ela não irá pagar”, se com-
prometeu.

EMPREGO E RENDA. O pré-
-candidato ressaltou que, na ge-
ração de emprego e renda, vai 
investir na diminuição da bu-
rocracia para atrair e aumentar 
os investimentos e usou como 
exemplo o setor atacadista, que 
hoje paga 17% de impostos.

“Vamos reduzir o imposto, ao 
mesmo tempo que eles garantem 
a arrecadação dos tributos. Dessa 
forma, vamos aumentar a com-
petitividade das nossas empresas 

no Estado e manter a arrecada-
ção que sempre tivemos. Então, 
há uma ideia de diminuir o im-
posto, mas manter a arrecadação 
e aumentar ela gradativamente 
com o aumento das vendas no 
atacado”, destacou.

E continuou: “Vamos apro-
veitar as áreas que não tem água 
para incrementar as oficinas de 
costura, isentar o ICMS na aqui-
sição de máquinas, estimulando 
os empreendedores a adquiri-
rem equipamentos e tecnologias, 
para melhorar o funcionamento 
dessas empresas”, disse.

INFRAESTRUTURA. Em rela-
ção à infraestrutura e às estradas 
do Estado, Fábio Dantas afirmou 
que estas nunca foram priorida-
des e que é preciso cerca de R$ 1 
bilhão para reformar as existen-
tes e criar um programa contínuo 
de manutenção. Para a execução 
deste trabalho, é preciso fazer re-
formas necessárias da reorgani-
zação financeira do Estado.

“A partir daí, o RN não ser tão 
dependente dos recursos fede-

rais para execução de obras ne-
cessárias, preeminentes e con-
tínuas. As rodovias e estradas 
terão um trabalho contínuo de 
manutenção, coisa que nunca 
foi feito. A governadora Fátima 
anuncia estradas todos os anos, 
mas que não se tornam realida-
des”, pontuou.

EDUCAÇÃO. Dantas desta-
cou que, na Educação, preten-
de colocar todas as escolas para 
funcionarem em sua plenitude, 
investirá pesado na educação 
profissional, criando uma Es-
cola de Governo, que já existe, 
unida à Universidade Estadual 
(UERN) para dar qualidade no 
apoio à gestão.

“Por exemplo, criar uma es-
pécie de vestibular para selecio-
nar os melhores da rede estadu-
al do ensino superior do Metró-
pole Digital, para termos tutores 
da construção dos projetos de 
desenvolvimento do RN. Que-
remos, a partir deles, construir 
uma Escola de Governo que se 
transformará em escola profis-
sionalizante de construção de 
projeto para o próprio gover-
no. O Estado gasta muito com 
consultorias, queremos acabar 
com as consultorias e usarmos 
a UERN e a Escola de Governo 
nesse sentido”, falou.

SAÚDE. Entre as propostas, 
Fábio Dantas disse que para a 
área da saúde pública pretende, 
“os hospitais regionais terão por-
ta de entrada e pronto-socorro 
para toda a população. Não vou 
segregar a minha população se 
um hospital é ou não de referên-
cia naquele tratamento, pois para 
mim hospital é hospital e pron-
to-socorro deve estar aberto para 
todo mundo”, prometeu.

SEGURANÇA. Para combater 
a violência que assola o Estado, 
Fábio Dantas explicou que pre-
tende fazer dez quartéis, que fa-
rão parte de um batalhão bati-
zado, a princípio, Carcará. “Eles 
terão quatro viaturas e uma es-
trutura funcionando 24h, para 
ser um batalhão especializado 
em combater roubos a bancos 
e crimes de maior gravidade. 
Vamos aumentar o investimen-
to no custeio da Segurança Pú-
blica, criando um fundo para 
que possamos ter os recursos e 
não ficarmos todo mês retiran-
do do fundo de participação ou 
ICMS”, disse.

Fábio: “Em cada lugar que chego, sou abraçado e acolhido pelos potiguares que me desejam governador do Estado”

ARQUIVO PESSOAL

Adenilson Costa
Repórter de Política
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O Psol aprovou a candidatu-
ra própria ao governo do Estado, 
referendando o nome do presi-
dente estadual da sigla, Danniel 
Morais, como pré-candidato. 
“Estamos montando a nomina-
ta para deputado federal e esta-
dual. Nosso esforço vai ser, em 
primeiro lugar, derrotar o bol-
sonarismo, fazer uma constru-
ção onde consigamos romper a 
cláusula de barreira Estado para 
deputado federal e deputado es-
tadual”, explicou.

“Para deputado estadual, 
queremos retomar nossa cadei-
ra. E federal, temos estimativa de 
romper a cláusula de barreira, sa-
bemos que a gente não consegue 
eleger um federal, mas por tudo 
que o Psol apresenta em seu pro-
grama, por toda a história que a 

gente tem política, acreditamos 
que iremos conseguir aí romper 
a cláusula de barreira, chegando 
próximo de pelo menos 50 mil 
votos aqui, somando todas as 
candidaturas do Psol”.

Ele ressalta que caso seja elei-
to governador, buscará defender 
as bandeiras que o Psol defende, 
pensar nas energias renováveis 
no RN, que tem grande poten-
cial. “Precisamos entender qual 
é a verdadeira condição que o 
Estado apresenta em relação às 
energias renováveis, precisamos 
discutir sobre o RN de uma for-
ma justa, os marcos na energia 
renováveis, os marcos que a gen-
te já discute dos investimentos 
públicos e sociais. O Psol defen-
de um programa de distribuição 
de renda, defesa e valorização do 

Legenda também terá candidato ao Governo
REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Freitas Júnior é escolhido para ser o 
pré-candidato ao Senado pelo PSOL

“Pela votação dos diretó-
rios estadual e munici-
pal do Psol, o escolhido 

para ser o senador da República 
é Freitas Junior”, declarou o pre-
sidente do diretório estadual do 
Psol e pré-candidato ao gover-
no do Estado, Danniel Morais, 
confirmando a pré-candidatura 
do servidor público Freitas Jú-
nior para o Senado Federal, pe-
lo partido. O martelo foi batido 
durante conferência virtual no 
último domingo 15, após o ve-
reador de Natal Robério Paulino 
(Psol) renunciar à disputa pelo 
Congresso Nacional. Provavel-
mente, ele entrará na disputa 
por uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Estado.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-feira 
16, Danniel explicou que exis-
tiam quatro pré-candidaturas 
ao Senado dentro da legenda e 
que todas iriam ser submetidas 
ao voto interno. “Porém, duran-
te as prévias da conferência, Ro-
bério Paulino e Santino Arruda 
retiraram seus nomes. Então, só 
foram para a votação os nomes 
de Gláucio e Freitas Júnior. Pela 
votação dos diretórios estadu-
al e municipal, o escolhido foi 
Freitas”.

Questionado sobre o motivo 

que levou Robério Paulino, que 
vinha pontuando bem nas pes-
quisas de intenção de voto, a re-
tirar seu nome, Danniel disse que 
este deverá ocupar outro espaço 
político, podendo vir a ser can-
didato a deputado estadual ou 
federal. “Ele entendeu que deve-
ria retirar seu nome, pois poderia 
ser que ele não tivesse votos sufi-
cientes para representar o parti-
do. Não sei informar se foi isso”, 
admitiu.

Segundo Danniel, caso Ro-
bério Paulino aceite concorrer 
à Assembleia Legislativa, deixa-
rá o Psol com chance de eleger 
pelo menos um deputado e, as-
sim, retomar a cadeira que per-
tencia a Sandro Pimentel. “Já 
temos pré-candidato ao Sena-
do e ao governo e seguem-se as 
discussões para vice-governa 
dor e suplências do Senado que 
estão em discussões dentro do 
partido de forma democrática”, 
enfatizou.

Ele destacou que as bandei-
ras do Psol no Senado serão a 
defesa da diversidade e das mi-
norias, justiça social e redução 
das desigualdades. “Freitas é 
um nome que não faz parte da 
oligarquia, não tem ficha suja 
na política como Rogério Ma-
rinho e Carlos Eduardo, assim 
como tantos outros que se co-
locam. Então, representa a po-
lítica de esquerda e política do 
povo”.

Definição ocorreu em conferência virtual do partido, que tem o presidente estadual como pré-candidato ao governo do RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Críticas aos pré-candidatos já postos
Danniel Morais teceu críti-

cas ao ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT). “É um can-
didato que está colocando uma 
maquiagem sobre toda trajetória 
política dele. Se a gente olhar, po-
liticamente falando, ele é pai de 
Álvaro Dias. Carlos Eduardo é um 
nome que se encostou no PT pa-
ra tentar surfar na onda de Lula, 

Fátima e o governo do PT, mas to-
dos nós sabemos que a raiz dele é 
de oligarquia, de conservadoris-
mo, um bolsonarista maquiado”, 
disparou.

E desaprovou a conduta do 
ex-ministro Rogério Marinho 
(PL). “Pelo menos, não tem ver-
gonha de levantar a bandeira de 
Jair Bolsonaro, de quem foi mi-

nistro. Fez parte de todas as mal-
dades do presidente, desde a Re-
forma Trabalhista e da Previdên-
cia. O povo já o tirou nas últimas 
eleições. Tenta voltar a um lugar 
onde o povo já disse que não o 
quer, porque representa toda a 
política desgraçada de Bolsona-
ro e tem rastro de processos que 
o acompanham”. 

O nome de Freitas Júnior foi escolhido durante votação dos diretórios estadual e municipal da sigla, neste domingo

Danniel Morais é presidente do Psol no RN e pré-candidato ao governo do RN

servidor público”.
E disse que uma das primei-

ras questões que quer discutir é 
a contrarreforma previdenciária 
feita pelo governo Fátima Be-
zerra, que precisa discutir isso e 
debater a questão da educação. 
“Sabemos que passamos por to-
do um processo de pandemia e 
dificuldade sem aulas, mas com 
a retomada das aulas, o que se 
viu foi uma evasão muito gran-
de. É necessário estruturar es-
colas, ter um cuidado eco-so-
cialismo e o equilíbrio no RN, 
fazer um pacto com os servido-
res do Estado sobre a questão da 
reforma da previdência, trans-
ferência em todos os contratos, 
como por exemplo, o contrato 
da Arena das Dunas e tantos ou-
tros”, pontuou.
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Pré-candidato ao governo do 
Estado, Fábio Dantas (SD) 
tem percorrido os municí-

pios do Estado apresentando seu 
programa de governo, propos-
tas e debatendo temas relevantes 
para o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte. Com entrada 
promissora nas pesquisas de in-
tenções de voto, se tornou aposta 
de parte da oposição para derro-
tar a governadora Fátima Bezerra 
(PT) nas urnas.

Em seu projeto, intitulado ‘Fá-
bio Dantas pelo RN’, ele visita as 
cidades do interior, onde, segun-
do ele, é bem recebido. “Em ca-
da lugar que chego, tenho sido 
recebido sob aplausos e sorrisos, 
além de ser abraçado e acolhido 
pelos líderes políticos, aliados e 
apoiadores potiguares que dese-
jam a sua eleição como o gover-
nador do Estado”, disse.

Para ele, é preciso restaurar 
o protagonismo do RN e da for-
ça do potiguar, para que o Esta-
do possa tornar-se um lugar bom 
para se investir e gerar emprego e 
renda para sua população. “Não 
acredito que possamos construir 
um novo Rio Grande do Norte 
na forma que estamos, um Esta-
do estagnado, onde o governante 
pensa mais em um partido políti-
co do que na população de forma 
geral”, disse.

E lamentou a situação atual 
do RN. “Entendo que um gover-
no deve ser feito com o gestor se 
colocando no lugar das pessoas, 
sabendo ouvir e o nosso governo 
será de muito coração, mas tam-
bém sabendo que é importante 
a formação. Precisamos mudar 
a face do Rio Grande do Norte e 
levar para nossa população opor-
tunidades de geração de empre-
go e renda. Um governo empre-
endedor irá nascer a partir da 
nossa chegada, no dia 1º de janei-
ro de 2023”, ressaltou, em entre-
vista à rádio Nova 89 FM.

Em declaração ao AGORA RN, 
nesta segunda-feira 16, Fábio 
Dantas afirmou que a gestão atu-
al abandonou as cidades, não se 
preocupa com os principais pro-
blemas que afligem as pessoas. 
“Não é esse o Rio Grande do Nor-
te que eu quero para os meus fi-
lhos, não é esse o Estado que eu 
quero para os meus semelhan-
tes”. E que, ao assumir o governo 
do Estado, pretende estabelecer 

Fábio Dantas viaja pelo RN e propõe 
“Estado empreendedor” se vencer
Pré-candidato tem percorrido municípios no interior, apresentando propostas e programa de governo aos eleitores

um diálogo com a Assembleia Le-
gislativa sobre todas as reformas 
necessárias para tornar a máqui-
na pública saneada.

“Os aumentos inflacionários 
serão concedidos a todos servi-
dores públicos, indistintamente 
do cargo que ocupa. Esse discur-
so de aumentar o salário de uma 
categoria e não aumentar o da 
outra não irá existir em nosso go-
verno. Os aumentos inflacioná-
rios serão concedidos a todos os 
servidores públicos, indistinta-
mente do cargo que ocupa”, res-
saltou.

Segundo Fábio, todos os ser-
vidores públicos estaduais terão 
remuneração prevista em seu 
plano de governo. “Igual e aces-
sível a todos. Por exemplo, o pro-
curador do Estado, que recebe 
uma remuneração com aumen-
to diferenciado, porque são de 
quatro em quatro anos, recebe-
rá o acumulado e vamos aplicar 
a inflação dos anos para poder 
dar aquilo que eles têm por direi-
to previsto na Constituição, para 
quem faz parte da carreira jurídi-

ca, por exemplo”.
O pré-candidato defendeu 

também que, o discurso de au-
mentar muito o salário de uma 
categoria e não aumentar da ou-
tra não irá existir em seu governo. 
“Ainda em relação ao funciona-
lismo público, iremos, nos pri-
meiros 60 dias, pagar a correção 
monetária, tendo em vista que a 
governadora está pagando os sa-
lários dos servidores com o mes-
mo valor de 2018. Vamos corrigir 
pela inflação e pagar essa diferen-
ça que ela não irá pagar”, se com-
prometeu.

EMPREGO E RENDA. O pré-
-candidato ressaltou que, na ge-
ração de emprego e renda, vai 
investir na diminuição da bu-
rocracia para atrair e aumentar 
os investimentos e usou como 
exemplo o setor atacadista, que 
hoje paga 17% de impostos.

“Vamos reduzir o imposto, ao 
mesmo tempo que eles garantem 
a arrecadação dos tributos. Dessa 
forma, vamos aumentar a com-
petitividade das nossas empresas 

no Estado e manter a arrecada-
ção que sempre tivemos. Então, 
há uma ideia de diminuir o im-
posto, mas manter a arrecadação 
e aumentar ela gradativamente 
com o aumento das vendas no 
atacado”, destacou.

E continuou: “Vamos apro-
veitar as áreas que não tem água 
para incrementar as oficinas de 
costura, isentar o ICMS na aqui-
sição de máquinas, estimulando 
os empreendedores a adquiri-
rem equipamentos e tecnologias, 
para melhorar o funcionamento 
dessas empresas”, disse.

INFRAESTRUTURA. Em rela-
ção à infraestrutura e às estradas 
do Estado, Fábio Dantas afirmou 
que estas nunca foram priorida-
des e que é preciso cerca de R$ 1 
bilhão para reformar as existen-
tes e criar um programa contínuo 
de manutenção. Para a execução 
deste trabalho, é preciso fazer re-
formas necessárias da reorgani-
zação financeira do Estado.

“A partir daí, o RN não ser tão 
dependente dos recursos fede-

rais para execução de obras ne-
cessárias, preeminentes e con-
tínuas. As rodovias e estradas 
terão um trabalho contínuo de 
manutenção, coisa que nunca 
foi feito. A governadora Fátima 
anuncia estradas todos os anos, 
mas que não se tornam realida-
des”, pontuou.

EDUCAÇÃO. Dantas desta-
cou que, na Educação, preten-
de colocar todas as escolas para 
funcionarem em sua plenitude, 
investirá pesado na educação 
profissional, criando uma Es-
cola de Governo, que já existe, 
unida à Universidade Estadual 
(UERN) para dar qualidade no 
apoio à gestão.

“Por exemplo, criar uma es-
pécie de vestibular para selecio-
nar os melhores da rede estadu-
al do ensino superior do Metró-
pole Digital, para termos tutores 
da construção dos projetos de 
desenvolvimento do RN. Que-
remos, a partir deles, construir 
uma Escola de Governo que se 
transformará em escola profis-
sionalizante de construção de 
projeto para o próprio gover-
no. O Estado gasta muito com 
consultorias, queremos acabar 
com as consultorias e usarmos 
a UERN e a Escola de Governo 
nesse sentido”, falou.

SAÚDE. Entre as propostas, 
Fábio Dantas disse que para a 
área da saúde pública pretende, 
“os hospitais regionais terão por-
ta de entrada e pronto-socorro 
para toda a população. Não vou 
segregar a minha população se 
um hospital é ou não de referên-
cia naquele tratamento, pois para 
mim hospital é hospital e pron-
to-socorro deve estar aberto para 
todo mundo”, prometeu.

SEGURANÇA. Para combater 
a violência que assola o Estado, 
Fábio Dantas explicou que pre-
tende fazer dez quartéis, que fa-
rão parte de um batalhão bati-
zado, a princípio, Carcará. “Eles 
terão quatro viaturas e uma es-
trutura funcionando 24h, para 
ser um batalhão especializado 
em combater roubos a bancos 
e crimes de maior gravidade. 
Vamos aumentar o investimen-
to no custeio da Segurança Pú-
blica, criando um fundo para 
que possamos ter os recursos e 
não ficarmos todo mês retiran-
do do fundo de participação ou 
ICMS”, disse.

Fábio: “Em cada lugar que chego, sou abraçado e acolhido pelos potiguares que me desejam governador do Estado”

ARQUIVO PESSOAL

Adenilson Costa
Repórter de Política
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O Psol aprovou a candidatu-
ra própria ao governo do Estado, 
referendando o nome do presi-
dente estadual da sigla, Danniel 
Morais, como pré-candidato. 
“Estamos montando a nomina-
ta para deputado federal e esta-
dual. Nosso esforço vai ser, em 
primeiro lugar, derrotar o bol-
sonarismo, fazer uma constru-
ção onde consigamos romper a 
cláusula de barreira Estado para 
deputado federal e deputado es-
tadual”, explicou.

“Para deputado estadual, 
queremos retomar nossa cadei-
ra. E federal, temos estimativa de 
romper a cláusula de barreira, sa-
bemos que a gente não consegue 
eleger um federal, mas por tudo 
que o Psol apresenta em seu pro-
grama, por toda a história que a 

gente tem política, acreditamos 
que iremos conseguir aí romper 
a cláusula de barreira, chegando 
próximo de pelo menos 50 mil 
votos aqui, somando todas as 
candidaturas do Psol”.

Ele ressalta que caso seja elei-
to governador, buscará defender 
as bandeiras que o Psol defende, 
pensar nas energias renováveis 
no RN, que tem grande poten-
cial. “Precisamos entender qual 
é a verdadeira condição que o 
Estado apresenta em relação às 
energias renováveis, precisamos 
discutir sobre o RN de uma for-
ma justa, os marcos na energia 
renováveis, os marcos que a gen-
te já discute dos investimentos 
públicos e sociais. O Psol defen-
de um programa de distribuição 
de renda, defesa e valorização do 

Legenda também terá candidato ao Governo
REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Freitas Júnior é escolhido para ser o 
pré-candidato ao Senado pelo PSOL

“Pela votação dos diretó-
rios estadual e munici-
pal do Psol, o escolhido 

para ser o senador da República 
é Freitas Junior”, declarou o pre-
sidente do diretório estadual do 
Psol e pré-candidato ao gover-
no do Estado, Danniel Morais, 
confirmando a pré-candidatura 
do servidor público Freitas Jú-
nior para o Senado Federal, pe-
lo partido. O martelo foi batido 
durante conferência virtual no 
último domingo 15, após o ve-
reador de Natal Robério Paulino 
(Psol) renunciar à disputa pelo 
Congresso Nacional. Provavel-
mente, ele entrará na disputa 
por uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Estado.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-feira 
16, Danniel explicou que exis-
tiam quatro pré-candidaturas 
ao Senado dentro da legenda e 
que todas iriam ser submetidas 
ao voto interno. “Porém, duran-
te as prévias da conferência, Ro-
bério Paulino e Santino Arruda 
retiraram seus nomes. Então, só 
foram para a votação os nomes 
de Gláucio e Freitas Júnior. Pela 
votação dos diretórios estadu-
al e municipal, o escolhido foi 
Freitas”.

Questionado sobre o motivo 

que levou Robério Paulino, que 
vinha pontuando bem nas pes-
quisas de intenção de voto, a re-
tirar seu nome, Danniel disse que 
este deverá ocupar outro espaço 
político, podendo vir a ser can-
didato a deputado estadual ou 
federal. “Ele entendeu que deve-
ria retirar seu nome, pois poderia 
ser que ele não tivesse votos sufi-
cientes para representar o parti-
do. Não sei informar se foi isso”, 
admitiu.

Segundo Danniel, caso Ro-
bério Paulino aceite concorrer 
à Assembleia Legislativa, deixa-
rá o Psol com chance de eleger 
pelo menos um deputado e, as-
sim, retomar a cadeira que per-
tencia a Sandro Pimentel. “Já 
temos pré-candidato ao Sena-
do e ao governo e seguem-se as 
discussões para vice-governa 
dor e suplências do Senado que 
estão em discussões dentro do 
partido de forma democrática”, 
enfatizou.

Ele destacou que as bandei-
ras do Psol no Senado serão a 
defesa da diversidade e das mi-
norias, justiça social e redução 
das desigualdades. “Freitas é 
um nome que não faz parte da 
oligarquia, não tem ficha suja 
na política como Rogério Ma-
rinho e Carlos Eduardo, assim 
como tantos outros que se co-
locam. Então, representa a po-
lítica de esquerda e política do 
povo”.

Definição ocorreu em conferência virtual do partido, que tem o presidente estadual como pré-candidato ao governo do RN

Adenilson Costa
Repórter de Política

Críticas aos pré-candidatos já postos
Danniel Morais teceu críti-

cas ao ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT). “É um can-
didato que está colocando uma 
maquiagem sobre toda trajetória 
política dele. Se a gente olhar, po-
liticamente falando, ele é pai de 
Álvaro Dias. Carlos Eduardo é um 
nome que se encostou no PT pa-
ra tentar surfar na onda de Lula, 

Fátima e o governo do PT, mas to-
dos nós sabemos que a raiz dele é 
de oligarquia, de conservadoris-
mo, um bolsonarista maquiado”, 
disparou.

E desaprovou a conduta do 
ex-ministro Rogério Marinho 
(PL). “Pelo menos, não tem ver-
gonha de levantar a bandeira de 
Jair Bolsonaro, de quem foi mi-

nistro. Fez parte de todas as mal-
dades do presidente, desde a Re-
forma Trabalhista e da Previdên-
cia. O povo já o tirou nas últimas 
eleições. Tenta voltar a um lugar 
onde o povo já disse que não o 
quer, porque representa toda a 
política desgraçada de Bolsona-
ro e tem rastro de processos que 
o acompanham”. 

O nome de Freitas Júnior foi escolhido durante votação dos diretórios estadual e municipal da sigla, neste domingo

Danniel Morais é presidente do Psol no RN e pré-candidato ao governo do RN

servidor público”.
E disse que uma das primei-

ras questões que quer discutir é 
a contrarreforma previdenciária 
feita pelo governo Fátima Be-
zerra, que precisa discutir isso e 
debater a questão da educação. 
“Sabemos que passamos por to-
do um processo de pandemia e 
dificuldade sem aulas, mas com 
a retomada das aulas, o que se 
viu foi uma evasão muito gran-
de. É necessário estruturar es-
colas, ter um cuidado eco-so-
cialismo e o equilíbrio no RN, 
fazer um pacto com os servido-
res do Estado sobre a questão da 
reforma da previdência, trans-
ferência em todos os contratos, 
como por exemplo, o contrato 
da Arena das Dunas e tantos ou-
tros”, pontuou.
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A solidão das nossas mães

O Brasil tem mais de 11 
milhões de mães solo, 
segundo o IBGE. O ter-

mo diz respeito às mulheres 
que são inteiramente respon-
sáveis pela criação de seus fi-
lhos, inclusive no sustento fi-
nanceiro da família. Essas mu-
lheres precisam conciliar o tra-
balho e outras ocupações com 
o cuidado dos filhos, caindo 
numa rotina extremamente 
estafante.

A pandemia, a subida dos 
preços dos alimentos, o alto 
desemprego, tudo isso agra-
vou a situação dessas mães. E 
sem uma rede de apoio, ou se-
ja, alguém que 
possa cuidar das 
crianças enquan-
to as mães saem 
em busca do di-
nheiro que está 
faltando, o pro-
blema fica ainda 
mais complica-
do, inclusive pre-
judicando na ma-
nutenção de um 
emprego ou na 
conquista de um 
novo.

Sem amparo, 
essas mães têm 
sua saúde psico-
lógica colocada em risco com 
a possibilidade de desenvolve-
rem quadros de ansiedade, de-
pressão e estresse, por exem-
plo. O período que vai da gra-
videz até o puerpério é quan-
do essas mulheres estão mais 
vulneráveis. Sem ajuda e com 
tantas dificuldades, muitas de-
las acabam sofrendo sozinhas, 
frustradas e com vergonha, 
sem serem diagnosticadas e 
sem receberem tratamento 
adequado.

No país, as mais sobrecar-
regadas são as mães negras e 
periféricas. De acordo com le-
vantamento do IBGE, 61% das 
mães solo são negras - realida-

de que impõe ainda mais bar-
reiras de acesso ao trabalho pa-
ra essas mães. Não à toa 63% 
das casas chefiadas por mu-
lheres negras estão abaixo da 
linha da pobreza.

É fato que no Brasil é sem-
pre a mulher que segura as 
pontas quando se trata dos fi-
lhos. Mas está mais do que na 
hora de mudar essa realida-
de. São fundamentais ações 
de conscientização dos pais. 
Porém isso só não basta. É ex-
tremamente necessário que o 
Estado atue fortemente nes-
sa questão, criando políticas 
públicas não somente para 

dar dignidade 
a essas mulhe-
res, mas tam-
bém para redu-
zir o número de 
mães solo no 
país.

E n q u a n -
to não conse-
guimos resol-
ver as ques-
tões sociocul-
turais que le-
vam à desin-
tegração des-
sas famílias, 
deixando com 
que as mães 

assumam sozinhas a respon-
sabilidade dos filhos, cabe 
agirmos em prol do fomento 
ao empreendedorismo femi-
nino, do fortalecimento das 
creches, do aperfeiçoamento 
da rede de educação básica 
com a ampliação do ensino 
integral, assim como com a 
criação de auxílios financei-
ros que cheguem direto a es-
tas mulheres. A maternidade, 
por si só, é uma tarefa difícil. 
O poder público tem que se 
fazer presente em defesa da 
família e das gerações futu-
ras, atuando para não deixar 
que essas mães enfrentem 
tamanho desafio sozinhas.

Milklei Leite é vereador de Natal e presidente 
estadual do Partido Verde.

MILKLEI LEITE

milkleileite@hotmail.com

“Sem amparo, 
essas mães têm sua 
saúde psicológica 
colocada em risco 
com a possibilidade 
de desenvolverem 
quadros de 
ansiedade, 
depressão e 
estresse, por 
exemplo”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), voltou a condenar os ataques feitos ao pro-
cesso eleitoral e afirmou que é necessário “virar a 
página” das críticas às urnas eletrônicas. Em entre-
vista ao programa “Roda Viva”, o senador evitou cri-
ticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que desde o ano passado capitaneia os questiona-
mentos sem provas a respeito da lisura da eleição, 
mas pontuou que os candidatos ao Planalto esse 
ano não podem ameaçar o estado de direito. 

“Não podemos é permitir que instituições, a es-
sa altura, depois de tudo demonstrado, de como é 
que funciona todo o mecanismo da Justiça Eleito-
ral, ainda insistam em questionar as urnas eletrôni-
cas. Nós devemos superar essa fase, virar essa pági-
na”, disse Pacheco, que novamente chamou os ata-
ques de “sem fundamento e sem lastro probatório”.

Pacheco afirmou também que haverá eleição atra-
vés das urnas eletrônicas e que há uma “linha amarela” 
que os candidatos à Presidência não podem atravessar:  

“Há uma linha amarela pintada no chão que ne-
nhum dos candidatos podem atravessar. Essa linha 
amarela o Estado de Direito desse discurso político 
eleitoral. Então, o Estado de Direito está protegido, 
nós temos esse compromisso. Haverá eleições este 
ano. Uma eleição periódica, através do voto direto e 
secreto dos eleitores e através das urnas eletrônicas”.

O senador tem feito cada vez mais falas incisivas 

contra os ataques ao processo eleitoral, que são fei-
tos por Bolsonaro e seus apoiadores. O presidente já 
chegou afirmar que pedirá às Forças Armadas que 
façam uma contagem de votos paralela à Justiça 
Eleitoral —hipótese que foi rechaçada por Pacheco. 

O presidente do Senado afirmou que o resultado 
da eleição será respeitado por todos, inclusive pe-
los militares, e disse que a corporação não deve ter 
compromisso político eleitoral com ninguém. 

“[O resultado] será respeitado por todos, inclusi-
ve pelas Forças Armadas — disse Pacheco, que tam-
bém afirmou: — As Forças Armadas têm o seu papel 
fundamental, são instituições muito maduras, com-
postas por homens e mulheres muito preparados. E 
eu considero que o compromisso das Forças Arma-
das é com o Estado de Direito e com a democracia. 
Elas não devem ter um compromisso político, muito 
menos um compromisso político eleitoral”, declarou.

Pacheco pede para virar a página

A VOLTA DA INFLAÇÃO. Uma 
nova modalidade de comerciali-
zação está ganhando espaço no 
supermercado: a venda de pro-
dutos perto do vencimento, co-
nhecidos como “vencidinhos”, e 
de itens que estão com as emba-
lagens amassadas, mas sem com-
prometimento da qualidade, cha-
mados de “feinhos”. Ganham o 
consumidor, que mantém o pa-
drão de compra e economiza; o 
fornecedor, que não tem devolu-
ção; e o supermercadista.

CONFUSÃO NO PSDB. A pré-
-campanha à Presidência do ex-
-governador de São Paulo João 
Doria já prepara uma reação ju-
rídica a uma eventual decisão da 
executiva nacional do PSDB de 
barrar sua candidatura e indicar 
apoio à senadora Simone Tebet 
(MS), pré-candidata do MDB.

VONTADE DEMOCRÁTICA.  Em 
resposta a Doria, o presidente do 
PSDB, Bruno Araújo, convocou 
para hoje uma reunião da dire-
ção da legenda após receber uma 
carta dura do ex-governador na 
qual ele pede que seja respeitada a 
“vontade democrática” do partido 
expressa no resultado das prévias 
em novembro do ano passado.

FRAUDE NA MUDANÇA DE MO-
RO.  O Ministério Público de São 
Paulo (MP-SP) pediu que a Polícia 

Federal (PF) investigue se o ex-juiz 
Sérgio Moro (União Brasil) e a mu-
lher dele, a advogada Rosângela 
Moro, cometeram fraude ao trans-
ferirem o domicílio eleitoral de 
Curitiba para a capital paulista. O 
promotor Reynaldo Mapelli Júnior 
disse que as primeiras explicações 
enviadas pelo casal “não conven-
cem” e que é preciso aprofundar 
a investigação “para melhor com-
preensão dos fatos”. Ao justificar a 
transferência, a defesa do ex-juiz 
da Lava Jato disse que São Paulo 
virou seu “hub” para voos.

CIPRIANO LEVA FALTA.  O ve-
reador Preto Aquino (PSD) cobra 
a presença do secretário de Saúde 
do Estado, Cipriano Maia, na reu-
nião da Comissão de Saúde da Câ-
mara de Natal na próxima segun-
da-feira 23. A presença de Cipria-
no estava prevista para aconte-
cer na reunião desta segunda-fei-
ra 16, porém, apenas o secretário 
de Saúde de Natal, George Antu-
nes, compareceu.

ASPAS.  “Se o secretário não 
comparecer, vou procurar a Jus-
tiça para que, assim, o secretário 
não fuja e preste esclarecimentos 
sobre como funciona a regulação 
para se conseguir um leito de UTI 
para pediatria, internação de pa-
cientes psiquiátricos, atendimen-
tos cirúrgicos e como conseguir 
marcação de exames de baixa e al-

ta complexidade. Até porque toda 
responsabilidade e gerenciamen-
to é da Sesap, embora Natal pague 
40% de todos os valores cobrados 
pra todo estado do RN. É impor-
tante ressaltar que a gestão, dire-
ção e operação do sistema é 100% 
determinada pela regulação do 
Estado”, destaca o vereador.

CABO ELEITORAL DE LULA.  O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) dis-
se ontem concordar que a popu-
lação brasileira vivia melhor no 
tempo do governo do ex-presi-
dente Lula. “Falam que no tempo 
dele [do governo do ex-presidente 
Lula] o povo vivia um pouco me-
lhor que hoje. Lógico que vivia, 
concordo. Temos um pós-pande-
mia do ‘fique em casa’, uma guer-
ra; mas lá atrás, quando se vivia 
melhor, poderia ter vivido muito 
melhor se não tivessem roubado 
tanto”, disse Bolsonaro.

ABSOLVIDO.  A Justiça Eleitoral 
negou ontem um pedido para tor-
nar inelegível o empresário Lucia-
no Hang, dono das lojas Havan. A 
Corte julgou um pedido feito por 
PT, PC do B, PDT e PL. Os parti-
dos afirmaram que houve abu-
so de poder econômico por parte 
de Hang ao fazer declarações so-
bre as eleições municipais de San-
ta Rosa (RS) em 2020. As declara-
ções teriam influenciado o resul-
tado eleitoral, dizem as legendas.
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Justiça proíbe cargos comissionados
de emitirem pareceres jurídicos no RN

STJ manteve ação penal contra o ex-ministro

Impasse

Os assessores contratados 
por meio de cargos comis-
sionados não podem mais 

emitir parecer jurídico em órgãos 
do governo do Estado, sob pena 
de improbidade administrativa 
para a governadora Fátima Bezer-
ra (PT). A determinação é de sen-
tença judicial publicada em 2016, 
mas que passou a valer apenas 
agora, após estar transitado em 
julgado pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJ-RN).

A juíza Francimar Dias Araújo 
da Silva considerou que a emissão 
de parecer jurídico é uma prerro-
gativa exclusiva dos assessores ju-
rídicos contratados por meio de 
concurso público, conforme pre-
visto na própria legislação esta-
dual. E que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) considerou incons-
titucional legislação de outro esta-
do, que havia autorizado o desem-
penho das atribuições de assesso-
ramento jurídico a servidores co-
missionados.

“Com efeito, é praticamente in-
concebível que o servidor público 
com investidura precária (comis-

sionado ou terceirizado), realize 
com a imparcialidade e a seguran-
ça necessárias o controle jurídico 
da legalidade dos atos das autori-
dades superiores, que podem de-
terminar a sua demissão a qual-
quer momento, em razão de even-
tual contrariedade quanto à mani-
festação jurídica”, apontou a juíza.

A magistrada também de-
terminou que o governo reali-
ze estudos sobre necessidade de 
concurso público, mas negou 
o pedido do MP para imedia-
ta demissão dos comissionados, 
por considerar que eles também 
exercem outras funções. Na prá-

tica, a medida poderá travar as 
atividades do governo, visto que 
praticamente todos os proces-
sos administrativos do estado de-
pendem de pareceres jurídicos e 
há um déficit de servidores con-
cursados nessa área.

Segundo o procurador geral do 
Rio Grande do Norte, Luiz Antônio 
Marinho, o Estado ingressou com 
uma Exceção de Pré-executivi-
dade, na qual requereu a suspen-
são da execução e a designação 
de uma audiência de conciliação, 
ou seja, uma petição requerendo 
a suspensão da execução da de-
cisão. “O trânsito em julgado não 
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impede que as partes conciliem, 
por isso, solicitamos a audiência 
de conciliação, para chegarmos a 
um entendimento”, explicou.

O PGE informou ainda que a 
audiência, presencial entre o go-
verno do Estado e o Ministério 
Público, foi agendada para o pró-
ximo dia 8 de junho. Nela, devem 
ser abordados temas como o bai-
xo número de assessores jurídi-
cos no Rio Grande do Norte, que 
atualmente conta com apenas 33 
e a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade, movida pela Associação 
Nacional dos Procuradores do Es-
tado e que questiona a legislação 
estadual que criou a carreira.

“A ADI está pendente de jul-
gamento. De um lado, a ação do 
Ministério Público quer que o Es-
tado faça concurso para asses-
sor jurídico, já que somos apenas 
33 na ativa. Do outro lado, tem a 
ADI, que quer declarar incons-
titucional a carreira de assessor 
jurídico”, explicou Luiz Antônio 
Marinho.

No dia 5 de abril passado, a 
Sexta Turma do STJ decidiu, por 
unanimidade, manter a ação pe-
nal contra o ex-ministro Rogério 
Marinho é acusado de crime de 
peculato, ou seja, apropriação de 
bem público. O processo é pro-
veniente do TJ-RN e, conforme 
a relatora, ministra Laurita Vaz, a 
denúncia do Ministério Público 
tem os elementos necessários pa-

ra que a acusação seja analisada.
“Os fatos expostos demons-

tram que o denunciado Rogério 
Marinho causou prejuízo ao erá-
rio mediante inserção e manu-
tenção de servidores fantasmas 
na folha de pagamento. A denún-
cia apresenta os elementos para 
tipificação do crime e demons-
tra o envolvimento do recorrente 
com os fatos delituosos. Na quali-

dade de presidente, teria realiza-
do ajuste para inclusão na folha 
de pagamento para inserção de 
pessoas que não tinham vínculo”, 
afirmou a relatora.

O caso envolve a suposta con-
tratação de funcionários fantas-
mas na Câmara Municipal de 
Natal, entre 2005 e 2007 – perío-
do em que Rogério Marinho foi 
presidente da Casa. A investiga-

ção começou a partir de uma lista 
apreendida durante uma opera-
ção policial. O documento trazia 
cerca de 900 pessoas que teriam 
cargos na Câmara. Cada nome ti-
nha ao lado o nome do suposto 
padrinho.

O Ministério Público aponta 
que a nomeação dos funcioná-
rios “fantasmas” coube a Rogério 
Marinho e a Dickson Nasser, pre-

sidentes à época. Eles teriam tam-
bém indicado grupos específicos 
de servidores para receberem sem 
trabalhar. Só Rogério Marinho, 
aponta um trecho da acusação, 
teria indicado diretamente e rece-
bido vantagem a partir da nomea-
ção de 12 servidores para a Câma-
ra Municipal, totalizando o recebi-
mento irregular de supostamente 
R$ 133,5 mil. 

Rogério Marinho vai ao STF contra 
ação por funcionários fantasmas

Pré-candidato ao 
Senado quer que 

Supremo derrube 
processo no TJ-RN, 
onde responde por 
irregularidades na 

Câmara de Natal

O pré-candidato ao Senado 
na chapa majoritária de 
Fábio Dantas (SD) e ex-

-ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho (PL) 
protocolou habeas corpus no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
para tentar derrubar decisão 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que manteve o processo 
que ele responde na Justiça do 
Rio Grande do Norte, por crime 
de peculato, ou seja, apropria-
ção de bem público. O fato é re-
lacionado à suposta nomeação 
de funcionários fantasmas na 
Câmara Municipal de Natal en-

-candidato ao Senado teria co-
metido o crime de peculato e 
tampouco sido o destinatário 
dos valores recebidos pelos dois 
funcionários, admitidos por in-
fluência do ex-presidente da 
Câmara Municipal.

“A denúncia não aponta fa-
vorecimento pessoal do pacien-
te com as nomeações que levou 
a efeito enquanto presidente da 
CMN... Em nenhum momento 
a denúncia aponta o tempo, o 
modo e os elementos mínimos 
(e não imaginários) acerca da 
existência desse prévio conhe-
cimento – por parte do paciente, 
então presidente da CMN – de 
que os nomeados pelos demais 
vereadores seriam “fantasmas” 
ou que não estariam prestando 
seus serviços”, diz trecho do ha-
beas corpus. 

tre os anos de 2005 e 2007, quan-
do ele assumiu era presidente da 
Casa Legislativa.

O habeas corpus, impetrado 
pelo advogado de defesa André 
Augusto de Castro, foi distribu-
ído ao ministro Dias Toffoli na 
última quinta-feira 11, e pede a 
suspensão liminar do processo 
e o trancamento definitivo da 
ação penal, que está no Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJ-RN). A escolha por 
Toffoli ocorreu porque o minis-
tro conduziu o inquérito que 
deu origem ao processo, após 
enviá-lo à primeira instância.

Na ação, os advogados de 
Rogério Marinho sustentaram 
que a denúncia feita pelo Mi-
nistério Público do Estado não 
tem fundamento, pois não des-
creve com detalhes como o pré- Rogério é acusado de crime de peculato quando estava presidente da CMNAT
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A solidão das nossas mães

O Brasil tem mais de 11 
milhões de mães solo, 
segundo o IBGE. O ter-

mo diz respeito às mulheres 
que são inteiramente respon-
sáveis pela criação de seus fi-
lhos, inclusive no sustento fi-
nanceiro da família. Essas mu-
lheres precisam conciliar o tra-
balho e outras ocupações com 
o cuidado dos filhos, caindo 
numa rotina extremamente 
estafante.

A pandemia, a subida dos 
preços dos alimentos, o alto 
desemprego, tudo isso agra-
vou a situação dessas mães. E 
sem uma rede de apoio, ou se-
ja, alguém que 
possa cuidar das 
crianças enquan-
to as mães saem 
em busca do di-
nheiro que está 
faltando, o pro-
blema fica ainda 
mais complica-
do, inclusive pre-
judicando na ma-
nutenção de um 
emprego ou na 
conquista de um 
novo.

Sem amparo, 
essas mães têm 
sua saúde psico-
lógica colocada em risco com 
a possibilidade de desenvolve-
rem quadros de ansiedade, de-
pressão e estresse, por exem-
plo. O período que vai da gra-
videz até o puerpério é quan-
do essas mulheres estão mais 
vulneráveis. Sem ajuda e com 
tantas dificuldades, muitas de-
las acabam sofrendo sozinhas, 
frustradas e com vergonha, 
sem serem diagnosticadas e 
sem receberem tratamento 
adequado.

No país, as mais sobrecar-
regadas são as mães negras e 
periféricas. De acordo com le-
vantamento do IBGE, 61% das 
mães solo são negras - realida-

de que impõe ainda mais bar-
reiras de acesso ao trabalho pa-
ra essas mães. Não à toa 63% 
das casas chefiadas por mu-
lheres negras estão abaixo da 
linha da pobreza.

É fato que no Brasil é sem-
pre a mulher que segura as 
pontas quando se trata dos fi-
lhos. Mas está mais do que na 
hora de mudar essa realida-
de. São fundamentais ações 
de conscientização dos pais. 
Porém isso só não basta. É ex-
tremamente necessário que o 
Estado atue fortemente nes-
sa questão, criando políticas 
públicas não somente para 

dar dignidade 
a essas mulhe-
res, mas tam-
bém para redu-
zir o número de 
mães solo no 
país.

E n q u a n -
to não conse-
guimos resol-
ver as ques-
tões sociocul-
turais que le-
vam à desin-
tegração des-
sas famílias, 
deixando com 
que as mães 

assumam sozinhas a respon-
sabilidade dos filhos, cabe 
agirmos em prol do fomento 
ao empreendedorismo femi-
nino, do fortalecimento das 
creches, do aperfeiçoamento 
da rede de educação básica 
com a ampliação do ensino 
integral, assim como com a 
criação de auxílios financei-
ros que cheguem direto a es-
tas mulheres. A maternidade, 
por si só, é uma tarefa difícil. 
O poder público tem que se 
fazer presente em defesa da 
família e das gerações futu-
ras, atuando para não deixar 
que essas mães enfrentem 
tamanho desafio sozinhas.

Milklei Leite é vereador de Natal e presidente 
estadual do Partido Verde.

MILKLEI LEITE

milkleileite@hotmail.com

“Sem amparo, 
essas mães têm sua 
saúde psicológica 
colocada em risco 
com a possibilidade 
de desenvolverem 
quadros de 
ansiedade, 
depressão e 
estresse, por 
exemplo”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), voltou a condenar os ataques feitos ao pro-
cesso eleitoral e afirmou que é necessário “virar a 
página” das críticas às urnas eletrônicas. Em entre-
vista ao programa “Roda Viva”, o senador evitou cri-
ticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que desde o ano passado capitaneia os questiona-
mentos sem provas a respeito da lisura da eleição, 
mas pontuou que os candidatos ao Planalto esse 
ano não podem ameaçar o estado de direito. 

“Não podemos é permitir que instituições, a es-
sa altura, depois de tudo demonstrado, de como é 
que funciona todo o mecanismo da Justiça Eleito-
ral, ainda insistam em questionar as urnas eletrôni-
cas. Nós devemos superar essa fase, virar essa pági-
na”, disse Pacheco, que novamente chamou os ata-
ques de “sem fundamento e sem lastro probatório”.

Pacheco afirmou também que haverá eleição atra-
vés das urnas eletrônicas e que há uma “linha amarela” 
que os candidatos à Presidência não podem atravessar:  

“Há uma linha amarela pintada no chão que ne-
nhum dos candidatos podem atravessar. Essa linha 
amarela o Estado de Direito desse discurso político 
eleitoral. Então, o Estado de Direito está protegido, 
nós temos esse compromisso. Haverá eleições este 
ano. Uma eleição periódica, através do voto direto e 
secreto dos eleitores e através das urnas eletrônicas”.

O senador tem feito cada vez mais falas incisivas 

contra os ataques ao processo eleitoral, que são fei-
tos por Bolsonaro e seus apoiadores. O presidente já 
chegou afirmar que pedirá às Forças Armadas que 
façam uma contagem de votos paralela à Justiça 
Eleitoral —hipótese que foi rechaçada por Pacheco. 

O presidente do Senado afirmou que o resultado 
da eleição será respeitado por todos, inclusive pe-
los militares, e disse que a corporação não deve ter 
compromisso político eleitoral com ninguém. 

“[O resultado] será respeitado por todos, inclusi-
ve pelas Forças Armadas — disse Pacheco, que tam-
bém afirmou: — As Forças Armadas têm o seu papel 
fundamental, são instituições muito maduras, com-
postas por homens e mulheres muito preparados. E 
eu considero que o compromisso das Forças Arma-
das é com o Estado de Direito e com a democracia. 
Elas não devem ter um compromisso político, muito 
menos um compromisso político eleitoral”, declarou.

Pacheco pede para virar a página

A VOLTA DA INFLAÇÃO. Uma 
nova modalidade de comerciali-
zação está ganhando espaço no 
supermercado: a venda de pro-
dutos perto do vencimento, co-
nhecidos como “vencidinhos”, e 
de itens que estão com as emba-
lagens amassadas, mas sem com-
prometimento da qualidade, cha-
mados de “feinhos”. Ganham o 
consumidor, que mantém o pa-
drão de compra e economiza; o 
fornecedor, que não tem devolu-
ção; e o supermercadista.

CONFUSÃO NO PSDB. A pré-
-campanha à Presidência do ex-
-governador de São Paulo João 
Doria já prepara uma reação ju-
rídica a uma eventual decisão da 
executiva nacional do PSDB de 
barrar sua candidatura e indicar 
apoio à senadora Simone Tebet 
(MS), pré-candidata do MDB.

VONTADE DEMOCRÁTICA.  Em 
resposta a Doria, o presidente do 
PSDB, Bruno Araújo, convocou 
para hoje uma reunião da dire-
ção da legenda após receber uma 
carta dura do ex-governador na 
qual ele pede que seja respeitada a 
“vontade democrática” do partido 
expressa no resultado das prévias 
em novembro do ano passado.

FRAUDE NA MUDANÇA DE MO-
RO.  O Ministério Público de São 
Paulo (MP-SP) pediu que a Polícia 

Federal (PF) investigue se o ex-juiz 
Sérgio Moro (União Brasil) e a mu-
lher dele, a advogada Rosângela 
Moro, cometeram fraude ao trans-
ferirem o domicílio eleitoral de 
Curitiba para a capital paulista. O 
promotor Reynaldo Mapelli Júnior 
disse que as primeiras explicações 
enviadas pelo casal “não conven-
cem” e que é preciso aprofundar 
a investigação “para melhor com-
preensão dos fatos”. Ao justificar a 
transferência, a defesa do ex-juiz 
da Lava Jato disse que São Paulo 
virou seu “hub” para voos.

CIPRIANO LEVA FALTA.  O ve-
reador Preto Aquino (PSD) cobra 
a presença do secretário de Saúde 
do Estado, Cipriano Maia, na reu-
nião da Comissão de Saúde da Câ-
mara de Natal na próxima segun-
da-feira 23. A presença de Cipria-
no estava prevista para aconte-
cer na reunião desta segunda-fei-
ra 16, porém, apenas o secretário 
de Saúde de Natal, George Antu-
nes, compareceu.

ASPAS.  “Se o secretário não 
comparecer, vou procurar a Jus-
tiça para que, assim, o secretário 
não fuja e preste esclarecimentos 
sobre como funciona a regulação 
para se conseguir um leito de UTI 
para pediatria, internação de pa-
cientes psiquiátricos, atendimen-
tos cirúrgicos e como conseguir 
marcação de exames de baixa e al-

ta complexidade. Até porque toda 
responsabilidade e gerenciamen-
to é da Sesap, embora Natal pague 
40% de todos os valores cobrados 
pra todo estado do RN. É impor-
tante ressaltar que a gestão, dire-
ção e operação do sistema é 100% 
determinada pela regulação do 
Estado”, destaca o vereador.

CABO ELEITORAL DE LULA.  O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) dis-
se ontem concordar que a popu-
lação brasileira vivia melhor no 
tempo do governo do ex-presi-
dente Lula. “Falam que no tempo 
dele [do governo do ex-presidente 
Lula] o povo vivia um pouco me-
lhor que hoje. Lógico que vivia, 
concordo. Temos um pós-pande-
mia do ‘fique em casa’, uma guer-
ra; mas lá atrás, quando se vivia 
melhor, poderia ter vivido muito 
melhor se não tivessem roubado 
tanto”, disse Bolsonaro.

ABSOLVIDO.  A Justiça Eleitoral 
negou ontem um pedido para tor-
nar inelegível o empresário Lucia-
no Hang, dono das lojas Havan. A 
Corte julgou um pedido feito por 
PT, PC do B, PDT e PL. Os parti-
dos afirmaram que houve abu-
so de poder econômico por parte 
de Hang ao fazer declarações so-
bre as eleições municipais de San-
ta Rosa (RS) em 2020. As declara-
ções teriam influenciado o resul-
tado eleitoral, dizem as legendas.
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Justiça proíbe cargos comissionados
de emitirem pareceres jurídicos no RN

STJ manteve ação penal contra o ex-ministro

Impasse

Os assessores contratados 
por meio de cargos comis-
sionados não podem mais 

emitir parecer jurídico em órgãos 
do governo do Estado, sob pena 
de improbidade administrativa 
para a governadora Fátima Bezer-
ra (PT). A determinação é de sen-
tença judicial publicada em 2016, 
mas que passou a valer apenas 
agora, após estar transitado em 
julgado pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJ-RN).

A juíza Francimar Dias Araújo 
da Silva considerou que a emissão 
de parecer jurídico é uma prerro-
gativa exclusiva dos assessores ju-
rídicos contratados por meio de 
concurso público, conforme pre-
visto na própria legislação esta-
dual. E que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) considerou incons-
titucional legislação de outro esta-
do, que havia autorizado o desem-
penho das atribuições de assesso-
ramento jurídico a servidores co-
missionados.

“Com efeito, é praticamente in-
concebível que o servidor público 
com investidura precária (comis-

sionado ou terceirizado), realize 
com a imparcialidade e a seguran-
ça necessárias o controle jurídico 
da legalidade dos atos das autori-
dades superiores, que podem de-
terminar a sua demissão a qual-
quer momento, em razão de even-
tual contrariedade quanto à mani-
festação jurídica”, apontou a juíza.

A magistrada também de-
terminou que o governo reali-
ze estudos sobre necessidade de 
concurso público, mas negou 
o pedido do MP para imedia-
ta demissão dos comissionados, 
por considerar que eles também 
exercem outras funções. Na prá-

tica, a medida poderá travar as 
atividades do governo, visto que 
praticamente todos os proces-
sos administrativos do estado de-
pendem de pareceres jurídicos e 
há um déficit de servidores con-
cursados nessa área.

Segundo o procurador geral do 
Rio Grande do Norte, Luiz Antônio 
Marinho, o Estado ingressou com 
uma Exceção de Pré-executivi-
dade, na qual requereu a suspen-
são da execução e a designação 
de uma audiência de conciliação, 
ou seja, uma petição requerendo 
a suspensão da execução da de-
cisão. “O trânsito em julgado não 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Alessandra Bernardo
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impede que as partes conciliem, 
por isso, solicitamos a audiência 
de conciliação, para chegarmos a 
um entendimento”, explicou.

O PGE informou ainda que a 
audiência, presencial entre o go-
verno do Estado e o Ministério 
Público, foi agendada para o pró-
ximo dia 8 de junho. Nela, devem 
ser abordados temas como o bai-
xo número de assessores jurídi-
cos no Rio Grande do Norte, que 
atualmente conta com apenas 33 
e a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade, movida pela Associação 
Nacional dos Procuradores do Es-
tado e que questiona a legislação 
estadual que criou a carreira.

“A ADI está pendente de jul-
gamento. De um lado, a ação do 
Ministério Público quer que o Es-
tado faça concurso para asses-
sor jurídico, já que somos apenas 
33 na ativa. Do outro lado, tem a 
ADI, que quer declarar incons-
titucional a carreira de assessor 
jurídico”, explicou Luiz Antônio 
Marinho.

No dia 5 de abril passado, a 
Sexta Turma do STJ decidiu, por 
unanimidade, manter a ação pe-
nal contra o ex-ministro Rogério 
Marinho é acusado de crime de 
peculato, ou seja, apropriação de 
bem público. O processo é pro-
veniente do TJ-RN e, conforme 
a relatora, ministra Laurita Vaz, a 
denúncia do Ministério Público 
tem os elementos necessários pa-

ra que a acusação seja analisada.
“Os fatos expostos demons-

tram que o denunciado Rogério 
Marinho causou prejuízo ao erá-
rio mediante inserção e manu-
tenção de servidores fantasmas 
na folha de pagamento. A denún-
cia apresenta os elementos para 
tipificação do crime e demons-
tra o envolvimento do recorrente 
com os fatos delituosos. Na quali-

dade de presidente, teria realiza-
do ajuste para inclusão na folha 
de pagamento para inserção de 
pessoas que não tinham vínculo”, 
afirmou a relatora.

O caso envolve a suposta con-
tratação de funcionários fantas-
mas na Câmara Municipal de 
Natal, entre 2005 e 2007 – perío-
do em que Rogério Marinho foi 
presidente da Casa. A investiga-

ção começou a partir de uma lista 
apreendida durante uma opera-
ção policial. O documento trazia 
cerca de 900 pessoas que teriam 
cargos na Câmara. Cada nome ti-
nha ao lado o nome do suposto 
padrinho.

O Ministério Público aponta 
que a nomeação dos funcioná-
rios “fantasmas” coube a Rogério 
Marinho e a Dickson Nasser, pre-

sidentes à época. Eles teriam tam-
bém indicado grupos específicos 
de servidores para receberem sem 
trabalhar. Só Rogério Marinho, 
aponta um trecho da acusação, 
teria indicado diretamente e rece-
bido vantagem a partir da nomea-
ção de 12 servidores para a Câma-
ra Municipal, totalizando o recebi-
mento irregular de supostamente 
R$ 133,5 mil. 

Rogério Marinho vai ao STF contra 
ação por funcionários fantasmas

Pré-candidato ao 
Senado quer que 

Supremo derrube 
processo no TJ-RN, 
onde responde por 
irregularidades na 

Câmara de Natal

O pré-candidato ao Senado 
na chapa majoritária de 
Fábio Dantas (SD) e ex-

-ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho (PL) 
protocolou habeas corpus no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
para tentar derrubar decisão 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que manteve o processo 
que ele responde na Justiça do 
Rio Grande do Norte, por crime 
de peculato, ou seja, apropria-
ção de bem público. O fato é re-
lacionado à suposta nomeação 
de funcionários fantasmas na 
Câmara Municipal de Natal en-

-candidato ao Senado teria co-
metido o crime de peculato e 
tampouco sido o destinatário 
dos valores recebidos pelos dois 
funcionários, admitidos por in-
fluência do ex-presidente da 
Câmara Municipal.

“A denúncia não aponta fa-
vorecimento pessoal do pacien-
te com as nomeações que levou 
a efeito enquanto presidente da 
CMN... Em nenhum momento 
a denúncia aponta o tempo, o 
modo e os elementos mínimos 
(e não imaginários) acerca da 
existência desse prévio conhe-
cimento – por parte do paciente, 
então presidente da CMN – de 
que os nomeados pelos demais 
vereadores seriam “fantasmas” 
ou que não estariam prestando 
seus serviços”, diz trecho do ha-
beas corpus. 

tre os anos de 2005 e 2007, quan-
do ele assumiu era presidente da 
Casa Legislativa.

O habeas corpus, impetrado 
pelo advogado de defesa André 
Augusto de Castro, foi distribu-
ído ao ministro Dias Toffoli na 
última quinta-feira 11, e pede a 
suspensão liminar do processo 
e o trancamento definitivo da 
ação penal, que está no Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJ-RN). A escolha por 
Toffoli ocorreu porque o minis-
tro conduziu o inquérito que 
deu origem ao processo, após 
enviá-lo à primeira instância.

Na ação, os advogados de 
Rogério Marinho sustentaram 
que a denúncia feita pelo Mi-
nistério Público do Estado não 
tem fundamento, pois não des-
creve com detalhes como o pré- Rogério é acusado de crime de peculato quando estava presidente da CMNAT

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Ser governador é um dos planos, mas não agora, diz
Ezequiel Ferreira discorreu, 

em entrevista à rádio Minha Vi-
da FM, que a ventilação de seu 
nome para disputar o governo do 
Estado não partiu dele. E rebateu 
o argumento de aliados que di-
ziam que o cenário atual era qua-
se perfeito para sua candidatura 
e que talvez nunca mais se repe-
tisse. Ele declinou, anunciou que 
será candidato à reeleição, agra-
deceu às manifestações de apoio, 
mas frisou que analisou melhor o 
cenário político e percebeu que 
não era o momento.

“Na vida pública, às vezes 
tem que dar um passo para trás 
para dar dois para a frente”, dis-
se ele, afirmando ainda que não 
entende que houve uma “es-
colha” pelo seu nome para dis-
putar o governo e afirmou que 
só foi chamado para a dispu-
ta quando a oposição percebeu 
que os nomes mais fortes, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT) e o atual, Álvaro 
Dias (PSDB), ficariam de fora da 
corrida eleitoral. “Não houve es-

colha pela minha candidatura. 
Houve, diante da impossibilida-
de desses dois nomes”, afirmou.

Ezequiel disse que ser gover-
nador do Estado está nos seus 
planos, mas não agora. “Na polí-
tica, a gente precisa saber a hora 
certa. A hora certa talvez não fos-
se essa. Não acredito que o ca-
valo tenha passado selado. Acho 
que pode estar selado para outras 
pessoas”, argumentou.

Também declarou que, dian-
te da situação herdada, Fátima 
Bezerra faz “aquilo que pode”. 
Ressaltou, entretanto, que a go-
vernadora teve a “sorte” de o Rio 
Grande do Norte ter dois minis-
tros no governo Jair Bolsonaro 
(PL), condição que, segundo ele, 
foi determinante para que o Es-
tado conseguisse colocar as fi-
nanças em dia. “De forma iné-
dita, o Governo Federal liberou 
de recursos quase R$ 3 bilhões”, 
enalteceu.

Também cobrou mais ousa-
dia do governo estadual. Citou 
áreas em que, segundo ele, é pre-

ciso avançar, como na recupe-
ração das estradas, na seguran-
ça pública e na saúde. Pediu, ain-
da, projetos de desenvolvimen-
to econômico para que o Estado 
cresça. “Precisamos ter uma ad-
ministração que foque acima de 
tudo no bem-estar social das pes-
soas”, pontuou.

REELEIÇÃO. Inicialmente 
sondado pelo grupo de oposição 
à governadora Fátima Bezerra 
para ser candidato ao governo do 
Estado, Ezequiel Ferreira nunca 
sinalizou publicamente essa pos-
sibilidade. Em apuração recen-
te realizada pelo AGORA RN, está 
definido que o líder dos tucanos 
está focado em garantir sua ree-
leição. Para isso, ele estava traba-
lhando na formação de uma no-
minata forte para as eleições e em 
uma possível dobradinha com o 
pré-candidato à Câmara Fede-
ral, o ex-senador Garibaldi Alves 
(MDB).

As articulações estavam acon-
tecendo há algum tempo e sen-

“Fiquei de 
conversar com 
a governadora 
Fátima Bezerra, 
mas ainda não tive 
a oportunidade de 
dialogar com ela”

 Ezequiel Ferreira
Presidente da ALRN

“Na política, a gente 
precisa saber a hora 
certa. A hora certa 
talvez não fosse 
essa. Não acredito 
que o cavalo tenha 
passado selado. 
Acho que pode 
estar selado para 
outras pessoas”
 Ezequiel Ferreira
Presidente da ALRN

do conduzidas pelo próprio Eze-
quiel Ferreira e o deputado fede-
ral Walter Alves. O tucano se reu-
niu em seu gabinete com eme-
debista e durante o encontro, re-
forçou o seu projeto de reeleição 
e a possibilidade de dobradinha 

com Garibaldi Alves Filho.
Ao AGORA RN, Walter Alves 

confirmou o diálogo com Eze-
quiel Ferreira. “Tratamos sobre o 
cenário político estadual e nacio-
nal. Estamos em conversas, e co-
mo eu fui incumbido nessa mis-
são de presidir o MDB no Estado, 
estou dialogando com quase to-
dos os partidos, como PSDB, PT 
e outros. Estamos ouvindo tam-
bém o MDB em todo o RN, pa-
ra que, no mês de março, a gen-
te possa tomar a nossa decisão”, 
afirmou.

A coalizão entre Ezequiel Fer-
reira, Walter Alves e Garibaldi Al-
ves Filho é antiga e eles já prota-
gonizaram uma união vitoriosa 
nas últimas eleições no Rio Gran-
de do Norte. O nome do deputa-
do federal é cotado para ser o vice 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) na chapa para a reeleição da 
gestora. E esta, por sua vez, já ma-
nifestou o desejo de contar com o 
tucano em seu palanque neste 
ano, para repetir a aliança vitorio-
sa das eleições de 2018.

Ezequiel decidirá possível apoio 
do PSDB a Fátima após reunião

Tucano afirma que 
se encontrará com 

gestora petista após 
reunião interna para 

debater rumos da 
sigla no Estado

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte (ALRN) e do PS-

DB potiguar, deputado estadu-
al Ezequiel Ferreira, confirmou 
que deverá se reunir com a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
nos próximos dias para debater 
as tratativas em relação a possi-
bilidade de eventual apoio de-
le e de parte dos integrantes do 
PSDB ao projeto de reeleição da 
gestora petista nas eleições de 
outubro.

Porém, antes de visitar a go-
vernadora para discutir sobre a 
possível adesão à chapa gover-
nista encabeçada pela adminis-
tradora petista, tendo ao seu la-
do o deputado federal Walter Al-
ves (MDB) como vice e, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT) ao Senado Fe-
deral, Ezequiel convocará uma 
reunião interna com os mem-
bros do partido, para debater os 
rumos da legenda no Estado e, 
só então, anunciará para quem 
vai o seu apoio e do PSDB.

Existe uma tendência de-
le subir no palanque de Fátima 
Bezerra e deixar livre a banca-

Adenilson Costa
Repórter de Política

da do partido, que atualmente 
é a maior da ALRN, para apoiar 
quem quiser, já que a legen-
da está partida ao meio no Rio 
Grande do Norte. A expectati-
va é que pelo menos seis de-
putados estaduais sigam ao 
lado de Fátima Bezerra e ou-
tros seis peçam votos para o 
pré-candidato ao governo Fá-
bio Dantas (SD).

“Vamos conversar, fiquei de 
conversar com a governadora 
Fátima Bezerra, mas ainda não 
tive a oportunidade de dialo-
gar com ela”, explicou Ezequiel, 
que tem sido um forte aliado 
da administração petista desde 
o início do governo, inclusive 
com indicações em cargos im-
portantes.

Ele ressaltou que o PSDB, 
por ser um dos maiores parti-
dos políticos no RN, só tomará 
decisões sobre alianças partidá-
rias em conjunto, ouvindo cada 
membro da sigla. “Hoje, somos 
a maior bancada da AL, na ver-
dade, já éramos cinco deputa-
dos e agora estamos com 12 es-
taduais e iremos escutar todos, 
para tomarmos uma decisão. O 
PSDB é um partido que, demo-
craticamente, discute as alian-
ças que irá fazer”, reafirmou ao 
Jornal Mossoró Hoje. Ezequiel: “PSDB, democraticamente, discute as alianças que irá fazer”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Entidades defendem a Justiça 
Eleitoral e criticam Bolsonaro

Mais de 200 grupos entregaram carta ao presidente do TSE condenando os ataques ao sistema eleitoral brasileiro

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 

O grupo Coalização para a 
Defesa do Sistema Eleito-
ral, formado por mais de 

200 entidades e organizações da 
sociedade civil, entregou, nesta 
segunda-feira 16, ao presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Edson Fachin, uma carta 
de protesto.

Os representantes repudia-
ram os ataques do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) à Justiça Elei-
toral e classificaram o compor-
tamento como “agressão”. “Tais 
agressões, bravatas e afirmações 
desprovidas de respaldo técnico, 
científico e moral, servem a um 
único propósito: o de gerar ins-
tabilidade institucional, disse-
minando a desconfiança da po-
pulação brasileira e do mundo 
acerca da correção e regularida-
de das eleições brasileiras”, des-
tacaram.

Assinaram o documento enti-
dades como Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil (APIB); 

Iniciativa visa 
a realização de 

eventos e atividades 
educativas para 

sensibilização 
acerca dos direitos 

dos autistas

Riscos de retrocesso

Lei de Acesso à Informação 
faz 10 anos sob ataques
A Lei 12.527/2011, conhecida 

como Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI), chega aos dez 

anos de vigência nesta segunda-
-feira 16, mais ameaçada do que 
nunca. Conforme matéria divul-
gada pelo site Congresso em Fo-
co, especialistas consideram que 
o governo Jair Bolsonaro tenta es-
vaziar a legislação criada para au-
mentar o poder de fiscalização da 

sociedade e coibir a corrupção e 
a ineficiência na administração 
pública. O texto aprovado pelo 
Congresso em 2011 demandou 
uma década de debates.

Entre as várias iniciativas do 
governo para minar a LAI estão 
o decreto que aumentou o nú-
mero de autoridades com poder 
para determinar se uma infor-
mação é sigilosa, a norma que 

pretendia eliminar conselhos 
consultivos de políticas seto-
riais e a tentativa de suspender 
o prazo limite para responder às 
demandas.

“Além das medidas formais 
tomadas nesta gestão, que, se ti-
vessem prosperado, teriam enfra-
quecido a LAI, tem-se as seguidas 
negativas de acesso a informa-
ções sob argumentos descabidos 

e por meio da aplicação indevi-
da de sigilos. Isso tudo afeta di-
retamente a transparência no 
governo federal, e também sina-
liza aos níveis locais que o sigilo, 
ou a opacidade, são um caminho 
possível – e até válido”, observa a 
gerente de projetos da Transpa-
rência Brasil, Marina Atoji. “Sem 
esquecer, ainda, do enfraqueci-
mento da gestão da informação 
e de documentos, seja pela des-
valorização do Arquivo Nacional, 
seja pela pouca atenção ao tema 
dentro dos órgãos”, acrescenta.

A LAI permite que qualquer 
cidadão solicite dados da admi-
nistração pública federal, estadu-
al ou municipal, dos três poderes. 
O órgão público tem até 20 dias 
para responder aos questiona-
mentos. Esse período pode ser re-
novável por mais dez dias. Em ca-

so de negativa, é possível recorrer 
ao próprio órgão ou a instâncias 
superiores, como a Controladoria 
Geral da União (CGU).

Para Fabiano Angélico, autor 
do livro Lei de Acesso à Informa-
ção: reforço ao controle demo-
crático, a ofensiva do governo 
contra a transparência não se res-
tringe à LAI.

“A LAI está sob ameaça, as-
sim como várias outras políti-
cas e práticas de transparên-
cia, como a Lei Complementar 
131/2009, que alterou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para 
dar mais transparência ao or-
çamento – e o que estamos pre-
senciando é o ‘orçamento se-
creto’”, avalia o especialista em 
transparência e integridade e 
pesquisador da Universitá della 
Svizzera Italiana, da Suíça.

Associação Advogadas e Advoga-
dos Públicos para a Democracia; 
Associação Americana de Juris-
tas; Associação Brasileira de Juris-
tas pela Democracia; Associação 
Nacional dos Defensores Públi-
cos — (Anadep); Coalizão Negra 
por Direitos; Grupo Prerrogati-
vas; e Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra.

“Por consequência, desacre-
ditar o próprio país, como nação 
democrática, colocando em xe-
que a segurança jurídica, em mo-
mento especialmente delicado, 
em que se faz essencial a tranqui-
lidade e a isenção de ânimos, pa-
ra que o processo eleitoral trans-
corra sem sobressaltos ou mes-
mo atos de violência”, afirmam as 
entidades na carta.

As entidades ressaltaram que 
não vão aceitar chantagens e 
ameaças de ruptura institucional 
“após pouco mais de três déca-
das em que a normalidade demo-
crática foi restabelecida em nosso 
país, com o custo de muitas vidas, 
sofrimentos, privações e lutas”.

O grupo relembrou ainda que 
o sistema eletrônico de votos tem 
evoluído com o passar dos anos 
e que “entregou seus resultados 
dentro da mais ampla transpa-
rência e lisura”.

Na semana passada, Edson 
Fachin, presidente do TSE, subiu 
o tom e afirmou que nada e nem 
ninguém vai interferir na integri-
dade das eleições deste ano. O 
magistrado ainda lembrou ser de 
atribuição da Corte garantir elei-
ções limpas e confiáveis e cha-
mou o trabalho de “forças desar-
madas”. 
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Ser governador é um dos planos, mas não agora, diz
Ezequiel Ferreira discorreu, 

em entrevista à rádio Minha Vi-
da FM, que a ventilação de seu 
nome para disputar o governo do 
Estado não partiu dele. E rebateu 
o argumento de aliados que di-
ziam que o cenário atual era qua-
se perfeito para sua candidatura 
e que talvez nunca mais se repe-
tisse. Ele declinou, anunciou que 
será candidato à reeleição, agra-
deceu às manifestações de apoio, 
mas frisou que analisou melhor o 
cenário político e percebeu que 
não era o momento.

“Na vida pública, às vezes 
tem que dar um passo para trás 
para dar dois para a frente”, dis-
se ele, afirmando ainda que não 
entende que houve uma “es-
colha” pelo seu nome para dis-
putar o governo e afirmou que 
só foi chamado para a dispu-
ta quando a oposição percebeu 
que os nomes mais fortes, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT) e o atual, Álvaro 
Dias (PSDB), ficariam de fora da 
corrida eleitoral. “Não houve es-

colha pela minha candidatura. 
Houve, diante da impossibilida-
de desses dois nomes”, afirmou.

Ezequiel disse que ser gover-
nador do Estado está nos seus 
planos, mas não agora. “Na polí-
tica, a gente precisa saber a hora 
certa. A hora certa talvez não fos-
se essa. Não acredito que o ca-
valo tenha passado selado. Acho 
que pode estar selado para outras 
pessoas”, argumentou.

Também declarou que, dian-
te da situação herdada, Fátima 
Bezerra faz “aquilo que pode”. 
Ressaltou, entretanto, que a go-
vernadora teve a “sorte” de o Rio 
Grande do Norte ter dois minis-
tros no governo Jair Bolsonaro 
(PL), condição que, segundo ele, 
foi determinante para que o Es-
tado conseguisse colocar as fi-
nanças em dia. “De forma iné-
dita, o Governo Federal liberou 
de recursos quase R$ 3 bilhões”, 
enalteceu.

Também cobrou mais ousa-
dia do governo estadual. Citou 
áreas em que, segundo ele, é pre-

ciso avançar, como na recupe-
ração das estradas, na seguran-
ça pública e na saúde. Pediu, ain-
da, projetos de desenvolvimen-
to econômico para que o Estado 
cresça. “Precisamos ter uma ad-
ministração que foque acima de 
tudo no bem-estar social das pes-
soas”, pontuou.

REELEIÇÃO. Inicialmente 
sondado pelo grupo de oposição 
à governadora Fátima Bezerra 
para ser candidato ao governo do 
Estado, Ezequiel Ferreira nunca 
sinalizou publicamente essa pos-
sibilidade. Em apuração recen-
te realizada pelo AGORA RN, está 
definido que o líder dos tucanos 
está focado em garantir sua ree-
leição. Para isso, ele estava traba-
lhando na formação de uma no-
minata forte para as eleições e em 
uma possível dobradinha com o 
pré-candidato à Câmara Fede-
ral, o ex-senador Garibaldi Alves 
(MDB).

As articulações estavam acon-
tecendo há algum tempo e sen-

“Fiquei de 
conversar com 
a governadora 
Fátima Bezerra, 
mas ainda não tive 
a oportunidade de 
dialogar com ela”

 Ezequiel Ferreira
Presidente da ALRN

“Na política, a gente 
precisa saber a hora 
certa. A hora certa 
talvez não fosse 
essa. Não acredito 
que o cavalo tenha 
passado selado. 
Acho que pode 
estar selado para 
outras pessoas”
 Ezequiel Ferreira
Presidente da ALRN

do conduzidas pelo próprio Eze-
quiel Ferreira e o deputado fede-
ral Walter Alves. O tucano se reu-
niu em seu gabinete com eme-
debista e durante o encontro, re-
forçou o seu projeto de reeleição 
e a possibilidade de dobradinha 

com Garibaldi Alves Filho.
Ao AGORA RN, Walter Alves 

confirmou o diálogo com Eze-
quiel Ferreira. “Tratamos sobre o 
cenário político estadual e nacio-
nal. Estamos em conversas, e co-
mo eu fui incumbido nessa mis-
são de presidir o MDB no Estado, 
estou dialogando com quase to-
dos os partidos, como PSDB, PT 
e outros. Estamos ouvindo tam-
bém o MDB em todo o RN, pa-
ra que, no mês de março, a gen-
te possa tomar a nossa decisão”, 
afirmou.

A coalizão entre Ezequiel Fer-
reira, Walter Alves e Garibaldi Al-
ves Filho é antiga e eles já prota-
gonizaram uma união vitoriosa 
nas últimas eleições no Rio Gran-
de do Norte. O nome do deputa-
do federal é cotado para ser o vice 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) na chapa para a reeleição da 
gestora. E esta, por sua vez, já ma-
nifestou o desejo de contar com o 
tucano em seu palanque neste 
ano, para repetir a aliança vitorio-
sa das eleições de 2018.

Ezequiel decidirá possível apoio 
do PSDB a Fátima após reunião

Tucano afirma que 
se encontrará com 

gestora petista após 
reunião interna para 

debater rumos da 
sigla no Estado

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte (ALRN) e do PS-

DB potiguar, deputado estadu-
al Ezequiel Ferreira, confirmou 
que deverá se reunir com a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
nos próximos dias para debater 
as tratativas em relação a possi-
bilidade de eventual apoio de-
le e de parte dos integrantes do 
PSDB ao projeto de reeleição da 
gestora petista nas eleições de 
outubro.

Porém, antes de visitar a go-
vernadora para discutir sobre a 
possível adesão à chapa gover-
nista encabeçada pela adminis-
tradora petista, tendo ao seu la-
do o deputado federal Walter Al-
ves (MDB) como vice e, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT) ao Senado Fe-
deral, Ezequiel convocará uma 
reunião interna com os mem-
bros do partido, para debater os 
rumos da legenda no Estado e, 
só então, anunciará para quem 
vai o seu apoio e do PSDB.

Existe uma tendência de-
le subir no palanque de Fátima 
Bezerra e deixar livre a banca-

Adenilson Costa
Repórter de Política

da do partido, que atualmente 
é a maior da ALRN, para apoiar 
quem quiser, já que a legen-
da está partida ao meio no Rio 
Grande do Norte. A expectati-
va é que pelo menos seis de-
putados estaduais sigam ao 
lado de Fátima Bezerra e ou-
tros seis peçam votos para o 
pré-candidato ao governo Fá-
bio Dantas (SD).

“Vamos conversar, fiquei de 
conversar com a governadora 
Fátima Bezerra, mas ainda não 
tive a oportunidade de dialo-
gar com ela”, explicou Ezequiel, 
que tem sido um forte aliado 
da administração petista desde 
o início do governo, inclusive 
com indicações em cargos im-
portantes.

Ele ressaltou que o PSDB, 
por ser um dos maiores parti-
dos políticos no RN, só tomará 
decisões sobre alianças partidá-
rias em conjunto, ouvindo cada 
membro da sigla. “Hoje, somos 
a maior bancada da AL, na ver-
dade, já éramos cinco deputa-
dos e agora estamos com 12 es-
taduais e iremos escutar todos, 
para tomarmos uma decisão. O 
PSDB é um partido que, demo-
craticamente, discute as alian-
ças que irá fazer”, reafirmou ao 
Jornal Mossoró Hoje. Ezequiel: “PSDB, democraticamente, discute as alianças que irá fazer”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Entidades defendem a Justiça 
Eleitoral e criticam Bolsonaro

Mais de 200 grupos entregaram carta ao presidente do TSE condenando os ataques ao sistema eleitoral brasileiro

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 

O grupo Coalização para a 
Defesa do Sistema Eleito-
ral, formado por mais de 

200 entidades e organizações da 
sociedade civil, entregou, nesta 
segunda-feira 16, ao presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Edson Fachin, uma carta 
de protesto.

Os representantes repudia-
ram os ataques do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) à Justiça Elei-
toral e classificaram o compor-
tamento como “agressão”. “Tais 
agressões, bravatas e afirmações 
desprovidas de respaldo técnico, 
científico e moral, servem a um 
único propósito: o de gerar ins-
tabilidade institucional, disse-
minando a desconfiança da po-
pulação brasileira e do mundo 
acerca da correção e regularida-
de das eleições brasileiras”, des-
tacaram.

Assinaram o documento enti-
dades como Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil (APIB); 

Iniciativa visa 
a realização de 

eventos e atividades 
educativas para 

sensibilização 
acerca dos direitos 

dos autistas

Riscos de retrocesso

Lei de Acesso à Informação 
faz 10 anos sob ataques
A Lei 12.527/2011, conhecida 

como Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI), chega aos dez 

anos de vigência nesta segunda-
-feira 16, mais ameaçada do que 
nunca. Conforme matéria divul-
gada pelo site Congresso em Fo-
co, especialistas consideram que 
o governo Jair Bolsonaro tenta es-
vaziar a legislação criada para au-
mentar o poder de fiscalização da 

sociedade e coibir a corrupção e 
a ineficiência na administração 
pública. O texto aprovado pelo 
Congresso em 2011 demandou 
uma década de debates.

Entre as várias iniciativas do 
governo para minar a LAI estão 
o decreto que aumentou o nú-
mero de autoridades com poder 
para determinar se uma infor-
mação é sigilosa, a norma que 

pretendia eliminar conselhos 
consultivos de políticas seto-
riais e a tentativa de suspender 
o prazo limite para responder às 
demandas.

“Além das medidas formais 
tomadas nesta gestão, que, se ti-
vessem prosperado, teriam enfra-
quecido a LAI, tem-se as seguidas 
negativas de acesso a informa-
ções sob argumentos descabidos 

e por meio da aplicação indevi-
da de sigilos. Isso tudo afeta di-
retamente a transparência no 
governo federal, e também sina-
liza aos níveis locais que o sigilo, 
ou a opacidade, são um caminho 
possível – e até válido”, observa a 
gerente de projetos da Transpa-
rência Brasil, Marina Atoji. “Sem 
esquecer, ainda, do enfraqueci-
mento da gestão da informação 
e de documentos, seja pela des-
valorização do Arquivo Nacional, 
seja pela pouca atenção ao tema 
dentro dos órgãos”, acrescenta.

A LAI permite que qualquer 
cidadão solicite dados da admi-
nistração pública federal, estadu-
al ou municipal, dos três poderes. 
O órgão público tem até 20 dias 
para responder aos questiona-
mentos. Esse período pode ser re-
novável por mais dez dias. Em ca-

so de negativa, é possível recorrer 
ao próprio órgão ou a instâncias 
superiores, como a Controladoria 
Geral da União (CGU).

Para Fabiano Angélico, autor 
do livro Lei de Acesso à Informa-
ção: reforço ao controle demo-
crático, a ofensiva do governo 
contra a transparência não se res-
tringe à LAI.

“A LAI está sob ameaça, as-
sim como várias outras políti-
cas e práticas de transparên-
cia, como a Lei Complementar 
131/2009, que alterou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para 
dar mais transparência ao or-
çamento – e o que estamos pre-
senciando é o ‘orçamento se-
creto’”, avalia o especialista em 
transparência e integridade e 
pesquisador da Universitá della 
Svizzera Italiana, da Suíça.

Associação Advogadas e Advoga-
dos Públicos para a Democracia; 
Associação Americana de Juris-
tas; Associação Brasileira de Juris-
tas pela Democracia; Associação 
Nacional dos Defensores Públi-
cos — (Anadep); Coalizão Negra 
por Direitos; Grupo Prerrogati-
vas; e Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra.

“Por consequência, desacre-
ditar o próprio país, como nação 
democrática, colocando em xe-
que a segurança jurídica, em mo-
mento especialmente delicado, 
em que se faz essencial a tranqui-
lidade e a isenção de ânimos, pa-
ra que o processo eleitoral trans-
corra sem sobressaltos ou mes-
mo atos de violência”, afirmam as 
entidades na carta.

As entidades ressaltaram que 
não vão aceitar chantagens e 
ameaças de ruptura institucional 
“após pouco mais de três déca-
das em que a normalidade demo-
crática foi restabelecida em nosso 
país, com o custo de muitas vidas, 
sofrimentos, privações e lutas”.

O grupo relembrou ainda que 
o sistema eletrônico de votos tem 
evoluído com o passar dos anos 
e que “entregou seus resultados 
dentro da mais ampla transpa-
rência e lisura”.

Na semana passada, Edson 
Fachin, presidente do TSE, subiu 
o tom e afirmou que nada e nem 
ninguém vai interferir na integri-
dade das eleições deste ano. O 
magistrado ainda lembrou ser de 
atribuição da Corte garantir elei-
ções limpas e confiáveis e cha-
mou o trabalho de “forças desar-
madas”. 
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 26/05/2022, às 10:10 hs / 2º Público Leilão: 27/05/2022, às 10:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/
MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão 
Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Siste-
ma de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento Residencial Nº 1402 do 14º pavimento do bloco 
6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE”, situado 
na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no bairro de Neópolis, zona sul, 
na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de cozinha, serviço, estar/jantar, 
varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total de 75,11m², sendo 64,47m² 
de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 623744,0492/6252516 avos do 
terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² de superfície, com direito a 01 
vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro de Imóveis 3ª Zona Comarca de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 
3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente men-
cionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 568.664,91 (Quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos 
e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 284.332,46 
(Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 
002.275.503 SSP/RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, 
nascido em 22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de 
Comunhão Parcial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, 
CEP 59500-000, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) se-
rá(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readqui-
rir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 
5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados de-
verão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CAICÓ PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA, CNPJ 09.452.018/0008-75, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Alteração, com prazo de validade até 12 de maio de 2026, em favor do empreendimento Cemitério Vertical e 
ampliação do cemitério parque, localizado em Rua André Sales, nº 2238, João Paulo II, Caicó/RN. 
 

Tales Pereira Ramalho Dias 
Sócio Administrador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 014/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 014/2022 - Futura aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis 
- data da sessão - 30/05/2022 as 07:31 (sete horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br). 

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 015/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 015/2022 - Futura aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
- 13 KG - data da sessão - 30/05/2022 as 10:31 (dez horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 016/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 016/2022 - Futura aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
- 45 KG - data da sessão - 31/05/2022 as 07:31 (sete horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de código: SAB DW 04 (7-SAB-08-RN), SAB DW 

05 (7-SAB-09-RN) e SAB DW 14 (7-SAB-10-RN). Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú; 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de código: PTR DW 01 (7-PTR-05D-RN), PTR DW 

03 (7-PTR-06D-RN) e PTR DW 04 (7-PTR-07D-RN). Campo de Paturí, Zona Rural, Município de Mossoró; 
 

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: 
 Licença de Instalação Nº 2022-175157/TEC/LI-0013 com validade 11/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 

código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 
707.875,21 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN.  

 Licença de Instalação Nº 2022-175158/TEC/LI-0014 com validade 12/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 
708.272,78 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN.  

 Licença de Instalação Nº 2022-175105/TEC/LI-0010 com validade 13/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0014-RN: 9.394.100,00 mN; 
709.484,00 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.407,31 mN; 
710.708,51 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, voltou a 
defender nesta segunda-

-feira 16 o fim de encargos tra-
balhistas, os quais considera ‘ar-
mas de destruição em massa de 
empregos’. A declaração foi fei-
ta na abertura da 36ª edição da 
Apas Show, em São Paulo (SP).

Encargos trabalhistas são va-
lores pagos aos trabalhadores 
além de seus salários, como fé-
rias, 13º salário, FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), 
licenças, adicionais e vale trans-
porte — todos exigidos por lei.

“Lá na frente, nós vamos re-
ver isso. Nós temos que remover 
a bomba de destruição em mas-
sa de empregos, que são os en-
cargos trabalhistas. Nós vamos 
ter que atacar esse problema 
também”, afirmou Guedes.

O ministro disse ainda que 
o Brasil já tem um programa de 
renda básica como o Auxílio Bra-
sil, que o país está perto de “rece-
ber uma onda de investimentos” 

e que agora “vamos melhorar os 
programas sociais, a rampa de 
ascensão social”.

Além de mencionar os inves-
timentos já contratados para os 
próximos anos, Paulo Guedes 
também sinalizou a criação de 
um fundo de reconstrução na-
cional para investimentos do 
poder público na infraestrutura.

“O presidente já autorizou, 

e estamos em um programa de 
fundo de reconstrução nacional, 
um grande programa brasileiro 
por conta da nossa grande inca-
pacidade do setor público de in-
vestimentos”, declarou.

Segundo ele, o fundo seria 
alimentado pela venda de ações 
que estão na carteira do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social). 

Ministro Paulo Guedes 
volta a defender fim de 
encargos trabalhistas
Ele afirmou que encargos são ‘armas de destruição de empregos’

Para ministro da Economia, é preciso “atacar esse problema também”

REPRODUÇÃO

Combustíveis

Bolsonaro critica lucros da Petrobras: 
“Preocupada em ser campeã do mundo”

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a criticar hoje os 
lucros da Petrobras e disse 

que a empresa quer ser “campeã 
do mundo” após a estatal ter regis-
trado lucro de R$ 44,5 bilhões no 
primeiro trimestre deste ano.

“Todos têm que ter consciên-
cia, apertar o cinto, salvar o Brasil 
como fizeram todas as petrolífe-
ras do mundo. Diminuíram seu 
lucro. Exceto a Petrobras Futebol 
Clube. Essa está preocupada em 
ser a campeã do mundo”, disse o 
chefe do Executivo federal.

“Enquanto nós pensamos em 
ser campeão brasileiro, a Petrobras 
quer ser campeã do mundo. Na-
da contra a empresa ter lucro. Tem 
que ter lucro, senão não existe mer-
cado livre, não existe democracia. 

Ser contra o capitalismo, a gente sa-
be que isso não dá certo”, afirmou.

“E aí a gente é obrigado a 
mexer nas peças do tabuleiro. 
Dói mandar alguém embora ou 
quando alguém pede para ir em-
bora? Dói, não é fácil, mas as coi-
sas acontecem e nós temos que 
mudar. Pior que uma decisão mal 
tomada é uma indecisão”, com-
pletou Bolsonaro na cerimônia 
de abertura do Apas Show, evento 
da Associação Paulista de Super-
mercados.

Na última quarta-feira (11), o 
presidente demitiu Bento Albu-
querque do cargo de ministro de 
Minas e Energia. Em seu lugar en-
trou Adolfo Sachsida, ex-assessor 
especial do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

Desde então, está sendo espe-
culada também uma nova troca 
no comando da Petrobras. A es-
tatal está no centro da crise eco-
nômica no Brasil em função do 
elevado preço dos combustíveis. 
Ontem, quando questionado se 
a mudança ocorreria, Bolsonaro 
disse “pergunta para o Adolfo Sa-
chsida”, afirmando que o ministro 
tem carta branca sobre o assunto.

Em meio a alta dos combus-
tíveis, Bolsonaro culpou inú-
meras vezes os governadores, 
responsáveis pela cobrança de 
ICMS pelos valores. No entanto, 
os preços continuaram subindo 
mesmo após o congelamento 
do ICMS pelos mandatários es-
taduais. Agora, o presidente mi-
ra a Petrobras nas críticas. 
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O Rio Grande do Norte apre-
senta um cenário de pandemia 
controlada efetivamente. O po-
sicionamento é do professor e 
pesquisador Ricardo Valentim, 
coordenador do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da UFRN e integrante do 
comitê científico estadual de en-
frentamento à pandemia.

“O processo de imunização 

tem colaborado para que a trans-
missibilidade do vírus esteja con-
tida, criando uma barreira de pro-
teção. É por isso que observamos 
a retirada das máscaras, e isso não 
tem nenhuma repercussão nega-
tiva com relação ao vírus. É um 
dado importante, que consolida 
a estratégia de imunização. Temos 
hoje observado a redução do nú-
mero de casos, o que indica con-

trole da epidemia de Covid-19 no 
Rio Grande do Norte”, afirmou o 
pesquisador ao Agora RN.

Para Valentim, a tendência 
para este ano é que ocorra a atua-
lização de imunizantes com base 
em mutações ocorridas nos vírus 
para que consigam manter um 
alto nível de eficácia. A promessa 
é chegar ao imunizante atualiza-
do que evite o escape vacinal por 

novas cepas.
A Pfizer, por exemplo, já afir-

mou que “assim que a existência 
de uma nova variante é confir-
mada [...] começam os estudos 
do impacto da nova cepa na efi-
cácia da vacina atualmente dis-
tribuída e, a partir da informação 
desses estudos, avaliam a neces-
sidade de desenvolver uma nova 
versão do imunizante”.

“Ressalto a imunização para 
Influenza e como isso também 
tem contribuído para a redução 
de síndromes gripais graves. De-
vemos monitorar, analisar os da-
dos e torcer para que cheguem 
novas vacinas para a Covid já atu-
alizadas inclusive para as novas 
variantes. Acredito que essa se-
rá a tendência para este ano, até 
2023”, pontuou Valentim. 

Promessa de vacinas atualizadas deve ficar para 2023

O Rio Grande do Norte al-
cançou a marca de 32 dias 
seguidos sem óbitos por 

Covid-19. O quadro se dá prin-
cipalmente por conta do avanço 
da vacinação em todas as faixas 
etárias, esforço feito em parceria 
entre Governo do Estado e muni-
cípios potiguares. No grupo aci-
ma dos 60 anos, por exemplo, a 
cobertura vacinal atingiu toda a 
população estimada com as duas 

doses e está em 90% para a dose 
de reforço até agora. 

Ao longo da pandemia, o Go-
verno, em conjunto com as ges-
tões municipais, chegou a abrir 
840 leitos de UTI e clínicos nos 
momentos mais críticos. Hoje, a 
plataforma RegulaRN aponta que 
são 67 leitos de UTI reservados 
para pacientes acometidos pela 
Covid-19, sendo onze ocupados. 
Estão disponíveis 88 leitos clíni-

cos, com apenas cinco pacientes 
internados. 

“Com o avanço da vacina-
ção conseguimos uma melhora 
gradativa, tanto na transmissão 
como nos casos de internação, 
sendo a maioria dos internados 
ainda sem seu esquema vacinal 
completo. Reforçamos a impor-
tância da vacina em todos os pú-
blicos para continuarmos num 
cenário confortável e esperanço-

so”, afirmou o secretário de Es-
tado da Saúde Pública, Cipriano 
Maia. 

Atualmente, o RN conta com 
2.959.606 pessoas vacinadas com 
a primeira dose, o que representa 
93% da população. Com a segun-
da dose são 2.669.722, totalizan-
do 84%. Com a terceira dose são 
1.535.563, 48% da população. Ao 
todo, 7.253.122 doses foram apli-
cadas em todos os municípios.

Número de leitos 
e de pacientes 

internados também  
diminuiu, assim 
como o número 

de novos casos 
confirmados

Com pandemia controlada, RN tem 
32 dias sem novas mortes por Covid

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Número de casos de Covid 
também diminuiu no RN
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 26/05/2022, às 10:10 hs / 2º Público Leilão: 27/05/2022, às 10:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/
MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão 
Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Siste-
ma de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento Residencial Nº 1402 do 14º pavimento do bloco 
6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE”, situado 
na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no bairro de Neópolis, zona sul, 
na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de cozinha, serviço, estar/jantar, 
varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total de 75,11m², sendo 64,47m² 
de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 623744,0492/6252516 avos do 
terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² de superfície, com direito a 01 
vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro de Imóveis 3ª Zona Comarca de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 
3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente men-
cionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 568.664,91 (Quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos 
e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 284.332,46 
(Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 
002.275.503 SSP/RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, 
nascido em 22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de 
Comunhão Parcial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, 
CEP 59500-000, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) se-
rá(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readqui-
rir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 
5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados de-
verão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CAICÓ PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA, CNPJ 09.452.018/0008-75, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Alteração, com prazo de validade até 12 de maio de 2026, em favor do empreendimento Cemitério Vertical e 
ampliação do cemitério parque, localizado em Rua André Sales, nº 2238, João Paulo II, Caicó/RN. 
 

Tales Pereira Ramalho Dias 
Sócio Administrador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 014/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 014/2022 - Futura aquisição de Fraldas Geriátricas e Infantis 
- data da sessão - 30/05/2022 as 07:31 (sete horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br). 

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 015/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 015/2022 - Futura aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
- 13 KG - data da sessão - 30/05/2022 as 10:31 (dez horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 016/2022

Pregão Eletrônico SRP N.º 016/2022 - Futura aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
- 45 KG - data da sessão - 31/05/2022 as 07:31 (sete horas e trinta e um minutos) - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no 
Portal de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 16/05/2022
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de código: SAB DW 04 (7-SAB-08-RN), SAB DW 

05 (7-SAB-09-RN) e SAB DW 14 (7-SAB-10-RN). Campo de Sabiá, Zona Rural, Município de Assú; 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de código: PTR DW 01 (7-PTR-05D-RN), PTR DW 

03 (7-PTR-06D-RN) e PTR DW 04 (7-PTR-07D-RN). Campo de Paturí, Zona Rural, Município de Mossoró; 
 

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: 
 Licença de Instalação Nº 2022-175157/TEC/LI-0013 com validade 11/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 

código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0019-RN: 9.393.634,02 mN; 
707.875,21 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN.  

 Licença de Instalação Nº 2022-175158/TEC/LI-0014 com validade 12/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0018-RN: 9.393.936,24 mN; 
708.272,78 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite Carnaúba (ECS) CNB (9.394.413,00 
mN; 710.714,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN.  

 Licença de Instalação Nº 2022-175105/TEC/LI-0010 com validade 13/05/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-SBO-0014-RN: 9.394.100,00 mN; 
709.484,00 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.407,31 mN; 
710.708,51 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, voltou a 
defender nesta segunda-

-feira 16 o fim de encargos tra-
balhistas, os quais considera ‘ar-
mas de destruição em massa de 
empregos’. A declaração foi fei-
ta na abertura da 36ª edição da 
Apas Show, em São Paulo (SP).

Encargos trabalhistas são va-
lores pagos aos trabalhadores 
além de seus salários, como fé-
rias, 13º salário, FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), 
licenças, adicionais e vale trans-
porte — todos exigidos por lei.

“Lá na frente, nós vamos re-
ver isso. Nós temos que remover 
a bomba de destruição em mas-
sa de empregos, que são os en-
cargos trabalhistas. Nós vamos 
ter que atacar esse problema 
também”, afirmou Guedes.

O ministro disse ainda que 
o Brasil já tem um programa de 
renda básica como o Auxílio Bra-
sil, que o país está perto de “rece-
ber uma onda de investimentos” 

e que agora “vamos melhorar os 
programas sociais, a rampa de 
ascensão social”.

Além de mencionar os inves-
timentos já contratados para os 
próximos anos, Paulo Guedes 
também sinalizou a criação de 
um fundo de reconstrução na-
cional para investimentos do 
poder público na infraestrutura.

“O presidente já autorizou, 

e estamos em um programa de 
fundo de reconstrução nacional, 
um grande programa brasileiro 
por conta da nossa grande inca-
pacidade do setor público de in-
vestimentos”, declarou.

Segundo ele, o fundo seria 
alimentado pela venda de ações 
que estão na carteira do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social). 

Ministro Paulo Guedes 
volta a defender fim de 
encargos trabalhistas
Ele afirmou que encargos são ‘armas de destruição de empregos’

Para ministro da Economia, é preciso “atacar esse problema também”

REPRODUÇÃO

Combustíveis

Bolsonaro critica lucros da Petrobras: 
“Preocupada em ser campeã do mundo”

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a criticar hoje os 
lucros da Petrobras e disse 

que a empresa quer ser “campeã 
do mundo” após a estatal ter regis-
trado lucro de R$ 44,5 bilhões no 
primeiro trimestre deste ano.

“Todos têm que ter consciên-
cia, apertar o cinto, salvar o Brasil 
como fizeram todas as petrolífe-
ras do mundo. Diminuíram seu 
lucro. Exceto a Petrobras Futebol 
Clube. Essa está preocupada em 
ser a campeã do mundo”, disse o 
chefe do Executivo federal.

“Enquanto nós pensamos em 
ser campeão brasileiro, a Petrobras 
quer ser campeã do mundo. Na-
da contra a empresa ter lucro. Tem 
que ter lucro, senão não existe mer-
cado livre, não existe democracia. 

Ser contra o capitalismo, a gente sa-
be que isso não dá certo”, afirmou.

“E aí a gente é obrigado a 
mexer nas peças do tabuleiro. 
Dói mandar alguém embora ou 
quando alguém pede para ir em-
bora? Dói, não é fácil, mas as coi-
sas acontecem e nós temos que 
mudar. Pior que uma decisão mal 
tomada é uma indecisão”, com-
pletou Bolsonaro na cerimônia 
de abertura do Apas Show, evento 
da Associação Paulista de Super-
mercados.

Na última quarta-feira (11), o 
presidente demitiu Bento Albu-
querque do cargo de ministro de 
Minas e Energia. Em seu lugar en-
trou Adolfo Sachsida, ex-assessor 
especial do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

Desde então, está sendo espe-
culada também uma nova troca 
no comando da Petrobras. A es-
tatal está no centro da crise eco-
nômica no Brasil em função do 
elevado preço dos combustíveis. 
Ontem, quando questionado se 
a mudança ocorreria, Bolsonaro 
disse “pergunta para o Adolfo Sa-
chsida”, afirmando que o ministro 
tem carta branca sobre o assunto.

Em meio a alta dos combus-
tíveis, Bolsonaro culpou inú-
meras vezes os governadores, 
responsáveis pela cobrança de 
ICMS pelos valores. No entanto, 
os preços continuaram subindo 
mesmo após o congelamento 
do ICMS pelos mandatários es-
taduais. Agora, o presidente mi-
ra a Petrobras nas críticas. 
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O Rio Grande do Norte apre-
senta um cenário de pandemia 
controlada efetivamente. O po-
sicionamento é do professor e 
pesquisador Ricardo Valentim, 
coordenador do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da UFRN e integrante do 
comitê científico estadual de en-
frentamento à pandemia.

“O processo de imunização 

tem colaborado para que a trans-
missibilidade do vírus esteja con-
tida, criando uma barreira de pro-
teção. É por isso que observamos 
a retirada das máscaras, e isso não 
tem nenhuma repercussão nega-
tiva com relação ao vírus. É um 
dado importante, que consolida 
a estratégia de imunização. Temos 
hoje observado a redução do nú-
mero de casos, o que indica con-

trole da epidemia de Covid-19 no 
Rio Grande do Norte”, afirmou o 
pesquisador ao Agora RN.

Para Valentim, a tendência 
para este ano é que ocorra a atua-
lização de imunizantes com base 
em mutações ocorridas nos vírus 
para que consigam manter um 
alto nível de eficácia. A promessa 
é chegar ao imunizante atualiza-
do que evite o escape vacinal por 

novas cepas.
A Pfizer, por exemplo, já afir-

mou que “assim que a existência 
de uma nova variante é confir-
mada [...] começam os estudos 
do impacto da nova cepa na efi-
cácia da vacina atualmente dis-
tribuída e, a partir da informação 
desses estudos, avaliam a neces-
sidade de desenvolver uma nova 
versão do imunizante”.

“Ressalto a imunização para 
Influenza e como isso também 
tem contribuído para a redução 
de síndromes gripais graves. De-
vemos monitorar, analisar os da-
dos e torcer para que cheguem 
novas vacinas para a Covid já atu-
alizadas inclusive para as novas 
variantes. Acredito que essa se-
rá a tendência para este ano, até 
2023”, pontuou Valentim. 

Promessa de vacinas atualizadas deve ficar para 2023

O Rio Grande do Norte al-
cançou a marca de 32 dias 
seguidos sem óbitos por 

Covid-19. O quadro se dá prin-
cipalmente por conta do avanço 
da vacinação em todas as faixas 
etárias, esforço feito em parceria 
entre Governo do Estado e muni-
cípios potiguares. No grupo aci-
ma dos 60 anos, por exemplo, a 
cobertura vacinal atingiu toda a 
população estimada com as duas 

doses e está em 90% para a dose 
de reforço até agora. 

Ao longo da pandemia, o Go-
verno, em conjunto com as ges-
tões municipais, chegou a abrir 
840 leitos de UTI e clínicos nos 
momentos mais críticos. Hoje, a 
plataforma RegulaRN aponta que 
são 67 leitos de UTI reservados 
para pacientes acometidos pela 
Covid-19, sendo onze ocupados. 
Estão disponíveis 88 leitos clíni-

cos, com apenas cinco pacientes 
internados. 

“Com o avanço da vacina-
ção conseguimos uma melhora 
gradativa, tanto na transmissão 
como nos casos de internação, 
sendo a maioria dos internados 
ainda sem seu esquema vacinal 
completo. Reforçamos a impor-
tância da vacina em todos os pú-
blicos para continuarmos num 
cenário confortável e esperanço-

so”, afirmou o secretário de Es-
tado da Saúde Pública, Cipriano 
Maia. 

Atualmente, o RN conta com 
2.959.606 pessoas vacinadas com 
a primeira dose, o que representa 
93% da população. Com a segun-
da dose são 2.669.722, totalizan-
do 84%. Com a terceira dose são 
1.535.563, 48% da população. Ao 
todo, 7.253.122 doses foram apli-
cadas em todos os municípios.

Número de leitos 
e de pacientes 

internados também  
diminuiu, assim 
como o número 

de novos casos 
confirmados

Com pandemia controlada, RN tem 
32 dias sem novas mortes por Covid

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Número de casos de Covid 
também diminuiu no RN
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Rocam reforçou o policiamento em Natal no últi-
mo fim de semana. Várias viaturas e motos circula-
ram nos bairros, inclusive em Petrópolis e Tirol. No 

interior, no município de Santo Antônio, a polícia pren-
deu uma dupla que tinha acabado de furtar um transfor-
mador de uma fazenda, que custa em média R$ 30 mil. 
Os bandidos levavam o transformador em uma cami-
nhonete e foram surpreendidos pela equipe da PM na 
cidade de Brejinho. Após o flagrante, a dupla foi levada 
para delegacia e autuada por furto qualificado. Parabéns!

SEGURANÇA

COLÉGIO EXPANSIVO. Domingo, 
mesmo com chuvas, muita gente foi 
ao colégio Expansivo na parte da tar-
de para levar os parabéns à deputada 
Eudiane Macedo. Ela tem muitos ser-
viços para o Estado, sem esquecer a 
nossa querida Zona Norte. No evento, 
levei meu abraço e encontrei muitas 
famílias queridas da Zona Norte. Me 
encontrei também com a governado-
ra Fátima Bezerra no evento. Eudiane 
já conseguiu mais de 5 mil legaliza-
ções fundiárias em parceria com a go-
vernadora.

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL. 
O presidente da Câmara Municipal, 
Paulinho Freire, prepara uma ses-
são especial para entregar o título 
de cidadão natalense ao desembar-
gador Glauber Rêgo, do TJRN. Uma 
justa homenagem.

MPRN. O Ministério Publico do Es-
tado cobra da Sesap o conserto dos 
veículos para combate à dengue, o fa-
moso carro “fumacê”. Parabéns ao Mi-
nistério Público. Está coberto de razão 
em fazer a cobrança.

ROUBO DE CELULAR. Uma mulher teve seu celular roubado enquanto fazia 
compra em um supermercado em São Gonçalo do Amarante. Imagens do circuito 
interno de câmeras do estabelecimento mostram mulheres que se passavam por 
clientes, se aproximavam da vítima, esbarravam nela e aproveitavam o momento 
para roubar o celular. Todo cuidado é pouco.

PRÉ CANDIDATOS. Desde o último 
domingo, dia 15, pré-candidatos es-
tão autorizados a realizar campanha 
prévia de financiamento coletivo, as 
chamadas “vaquinhas virtuais”. A libe-
ração dos recursos está condicionada 
ao pedido de registro de candidatura, 
à obtenção do CNPJ e à abertura de 
conta bancária. Durante a campanha 
de arrecadação, os pré-candidatos não 
poderão fazer pedidos de voto e pro-
paganda eleitoral antecipada. Partidos 
e pré-candidatos deverão estar aten-
tos às regras previstas na resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral de número 
23607/2019.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. O 
novo prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Eraldo Paiva (PT), promete dar 
continuidade ao trabalho que vinha 
sendo feito pelo saudoso Paulo Emí-
dio e dar o melhor de si para fazer uma 

São Gonçalo cada vez melhor. Eraldo 
deverá dará entrevista no Brasil Ur-
gente, da Band Natal, quarta ou quin-
ta-feira, das 16h às 17h.

RESGATE DE ADOLESCENTES. A Po-
licia Militar faz mais uma operação com 
resultado no resgate de duas adolescen-
tes em situação de risco em uma casa de 
prostituição. O dono do estabelecimento 
foi conduzido para a delegacia e atuado 
em flagrante por exploração sexual de 
crianças. Parabéns à PM.

FESTA DAS MÃES. Domingo, dia 22 de 
maio, faremos a festa das mães no Clu-
be de Toinho na Avenida Pompeia. Show 
com a Banda Adrenalina e este velho can-
tor e comunicador Luiz Almir. No evento, 
haverá sorteio de vários prêmios para as 
mamães presentes. Cada mãe receberá 
uma senha para participar do sorteio. A 
festa será das 17h às 22h.

REPRODUÇÃO

O Governo do Rio Grande 
do Norte, através da Secreta-
ria de Estado da Administração 
(Sead), informou que está pre-
parando uma folha suplemen-
tar para corrigir a remuneração 
de alguns servidores inativos 
da Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap), referente à 
folha de pagamento do mês de 
maio de 2022. 

O erro no pagamento foi 
apontado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde do RN 
(Sindisaúde). Segundo a cate-
goria, o problema é constan-
te. “Sabemos que erros podem 
ocorrer, mas todo mês já é uma 
falta de respeito. Interessante é 
que o governo sempre erra re-
duzindo os salários, nunca é 
para mais”, diz a nota oficial do 

sindicato.
Até a próxima sexta-feira 20, o 

trabalho de correção será conclu-
ído. De acordo com o novo Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunera-
ção dos servidores efetivos da Se-
sap, cerca de 3 mil aposentados 
deveriam receber equivalente à 
jornada de trabalho de 40h, o que 
já vinha sendo realizado desde a 
publicação da Lei Complementar 

nº694/2022. 
No entanto, de acordo com o 

Governo do Estado, ocorreu um 
erro na confecção da folha desses 
aposentados da Saúde do mês 
de maio, atribuindo-lhes carga 
horária de 30h. “Tão logo a Sead 
identificou o equívoco, iniciou os 
trabalhos para pagamento da di-
ferença na remuneração da cate-
goria”, diz a nota da pasta.

“Importante ressaltar que 
não é intenção do Governo do 
Estado prejudicar nenhum ser-
vidor público, mas sim garan-
tir todos os seus direitos, uma 
vez que reconhece e valoriza os 
trabalhadores, especialmente 
os trabalhadores do SUS, cujo 
papel é fundamental para res-
guardar a saúde e a vida das 
pessoas”.

Governo do RN prepara nova folha salarial após erro no pagamento

UPAs e UBSs realizam 
exames de dengue, zika 
e chikungunya em Natal
Testes são para pacientes que apresentam sintomas de arboviroses

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS/Na-
tal) disponibiliza em sua 

rede de atenção básica e espe-
cializada, a oferta de exames ti-
po PCR e sorológicos, reagentes 
à Dengue, Zika e Chikungunya. 
Os pacientes que estejam apre-
sentando sintomas sugestivos 
de arboviroses podem buscar 
qualquer unidade básica de saú-
de com sintomas leves (coriza, 
dor de cabeça) ou ainda a rede 

de urgência e emergência com 
sintomas graves (vômito e febre 
persistente, falta de ar, palidez, 
sonolência, diarreia constante e 
prostração) para avaliação médi-
ca, prescrição e encaminhamen-
to aos postos de coleta. 

A coleta é realizada nos postos 
distritais do município, através 
de kits enviados pelo Ministério 
da Saúde (MS), e encaminhados 
para análise no Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública (Lacen-RN). 

A SMS/Natal aguarda a resposta 
do diagnóstico e repassa os resul-
tados posteriormente.

Há também a oferta de tes-
tes rápidos em toda a rede, para 
pacientes que apresentam sinto-
mas como febre, dor de cabeça, 
moleza no corpo e estejam entre 
o 1º e 5º dia dos sintomas. Os exa-
mes analisam os índices de IGG 
(imunoglobulinas de memória, 
que indicam se o paciente já teve 
a doença) e IGM (imunoglobuli-

nas que indicam infecção ativa), 
no caso do PCR para Zika e Chi-
kungunya; e os índices de IGM, 
no caso da sorologia para Den-
gue. Eles devem cumprir critérios 
para que o resultado apresente 
eficácia, sendo 1º ao 6º dia de sin-
tomas para PCR e após o 8º dia de 
sintoma para sorologia. 

“Nós estamos realizando es-

ses exames, sem marcação pré-
via, tendo como estratégia iden-
tificar infecção ativa para que a 
gente possa inclusive perceber 
onde está havendo maior núme-
ro de casos recentes. Podemos 
verificar quantas pessoas já tive-
ram adoecimento, como valor 
epidemiológico”, disse George 
Antunes, secretário de Saúde. 

Há oferta de testes para pacientes que apresentam sintomas como febre
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Não existe favoritismo em 
jogo de futebol, nem elei-
ção. A classe política tei-

ma em não enxergar essa reali-
dade, já tantas vezes confirmada 
nas urnas do RN. Quem diria que 
Aluízio Alves, em 1960, isolado na 

UDN, o seu partido, obrigado a 
aliar-se  a adversários ferrenhos 
do PSD, contra um sistema políti-
co no poder, que aglutinava qua-
se a totalidade de prefeitos e ve-
readores, ao final fosse eleito go-
vernador?

Eleição no RN: previsão 
só após a apuração

VITÓRIA. Em 1984, Geraldo Melo ganhou a eleição para governa-
dor, com João Faustino ganhando em todas as pesquisas, até vésperas 
da eleição.

VILMA I. Em 1988, Vilma disputou a prefeitura de Natal contra Hen-
rique Alves, amigo pessoal do então presidente José Sarney, a exemplo 
do atual candidato Rogério Marinho ao senado, que é amigo de Bolso-
naro. Foi montada superestrutura de apoio a Henrique. No final, Vilma 
ganhou.

VILMA II. Em 2002, com pesquisas iniciais desfavoráveis, Vilma é 
candidata a governadora, numa chapa formada por seu PSB e 2 outros 
partidos de baixa expressão eleitoral. Fez uma campanha meteórica e 
ganha dos favoritos na disputa, Fernando Freire e Fernando Bezerra.

AGENOR E STEVENSON. Agenor Maria e Styvenson Valentim elege-
ram-se Senador, sem nenhum apoio de lideranças tradicionais. Os go-
vernadores eleitos à época foram adversários.

2002 I. Indaga-se se serão diferentes os resultados da eleição de ou-
tubro próximo, com a influência das redes sociais e maior conscienti-
zação do eleitorado, em face da crise causada pela pandemia?  O vo-
to será livre, ou predominará o “cabresto” das estruturas milionárias, 
aliadas ao poder econômico e aos governos?

2002 II. O favoritismo mostrado nas pesquisas poderá ser, ou não, 
alterado pelo voto dos “independentes” e “indecisos”, que no caso do 
Senado somam mais de 60%?

PREVISÃO. Tudo indica, que continua atualíssima a frase de Ana-
nias, zagueiro do Santa Cruz de Recife, quando dizia: “previsão ou 
prognóstico, eu só dou depois do jogo”.

BIOGRAFIA . Já lançada, a pri-
meira biografia em português do 
presidente da Ucrânia Volodymyr 
Zelensky, com tradução direta de 
Elena Luchyna . As últimas páginas 
foram escritas pelo do jornalista 
Sergii Rudenko num abrigo anti-
bombas durante o início dos ata-
ques com mísseis do exército russo 
sobre a Ucrânia.

REMÉDIO SALVADOR.  Paxlovid 
é o antiviral campeão de vendas 
nos EUA, usado no tratamento de 
infecções causadas pelo coronaví-
rus, que provoca a covid-19. O re-
médio, aprovado para uso emer-
gencial pela Anvisa, é o primeiro 
no contra a doença nas formas leve 
e moderada e para quem tem alto 
risco de complicações.

PORTUGAL. A Comissão Euro-
peia reconheceu que Portugal será 
o único país na região a crescer. Es-
pera-se que o PIB português cresça 
5.8%, mas a previsão é que a infla-
ção também subirá. O crescimen-

to será consequência da volta do 
turismo.

CRIME DE GUERRA I. O ucrania-
no Mykola, 33 anos, sobreviveu à 
execução dos russos na guerra da 
Ucrânia.  O Wall Street Journal pu-
blicou, que ele e dois irmãos foram 
amarrados e vendados, antes de re-
ceberam ordens para se ajoelharem 
junto a uma vala comum. O primei-
ro tiro matou o irmão mais novo, o 
segundo o irmão mais velho.

CRIME DE GUERRA II. Mykola 
foi o terceiro a ser baleado, mas a 
bala entrou junto à orelha direita e 
saiu perto da boca. Os russos não 
se aperceberam e ele sobreviveu. 
Procuradores ucranianos levarão 
essa prova para o Tribunal de Haia 
para provar os crimes de guerra da 
Rússia.

MÁSCARAS. Desde ontem, as 
máscaras deixam de ser obrigató-
rias em aeroportos e voos na Eu-
ropa

Olho aberto

17/05/22 – terça-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, 
com pancadas de chuva no Alto Oeste, Mossoró e Litoral do estado.

18/05/22 – quarta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas 
as regiões.

19/05/22 – quinta-feira – Céu parcialmente nublado com chuvas em todas 
as regiões.

20/05/22 – sexta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

21/05/22 – sábado – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

22/05/22 – domingo – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Previsão dia a dia

Mais um fim de sema-
na chuvoso no Rio 
Grande do Norte. O 

Sistema de Monitoramento da 
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Rio Grande do Nor-
te (Emparn) registrou chuvas 
acima de 100 milímetros ao 
longo dos últimos dias. 

O boletim pluviométrico re-
gistrou precipitações em todas 
as regiões do estado, com maio-
res acumulados nos municípios, 
por região, de Encanto (Oeste 
Potiguar) com 102,6mm, Ser-
ra Negra Potiguar (Central Po-
tiguar) com 88,6mm, Vila Flor 
(Leste Potiguar) com 62,8mm e 
Lagoa D´Anta (Agreste Potiguar) 
com 38,8mm.

De acordo com as análises 
da unidade de meteorologia da 
Emparn, a Zona de Convergên-
cia Intertropical (ZCIT) segue 
atuando no território potiguar e 
as águas oceânicas, próximas ao 
litoral, seguem mais aquecidas. 

“A atuação da ZCTI é uma 
importante condição meteoro-
lógica que favorece a formação 
de nuvens e a ocorrência de chu-
vas no estado”, comentou o me-
teorologista da Emparn, Gilmar 
Bristot.

PREVISÃO E TEMPERATU-
RA.A previsão para a semana é 
de céu parcialmente nublado a 
claro com pancadas de chuvas 
nas regiões do Alto Oeste, Mos-
soró e Litoral, nesta terça-feira 
17 e chuvas em todas as regiões 

Fenômeno deixa águas oceânicas mais aquecidas perto do Estado

RN registra acumulado de 
chuvas acima de 100mm 
no fim de semana; deve 
chover até quinta-feira

ELISA ELSIE

Boletim registrou precipitações em todas as regiões do estado, com maior acumulado no Encanto, com 102,6mm

na quinta-feira 19. Nos demais 
dias, a previsão é de céu parcial-
mente nublado a claro em todas 
as regiões.

Nos municípios da área do 
Litoral Potiguar, como Natal, os 
termômetros devem variar en-
tre 22°C nas madrugadas e 32°C, 
durante as tardes. No interior, a 
previsão é de temperaturas entre 
20°C e 24°C.

O Sistema de Monitoramen-
to da Emparn pode ser aces-
sado pelo endereço eletrônico 
emparn.rn.gov.br, aba Meteoro-
logia ou pelo meteorologia.em-
parn.rn.gov.br. Lá estão dispo-
níveis boletins pluviométricos 
diários por município, região, 
previsão do tempo, zoneamen-
to agrícola e outros dados rela-
cionados.

Os resultados do bom in-

verno de 2022, na região do se-
miárido, estão aparecendo nas 
lavouras plantadas com as se-
mentes de milho, feijão e sorgo 
distribuídas pelo Governo do 
RN através do Programa Banco 
de Sementes, por meio da Secre-
taria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape) e 
executado pela Emater-RN.

Através do programa, os agri-
cultores familiares garantem o 
plantio de subsistência com o 
milho e feijão, e suporte forra-
geiro para o rebanho com o sor-
go. Foram 724,12 toneladas de 
sementes para reposição dos 
bancos na safra deste ano, das 
quais 129,1 toneladas foram de 
feijão IPA 207; 118,4 toneladas 
do tipo Riso do Ano; 306,2 tone-
ladas de milho Cruzeta; e 170,26 
toneladas de sorgo forrageiro. 
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Rocam reforçou o policiamento em Natal no últi-
mo fim de semana. Várias viaturas e motos circula-
ram nos bairros, inclusive em Petrópolis e Tirol. No 

interior, no município de Santo Antônio, a polícia pren-
deu uma dupla que tinha acabado de furtar um transfor-
mador de uma fazenda, que custa em média R$ 30 mil. 
Os bandidos levavam o transformador em uma cami-
nhonete e foram surpreendidos pela equipe da PM na 
cidade de Brejinho. Após o flagrante, a dupla foi levada 
para delegacia e autuada por furto qualificado. Parabéns!

SEGURANÇA

COLÉGIO EXPANSIVO. Domingo, 
mesmo com chuvas, muita gente foi 
ao colégio Expansivo na parte da tar-
de para levar os parabéns à deputada 
Eudiane Macedo. Ela tem muitos ser-
viços para o Estado, sem esquecer a 
nossa querida Zona Norte. No evento, 
levei meu abraço e encontrei muitas 
famílias queridas da Zona Norte. Me 
encontrei também com a governado-
ra Fátima Bezerra no evento. Eudiane 
já conseguiu mais de 5 mil legaliza-
ções fundiárias em parceria com a go-
vernadora.

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL. 
O presidente da Câmara Municipal, 
Paulinho Freire, prepara uma ses-
são especial para entregar o título 
de cidadão natalense ao desembar-
gador Glauber Rêgo, do TJRN. Uma 
justa homenagem.

MPRN. O Ministério Publico do Es-
tado cobra da Sesap o conserto dos 
veículos para combate à dengue, o fa-
moso carro “fumacê”. Parabéns ao Mi-
nistério Público. Está coberto de razão 
em fazer a cobrança.

ROUBO DE CELULAR. Uma mulher teve seu celular roubado enquanto fazia 
compra em um supermercado em São Gonçalo do Amarante. Imagens do circuito 
interno de câmeras do estabelecimento mostram mulheres que se passavam por 
clientes, se aproximavam da vítima, esbarravam nela e aproveitavam o momento 
para roubar o celular. Todo cuidado é pouco.

PRÉ CANDIDATOS. Desde o último 
domingo, dia 15, pré-candidatos es-
tão autorizados a realizar campanha 
prévia de financiamento coletivo, as 
chamadas “vaquinhas virtuais”. A libe-
ração dos recursos está condicionada 
ao pedido de registro de candidatura, 
à obtenção do CNPJ e à abertura de 
conta bancária. Durante a campanha 
de arrecadação, os pré-candidatos não 
poderão fazer pedidos de voto e pro-
paganda eleitoral antecipada. Partidos 
e pré-candidatos deverão estar aten-
tos às regras previstas na resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral de número 
23607/2019.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. O 
novo prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Eraldo Paiva (PT), promete dar 
continuidade ao trabalho que vinha 
sendo feito pelo saudoso Paulo Emí-
dio e dar o melhor de si para fazer uma 

São Gonçalo cada vez melhor. Eraldo 
deverá dará entrevista no Brasil Ur-
gente, da Band Natal, quarta ou quin-
ta-feira, das 16h às 17h.

RESGATE DE ADOLESCENTES. A Po-
licia Militar faz mais uma operação com 
resultado no resgate de duas adolescen-
tes em situação de risco em uma casa de 
prostituição. O dono do estabelecimento 
foi conduzido para a delegacia e atuado 
em flagrante por exploração sexual de 
crianças. Parabéns à PM.

FESTA DAS MÃES. Domingo, dia 22 de 
maio, faremos a festa das mães no Clu-
be de Toinho na Avenida Pompeia. Show 
com a Banda Adrenalina e este velho can-
tor e comunicador Luiz Almir. No evento, 
haverá sorteio de vários prêmios para as 
mamães presentes. Cada mãe receberá 
uma senha para participar do sorteio. A 
festa será das 17h às 22h.

REPRODUÇÃO

O Governo do Rio Grande 
do Norte, através da Secreta-
ria de Estado da Administração 
(Sead), informou que está pre-
parando uma folha suplemen-
tar para corrigir a remuneração 
de alguns servidores inativos 
da Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap), referente à 
folha de pagamento do mês de 
maio de 2022. 

O erro no pagamento foi 
apontado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde do RN 
(Sindisaúde). Segundo a cate-
goria, o problema é constan-
te. “Sabemos que erros podem 
ocorrer, mas todo mês já é uma 
falta de respeito. Interessante é 
que o governo sempre erra re-
duzindo os salários, nunca é 
para mais”, diz a nota oficial do 

sindicato.
Até a próxima sexta-feira 20, o 

trabalho de correção será conclu-
ído. De acordo com o novo Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunera-
ção dos servidores efetivos da Se-
sap, cerca de 3 mil aposentados 
deveriam receber equivalente à 
jornada de trabalho de 40h, o que 
já vinha sendo realizado desde a 
publicação da Lei Complementar 

nº694/2022. 
No entanto, de acordo com o 

Governo do Estado, ocorreu um 
erro na confecção da folha desses 
aposentados da Saúde do mês 
de maio, atribuindo-lhes carga 
horária de 30h. “Tão logo a Sead 
identificou o equívoco, iniciou os 
trabalhos para pagamento da di-
ferença na remuneração da cate-
goria”, diz a nota da pasta.

“Importante ressaltar que 
não é intenção do Governo do 
Estado prejudicar nenhum ser-
vidor público, mas sim garan-
tir todos os seus direitos, uma 
vez que reconhece e valoriza os 
trabalhadores, especialmente 
os trabalhadores do SUS, cujo 
papel é fundamental para res-
guardar a saúde e a vida das 
pessoas”.

Governo do RN prepara nova folha salarial após erro no pagamento

UPAs e UBSs realizam 
exames de dengue, zika 
e chikungunya em Natal
Testes são para pacientes que apresentam sintomas de arboviroses

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS/Na-
tal) disponibiliza em sua 

rede de atenção básica e espe-
cializada, a oferta de exames ti-
po PCR e sorológicos, reagentes 
à Dengue, Zika e Chikungunya. 
Os pacientes que estejam apre-
sentando sintomas sugestivos 
de arboviroses podem buscar 
qualquer unidade básica de saú-
de com sintomas leves (coriza, 
dor de cabeça) ou ainda a rede 

de urgência e emergência com 
sintomas graves (vômito e febre 
persistente, falta de ar, palidez, 
sonolência, diarreia constante e 
prostração) para avaliação médi-
ca, prescrição e encaminhamen-
to aos postos de coleta. 

A coleta é realizada nos postos 
distritais do município, através 
de kits enviados pelo Ministério 
da Saúde (MS), e encaminhados 
para análise no Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública (Lacen-RN). 

A SMS/Natal aguarda a resposta 
do diagnóstico e repassa os resul-
tados posteriormente.

Há também a oferta de tes-
tes rápidos em toda a rede, para 
pacientes que apresentam sinto-
mas como febre, dor de cabeça, 
moleza no corpo e estejam entre 
o 1º e 5º dia dos sintomas. Os exa-
mes analisam os índices de IGG 
(imunoglobulinas de memória, 
que indicam se o paciente já teve 
a doença) e IGM (imunoglobuli-

nas que indicam infecção ativa), 
no caso do PCR para Zika e Chi-
kungunya; e os índices de IGM, 
no caso da sorologia para Den-
gue. Eles devem cumprir critérios 
para que o resultado apresente 
eficácia, sendo 1º ao 6º dia de sin-
tomas para PCR e após o 8º dia de 
sintoma para sorologia. 

“Nós estamos realizando es-

ses exames, sem marcação pré-
via, tendo como estratégia iden-
tificar infecção ativa para que a 
gente possa inclusive perceber 
onde está havendo maior núme-
ro de casos recentes. Podemos 
verificar quantas pessoas já tive-
ram adoecimento, como valor 
epidemiológico”, disse George 
Antunes, secretário de Saúde. 

Há oferta de testes para pacientes que apresentam sintomas como febre

ARGEMIRO LIMA

Terça-feira, 17 de maio de 2022 • 13Cidades

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

Não existe favoritismo em 
jogo de futebol, nem elei-
ção. A classe política tei-

ma em não enxergar essa reali-
dade, já tantas vezes confirmada 
nas urnas do RN. Quem diria que 
Aluízio Alves, em 1960, isolado na 

UDN, o seu partido, obrigado a 
aliar-se  a adversários ferrenhos 
do PSD, contra um sistema políti-
co no poder, que aglutinava qua-
se a totalidade de prefeitos e ve-
readores, ao final fosse eleito go-
vernador?

Eleição no RN: previsão 
só após a apuração

VITÓRIA. Em 1984, Geraldo Melo ganhou a eleição para governa-
dor, com João Faustino ganhando em todas as pesquisas, até vésperas 
da eleição.

VILMA I. Em 1988, Vilma disputou a prefeitura de Natal contra Hen-
rique Alves, amigo pessoal do então presidente José Sarney, a exemplo 
do atual candidato Rogério Marinho ao senado, que é amigo de Bolso-
naro. Foi montada superestrutura de apoio a Henrique. No final, Vilma 
ganhou.

VILMA II. Em 2002, com pesquisas iniciais desfavoráveis, Vilma é 
candidata a governadora, numa chapa formada por seu PSB e 2 outros 
partidos de baixa expressão eleitoral. Fez uma campanha meteórica e 
ganha dos favoritos na disputa, Fernando Freire e Fernando Bezerra.

AGENOR E STEVENSON. Agenor Maria e Styvenson Valentim elege-
ram-se Senador, sem nenhum apoio de lideranças tradicionais. Os go-
vernadores eleitos à época foram adversários.

2002 I. Indaga-se se serão diferentes os resultados da eleição de ou-
tubro próximo, com a influência das redes sociais e maior conscienti-
zação do eleitorado, em face da crise causada pela pandemia?  O vo-
to será livre, ou predominará o “cabresto” das estruturas milionárias, 
aliadas ao poder econômico e aos governos?

2002 II. O favoritismo mostrado nas pesquisas poderá ser, ou não, 
alterado pelo voto dos “independentes” e “indecisos”, que no caso do 
Senado somam mais de 60%?

PREVISÃO. Tudo indica, que continua atualíssima a frase de Ana-
nias, zagueiro do Santa Cruz de Recife, quando dizia: “previsão ou 
prognóstico, eu só dou depois do jogo”.

BIOGRAFIA . Já lançada, a pri-
meira biografia em português do 
presidente da Ucrânia Volodymyr 
Zelensky, com tradução direta de 
Elena Luchyna . As últimas páginas 
foram escritas pelo do jornalista 
Sergii Rudenko num abrigo anti-
bombas durante o início dos ata-
ques com mísseis do exército russo 
sobre a Ucrânia.

REMÉDIO SALVADOR.  Paxlovid 
é o antiviral campeão de vendas 
nos EUA, usado no tratamento de 
infecções causadas pelo coronaví-
rus, que provoca a covid-19. O re-
médio, aprovado para uso emer-
gencial pela Anvisa, é o primeiro 
no contra a doença nas formas leve 
e moderada e para quem tem alto 
risco de complicações.

PORTUGAL. A Comissão Euro-
peia reconheceu que Portugal será 
o único país na região a crescer. Es-
pera-se que o PIB português cresça 
5.8%, mas a previsão é que a infla-
ção também subirá. O crescimen-

to será consequência da volta do 
turismo.

CRIME DE GUERRA I. O ucrania-
no Mykola, 33 anos, sobreviveu à 
execução dos russos na guerra da 
Ucrânia.  O Wall Street Journal pu-
blicou, que ele e dois irmãos foram 
amarrados e vendados, antes de re-
ceberam ordens para se ajoelharem 
junto a uma vala comum. O primei-
ro tiro matou o irmão mais novo, o 
segundo o irmão mais velho.

CRIME DE GUERRA II. Mykola 
foi o terceiro a ser baleado, mas a 
bala entrou junto à orelha direita e 
saiu perto da boca. Os russos não 
se aperceberam e ele sobreviveu. 
Procuradores ucranianos levarão 
essa prova para o Tribunal de Haia 
para provar os crimes de guerra da 
Rússia.

MÁSCARAS. Desde ontem, as 
máscaras deixam de ser obrigató-
rias em aeroportos e voos na Eu-
ropa

Olho aberto

17/05/22 – terça-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, 
com pancadas de chuva no Alto Oeste, Mossoró e Litoral do estado.

18/05/22 – quarta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas 
as regiões.

19/05/22 – quinta-feira – Céu parcialmente nublado com chuvas em todas 
as regiões.

20/05/22 – sexta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

21/05/22 – sábado – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

22/05/22 – domingo – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Previsão dia a dia

Mais um fim de sema-
na chuvoso no Rio 
Grande do Norte. O 

Sistema de Monitoramento da 
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Rio Grande do Nor-
te (Emparn) registrou chuvas 
acima de 100 milímetros ao 
longo dos últimos dias. 

O boletim pluviométrico re-
gistrou precipitações em todas 
as regiões do estado, com maio-
res acumulados nos municípios, 
por região, de Encanto (Oeste 
Potiguar) com 102,6mm, Ser-
ra Negra Potiguar (Central Po-
tiguar) com 88,6mm, Vila Flor 
(Leste Potiguar) com 62,8mm e 
Lagoa D´Anta (Agreste Potiguar) 
com 38,8mm.

De acordo com as análises 
da unidade de meteorologia da 
Emparn, a Zona de Convergên-
cia Intertropical (ZCIT) segue 
atuando no território potiguar e 
as águas oceânicas, próximas ao 
litoral, seguem mais aquecidas. 

“A atuação da ZCTI é uma 
importante condição meteoro-
lógica que favorece a formação 
de nuvens e a ocorrência de chu-
vas no estado”, comentou o me-
teorologista da Emparn, Gilmar 
Bristot.

PREVISÃO E TEMPERATU-
RA.A previsão para a semana é 
de céu parcialmente nublado a 
claro com pancadas de chuvas 
nas regiões do Alto Oeste, Mos-
soró e Litoral, nesta terça-feira 
17 e chuvas em todas as regiões 

Fenômeno deixa águas oceânicas mais aquecidas perto do Estado

RN registra acumulado de 
chuvas acima de 100mm 
no fim de semana; deve 
chover até quinta-feira

ELISA ELSIE

Boletim registrou precipitações em todas as regiões do estado, com maior acumulado no Encanto, com 102,6mm

na quinta-feira 19. Nos demais 
dias, a previsão é de céu parcial-
mente nublado a claro em todas 
as regiões.

Nos municípios da área do 
Litoral Potiguar, como Natal, os 
termômetros devem variar en-
tre 22°C nas madrugadas e 32°C, 
durante as tardes. No interior, a 
previsão é de temperaturas entre 
20°C e 24°C.

O Sistema de Monitoramen-
to da Emparn pode ser aces-
sado pelo endereço eletrônico 
emparn.rn.gov.br, aba Meteoro-
logia ou pelo meteorologia.em-
parn.rn.gov.br. Lá estão dispo-
níveis boletins pluviométricos 
diários por município, região, 
previsão do tempo, zoneamen-
to agrícola e outros dados rela-
cionados.

Os resultados do bom in-

verno de 2022, na região do se-
miárido, estão aparecendo nas 
lavouras plantadas com as se-
mentes de milho, feijão e sorgo 
distribuídas pelo Governo do 
RN através do Programa Banco 
de Sementes, por meio da Secre-
taria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape) e 
executado pela Emater-RN.

Através do programa, os agri-
cultores familiares garantem o 
plantio de subsistência com o 
milho e feijão, e suporte forra-
geiro para o rebanho com o sor-
go. Foram 724,12 toneladas de 
sementes para reposição dos 
bancos na safra deste ano, das 
quais 129,1 toneladas foram de 
feijão IPA 207; 118,4 toneladas 
do tipo Riso do Ano; 306,2 tone-
ladas de milho Cruzeta; e 170,26 
toneladas de sorgo forrageiro. 
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AVISOS DE LICITAÇÃO
1) Pregão Presencial nº 07/2022. Objeto: Aquisição de reagentes químicos para o laboratório de 
sustentabilidade – ambiental e de óleos e lubrificantes do Instituto SENAI de Inovação em Energias 
Renováveis – ISI-ER. Abertura dia 26/05/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI.
2)  Concorrência  nº 05/2022. Objeto: Locação da Cantina, localizada na área interna do SENAI 
CET CLÓVIS MOTTA. Abertura dia 03/06/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI. Os 
editais poderão ser adquiridos por e-mail: licitacao@fiern.org.br.
Informações: (84) 3204-6218 / 6279. Natal (RN), 17 de maio de 2022.

Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro e Presidente da CPL.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: Sr. SEVERINO LUDUGERO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG n° 410582 – SSP-
DF, inscrito sob o CPF/MF n° 120.771.861-00, e a Sra. JOVELINA PORFÍRIO DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, 
portadora do RG n° 465390 – SSP/DF, inscrita sob o CPF/MF n° 220.731.081-72, ambos, residentes e domiciliados na Rua 
Claudino do Rego, n° 03, Centro – Várzea/RN, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1624, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 128,32m² (cento e vinte e oito metros e trinta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.035.03.1099.0000.1 e sequencial n° 
1.002844-7.  com os seguintes limites e confrontações: Ao NORTE: Confrontando com JOSÉ DUARTE DA SILVA medindo 
13.22 m;  e Calçada 2,00 m; AO SUL:  Confrontando com FRANCISCO MOREIRA medindo 13.02 m; e Calçada 2,00 m;   
AO LESTE: Confrontando com JOSÉ LUIS ROJO, medindo 8.40m; AO OESTE: Confrontando com Av. BAIA DOS 
GOLFINHOS medindo 8.59m;   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Luis Rojo, o Sr. Francisco 
Moreira, o Sr. José Duarte da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfic ial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: Sra. STEFANIA LOSA, italiana, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF n° 014.063.664-12, portadora do 
RNE n° V492349-P, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro do Sul, n° 202, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 
17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cruzeiro do Sul, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.415,18m² (mil quatrocentos e quinze metros e dezoito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.01.0167.0000.1 e sequencial n° 
1.000232.4.  L I M I T E S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S -  Ao NORTE: Confrontando com TÂNIA PESSOA medindo 
29.81 m;  AO SUL:  Confrontando com ROMAIN DAVY VALLIN medindo 34.07 m;          AO LESTE: Confrontando com 
RUA CRUZEIRO DO SUL medindo 37.49 m; AO OESTE: Confrontando com MARCUS TADEU AHOUAGI CUNHA 
medindo 13.52 m;   Confrontando com GEV FONTES DE PIPA - SPE LTDA medindo 32.75 m;  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 
a Sra. Tania Pessoa,  o Sr. Marcus Tadeu Ahouagi, a empresa GEV Fontes da Pipa, o Sr. Romain Savy Vallin, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

2x11

Prefeitura de São Gonçalo 
intensifica medidas de 
combate às arboviroses
Secretaria toma medidas para evitar aumento de casos de dengue

O Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes Ae-
gypti (LIRAa) registrou 

uma redução na sua taxa per-
centual no mês de abril em São 
Gonçalo do Amarante. O índice, 
que era de 3,5% em janeiro des-
te ano, caiu para 1,8% no último 
mês. Isso significa dizer que, pa-
ra cada 100 residências visitadas, 
cerca de duas apresentaram fo-
cos do mosquito transmissor 
das arboviroses dengue, zika e 
chikungunya.

Apesar da redução, a Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS), 
por meio da Vigilância em Saú-
de, alerta que não há motivos 
para relaxar nos cuidados e in-
tensificou as medidas de comba-
te ao mosquito. “Pelo contrário, 
as ações da Vigilância têm se in-
tensificado, com nossas equipes 
buscando redução ainda maior 
desses números, sobretudo, em 
função do período chuvoso e 
porque essa taxa, que representa 
o dado geral do município, pode 
variar de acordo com cada loca-
lidade”, informou Vicente Maurí-
cio – coordenador municipal da 

Vigilância em Saúde.
Entre as ações para o comba-

te dos focos do mosquito estão as 
visitas dos agentes de endemias 
às residências, blitz educativas e 
orientações em forma de conver-
sas com usuários nas salas de es-
pera das unidades de saúde, aler-
tando e conscientizando à popu-
lação sobre os riscos da prolifera-
ção do Aedes Aegypti.

O Aedes aegypti é causador 
de diversas doenças que podem, 

inclusive, levar à morte. Para evi-
tar isso, é necessária conscienti-
zação de toda a população, im-
pedindo o surgimento de focos 
do mosquito e, consequente-
mente, que a doença se espalhe.  
É fundamental manter os quin-
tais e terrenos limpos, despejar o 
lixo de forma adequada, higieni-
zar e deixar as caixas d’água ve-
dadas, além de recolher todos os 
demais recipientes que possam 
acumular água.

Agentes da prefeitura visitam residências para dar orientações à população

Parnamirim

Taveira dá posse a novos adjuntos
e à diretora da Fundação de Cultura

O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, deu posse 
nesta segunda-feira 16 a 

mais um grupo de novos auxilia-
res diretos. Os novos empossados 
vão ocupar postos no Gabinete 
Civil, nas secretarias de Esporte e 
Lazer e Saúde e na autarquia mu-
nicipal Fundação Parnamirim de 
Cultura.

No Gabinete Civil, o ex-se-
cretário chefe do setor Jonathan 
Targino assumiu na última se-
mana o cargo de adjunto e, des-
de então, auxilia diretamente o 
novo titular da pasta, Homero 
Grec. Na Secretaria de Esporte 
e Lazer, Vinícius Barros ganha a 

companhia do adjunto Edeval-
do Ferreira, popularmente co-
nhecido na cidade como ‘Edval-
do da Casa do Sofá’.

A pasta da Saúde, que já con-
ta com a nova secretária Luciana 
Guimarães, ganha o reforço de 
Elizabete Carrasco. A nova ad-
junta volta à função pública que 
já exerceu anos atrás para, no-
vamente, trabalhar em prol do 
bem-estar da população parna-
mirinense.

Com relação à Fundação 
Parnamirim de Cultura, Harol-
do Gomes deixou a pasta, dando 
lugar à vice-prefeita  Kátia Pires, 
que assume a cadeira de direto-

ra-presidente da instituição re-
presentante do setor cultural. 
Kátia vai acumular as duas fun-
ções a partir de então.

O prefeito Taveira se disse 
muito feliz em receber os novos 
integrantes de seu governo e fez 
questão de falar o que espera dos 
novos empossados.

“Comprometimento dos se-
nhores é o que a Prefeitura e a 
população parnamirinense me-
recem. É uma grande alegria re-
cebê-los no executivo, mas tam-
bém uma grande missão. Con-
tem conosco”, disse, dirigindo-se 
aos novos adjuntos e à diretora-
-presidente da Funpac.
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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 pela 
requerente, D. LOPES VILA TINOCO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 29.229.612/0001-32, com endereço na Rua 
Coronel Prudente Alecrim, nº 173 “B”, Centro, Macaiba/RN, neste ato representada por sua titular a Srª DALIANA 
LOPES VILA TINOCO, inscrita no CPF/MF nº 966,668,464-00 e CNH nº 02279369330/DETRAN/RN, brasileira, casada 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domicioliada na Av. Almirante Alexandrino de 
Alencar, nº 1320, apt. 603, Resid. Tirol Way, bairro Tirol, CEP: 59015-350, Natal/RN; tendo sido sua posse atestada há 
mais de 20 (vinte) anos CONTANDO COM O TEMPO DE POSSE DOS ANTECESSORES. A requerente é possuidora 
de 01 - UM TERRENO, localizado na Av. Dr. Enock Garcia, s/nº, bairro Lagoa Grande, CEP:59280-000, localizado em 
zona de expansão urbana desta cidade de Macaíba/RN, com uma área de 2.353,31m2(dois mil, trezentos e cinquenta e 
três metros quadrados e trinta e um centímetros), com os seguintes limites, dimensões e área: ao NORTE: com três 
segmentos, medindo 20,30m com o Sr Luandson Bezerra Alves; medindo 33,60m com  Sr  Luandson Bezerra Alves e 
medindo 5,70m com o Sr José Nunes da Silva; ao SUL: com Quatro segmentos, medindo 5,60m com o Sr José Nunes 
da Silva; medindo 27,00m com Sr Marcelo de Oliveira Costa; medindo 10,00m com Marcelo de Oliveira Costa e 
medindo 19,20m com Marcelo de Oliveira Costa; ao LESTE: com Quatro segmentos, medindo 8,40m com o Sr 
Luandson Bezerra Alves; medindo 18,80m com Av. Enock Garcia; medindo 23,00m com Marcelo de Oliveira Costa e 
medindo 12,60m com Marcelo de Oliveira Costa; e ao OESTE: com três segmentos, medindo 9,50m com o Sr José 
Nunes da Silva; medindo 23,00m com Sr José Nunes da Silva; medindo 31,00m com José Nunes da Silva; inscrição 
municipal sob nº 1.0005.820.08.1977.0000.2 e sequencial nº 1.008035.0, com valor venal para o presente exercício de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 1 (E=240029.0000 N=9350629.0000), deste 
confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com distância de 20,30m chega1se ao vértice 2 (E=240014.7330 
N=9350614.5590), deste confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com distância de 8,40m chega-se ao 
vértice 3 (V3 E=240008.7574 N=9350620.4626), deste confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com 
distância de 33,60m chega-se ao vértice 4 (E=239985.1430 N=9350596.5603), deste confrontando-se com JOSE 
NUNES DA SILVA, com distância de 9,50m chega-se ao vértice 5 (V5 E=239991.6494 N=9350589.6380) deste 
confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 5,70m chega-se ao vértice 6 (V6 E=239995.8027 
N=9350593.5418), deste confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 23,00m chega-se ao vértice 
7 (V7 E=240011.5548 N=9350576.7826), deste confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 
5,60m chega-se ao vértice 8 (V8 E=240007.4743 N=9350572.9473) , deste confrontando-se com JOSE NUNES DA 
SILVA, com distância de 31,00m chega-se ao vértice 9 (V9 E=240028.6790 N=9350550.3288), deste confrontando-se 
com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 27,00m chega-se ao vértice 10 (V10 E=240047.1770 
N=9350569.9950), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 12,60m chega-se 
ao vértice 11 (V11 E=240038.2136 N=9350578.8503), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, 
com distância de 10,00m chega-se DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 23,00m chega-se ao vértice 13 (V13 
E=240028.8800 N=9350602.1287), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 
19,20m chega-se ao vértice 14 (V14 E=240042.3739 N=9350615.7872), deste confrontando-se com AV. Dr. ENOCK 
GARCIA, com distância de 18,80m chega-se ao vértice 1 (V1 E=240029.0000 N=9350629.0000), ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33° WGr, tendo como o 
Datum o SIRGAS2000..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.  
 

Macaiba/RN, 11 de Maio de 2022. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW10 (7-SBO-11-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW28 (7-SBO-12-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW14 (7-SBO-13-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW08 (7-SBO-14-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW32 (7-SBO-15-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW35 (7-SBO-16-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW19 (7-SBO-17-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW17 (7-SBO-18-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW21 (7-SBO-19-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW06 (8-SBO-20-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

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: 
 Licença de Operação Nº 2021-170106/TEC/LO-0293 com validade 10/05/2025 para 01 (um) poço petrolífero de 

código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 4-OTC-0004D-RN: 9.401.256,93 mN; 
629.062,39 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) JAN (9.401.289,00 mN; 629.038,00 
mE). Polo RQF, Campo de Produção de Oiticica (OTC), Município de Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161053/TEC/RLO-0440 com validade 11/05/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-BE-0026-RN: 
9.393.668,70 mN; 650.906,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora satélite (ECS) BE (9.393.759,29 
mN; 649.432,17 mE). Polo RQF, Campo de Produção de Boa Esperança, Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152925/TEC/RLO-0925 com validade 12/05/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-BAL-0075-RN: 9.406.183,20 mN; 651.288,50 mE, com 690,76 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.935,13 mN; 651.790,92 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154874/TEC/RLO-1119 com validade 12/05/2022 para 02 (duas) 
linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000, e extensão: 7-JD-0009-RN: 9.397.635,37 mN; 711.691,27 mE, com 36,32 metros. Com produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) presente na locação do poço 1-JD-0002-RN (9.397.657,00 mN; 
711.717,00 mE); 7-JD-0010-RN: 9.398.026,89 mN; 710.311,65 mE, com 477,78 metros. Com produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite (ECS) JD (9.397.691,36 mN; 710.517,22 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Janduí (JD), Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161076/TEC/RLO-0451 com validade 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 1-
LBJ-0001-RN: 9.383.227,00 mN; 678.390,00 mE, com 4.879,95 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) JZ (9.384.479,00 mN; 680.465,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Baixa do 
Juazeiro (LBJ), Município de Upanema/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

  
PEDRO VIEIRA DE MEDEIROS, CNPJ n° 02.282.944/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença 
Simplificada - RLS para o armazenamento e Revenda de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 
(1560 kg), localizada na Rodovia BR 226, nº371, Alto da Candelária, Município de São Vicente. CEP 
59340-000. 

PEDRO VIEIRA DE MEDEIROS 
Empresário 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
POSTO SAO FRANCISCO 2 LTDA, CNPJ: 42.345.123/0001-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação-LI, com validade: 26/01/2025, para viabilidade ambiental para uma área destinada a Posto de 
Revenda de Combustível, com capacidade de 60m3, localizado Rod. RN064, distrito de Umari, Ielmo 
Marinho/RN. 

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
POUSADA ILHA DO VENTO LTDA, 15.169.325/0001-70, 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 09/05/2024, em favor do empreendimento destinado Pousada, 
localizado na Avenida dos Arrecifes, n° 70, Centro, Município de São Miguel do Gostoso/RN. 
 

UMBERTO MONTALTO 
Empreendedor 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 030/2022
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 030/2022 - Processo Administrativo nº 1771/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na concessão de LICENÇA DO USO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA — atenção básica para os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), incluindo a licença de software, 
instalação, manutenção e suporte técnico para atender as necessidades dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) do Município de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 31 DE MAIO DE 2022, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA 
MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 16 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

 
PEDIDO LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO 

 
RIVER PARK LTDA, CNPJ: 12.746.293/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Regularização 
de Operação - LRO, para empreendimento com estrutura de lazer e recreação, em uma área total de 1,2ha, 
localizado no Loc Vale do Pium, S/N, zona rural, Nísia Floresta/RN. 
 

GILSON SOARES DE QUEIROGA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Santa Maria/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES 
LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN. A sessão pública de 
recebimentos e abertura dos envelopes será às 10h00min do dia 01 de junho de 2022. O 
E d i t a l  e  s e u s  a n e x o s  p o d e r ã o  s e r  o b t i d o s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacoes@santamaria.rn.gov.br, bem como poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da 
Prefeitura, localizada na Av. Presidente Juscelino nº 461, 1º Andar, Centro, nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Santa Maria/RN, 16 de maio de 2022.
JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA

Presidente da CPL

Turquia diz que 
votará contra 
a entrada de 
Finlândia e 
Suécia na Otan

O presidente da Turquia, 
Tayyip Erdogan, disse 
nesta segunda-feira 16 

que as delegações sueca e fin-
landesa não devem se incomo-
dar em vir a Ancara para conven-
cê-lo a aprovar sua oferta à Otan.

Em uma entrevista coletiva, 
Erdogan disse que a Turquia não 
aprovaria suas propostas para 
ingressar na Otan, chamando a 
Suécia de “incubadora” para or-
ganizações terroristas e acres-
centando que eles têm terroris-
tas em seu parlamento.

“Eles estão vindo para a Tur-
quia na segunda-feira. Eles es-
tão vindo para nos convencer? 
Desculpa, mas eles não deve-
riam nem se esforçar”, disse Er-
dogan, sobre a visita planejada.

Ancara diz que a Suécia e a 
Finlândia abrigam pessoas que 
dizem estar ligadas a grupos 
que considera terroristas, como 
o grupo militante do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK) e seguidores de Fethullah 
Gulen, a quem o governo turco 
acusa de orquestrar a tentativa 
de golpe de 2016.

Os países nórdicos fizeram 
movimentos decisivos em di-
reção à aliança militar liderada 
pelos Estados Unidos nos últi-
mos dias.

No domingo 15, o governo 
finlandês confirmou que o país 
se candidataria a aderir à Otan, 
abandonando décadas de neu-
tralidade militar após a invasão 
russa à Ucrânia. O presidente 
Sauli Niinistö e a primeira-mi-
nistra Sanna Marin fizeram o 
anúncio juntos.

“Esperamos que o parlamen-
to confirme a decisão de solicitar 
a adesão à Otan”, disse Marin.

A Suécia anunciou nesta se-
gunda 16 que pedirá formal-
mente para entrar no bloco mi-
litar. “Há uma ampla maioria 
no parlamento sueco para ade-
rir à Otan”, disse a primeira-mi-
nistra Magdalena Andersson 
após um debate sobre política 
de segurança no parlamento.

Andersson declarou que, 
apesar da decisão, não existe 
“nenhuma ameaça militar di-
reta contra a Suécia neste mo-
mento.”

O presidente Vladimir Putin 
alertou o Ocidente nesta segun-
da 16 que a Rússia responderá se 
a Otan reforçar a infraestrutura 
militar da Suécia e da Finlândia, 
citando a expansão pós-soviética 
da aliança em direção ao leste.

“Os problemas estão sendo 
criados sem motivo nenhum. 
Vamos reagir de acordo”, disse 
Putin



• Terça-feira, 17 de maio de 202214
Geral

AVISOS DE LICITAÇÃO
1) Pregão Presencial nº 07/2022. Objeto: Aquisição de reagentes químicos para o laboratório de 
sustentabilidade – ambiental e de óleos e lubrificantes do Instituto SENAI de Inovação em Energias 
Renováveis – ISI-ER. Abertura dia 26/05/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI.
2)  Concorrência  nº 05/2022. Objeto: Locação da Cantina, localizada na área interna do SENAI 
CET CLÓVIS MOTTA. Abertura dia 03/06/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI. Os 
editais poderão ser adquiridos por e-mail: licitacao@fiern.org.br.
Informações: (84) 3204-6218 / 6279. Natal (RN), 17 de maio de 2022.

Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro e Presidente da CPL.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: Sr. SEVERINO LUDUGERO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG n° 410582 – SSP-
DF, inscrito sob o CPF/MF n° 120.771.861-00, e a Sra. JOVELINA PORFÍRIO DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, 
portadora do RG n° 465390 – SSP/DF, inscrita sob o CPF/MF n° 220.731.081-72, ambos, residentes e domiciliados na Rua 
Claudino do Rego, n° 03, Centro – Várzea/RN, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1624, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 128,32m² (cento e vinte e oito metros e trinta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.035.03.1099.0000.1 e sequencial n° 
1.002844-7.  com os seguintes limites e confrontações: Ao NORTE: Confrontando com JOSÉ DUARTE DA SILVA medindo 
13.22 m;  e Calçada 2,00 m; AO SUL:  Confrontando com FRANCISCO MOREIRA medindo 13.02 m; e Calçada 2,00 m;   
AO LESTE: Confrontando com JOSÉ LUIS ROJO, medindo 8.40m; AO OESTE: Confrontando com Av. BAIA DOS 
GOLFINHOS medindo 8.59m;   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Luis Rojo, o Sr. Francisco 
Moreira, o Sr. José Duarte da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfic ial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: Sra. STEFANIA LOSA, italiana, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF n° 014.063.664-12, portadora do 
RNE n° V492349-P, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro do Sul, n° 202, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 
17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cruzeiro do Sul, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.415,18m² (mil quatrocentos e quinze metros e dezoito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.01.0167.0000.1 e sequencial n° 
1.000232.4.  L I M I T E S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S -  Ao NORTE: Confrontando com TÂNIA PESSOA medindo 
29.81 m;  AO SUL:  Confrontando com ROMAIN DAVY VALLIN medindo 34.07 m;          AO LESTE: Confrontando com 
RUA CRUZEIRO DO SUL medindo 37.49 m; AO OESTE: Confrontando com MARCUS TADEU AHOUAGI CUNHA 
medindo 13.52 m;   Confrontando com GEV FONTES DE PIPA - SPE LTDA medindo 32.75 m;  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 
a Sra. Tania Pessoa,  o Sr. Marcus Tadeu Ahouagi, a empresa GEV Fontes da Pipa, o Sr. Romain Savy Vallin, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Prefeitura de São Gonçalo 
intensifica medidas de 
combate às arboviroses
Secretaria toma medidas para evitar aumento de casos de dengue

O Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes Ae-
gypti (LIRAa) registrou 

uma redução na sua taxa per-
centual no mês de abril em São 
Gonçalo do Amarante. O índice, 
que era de 3,5% em janeiro des-
te ano, caiu para 1,8% no último 
mês. Isso significa dizer que, pa-
ra cada 100 residências visitadas, 
cerca de duas apresentaram fo-
cos do mosquito transmissor 
das arboviroses dengue, zika e 
chikungunya.

Apesar da redução, a Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS), 
por meio da Vigilância em Saú-
de, alerta que não há motivos 
para relaxar nos cuidados e in-
tensificou as medidas de comba-
te ao mosquito. “Pelo contrário, 
as ações da Vigilância têm se in-
tensificado, com nossas equipes 
buscando redução ainda maior 
desses números, sobretudo, em 
função do período chuvoso e 
porque essa taxa, que representa 
o dado geral do município, pode 
variar de acordo com cada loca-
lidade”, informou Vicente Maurí-
cio – coordenador municipal da 

Vigilância em Saúde.
Entre as ações para o comba-

te dos focos do mosquito estão as 
visitas dos agentes de endemias 
às residências, blitz educativas e 
orientações em forma de conver-
sas com usuários nas salas de es-
pera das unidades de saúde, aler-
tando e conscientizando à popu-
lação sobre os riscos da prolifera-
ção do Aedes Aegypti.

O Aedes aegypti é causador 
de diversas doenças que podem, 

inclusive, levar à morte. Para evi-
tar isso, é necessária conscienti-
zação de toda a população, im-
pedindo o surgimento de focos 
do mosquito e, consequente-
mente, que a doença se espalhe.  
É fundamental manter os quin-
tais e terrenos limpos, despejar o 
lixo de forma adequada, higieni-
zar e deixar as caixas d’água ve-
dadas, além de recolher todos os 
demais recipientes que possam 
acumular água.

Agentes da prefeitura visitam residências para dar orientações à população

Parnamirim

Taveira dá posse a novos adjuntos
e à diretora da Fundação de Cultura

O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, deu posse 
nesta segunda-feira 16 a 

mais um grupo de novos auxilia-
res diretos. Os novos empossados 
vão ocupar postos no Gabinete 
Civil, nas secretarias de Esporte e 
Lazer e Saúde e na autarquia mu-
nicipal Fundação Parnamirim de 
Cultura.

No Gabinete Civil, o ex-se-
cretário chefe do setor Jonathan 
Targino assumiu na última se-
mana o cargo de adjunto e, des-
de então, auxilia diretamente o 
novo titular da pasta, Homero 
Grec. Na Secretaria de Esporte 
e Lazer, Vinícius Barros ganha a 

companhia do adjunto Edeval-
do Ferreira, popularmente co-
nhecido na cidade como ‘Edval-
do da Casa do Sofá’.

A pasta da Saúde, que já con-
ta com a nova secretária Luciana 
Guimarães, ganha o reforço de 
Elizabete Carrasco. A nova ad-
junta volta à função pública que 
já exerceu anos atrás para, no-
vamente, trabalhar em prol do 
bem-estar da população parna-
mirinense.

Com relação à Fundação 
Parnamirim de Cultura, Harol-
do Gomes deixou a pasta, dando 
lugar à vice-prefeita  Kátia Pires, 
que assume a cadeira de direto-

ra-presidente da instituição re-
presentante do setor cultural. 
Kátia vai acumular as duas fun-
ções a partir de então.

O prefeito Taveira se disse 
muito feliz em receber os novos 
integrantes de seu governo e fez 
questão de falar o que espera dos 
novos empossados.

“Comprometimento dos se-
nhores é o que a Prefeitura e a 
população parnamirinense me-
recem. É uma grande alegria re-
cebê-los no executivo, mas tam-
bém uma grande missão. Con-
tem conosco”, disse, dirigindo-se 
aos novos adjuntos e à diretora-
-presidente da Funpac.

REPRODUÇÃO

Terça-feira, 17 de maio de 2022 • 15Internacional

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 pela 
requerente, D. LOPES VILA TINOCO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 29.229.612/0001-32, com endereço na Rua 
Coronel Prudente Alecrim, nº 173 “B”, Centro, Macaiba/RN, neste ato representada por sua titular a Srª DALIANA 
LOPES VILA TINOCO, inscrita no CPF/MF nº 966,668,464-00 e CNH nº 02279369330/DETRAN/RN, brasileira, casada 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domicioliada na Av. Almirante Alexandrino de 
Alencar, nº 1320, apt. 603, Resid. Tirol Way, bairro Tirol, CEP: 59015-350, Natal/RN; tendo sido sua posse atestada há 
mais de 20 (vinte) anos CONTANDO COM O TEMPO DE POSSE DOS ANTECESSORES. A requerente é possuidora 
de 01 - UM TERRENO, localizado na Av. Dr. Enock Garcia, s/nº, bairro Lagoa Grande, CEP:59280-000, localizado em 
zona de expansão urbana desta cidade de Macaíba/RN, com uma área de 2.353,31m2(dois mil, trezentos e cinquenta e 
três metros quadrados e trinta e um centímetros), com os seguintes limites, dimensões e área: ao NORTE: com três 
segmentos, medindo 20,30m com o Sr Luandson Bezerra Alves; medindo 33,60m com  Sr  Luandson Bezerra Alves e 
medindo 5,70m com o Sr José Nunes da Silva; ao SUL: com Quatro segmentos, medindo 5,60m com o Sr José Nunes 
da Silva; medindo 27,00m com Sr Marcelo de Oliveira Costa; medindo 10,00m com Marcelo de Oliveira Costa e 
medindo 19,20m com Marcelo de Oliveira Costa; ao LESTE: com Quatro segmentos, medindo 8,40m com o Sr 
Luandson Bezerra Alves; medindo 18,80m com Av. Enock Garcia; medindo 23,00m com Marcelo de Oliveira Costa e 
medindo 12,60m com Marcelo de Oliveira Costa; e ao OESTE: com três segmentos, medindo 9,50m com o Sr José 
Nunes da Silva; medindo 23,00m com Sr José Nunes da Silva; medindo 31,00m com José Nunes da Silva; inscrição 
municipal sob nº 1.0005.820.08.1977.0000.2 e sequencial nº 1.008035.0, com valor venal para o presente exercício de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 1 (E=240029.0000 N=9350629.0000), deste 
confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com distância de 20,30m chega1se ao vértice 2 (E=240014.7330 
N=9350614.5590), deste confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com distância de 8,40m chega-se ao 
vértice 3 (V3 E=240008.7574 N=9350620.4626), deste confrontando-se com LUANDSON BEZERRA ALVES, com 
distância de 33,60m chega-se ao vértice 4 (E=239985.1430 N=9350596.5603), deste confrontando-se com JOSE 
NUNES DA SILVA, com distância de 9,50m chega-se ao vértice 5 (V5 E=239991.6494 N=9350589.6380) deste 
confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 5,70m chega-se ao vértice 6 (V6 E=239995.8027 
N=9350593.5418), deste confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 23,00m chega-se ao vértice 
7 (V7 E=240011.5548 N=9350576.7826), deste confrontando-se com JOSE NUNES DA SILVA, com distância de 
5,60m chega-se ao vértice 8 (V8 E=240007.4743 N=9350572.9473) , deste confrontando-se com JOSE NUNES DA 
SILVA, com distância de 31,00m chega-se ao vértice 9 (V9 E=240028.6790 N=9350550.3288), deste confrontando-se 
com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 27,00m chega-se ao vértice 10 (V10 E=240047.1770 
N=9350569.9950), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 12,60m chega-se 
ao vértice 11 (V11 E=240038.2136 N=9350578.8503), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, 
com distância de 10,00m chega-se DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 23,00m chega-se ao vértice 13 (V13 
E=240028.8800 N=9350602.1287), deste confrontando-se com MARCELO DE OLIVEIRA COSTA, com distância de 
19,20m chega-se ao vértice 14 (V14 E=240042.3739 N=9350615.7872), deste confrontando-se com AV. Dr. ENOCK 
GARCIA, com distância de 18,80m chega-se ao vértice 1 (V1 E=240029.0000 N=9350629.0000), ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33° WGr, tendo como o 
Datum o SIRGAS2000..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.  
 

Macaiba/RN, 11 de Maio de 2022. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 

 
2x13,5 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW10 (7-SBO-11-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW28 (7-SBO-12-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW14 (7-SBO-13-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW08 (7-SBO-14-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW32 (7-SBO-15-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW35 (7-SBO-16-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW19 (7-SBO-17-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW17 (7-SBO-18-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW21 (7-SBO-19-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

 Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de códigos: SBODW06 (8-SBO-20-RN). Campo de Sabiá Bico 
de Osso, Zona Rural, Município de Assú. 

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: 
 Licença de Operação Nº 2021-170106/TEC/LO-0293 com validade 10/05/2025 para 01 (um) poço petrolífero de 

código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 4-OTC-0004D-RN: 9.401.256,93 mN; 
629.062,39 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) JAN (9.401.289,00 mN; 629.038,00 
mE). Polo RQF, Campo de Produção de Oiticica (OTC), Município de Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161053/TEC/RLO-0440 com validade 11/05/2025 para 01 (um) poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-BE-0026-RN: 
9.393.668,70 mN; 650.906,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora satélite (ECS) BE (9.393.759,29 
mN; 649.432,17 mE). Polo RQF, Campo de Produção de Boa Esperança, Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152925/TEC/RLO-0925 com validade 12/05/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensão: 7-BAL-0075-RN: 9.406.183,20 mN; 651.288,50 mE, com 690,76 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BAL-A (9.405.935,13 mN; 651.790,92 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154874/TEC/RLO-1119 com validade 12/05/2022 para 02 (duas) 
linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000, e extensão: 7-JD-0009-RN: 9.397.635,37 mN; 711.691,27 mE, com 36,32 metros. Com produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) presente na locação do poço 1-JD-0002-RN (9.397.657,00 mN; 
711.717,00 mE); 7-JD-0010-RN: 9.398.026,89 mN; 710.311,65 mE, com 477,78 metros. Com produção escoada 
para a Estação Coletora Satélite (ECS) JD (9.397.691,36 mN; 710.517,22 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de 
Janduí (JD), Município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161076/TEC/RLO-0451 com validade 01 (uma) linha de surgência do 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 1-
LBJ-0001-RN: 9.383.227,00 mN; 678.390,00 mE, com 4.879,95 metros, e produção escoada para a Estação 
Coletora Satélite (ECS) JZ (9.384.479,00 mN; 680.465,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Leste de Baixa do 
Juazeiro (LBJ), Município de Upanema/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

  
PEDRO VIEIRA DE MEDEIROS, CNPJ n° 02.282.944/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença 
Simplificada - RLS para o armazenamento e Revenda de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 
(1560 kg), localizada na Rodovia BR 226, nº371, Alto da Candelária, Município de São Vicente. CEP 
59340-000. 

PEDRO VIEIRA DE MEDEIROS 
Empresário 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
POSTO SAO FRANCISCO 2 LTDA, CNPJ: 42.345.123/0001-04, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação-LI, com validade: 26/01/2025, para viabilidade ambiental para uma área destinada a Posto de 
Revenda de Combustível, com capacidade de 60m3, localizado Rod. RN064, distrito de Umari, Ielmo 
Marinho/RN. 

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA 
PROPRIETÁRIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
POUSADA ILHA DO VENTO LTDA, 15.169.325/0001-70, 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 09/05/2024, em favor do empreendimento destinado Pousada, 
localizado na Avenida dos Arrecifes, n° 70, Centro, Município de São Miguel do Gostoso/RN. 
 

UMBERTO MONTALTO 
Empreendedor 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 030/2022
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 030/2022 - Processo Administrativo nº 1771/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na concessão de LICENÇA DO USO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA — atenção básica para os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), incluindo a licença de software, 
instalação, manutenção e suporte técnico para atender as necessidades dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) do Município de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja 
sessão inicial está marcada para o DIA 31 DE MAIO DE 2022, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA 
MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 16 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

 
PEDIDO LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO 

 
RIVER PARK LTDA, CNPJ: 12.746.293/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Regularização 
de Operação - LRO, para empreendimento com estrutura de lazer e recreação, em uma área total de 1,2ha, 
localizado no Loc Vale do Pium, S/N, zona rural, Nísia Floresta/RN. 
 

GILSON SOARES DE QUEIROGA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Santa Maria/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES 
LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN. A sessão pública de 
recebimentos e abertura dos envelopes será às 10h00min do dia 01 de junho de 2022. O 
E d i t a l  e  s e u s  a n e x o s  p o d e r ã o  s e r  o b t i d o s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacoes@santamaria.rn.gov.br, bem como poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da 
Prefeitura, localizada na Av. Presidente Juscelino nº 461, 1º Andar, Centro, nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Santa Maria/RN, 16 de maio de 2022.
JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA

Presidente da CPL

Turquia diz que 
votará contra 
a entrada de 
Finlândia e 
Suécia na Otan

O presidente da Turquia, 
Tayyip Erdogan, disse 
nesta segunda-feira 16 

que as delegações sueca e fin-
landesa não devem se incomo-
dar em vir a Ancara para conven-
cê-lo a aprovar sua oferta à Otan.

Em uma entrevista coletiva, 
Erdogan disse que a Turquia não 
aprovaria suas propostas para 
ingressar na Otan, chamando a 
Suécia de “incubadora” para or-
ganizações terroristas e acres-
centando que eles têm terroris-
tas em seu parlamento.

“Eles estão vindo para a Tur-
quia na segunda-feira. Eles es-
tão vindo para nos convencer? 
Desculpa, mas eles não deve-
riam nem se esforçar”, disse Er-
dogan, sobre a visita planejada.

Ancara diz que a Suécia e a 
Finlândia abrigam pessoas que 
dizem estar ligadas a grupos 
que considera terroristas, como 
o grupo militante do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK) e seguidores de Fethullah 
Gulen, a quem o governo turco 
acusa de orquestrar a tentativa 
de golpe de 2016.

Os países nórdicos fizeram 
movimentos decisivos em di-
reção à aliança militar liderada 
pelos Estados Unidos nos últi-
mos dias.

No domingo 15, o governo 
finlandês confirmou que o país 
se candidataria a aderir à Otan, 
abandonando décadas de neu-
tralidade militar após a invasão 
russa à Ucrânia. O presidente 
Sauli Niinistö e a primeira-mi-
nistra Sanna Marin fizeram o 
anúncio juntos.

“Esperamos que o parlamen-
to confirme a decisão de solicitar 
a adesão à Otan”, disse Marin.

A Suécia anunciou nesta se-
gunda 16 que pedirá formal-
mente para entrar no bloco mi-
litar. “Há uma ampla maioria 
no parlamento sueco para ade-
rir à Otan”, disse a primeira-mi-
nistra Magdalena Andersson 
após um debate sobre política 
de segurança no parlamento.

Andersson declarou que, 
apesar da decisão, não existe 
“nenhuma ameaça militar di-
reta contra a Suécia neste mo-
mento.”

O presidente Vladimir Putin 
alertou o Ocidente nesta segun-
da 16 que a Rússia responderá se 
a Otan reforçar a infraestrutura 
militar da Suécia e da Finlândia, 
citando a expansão pós-soviética 
da aliança em direção ao leste.

“Os problemas estão sendo 
criados sem motivo nenhum. 
Vamos reagir de acordo”, disse 
Putin
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As festividades religiosas da capital potiguar 
receberão incentivo público municipal no 
valor de R$ 1 milhão, por meio da seleção 

pública 05/2022, que está com inscrições aber-
tas até o dia 10 de junho. Os regulamentos e ane-
xos estão no www.blogdafuncarte.com.br, onde 
podem ser feitas as inscrições de forma online.A 
Prefeitura do Natal vai apoiar e promover as ma-
nifestações culturais e/ou artísticas das religiões 
cristã, afro-brasileira, budista, espírita, hinduísta, 
judaica, muçulmana, entre outras expressões re-
ligiosas legais que compõem a diversidade cultu-

ral brasileira.  
De acordo com o Plano Municipal de Cultu-

ra, entende-se por expressões culturais religio-
sas, para fins da seleção pública vigente, práticas 
e hábitos culturais de grupos, indivíduos ou co-
munidades, evidenciadas por meio de festivida-
des e atrações de cunho artístico e cultural que 
tenham como temática a exaltação a mitos, refe-
rências divinas ou que estejam expressas na di-
versidade religiosa brasileira e que não firam as 
normas legais da Constituição. 

(Editado por Eliade Pimentel). 

MEMÓRIA AFETIVA

A Prefeitura do Natal, atra-
vés da Secretaria de Cul-
tura (Secult-Funcarte), 

está com inscrições abertas até 
o dia 20 de maio para seleções 
públicas voltadas aos Festejos 
Juninos de Natal 2022. O total 
do investimento nos dois editais 
é de R$ 517 mil e atende arraiás 
de rua e quadrilhas juninas. As 
inscrições podem ser realiza-
das de forma online através do 
www.blogdafuncarte.com.br, 
onde constam todos os regula-
mentos, anexos e documentos 
necessários. 

A Seleção Pública nº 
007/2022, publicada na edição 
do dia 13 de maio, do Diário Ofi-
cial do Município (DOM), regu-
lamenta o processo de inscrição 
e seleção para apoio e premia-
ção de Quadrilhas Juninas pa-
ra participação no XXXI Festival 
de Quadrilhas Juninas da Cida-
de do Natal e Região Metropoli-
tana, que ocorrerá de 22 a 26 de 
junho, na área externa da Arena 
das Dunas. O edital vai apoiar fi-
nanceiramente até 18 (dezoito) 

O total do 
investimento nos 

dois editais é de R$ 
517 mil e o prazo das 
inscrições segue até o 

dia 20 de maio

Quadrilhas Juninas, sendo seis 
Quadrilhas do Município de Na-
tal, outras dez da região metro-
politana,uma Quadrilha Junina 
Infantil e uma Cômica do muni-
cípio de Natal.

Além das quadrilhas, o edital 
premia financeiramente Rainhas 
(2), Casais de Noivos (2)e Marca-
dores (2), e também prevê a con-
tratação dos membros para cons-
tituir a Comissão Julgadora e um 
Locutor para narração das apre-
sentações dos Grupos o Festival. 
“O Festival de Quadrilhas Juninas 

é uma tradição que já tem mais 
de três décadas. Atende o seg-
mento e brinda o público com 
uma excelente programação de 
apresentações, no pátio da Are-
na das Dunas”, declarou o Secre-
tário de Cultura de Natal, Dácio 
Galvão.

Durante os Festejos Juninos 
de Natal, o público contará com   
estrutura de de palço, praça de 
alimentação, festival de quadri-
lhas além de diversos shows mu-
sicais. A equipe da Secult-Fun-
carte estará diariamente, das 9h 

às 14h, para tirar dúvidas dos 
proponentes interessados nas se-
leções publicadas hoje. 

ARRAIÁS DE RUA . Na mes-
ma edição do DOM, foi publica-
da a seleção pública voltada para 
apoiar 40 Arraiás de rua em Natal. 
Cada selecionado irá receber R$ 5 
mil de apoio financeiro para po-
der realizar os festejos na rua do 
seu bairro. Os arraiás seleciona-
dos deverão acontecer no perío-
do de 15 de junho até 30 de julho 
de 2022.

O coordenador da Liga de 
Quadrilhas do RN, Alex Melo, elo-
giou os editais publicados pela 
Funcarte e a forma como foram 
consolidados. “Hoje a cidade de 
Natal pode ser comparada às ca-
pitais com tradição nas festas ju-
ninas no que diz respeito aos in-
centivos a quadrilhas juninas, 
como Fortaleza e João Pessoa. 
Sendo assim, estamos diante do 
melhor edital já visto na Cidade 
de Natal, construído pelo movi-
mento junino da cidade”, argu-
mentou.

Prefeitura do Natal lança seleções 
para quadrilhas e arraiás de rua

Os festejos juninos de Natal serão realizados de 22 a 26 de junho, na área externa da Arena das Dunas., com apresentações das quadrilhas selecionadas 

JOSÉ ALDENIR
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ra, entende-se por expressões culturais religio-
sas, para fins da seleção pública vigente, práticas 
e hábitos culturais de grupos, indivíduos ou co-
munidades, evidenciadas por meio de festivida-
des e atrações de cunho artístico e cultural que 
tenham como temática a exaltação a mitos, refe-
rências divinas ou que estejam expressas na di-
versidade religiosa brasileira e que não firam as 
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(Editado por Eliade Pimentel). 
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A Prefeitura do Natal, atra-
vés da Secretaria de Cul-
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está com inscrições abertas até 
o dia 20 de maio para seleções 
públicas voltadas aos Festejos 
Juninos de Natal 2022. O total 
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é de R$ 517 mil e atende arraiás 
de rua e quadrilhas juninas. As 
inscrições podem ser realiza-
das de forma online através do 
www.blogdafuncarte.com.br, 
onde constam todos os regula-
mentos, anexos e documentos 
necessários. 

A Seleção Pública nº 
007/2022, publicada na edição 
do dia 13 de maio, do Diário Ofi-
cial do Município (DOM), regu-
lamenta o processo de inscrição 
e seleção para apoio e premia-
ção de Quadrilhas Juninas pa-
ra participação no XXXI Festival 
de Quadrilhas Juninas da Cida-
de do Natal e Região Metropoli-
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Quadrilhas do Município de Na-
tal, outras dez da região metro-
politana,uma Quadrilha Junina 
Infantil e uma Cômica do muni-
cípio de Natal.

Além das quadrilhas, o edital 
premia financeiramente Rainhas 
(2), Casais de Noivos (2)e Marca-
dores (2), e também prevê a con-
tratação dos membros para cons-
tituir a Comissão Julgadora e um 
Locutor para narração das apre-
sentações dos Grupos o Festival. 
“O Festival de Quadrilhas Juninas 

é uma tradição que já tem mais 
de três décadas. Atende o seg-
mento e brinda o público com 
uma excelente programação de 
apresentações, no pátio da Are-
na das Dunas”, declarou o Secre-
tário de Cultura de Natal, Dácio 
Galvão.

Durante os Festejos Juninos 
de Natal, o público contará com   
estrutura de de palço, praça de 
alimentação, festival de quadri-
lhas além de diversos shows mu-
sicais. A equipe da Secult-Fun-
carte estará diariamente, das 9h 

às 14h, para tirar dúvidas dos 
proponentes interessados nas se-
leções publicadas hoje. 

ARRAIÁS DE RUA . Na mes-
ma edição do DOM, foi publica-
da a seleção pública voltada para 
apoiar 40 Arraiás de rua em Natal. 
Cada selecionado irá receber R$ 5 
mil de apoio financeiro para po-
der realizar os festejos na rua do 
seu bairro. Os arraiás seleciona-
dos deverão acontecer no perío-
do de 15 de junho até 30 de julho 
de 2022.

O coordenador da Liga de 
Quadrilhas do RN, Alex Melo, elo-
giou os editais publicados pela 
Funcarte e a forma como foram 
consolidados. “Hoje a cidade de 
Natal pode ser comparada às ca-
pitais com tradição nas festas ju-
ninas no que diz respeito aos in-
centivos a quadrilhas juninas, 
como Fortaleza e João Pessoa. 
Sendo assim, estamos diante do 
melhor edital já visto na Cidade 
de Natal, construído pelo movi-
mento junino da cidade”, argu-
mentou.

Prefeitura do Natal lança seleções 
para quadrilhas e arraiás de rua

Os festejos juninos de Natal serão realizados de 22 a 26 de junho, na área externa da Arena das Dunas., com apresentações das quadrilhas selecionadas 

JOSÉ ALDENIR
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: Sra. JANETE APARECIDA DE ALCÂNTARA, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF n° 167.572.638-82, 
portadora do RG n° 22.922.612-7 – SSP/SP, residente e domiciliada na Rua do Barreiro, n° 38, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Arara, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 778,01m² 
(setecentos e setenta e oito metros e um decímetro quadrado), imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.014.03.0582.0000.0 e sequencial n° 1.006646.2. Com os seguintes limites e 
confrontações: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 24,25m, com a empresa Narnia Consultoria LTDA;  Ao Leste, do ponto 
P2 ao P3 com 38,13m, com o Condomínio Residencial Manga; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 9,04m, do ponto P4 ao P5 
com 10,92m e do ponto P5 ao P6 com 5,55m, com a Rua Arara, totalizando com o limite Sul com 25,51m; Ao Oeste, do 
ponto P6 ao P7 com 20,19m e do ponto P7 ao P1 com 5,19m com a Rua Arara, totalizando com um limite Oeste 25,38m.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 170.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 
nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: Sr. KAIO ALVES PAIVA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF n° 010.074.034-03, portador da 
cédula de Identidade n° 1744221 – SSP/RN, residente e domiciliado na Av. Deputado Márcio Marinho, 5860, bl. 01, apto. 
07, Pirangi do Norte, Parnamirim/RN, e, o Sr. ESDRAS DANTAS DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portador da 
cédula de Identidade n° 198.242 – SSP/DF, portador do CPF/MF n° 068.102.841-68, residente e domiciliado na SHIS, ql. 
06, CJ. 06, LT 13, Lago Sul, Brasilia/DF, CEP: 71.620-065, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de 
Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 4.000,00m²(quatro mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.038.04.1006.0000.2 e sequencial número 1.010079.2, CEP: 59.178-000.  C 
O N F R O N T A Ç Õ E S -  Ao norte, com o Sr. José Daniel Aran Fernandez, o Sr. José Angel Vilar Pons, ao Leste, com a 
Rua dos Gafanhotos, ao Oeste, com o Sr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, o Sr. Leandro Policarpo Matos Silva, ao 
Sul, com o Sr. Ricardo Cristian Uribe Lewy, a Sra. Lorena Del Pilar Vidal Rojas, o Sr. Dario Sancho Diez, o Sr. Pablo 
Sebastian Rios. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 174.930,76. Os requerentes alegam 
o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o 
Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Renata Lemes Roder, o Sr. Pablo Sebastian Rios, o Sr. Dario 
Sancho Diez, o Sr. Ricardo Cristian Uribe Lewy, a Sra. Lorena Del Pilar Vidal Rojas, o Sr. Anderson Amador Silva, o 
Sr. José Angel Vilar Pons, o Sr. José Daniel Aran Fernandez, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a empresa NARNIA HOSPEDAGEM E LAZER ESPORTIVO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.582.268/0001-47, com sede na Rua Peixoto Gomide, 445, Conj. 24, Jardim Paulista, São 
Paulo/SP, CEP: 01.409-001, representada por seu sócio administrador, o Sr. Audun Gulbrandsen, norueguês, solteiro, 
técnico em aviação, portador do RNE n° F295965J, CPF/MF sob o n° 715.586.421-88, residente e domiciliado na Rua da 
Arara, 105, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de 
Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Arara, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 804,72m² (oitocentos e quatro metros e setenta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.014.03.0541.0000.1, e sequencial n° 1.005493.6. CEP: 
59.178-000. seguintes limites e confrontações: Ao NORTE: Confrontando com JANETE APARECIDA DE ALCÂNTRA, 
CONDOMÍNIO MANGA RESIDENCE medindo 47.91m; AO SUL:  onfrontando com PURA VIDA ARRIBA HOSPEDAGEM 
LTDA medindo 46.22 m; AO LESTE: Confrontando com RUA DA ARARA medindo 17.38m;  AO OESTE: Confrontando 
com RUA DAS GRAÚNAS medindo 17.82 m; AMARRAÇÃO: Distando 120.64m da RUA DAS GRAÚNAS com a RUA DA 
ARARA.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 1.450.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o 
Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a empresa Pura Vida Arriba Hospedagem Ltda, o Cond. Manga 
Residence, a Sra. Janete Aparecida de Alcantra, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 12.04.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação – RLO, em favor das Linhas de Surgencia dos Poços 1-PTX-8-RN e 1-PTX-11-RN. Localizados no 
Campo COLIBRI e CARDEAL, zona rural dos municípios de Gov. Dix-sept Rosado e Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 

 
A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.823.335/0001-35, torna público que recebeu do IDEMA a 
RLO Nº 2022-176293/TEC/RLO-0054, com prazo de validade até 17/08/2028, para o Transporte de Resíduos 
Não Perigosos, localizada Rua Senador Dinarte Mariz, 14, Vale do Sol, Parnamirim/RN. 
 

Bruno Victor Amaral de Oliveira - Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CERAMICA MONTREAL LAGOA DE VELHOS LTDA, CNPJ: 42.727.822/0001-19, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para a atividade de Fabricação de artefatos cerâmicos, localizada no Fazenda Lagoa de 
Velhos, s/n, Zona Rural, Lagoa dos Velhos/RN. CEP 59.430-000. 
 

JOSIVALDO AMARO DE LIMA 
EMPRESÁRIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
Nº 2022-175864/TEC/LS-0047, com prazo de validade até 12/05/2028, em favor do empreendimento: extração 
mineral de areia em uma área de 13.67 hectares (no leito do rio Jati) e volume total de extração de 1.500 
m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 180.435,00 m 
E; 9.287.480,00 m N, localizada n Sítio Sossego/Fazenda Santa Rita, Zona Rural, município de Japi/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
M DE F MARTINS DOS SANTOS, CNPJ: 17.237.274/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS, para uma atividade 
de um sistema de tratamento de efluentes líquidos sanitários, localizada na Rua Professor Raimundo Nonato 
da Silva, 174, Centro, CEP: 59.700-000 no município de Apodi - RN. 
 

M de F Martins dos Santos - Diretora 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 
A N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA, CNPJ nº 26.289.432/0001-58, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA O 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente às Autorizações de Supressão Vegetal, a 
seguir: 
- 2024.8.2022.62510, com prazo de validade até 05/04/2023, em favor do empreendimento UFV ESCADILHA, 
localizada na Faz. Escadilha, Zona Rural, Parazinho/RN. 
- 2024.8.2022.62512, com prazo de validade até 13/04/2023, em favor do empreendimento UFV NOVA 
ESPERANÇA I, II E III, localizada na Faz. Nova Esperança, Zona Rural, Parazinho/RN. 
- 2024.8.2022.62513, com prazo de validade até 13/05/2023, em favor do empreendimento UFV PANORAMA I 
e II, localizada na Faz. Panorama, Zona Rural, Ceará Mirim/RN. 
 

N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA 
Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 13.500.572/0006-96, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Comércio de Produtos 
Agroquímicos (90m²), localizada na Rua Genésio Xavier Rebouças, 183, Planalto Treze de Maio, Mossoró 
- RN. 

CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
Representante Legal 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: Sra. SÔNIA MARIA BENEVIDES DA SILVA, brasileira, solteira, funcionária pública federal, inscrita no 
CPF/MF n° 466.366.844-53, portadora do RG n° 356.483 – SSP-RN, residente e domiciliada na Rua Almeida Castro, n° 
1289, Casa A, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-060, que vem através de seu advogado, Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
3.389,02m² (três mil, trezentos e oitenta e nove metros e dois decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme 
descrição abaixo: NORTE: 53,63m. Com Rua dos Concris; SUL: 1,19m e 48,04m. Com Manoel Moreira Freire;LESTE: 
6,00m, 3,92m, 9,84m e 35,22m. Com Rua dos Concris; OESTE: 76,94m. Com Sara Correia Nieves Machado e Josane 
Regina de Lima.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 210.000,00. As requerentes 
alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Manoel Moreira Freire, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.05.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Amigos, parentes 
e autoridades 
vão à missa de
7º dia do prefeito 
de São Gonçalo

Familiares, amigos e auto-
ridades participaram nesta se-
gunda-feira 16 da missa de 7º 
dia em memória do prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Pau-
lo Emídio de Medeiros, mor-
to aos 59 anos vítima de cân-
cer.A celebração foi realizada 
na Igreja Matriz de São Gonçalo 
do Amarante, na Grande Natal. 
Paulinho, como era carinho-
samente chamado, faleceu no 
último dia 9 de maio de um lin-
foma não Hodgkin (LNH) – um 
tipo de câncer do sistema linfá-
tico. Ele estava internado desde 
20 de abril na Policlínica do Ale-
crim, em Natal.

A governadora Fátima Be-
zerra (PT) estava na missa e 
prestou condolências à família 
de Paulinho, se dirigindo em 
especial à viúva do ex-prefeito, 
Terezinha Maia, às filhas Emí-
lia Caroline e Natália Candice, e 
às irmãs Da Guia e Sebastiana, 
bem como aos amigos e à po-
pulação do município presen-
tes à missa, presidida pelo pá-
roco da cidade, padre Valberto 
Messias, e celebrada também 
pelos padres André Martins, Al-
do Pimentel e Gilmar de Castro.

“Trago meu abraço afetuoso 
aos familiares e amigos de Pau-
linho. Sua dedicação em cada 
compromisso sempre será lem-
brada por todos e todas que o 
conheciam”, declarou a gover-
nadora.

O atual prefeito, Eraldo Pai-
va (PT), no cargo desde feverei-
ro - quando Paulo Emídio se li-
cenciou para realizar tratamen-
to de saúde - destacou o legado 
de Paulinho e se comprometeu 
em dar continuidade às ações 
que estão em andamento no 
município. “Buscaremos inspi-
ração no trabalho, no compro-
metimento, nas ações. Estará 
presente, hoje e sempre”, disse .

A Câmara Municipal, repre-
sentada pela presidente Valda 
Siqueira e mais 12 vereadores 
presentes, prestou uma home-
nagem com a leitura de uma 
moção de pesar pelo faleci-
mento do prefeito.

A viúva, Terezinha Maia, 
agradeceu a celebração e a soli-
dariedade da população, espe-
cialmente aos que chegaram a 
doar sangue para ajudar no tra-
tamento. “Ele nasceu e veio pre-
parado para a vida. Tinha uma 
alma elevada, lotada de nobre-
za. Isso lhe define.”

Também estiveram presen-
tes a senadora Zenaide Maia 
(Pros), o deputado federal Be-
nes Leocádio (União Brasil) e 
outras autoridades. 
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Consórcio de caminhões cresce 94% em um ano
Levantamento

O transporte de cargas é es-
sencial para garantir que 
produtos cheguem a to-

do país e que cargas alcancem as 
exportações também. Predomi-
nante no Brasil, o transporte por 
rodovias representa 60% do siste-
ma logístico nacional. Os outros 
40% se dividem entre ferroviário, 
hidroviário e aéreo, segundo o 
Plano Nacional de Logística.

Mesmo com a pandemia, o 
transporte de insumos ou maté-
rias primas e o de safras ou pro-
dutos acabados permitiram a 
manutenção do abastecimento 
da indústria, comércio varejista, 
supermercados, vendas on-line 
e centros de distribuição. Base-
ada em dados fornecidos pelas 
administradoras de consórcios 
que atuam no setor de veículos 
pesados, a assessoria econômi-
ca da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios 

(ABAC) realizou pesquisa para 
avaliar o desempenho do meca-
nismo nesse segmento, durante a 
pandemia.

O levantamento focou nos ca-
minhões, considerando princi-
palmente a intermodalidade e a 
integração das categorias: dos ex-
trapesados, que fazem os longos 
percursos e rodam pelas estra-
das, aos leves, que têm acesso às 
áreas urbanas. Houve equilíbrio 
entre a participação de pessoas 
físicas e jurídicas nos grupos. 

Em março, as pessoas jurí-
dicas representavam 52,4% dos 
consorciados, enquanto os autô-
nomos atingiram 47,3%, e outros 
como as cooperativas, chegaram 
a 0,3%. Em todas, a opção pela 
modalidade tem foco no planeja-
mento para troca e renovação de 
veículos ou ampliação de frotas.

A análise revelou que, de mar-
ço do ano passado até março des-

te ano, as adesões aos consórcios 
cresceram. Neste mês de 2021 so-
mavam 7,9 mil novas cotas, no 
mesmo período de 2022 chega-
ram a 15,3 mil, registrando avan-
ço de 94%.

Os picos de vendas ocorreram 
em maio (15,5 mil) e setembro do 
ano passado (15 mil). Em março 
deste ano, alcançaram 15,3 mil. 
Ao aderirem ao mecanismo, em-
presas de transportes e autôno-
mos optaram por créditos varian-
do de R$ 120 mil a R$ 990 mil. A 
média foi próxima aos R$ 390 mil.

Entre as categorias mais reti-
radas, por ocasião da contempla-
ção, estiveram os caminhões le-
ves, com 23,0%; os médios, com 
24,7%; os pesados, com 37,6%; e 
os extrapesados, com 14,7%. O le-
vantamento apontou ainda que o 
maior volume de consorciados  
contemplados (65%) optou pe-
la renovação da frota. A maioria, 

(72,0%) decidiu pelos caminhões 
seminovos e 28,0% pelos novos.

Segundo Paulo Roberto Ros-
si, presidente executivo da ABAC, 
“os resultados do levantamen-
to apontam a potencialidade do 
mercado, visto que muitos veícu-
los, negociados no ano passado, 
ainda serão entregues este ano”. 
Paralelamente, a Anfavea Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, ao pro-
jetar a comercialização de 140 mil 
unidades, prevê crescimento de 
9,0% para 2022.

Em março deste ano, o balan-
ço dos consórcios de veículos pe-
sados chegou a 487,5 mil partici-
pantes, dos quais dois terços  têm 
como objetivo básico a aquisição. 
O outro terço de consorciados vi-
sa a compra de máquinas e im-
plementos agrícolas.

Ao considerar a capacidade 
dos veículos e sua movimenta-

ção, observou-se que 56% se des-
tinam a entregas no varejo; 15% 
ao agronegócio; 2,5% à carga lí-
quida, como combustíveis, gás, 
sucos; 2,5% à carga seca como 
madeira, eletroeletrônicos, cons-
trução; e 24,0% a outros tipos.

As expectativas para 2022 se-
guem apoiadas especialmente 
no agronegócio, onde as safras 
continuam em alta, apesar das 
dificuldades enfrentadas com se-
cas e chuvas desproporcionais 
entre as regiões do país; com as 
oscilações do dólar, quando da 
aquisição de insumos; e com as 
exportações, em razão da influ-
ência da globalização da guerra 
no leste europeu. “Isto sem falar 
da inflação crescente; taxa de ju-
ros ascendente, pequena reação 
nos empregos mesmo com ren-
da menor, além de despesas com 
energia, combustíveis etc.”, com-
plementa Rossi. 

Audi Q3 Sportback chega 
ao Brasil em duas versões

Modelo virá importado 
da Hungria. Fabricação 

nacional começa até 
o mês de julho no 

Paraná. Performance 
custará R$ 315.900, 

topo de linha 
Performance Black 

alcança  R$ 339.990

 Q3 Prestige R$ 273.990
 Q3 Performance R$ 290.990
 Q3 Performance Black R$ 315.990
 Q3 Sportback Performance R$ 315.900
 Q3 Sportback Performance Black R$ 339.990

Preços e versões do Audi Q3

A Audi anunciou nesta se-
mana a chegada do no-
vo Q3 Sportback ao Brasil, 

com visual cupê e preços a partir 
de R$ 315.900. As primeiras uni-
dades que chegam ao mercado 
nacional virão serão produzidas 
em Györ, Hungria. Mas a expec-
tativa da Audio é de que a partir 
de julho o modelo seja fabricado 
no Brasil na unidade da Volkswa-
gen em São José dos Pinhais (PR). 

O SUV será posicionado de 
forma a ocupar o topo da gama 
do Q3 no Brasil em duas versões: 
Performance (R$ 315.900) e Per-
formance Black (R$ 339.990). O 
resto da gama é composto pelos 
modelos Prestige (R$ 273.990), 
Performance (R$ 290.990) e Per-
formance Black (R$ 315.990), es-
tes sem a carroceria cupê.

A mecânica é a mesma para 
toda a linha: 2.0 TFSI movido a 
gasolina de 231 cv de potência e 
35,5 kgfm de torque, com câmbio 

automatizado de seis marchas e 
tração integral. O propulsor, ali-
ás, já é conhecido: o mesmo que 
equipa o Volkswagen Jetta GLI 
vendido no Brasil. Dados da Au-
di indicam que o modelo acelera 
de 0 a 100 km/h em 7 segundos, 
desempenho igual ao Q3 de car-
roceria normal. A velocidade má-
xima é de 240 km/h. 

O antigo motor 1.4 TFSI que 
integrava a linha do Q3 importa-
do da Hungria deixou de ser ofe-
recido no Brasil por determina-
ções do Proconve L7.

De série, o Q3 oferece câme-
ra de ré, assistente de partida em 
rampa, piloto automático com 

controle de velocidade e faróis full 
LED. Dentro da cabine, a central 
multimídia MMI de 8,8 polegadas 
é compatível com Android Auto 
e Apple CarPlay. Há ainda quatro 
saídas USB, sendo duas na frente 
e duas para os passageiros de trás.

A partir da versão intermedi-
ária Performance, o SUV inclui 
ar-condicionado digital de duas 
zonas, painel de instrumentos di-
gital de 10,25”, pacote de ilumina-
ção ambiente, partida por botão, 
porta-malas com abertura e fe-
chamento elétrico e sistema Ke-
yless Entry, que permite que as 
portas destravem com a aproxi-
mação da chave.

Por fim, a configuração de to-
po Performance Black traz acaba-
mento de microfibra em todos os 
bancos. Nas duas carrocerias, essa 
versão é equipada com rodas de 
liga leve de 19” e teto solar pano-
râmico. Veja os preços abaixo: 

Audi Q3 Sportback chega 
ao Brasil em duas versões. 
Modelo será produzido na 
unidade da VW em São José 
dos Pinhais

DIVULGAÇÃO / AUDI
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Consórcio de caminhões cresce 94% em um ano
Levantamento

O transporte de cargas é es-
sencial para garantir que 
produtos cheguem a to-

do país e que cargas alcancem as 
exportações também. Predomi-
nante no Brasil, o transporte por 
rodovias representa 60% do siste-
ma logístico nacional. Os outros 
40% se dividem entre ferroviário, 
hidroviário e aéreo, segundo o 
Plano Nacional de Logística.

Mesmo com a pandemia, o 
transporte de insumos ou maté-
rias primas e o de safras ou pro-
dutos acabados permitiram a 
manutenção do abastecimento 
da indústria, comércio varejista, 
supermercados, vendas on-line 
e centros de distribuição. Base-
ada em dados fornecidos pelas 
administradoras de consórcios 
que atuam no setor de veículos 
pesados, a assessoria econômi-
ca da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios 

(ABAC) realizou pesquisa para 
avaliar o desempenho do meca-
nismo nesse segmento, durante a 
pandemia.

O levantamento focou nos ca-
minhões, considerando princi-
palmente a intermodalidade e a 
integração das categorias: dos ex-
trapesados, que fazem os longos 
percursos e rodam pelas estra-
das, aos leves, que têm acesso às 
áreas urbanas. Houve equilíbrio 
entre a participação de pessoas 
físicas e jurídicas nos grupos. 

Em março, as pessoas jurí-
dicas representavam 52,4% dos 
consorciados, enquanto os autô-
nomos atingiram 47,3%, e outros 
como as cooperativas, chegaram 
a 0,3%. Em todas, a opção pela 
modalidade tem foco no planeja-
mento para troca e renovação de 
veículos ou ampliação de frotas.

A análise revelou que, de mar-
ço do ano passado até março des-

te ano, as adesões aos consórcios 
cresceram. Neste mês de 2021 so-
mavam 7,9 mil novas cotas, no 
mesmo período de 2022 chega-
ram a 15,3 mil, registrando avan-
ço de 94%.

Os picos de vendas ocorreram 
em maio (15,5 mil) e setembro do 
ano passado (15 mil). Em março 
deste ano, alcançaram 15,3 mil. 
Ao aderirem ao mecanismo, em-
presas de transportes e autôno-
mos optaram por créditos varian-
do de R$ 120 mil a R$ 990 mil. A 
média foi próxima aos R$ 390 mil.

Entre as categorias mais reti-
radas, por ocasião da contempla-
ção, estiveram os caminhões le-
ves, com 23,0%; os médios, com 
24,7%; os pesados, com 37,6%; e 
os extrapesados, com 14,7%. O le-
vantamento apontou ainda que o 
maior volume de consorciados  
contemplados (65%) optou pe-
la renovação da frota. A maioria, 

(72,0%) decidiu pelos caminhões 
seminovos e 28,0% pelos novos.

Segundo Paulo Roberto Ros-
si, presidente executivo da ABAC, 
“os resultados do levantamen-
to apontam a potencialidade do 
mercado, visto que muitos veícu-
los, negociados no ano passado, 
ainda serão entregues este ano”. 
Paralelamente, a Anfavea Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, ao pro-
jetar a comercialização de 140 mil 
unidades, prevê crescimento de 
9,0% para 2022.

Em março deste ano, o balan-
ço dos consórcios de veículos pe-
sados chegou a 487,5 mil partici-
pantes, dos quais dois terços  têm 
como objetivo básico a aquisição. 
O outro terço de consorciados vi-
sa a compra de máquinas e im-
plementos agrícolas.

Ao considerar a capacidade 
dos veículos e sua movimenta-

ção, observou-se que 56% se des-
tinam a entregas no varejo; 15% 
ao agronegócio; 2,5% à carga lí-
quida, como combustíveis, gás, 
sucos; 2,5% à carga seca como 
madeira, eletroeletrônicos, cons-
trução; e 24,0% a outros tipos.

As expectativas para 2022 se-
guem apoiadas especialmente 
no agronegócio, onde as safras 
continuam em alta, apesar das 
dificuldades enfrentadas com se-
cas e chuvas desproporcionais 
entre as regiões do país; com as 
oscilações do dólar, quando da 
aquisição de insumos; e com as 
exportações, em razão da influ-
ência da globalização da guerra 
no leste europeu. “Isto sem falar 
da inflação crescente; taxa de ju-
ros ascendente, pequena reação 
nos empregos mesmo com ren-
da menor, além de despesas com 
energia, combustíveis etc.”, com-
plementa Rossi. 

Audi Q3 Sportback chega 
ao Brasil em duas versões

Modelo virá importado 
da Hungria. Fabricação 

nacional começa até 
o mês de julho no 

Paraná. Performance 
custará R$ 315.900, 

topo de linha 
Performance Black 

alcança  R$ 339.990

 Q3 Prestige R$ 273.990
 Q3 Performance R$ 290.990
 Q3 Performance Black R$ 315.990
 Q3 Sportback Performance R$ 315.900
 Q3 Sportback Performance Black R$ 339.990

Preços e versões do Audi Q3

A Audi anunciou nesta se-
mana a chegada do no-
vo Q3 Sportback ao Brasil, 

com visual cupê e preços a partir 
de R$ 315.900. As primeiras uni-
dades que chegam ao mercado 
nacional virão serão produzidas 
em Györ, Hungria. Mas a expec-
tativa da Audio é de que a partir 
de julho o modelo seja fabricado 
no Brasil na unidade da Volkswa-
gen em São José dos Pinhais (PR). 

O SUV será posicionado de 
forma a ocupar o topo da gama 
do Q3 no Brasil em duas versões: 
Performance (R$ 315.900) e Per-
formance Black (R$ 339.990). O 
resto da gama é composto pelos 
modelos Prestige (R$ 273.990), 
Performance (R$ 290.990) e Per-
formance Black (R$ 315.990), es-
tes sem a carroceria cupê.

A mecânica é a mesma para 
toda a linha: 2.0 TFSI movido a 
gasolina de 231 cv de potência e 
35,5 kgfm de torque, com câmbio 

automatizado de seis marchas e 
tração integral. O propulsor, ali-
ás, já é conhecido: o mesmo que 
equipa o Volkswagen Jetta GLI 
vendido no Brasil. Dados da Au-
di indicam que o modelo acelera 
de 0 a 100 km/h em 7 segundos, 
desempenho igual ao Q3 de car-
roceria normal. A velocidade má-
xima é de 240 km/h. 

O antigo motor 1.4 TFSI que 
integrava a linha do Q3 importa-
do da Hungria deixou de ser ofe-
recido no Brasil por determina-
ções do Proconve L7.

De série, o Q3 oferece câme-
ra de ré, assistente de partida em 
rampa, piloto automático com 

controle de velocidade e faróis full 
LED. Dentro da cabine, a central 
multimídia MMI de 8,8 polegadas 
é compatível com Android Auto 
e Apple CarPlay. Há ainda quatro 
saídas USB, sendo duas na frente 
e duas para os passageiros de trás.

A partir da versão intermedi-
ária Performance, o SUV inclui 
ar-condicionado digital de duas 
zonas, painel de instrumentos di-
gital de 10,25”, pacote de ilumina-
ção ambiente, partida por botão, 
porta-malas com abertura e fe-
chamento elétrico e sistema Ke-
yless Entry, que permite que as 
portas destravem com a aproxi-
mação da chave.

Por fim, a configuração de to-
po Performance Black traz acaba-
mento de microfibra em todos os 
bancos. Nas duas carrocerias, essa 
versão é equipada com rodas de 
liga leve de 19” e teto solar pano-
râmico. Veja os preços abaixo: 

Audi Q3 Sportback chega 
ao Brasil em duas versões. 
Modelo será produzido na 
unidade da VW em São José 
dos Pinhais
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Cartilha dá orientações de como evitar doenças 
transmitidas por alimentos e cuidar da saúde

Especialista aponta 
erros de higiene mais 
comuns na cozinha 

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS)  
apontam que todos os 

anos, 600 milhões de pessoas fi-
cam doentes e 420 mil morrem 
por causa de doenças transmi-
tidas por alimentos. Estas esta-
tísticas chamaram a atenção do 
professor de microbiologia Ue-
linton Pinto, do Centro de Pes-
quisa em Alimentos da Universi-
dade de São Paulo (FoRC-USP). 
     O especialista resolveu, então, 
montar uma equipe para investi-
gar o impacto desse problema no 
Brasil. O primeiro passo do gru-
po foi publicar uma pesquisa em 
2019, que descobriu 247 mil casos 
e 195 mortes relacionadas a do-
enças transmitidas por alimentos 
no país entre 2000 e 2018. “Uma 
das coisas que observamos é que 

grande parte das contaminações 
acontece em casa”, revelou.

No final de 2021, o time de 
cientistas decidiu entender mais 
a fundo como alguns hábitos co-
muns entre brasileiros na hora de 
armazenar e cozinhar os alimen-
tos contribuem para esse cenário. 

“Cerca de 46% dos participan-
tes disseram lavar carnes na pia 
da cozinha, 31% só higienizam 
as verduras com água corrente e 
24% consomem carnes malcozi-
das”, aponta. “Esses números nos 
mostram que existe muita coisa 
errada que fazemos na cozinha e 
que aumenta o risco de uma in-
fecção”, completou.

Com base em cartilha do FoR-
C-USP, pode-se listar alguns pas-
sos cruciais para manter a higie-
ne e evitar doenças:

FRANGO NA PIA. Muitos pen-
sam que lavar a carne crua em 
água corrente elimina impurezas 
e aquela fina camada gosmenta 
que recobre a superfície do fran-
go. O hábito é errado e perigoso: a 
água que sai da torneira e bate na 
carne respinga no que está próxi-
mo. Se do lado da pia estão pano 
de prato, louças, panelas e talhe-
res para secar, estes itens serão 
contaminados por gotículas de 
água que respingaram. 

APENAS ÁGUA. A recomenda-
ção é mergulhar vegetais que se-
rão consumidos crus em uma ba-
cia com uma mistura de água e 
hipoclorito de sódio por 15 minu-
tos. Depois, basta lavar em água 
corrente e secar antes de guardar 

na despensa ou na geladeira. “Pa-
ra cada litro d’água deve-se acres-
centar uma colher de sopa de hi-
poclorito”, diz Pinto.

LAVAR AS MÃOS.  Antes de ini-
ciar qualquer receita, é importan-
te lavar as mãos com água e sa-
bão. Caso não tenha uma pia por 
perto, o álcool gel pode ser um 
ótimo substituto para fazer essa 
higiene básica antes de qualquer 
refeição.

MESMOS UTENSÍLIOS. imagi-
na o risco corrido ao cortar uma 
carne crua e utilizar a mesma tá-
bua e a mesma faca para destacar 
as folhas de uma alface. Os mi-
cro-organismos que estavam na 
carne podem passar diretamente 
para a verdura.

ESFRIAR A COMIDA. Cada mi-
cro-organismo possui uma tem-
peratura ideal para se multiplicar. 
Algumas bactérias, por exemplo, 
se replicam mais rapidamente nos 
25 ºC. Outras preferem 30, 35ºC e 
assim por diante. Essa explicação 
nos ajuda a entender por que es-
perar o alimento esfriar para con-
servá-lo na geladeira não é uma 
boa ideia. Se, depois da refeição, 
as sobras ficam na pia ou em cima 
da boca do fogão por muito tem-
po, isso pode representar a opor-
tunidade perfeita para algumas 
bactérias se multiplicarem ali.

CARNE SEM VEDAÇÃO. Se a 
embalagem da carne ou saco em 
que ela veio do açougue estiver 
rasgada, o ideal é trocar a carne 
de recipiente. Colocá-la num po-
te de plástico ou de vidro que te-
nha uma tampa é uma boa saída.

DESCONGELAMENTO. “O ade-
quado é sempre descongelar ali-
mentos na geladeira. E isso não 
só por causa dos micro-organis-
mos, mas pela própria textura do 
alimento”, avalia Mariza Land-
graf, do FoRC e da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP. 
Outra opção, caso você esteja 
com mais pressa, é utilizar o mi-
cro-ondas, que geralmente tem 
uma função específica para fazer 
o descongelamento dos alimen-
tos que serão preparados.

Limpeza de frango com água corrente pode 
acabar gerando contaminação de outros itens 

CUSCUZ OU TAPIOCA?
A tapioca é uma queridinha e já 

caiu no gosto de todos já tem 
um bom tempo, já foi tida como 

emagrecedora e a solução da substitui-
ção ao pão francês. Já foi intitulada de 
fitness e já foi uma grande sensação no 
mercado emagrecedor,  a onda baixou 
e sua fama foi caindo por terra e sendo 
desmistificada, se tornando uma vilã, 
por ser processada e pobre em fibras.

Já observou quantos alimentos já 
passaram de vilões a mocinhos, de 
mocinhos a vilões? 

Mas para tudo existe o “x” da ques-
tão. A dificuldade em entender que 
não existe 1 alimento emagrecedor, 
nem tão pouco 1 que te faça engordar 
em sua primeira mordida. Tudo está 
no contexto, na quantidade que con-
some e na forma que consome.

A tapioca pode fazer parte de um 
contexto de emagrecimento como 
pode fazer parte de um contexto para 
ganho de peso.

EXEMPLO: 

* Tapioca com coco e leite conden-
sado em grande quantidade e frequ-
ência pode ser contribuição para? ga-
nho de peso.

* A mesma tapioca com coco e lei-
te condensado em pequena quantida-
de e frequência pode ser parte de um 
contexto para? emagrecimento.

Dentro de um contexto voltado ao 
emagrecimento você também poderá 
consumir a tapioca ou o cuscuz tran-
quilamente. É importante também 
pensar nos acompanhamentos.

ALGUMAS IDEIAS: 
- Cuscuz com ovos
- Crepioca com queijo (tapioca, 

ovos e queijo)
- Cuscuz com frango ou carne seca
- Tapioca pequena com queijo
É melhor poder de tudo e não 

querer nada, do que não poder nada 
e querer de tudo. Se livre das proibi-
ções, existe a possibilidade de um 
emagrecer com liberdade! Pegue es-
sa visão!

- 113 kcal
- 25g carboidratos
- 3g proteína

- 240 kcal
- 60g carboidratos 
- 0g proteína

Cuscuz (100g) Tapioca (100g)
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Entretenimento
Paulo Cupertino é preso quase 3 
anos após morte de Rafael Miguel
Empresário fugiu após morte do ator e os pais dele em 9 de junho de 2019 na Zona Sul de São Paulo

Quase 3 anos depois da 
morte do ator Rafael Mi-
guel e dos pais dele, o réu 

Paulo Cupertino Matias foi pre-
so nesta segunda-feira 16 em São 
Paulo. O crime ocorreu em 9 de 
junho de 2019.

Policiais da 6ª Seccional fize-
ram a prisão e encaminharam o 
preso para o 98º Distrito Policial, 
no Jardim Miriam, Zona Sul de 
São Paulo. Cupertino foi levado 
ao Instituto Médico Legal (IML), 
onde fez o exame de corpo de de-
lito e depois foi para a Divisão de 
Capturas, no prédio do Departa-
mento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), no Centro da 
capital paulista.

Ele passou a noite no 77º DP 
e, nesta terça 17, deve ser enca-
minhado a um Centro de Deten-
ção Provisória (CDP), já que tem 
prisão preventiva decretada pela 
Justiça.

Ao chegar ao prédio do DHPP, 
Cupertino negou os crimes. “Eu 

sou inocente. Não matei nin-
guém”.

Segundo o delegado da 6ª 
seccional, a equipe de policiais 
recebeu uma informação de que 
Cupertino estaria na capital pau-
lista, foram checar e encontraram 
o procurado.

Incluído na Difusão Vermelha 
da Interpol, Cupertino era o pri-
meiro nome da lista dos crimino-
sos mais perigosos e procurados 
de São Paulo.

De acordo com o Ministério 
Público (MP), o empresário as-
sassinou a família porque não 
aceitava o namoro de Isabela Ti-
bcherani, a sua filha de 18 anos 
à época, com o artista. Vídeos 
gravados por câmeras de segu-
rança mostram o momento em 
que ele atira 13 vezes em Rafael, 
que tinha 22 anos, e nos pais do 
ator: João Alcisio Miguel, de 52, e 
a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

Rafael era conhecido na mí-
dia por ter interpretado o perso-

nagem Paçoca na novela “Chi-
quititas”, do SBT, e trabalhado 
em um famoso comercial em 
que uma criança pede brócolis 
à mãe. Ele também atuou em 
novelas da Globo, como “Pé na 
Jaca”, “Cama de Gato” e o espe-
cial de fim de ano “O Natal do 
menino imperador”.

Cupertino é acusado de triplo 
homicídio duplamente qualifica-
do, por motivo fútil e recurso que 
impossibilitou a defesa das víti-
mas. Ele, que atualmente tem 50 
anos, nunca constituiu um advo-
gado para defendê-lo. Além do 
empresário, dois amigos dele são 
réus no mesmo caso por terem 
ajudado o assassino a fugir (leia 
mais abaixo).

O assassinato foi cometido na 
frente da casa onde Isabela mo-
rava com a mãe, no bairro da Pe-
dreira, Zona Sul da capital paulis-
ta. As duas não foram baleadas 
por Cupertino e sobreviveram. O 
empresário fugiu.  Investigação aponta que homem não aceitava relacionamento da fi lha

REPRODUÇÃO

Após supostamente se re-
cusar a tirar foto com uma 
fã, em um show feito no 

Maranhão, Wesley Safadão foi 
detonado por muitos internau-
tas que chamaram o cantor de 
arrogante. Após se dar conta das 
ofensas, ele se defendeu nos sto-
ries do Instagram.

“Não encosta”, teria falado 
ele para a admiradora. Mas, se-
gundo o músico, isso foi para um 
dos integrantes de sua equipe de 
segurança, visto que achava des-
necessária toda proteção.

“É um vídeo de três segun-
dos, onde eu digo que não quero 
gente perto de mim. Mas graças 
a Deus, logo em seguida, depois 
que eu falo isso eu vou e faço foto 
com fã que está na minha frente, 
mas o que eu quero dizer sobre 
isso, é que logo que eu cheguei, 
foi feito um cordão de isolamen-

to de segurança e eu pedi pra 
desfazer cordão de isolamento”, 
pontuou ele.

Por fim, o famoso fez questão 

de pedir desculpas à fã, caso ela 
tenha se sentido desconfortável 
com a situação exposta na inter-
net. 

A novela Calypso ganhou mais 
um capítulo. Quase sete 
anos após o divórcio contur-

bado, Joelma e Ximbinha devem se 
encontrar, mais uma vez, na Justi-
ça. Desta vez, o assunto é relacio-
nado a uma das filhas do casal, Yas-
min Mendes, de 17 anos.

De acordo com a coluna de 
Leo Dias, no Metrópoles, o gui-
tarrista não paga a pensão ali-
mentícia a qual a adolescente 
tem direito. Nesta semana, a can-
tora fez uma série de revelações 
sobre o ex-marido em entrevista 
ao mesmo jornalista.

Ximbinha chegou a pagar a 
pensão por pouco tempo, lo-
go após a separação, em 2015, 
mas há anos não cumpre com 
os pagamentos. Ainda de acor-

do com a coluna de Leo Dias, a 
equipe jurídica que representa 
Joelma estuda abrir um pro-
cesso contra o músico. O cri-
me em questão seria abando-
no material.

O crime de abandono mate-
rial acontece quando uma pes-
soa deixa de cumprir com as 
obrigações de ajuda financeira 
para algum parente (pode ser 
cônjuge, filhos menores de ida-
de e pais idosos) sem apresentar 
justificativas.

Caso Joelma avance com o 
processo e um juiz decida que 
Ximbinha cometeu o crime e não 
honre os pagamentos, a pena co-
minada é de 1 a 4 anos de deten-
ção e multa de uma a dez vezes o 
salário mínimo vigente. 

Mal entendido Pensão

Wesley Safadão se defende após ser 
acusado de maltratar fã no Maranhão

Joelma cogita processo 
que pode levar guitarrista 
Ximbinha a ser detido

Cantor pediu para não encostar nele, mas estava se referindo à segurança
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• Terça-feira, 17 de maio de 202220
Entretenimento
Paulo Cupertino é preso quase 3 
anos após morte de Rafael Miguel
Empresário fugiu após morte do ator e os pais dele em 9 de junho de 2019 na Zona Sul de São Paulo

Quase 3 anos depois da 
morte do ator Rafael Mi-
guel e dos pais dele, o réu 

Paulo Cupertino Matias foi pre-
so nesta segunda-feira 16 em São 
Paulo. O crime ocorreu em 9 de 
junho de 2019.

Policiais da 6ª Seccional fize-
ram a prisão e encaminharam o 
preso para o 98º Distrito Policial, 
no Jardim Miriam, Zona Sul de 
São Paulo. Cupertino foi levado 
ao Instituto Médico Legal (IML), 
onde fez o exame de corpo de de-
lito e depois foi para a Divisão de 
Capturas, no prédio do Departa-
mento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), no Centro da 
capital paulista.

Ele passou a noite no 77º DP 
e, nesta terça 17, deve ser enca-
minhado a um Centro de Deten-
ção Provisória (CDP), já que tem 
prisão preventiva decretada pela 
Justiça.

Ao chegar ao prédio do DHPP, 
Cupertino negou os crimes. “Eu 

sou inocente. Não matei nin-
guém”.

Segundo o delegado da 6ª 
seccional, a equipe de policiais 
recebeu uma informação de que 
Cupertino estaria na capital pau-
lista, foram checar e encontraram 
o procurado.

Incluído na Difusão Vermelha 
da Interpol, Cupertino era o pri-
meiro nome da lista dos crimino-
sos mais perigosos e procurados 
de São Paulo.

De acordo com o Ministério 
Público (MP), o empresário as-
sassinou a família porque não 
aceitava o namoro de Isabela Ti-
bcherani, a sua filha de 18 anos 
à época, com o artista. Vídeos 
gravados por câmeras de segu-
rança mostram o momento em 
que ele atira 13 vezes em Rafael, 
que tinha 22 anos, e nos pais do 
ator: João Alcisio Miguel, de 52, e 
a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

Rafael era conhecido na mí-
dia por ter interpretado o perso-

nagem Paçoca na novela “Chi-
quititas”, do SBT, e trabalhado 
em um famoso comercial em 
que uma criança pede brócolis 
à mãe. Ele também atuou em 
novelas da Globo, como “Pé na 
Jaca”, “Cama de Gato” e o espe-
cial de fim de ano “O Natal do 
menino imperador”.

Cupertino é acusado de triplo 
homicídio duplamente qualifica-
do, por motivo fútil e recurso que 
impossibilitou a defesa das víti-
mas. Ele, que atualmente tem 50 
anos, nunca constituiu um advo-
gado para defendê-lo. Além do 
empresário, dois amigos dele são 
réus no mesmo caso por terem 
ajudado o assassino a fugir (leia 
mais abaixo).

O assassinato foi cometido na 
frente da casa onde Isabela mo-
rava com a mãe, no bairro da Pe-
dreira, Zona Sul da capital paulis-
ta. As duas não foram baleadas 
por Cupertino e sobreviveram. O 
empresário fugiu.  Investigação aponta que homem não aceitava relacionamento da fi lha

REPRODUÇÃO

Após supostamente se re-
cusar a tirar foto com uma 
fã, em um show feito no 

Maranhão, Wesley Safadão foi 
detonado por muitos internau-
tas que chamaram o cantor de 
arrogante. Após se dar conta das 
ofensas, ele se defendeu nos sto-
ries do Instagram.

“Não encosta”, teria falado 
ele para a admiradora. Mas, se-
gundo o músico, isso foi para um 
dos integrantes de sua equipe de 
segurança, visto que achava des-
necessária toda proteção.

“É um vídeo de três segun-
dos, onde eu digo que não quero 
gente perto de mim. Mas graças 
a Deus, logo em seguida, depois 
que eu falo isso eu vou e faço foto 
com fã que está na minha frente, 
mas o que eu quero dizer sobre 
isso, é que logo que eu cheguei, 
foi feito um cordão de isolamen-

to de segurança e eu pedi pra 
desfazer cordão de isolamento”, 
pontuou ele.

Por fim, o famoso fez questão 

de pedir desculpas à fã, caso ela 
tenha se sentido desconfortável 
com a situação exposta na inter-
net. 

A novela Calypso ganhou mais 
um capítulo. Quase sete 
anos após o divórcio contur-

bado, Joelma e Ximbinha devem se 
encontrar, mais uma vez, na Justi-
ça. Desta vez, o assunto é relacio-
nado a uma das filhas do casal, Yas-
min Mendes, de 17 anos.

De acordo com a coluna de 
Leo Dias, no Metrópoles, o gui-
tarrista não paga a pensão ali-
mentícia a qual a adolescente 
tem direito. Nesta semana, a can-
tora fez uma série de revelações 
sobre o ex-marido em entrevista 
ao mesmo jornalista.

Ximbinha chegou a pagar a 
pensão por pouco tempo, lo-
go após a separação, em 2015, 
mas há anos não cumpre com 
os pagamentos. Ainda de acor-

do com a coluna de Leo Dias, a 
equipe jurídica que representa 
Joelma estuda abrir um pro-
cesso contra o músico. O cri-
me em questão seria abando-
no material.

O crime de abandono mate-
rial acontece quando uma pes-
soa deixa de cumprir com as 
obrigações de ajuda financeira 
para algum parente (pode ser 
cônjuge, filhos menores de ida-
de e pais idosos) sem apresentar 
justificativas.

Caso Joelma avance com o 
processo e um juiz decida que 
Ximbinha cometeu o crime e não 
honre os pagamentos, a pena co-
minada é de 1 a 4 anos de deten-
ção e multa de uma a dez vezes o 
salário mínimo vigente. 

Mal entendido Pensão

Wesley Safadão se defende após ser 
acusado de maltratar fã no Maranhão

Joelma cogita processo 
que pode levar guitarrista 
Ximbinha a ser detido

Cantor pediu para não encostar nele, mas estava se referindo à segurança
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Apenas comece. Por você!“ ”
ENCONTRO. Hoje a empre-

sária Clija Chait, seridoense 
de Cerro Corá, que mora nos 
Estados Unidos há mais de seis 
anos, onde construiu uma car-
reira na área de gastronomia, 
recebe a imprensa e amigos pa-
ra conhecer e agradecer a todos 
que deram visibilidade a sua 
história,  Cocktail Party, no dia 
17 de maio, às 19h,  no Thomé 
Galeria Bistrô.  Clija está em cur-
ta temporada de férias no RN e 
está aproveitando para degustar 
os sabores nordestinos em visita 
a alguns restaurantes da cidade, 
reencontrar amigos, e inaugurar 
seu primeiro empreendimen-
to no interior do Rio Grande do 
Norte.

ALAVANTÚ. Antecipando as 
festividades do mês de junho, o 
Arraiá “Olha a Cobra” promete 
tudo uma boa festa junina pre-
cisa ter. O evento acontece neste 
sábado 21 de maio, na Arena 
das Dunas. A cantora Gisele Al-
ves, Circuito Musical e Samyra 
Show, prometem um repertório 
que promete mexer com todas 
as lembranças de quem curte a 
melhor festa do Nordeste. Mais 
informações @arraiaolhaacobra

CERIMONIAL. O presidente 
da Confraria dos Cerimonia-
listas do RN, Joãozinho Batista, 
que também é chefe do ceri-
monial do Governo do Estado, 
informa a coluna que o 4º En-
contro Brasileiro de Cerimonia-
listas, promovido pela Associa-
ção Brasileira de Profissionais de 
Cerimonial (ABPC), vai aconte-
cer no Rio de Janeiro nos dias de 
27 e 28 de junho. O encontro re-
úne grandes nomes do cenário 
de eventos e da política nacional 
para um debate sobre de que 
forma pode-se ter uma melhor 
atuação e como as mudanças 
comportamentais trouxeram 
uma nova forma de fazer even-
tos em sua estrutura, organiza-
ção, sustentabilidade e seguran-
ça, não só na questão física, mas 
também de saúde pública.

SANTA RITA. A retomada 
da festa presencial de Santa 
Rita de Cássia em Santa Cruz 
foi marcada por muita emo-
ção, com a Igreja Matriz lota-
da, a novena de 13 de maio, 
primeira noite dos festejos, 
simbolizou também uma 
vitória sobre a grande pande-
mia da Covid-19, que durante 
os anos de 2020 e 2021 para-
lisou o mundo, fechando as 
igrejas, e, consequentemente, 
impedindo a realização dos 
festejos da padroeira do mu-
nicípio. A programação das 
festividades segue até o dia 
22 de maio, com uma grande 
procissão pelas ruas de Santa 
Cruz, às 16h, além de uma 
programação de missas entre 
o santuário da maior estátua 
católica do mundo e a Igreja 
Matriz.

CABELO. Rodrigo Cintra, 
apresentador há 10 anos do 
programa de TV Esquadrão 
da Moda no SBT e Discovery 
Home & Health América La-
tina, autor de 2 livros, pales-
trante em todo Brasil e o ca-
beleireiro com as redes sociais 
mais acessadas do planeta 
estará em Natal no próximo 
dia 30 de maio, realizando o 
curso “Técnica de Mechas e 
Iluminação”. O evento acon-
tecerá no Hotel Imirá Plaza, 
a partir das 9h. A novidade é 
que os participantes do cur-
so vão concorrer a um carro 
0km, que será sorteado no 
final da aula que em Natal vai 
passar ensinamentos sobre 
mechas e iluminação. Para 
participar basta procurar as 
redes sociais da Olenka Cos-
méticos em Natal.

Happy    Birthday
Tota Barbosa, Elinor Alecrim, 

Alexandre Maia, Suyenne Lettie-
re, Elias Luz, Betinho Costa, Vânia 

Marinho e Igor Pípolo 

B-DAY – ELINOR ALECRIM

BOAS & CURTAS
 Será menina a primeira � lha do belo e jovem casal 
Dudu Gadelha e Valentina Azevedo. O sexo do bebê foi 
revelado no � nal de semana em chá que reuniu as famí-
lias. A coluna deseja felicidades com o baby a caminho.
 Pais já do pequeno Pedro de oito meses, Mariana Rocha 
e Renato Max Faria trocaram o� cialmente alianças no 
religiosa, em bela e emocionante cerimônia, no Espaço Di 
Trento. Testemunhas os amigos chegados
 Artesãos e designers podem se inscrever até o dia 
20 de maio para a feira de economia criativa Na Calça-
da, promovida pelo Estúdio Carlota. A oitava edição do 
evento será realizada nos dias 04 e 05 de junho.
 O Festival Samba Brasil con� rma parada na capital 
Potiguar, além de Fortaleza, João Pessoa, Goiânia e São Luís. 
As atrações estão sendo mantidas ainda sob sigilo, mas já já a 
coluna conta.

#DESTAQUE
A advogada ANA VALDA GALVÃO assumiu 

há cerca de 45 dias como Secretaria de Traba-
lho e Assistência Social de Natal. Graduada em 
Administração de Empresas e Direito e pós-
-graduação em Direito Tributário já integrava 
antes os quadros da Semtas, como adjunta de 
Administração e Chefe de Assessoria Jurídica.  
Com forte ligação e dedicação ao serviço públi-
co já atuou no Procon/Natal,  no Diretora Insti-
tuto Potiguar de Direito Tributário e na Codern. 
No setor privado participou como Supervisora 
Jurídico-Tributário na Alesat Combustíveis S/A. 
Integra atualmente a Associação Brasileira das 
Mulheres da Carreira Jurídica do RN. “Hoje o 
meu maior desafio é continuar avançando nas 
políticas públicas da assistência social e prol 
dos mais vulneráveis” , disse @anavaldagalvao.

Trocando de idade hoje, o querido Tota Barbosa, aqui ao lado de Maria Helena Melo

No Chaplin, Maria do Carmo e José Ivan

Blogueiro Matheus Peres recebendo a deputada federal 
Carla Dickson em sua feijoada no Eden Recepções 

Primeira-dama Amanda Dias com Edineuba Barbosa e 
a secretária Jódia Melo na feijoada de Matheus Peres
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 Karine Teles, a Madelei-
ne, agora fica apenas como te-
lespectadora de “Pantanal”...
 ... A sua participação nas 

gravações já foi encerrada.
 O horário escolhido pe-

la Rede TV! para o “Operação 
Cupido”, 18h30, no sábado, 
preocupa Luciana Gimenez e 
sua equipe. E com razão...
 ... Na estreia, neste últi-

mo final de semana, deu 0,35 
de média. Muito atrás de todas 
as concorrentes.
 Nesta semana, a pro-

gramação após o “Faustão na 
Band”, quarta-feira, terá NBA; 
quinta, a volta de “Linha de 
Combate” e, na sexta, nova-
mente NBA...
 ... A definir, um espaço ou 

dois para o “1001 Perguntas”.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

VALORES. Nos bastidores a 
informação é que a IMG, empre-
sa responsável pelos direitos da 
Conmebol, faturou cerca de US$ 
1.520 bi com os direitos da Liber-
tadores no total. Valor correspon-
dente ao período 2023-2026.

O Brasil representa aproxima-
damente 55% deste total.

NOVES FORA. A conclusão 
que se chega é que a Globo vai 
pagar mais US$ 20 mi, a partir do 
ano que vem, e a Disney também 
algo superior a US$ 100 mi.

Isto, claro, por temporada.

CONTRATAÇÃO. Deo Garcez 
acaba de assinar com a Globo pa-
ra fazer “Mar do Sertão”, novela 
de Mário Teixeira e substituta de 
“Além da Ilusão”. Catão é o seu 
personagem.

Além de interpretar no tea-

tro o abolicionista Luiz Gama em 
“Uma Voz pela Liberdade”, e tê-lo 
vivido em “Nos Tempos do Impe-
rador”, Deo está no ar em várias 
reprises, entre elas “O Cravo e a 
Rosa” e “A Escrava Isaura”.

ASSIM NÃO. O canal Combate 
tem transmissões que atendem 
um público certo. Cumpre bem o 
seu papel.

Só não há necessidade dos 
seus narradores escancarem tan-
to as suas torcidas para os brasi-
leiros. Soa falso e esquisito.

É HOJE. Uma noite de terça-
-feira daquelas. SBT com sim-
plesmente Boca e Corinthians. 
Na Globo, “Pantanal” emendan-
do com “No Limite”. E, na Record, 
depois de “Reis” e “Amor Sem 
Igual”, “Power Couple” encami-
nhando para a sua segunda eli-

minação.
É por aí que a Band vai estrear 

o “MasterChef”.

MUITO A MAIS. De acordo com 
o pessoal da série “Todas as Garo-
tas em Mim”, estreia da Record 
em junho, houve uma certa far-
tura na captação, durante os tra-
balhos em São Paulo, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul.

Fácil, fácil, um conteúdo para 
até 3 temporadas, na opinião dos 
envolvidos.

SILÊNCIO. Ninguém mais fa-
lou da série de longa duração “Pa-
raíso Perdido”, trabalho de Geor-
ge Moura e Sergio Goldenberg 
para o Globoplay, que é baseada 
em quatro peças de Nelson Ro-
drigues.

Se sair, Marina Ruy Barbosa 
estará no elenco.
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Hoje é um bom dia para você ampliar seus pro-
jetos e colocar a força necessária para conseguir seus 
objetivos. Apesar de um entrave aqui e outro ali, você 
saberá a hora certa de melhorar uma situação. A grana 
tem altos e baixos hoje e convém você hoje não fazer 

grandes estripulias com seu dinheiro.

O trabalho traz movimento e agilidade. As co-
branças do chefe aparecem, mas você saberá como 
sair dessa muito bem. Conte com seus colegas pa-
ra ajudarem nas boas ideias. O dinheiro traz caute-
la, mas há perspectivas melhores se você resolver 

cuidar melhor dele.

Pela manhã, a Lua na Casa 8 pede algumas 
mudanças de atitudes se você quiser fazer a diferen-
ça em seu trabalho e vida pessoal, taurina! Deixar 
alguns hábitos e medos fazem parte do processo e 
para conseguir o que sonha, será necessário dar es-

se primeiro passo.

O dia hoje traz alguns altos e baixos com grana, 
você pode ter a sensação de que o dinheiro mal che-
gou, mas ja foi. Nada de desespero, porque os astros 
dizem aqui que logo você recupera as boas ideias e 
ótimas oportunidades de ganhos chegam pra você me-

lhorar de vez a sua situação.

Algumas ideias diferentes podem ser vistas com 
desconfi ança por colegas de trabalho, mas com seu jei-
to descontraído e dinâmico, logo essa energia vai embora 
e você consegue bons resultados em seu trabalho. Bons 
contatos através da internet, redes sociais e até com pes-

soas de outras localidades podem te colocar no mapa das oportunidades.

A Lua na Casa 1 traz um dia agitado, com compro-
missos e alguns imprevistos. Sua energia estará disposta a 
fazer e acontecer, então, seja clara e objetiva em seus ide-
ais para não se perder com tanto compromisso. Documen-
tos, projetos e coisas ligadas a comunicação podem atra-

sar, mas a fé não abandona, você encontra caminhos com bons resultados.

A Lua na Casa 6 traz uma certa difi culdade com 
assuntos ligados a tecnologia e inovação, fazendo vo-
cê gastar mais horas que gostaria para resolver pen-
dências. Contudo, uma boa notícia pode chegar atra-
vés do seu trabalho, fazendo você sonhar com aquela 

desejada promoção.

Hoje você se sente um pouco mais exigente 
que o normal e a dica dos astros é que vá com calma 
nesse andor! O trabalho pede pé no chão, mas permita 
que colegas também te ajudem. O dinheiro pode ser o 
fator de preocupação hoje devido a compromissos que 

chegam, mas nada que você não consiga solucionar, Caprica.

Atenção redobrada com prazos e metas hoje, 
leãozinho. Você poderá ser cobrado um pouco mais no 
trabalho. Caso sua criatividade ou novas ideias fi quem 
um pouco bloqueadas, dê um tempo para sua cabeça 
e faça algo que estimule a sua mente um pouco me-

lhor. Na saúde, cuidado com o stress e ansiedade.

Seu trabalho tem uma benção do universo ho-
je, principalmente se estiver ligado com comunicação. 
Não tenha medo de propor boas ideias. Você estará 
com vontade de ser notado e isso será ótimo para sua 
carreira. Com a grana tudo bem, assim como saúde. 

Em casa, uma mudança pode fazer parte dos seus planos em breve.

Uma notícia ou oportunidade vinda de longe 
pode demorar um pouco mais tempo a chegar. Pode 
trazer certos atrasos em seu trabalho, gerando ansie-
dade. Mantenha a calma que tudo vai se resolver. Uma 
pessoa da família pode te pedir ajuda com alguma coi-

sa burocrática, mas que traz sucesso no fi nal de tudo.

Voltar aos estudos ou tratar de outros conheci-
mentos pode ser um assunto que esteja em seus pla-
nos, mesmo que você ainda não encontre muito sentido. 
Permita-se a descobrir novos caminhos para crescer no 
trabalho. Com o dinheiro, a sorte continua ao seu favor e 

faz com que você esteja na linha de frente de novas chances de ganhos.

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)

No instante em que “Ma-
lhação” teve a sua pro-
dução interrompida na 

Globo, houve quem imaginas-
se que o SBT pudesse transferir 
a exibição das suas novelas, no 
caso as próprias e “Poliana Mo-
ça” como caso de agora, para o 
final de tarde.

Essa possibilidade nunca foi 

cogitada, entre outras razões, 
talvez a principal, porque os re-
sultados do horário atual aten-
dem inteiramente a expectativa 

da sua direção.
Aliás, em torno deste assun-

to, existem inúmeros aspectos 
que já chamam bem atenção.

Um, dos mais delicados, é 
que as crianças comprovada-
mente saíram da TV aberta em 
direção aos canais pagos, strea-
ming e Youtube.

Aos adolescentes, “Polia-
na”, hoje, de certa forma, pa-
rece que atende a expectativa 
da maioria, enquanto a prefe-
rência do público adulto ainda 
é ou continua no velho e bom 
novelão. 

A única preocupação, re-
pito, é que praticamente nada 
está sendo feito para atender o 
telespectador de amanhã. Essa 
conta, um dia, vai chegar.

Também as 
novelas não 
estão nem aí 
com o público 
infantil

DIVULGAÇÃO
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ano que vem, e a Disney também 
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tas em Mim”, estreia da Record 
em junho, houve uma certa far-
tura na captação, durante os tra-
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1 8 6 10 4

9

14 7 4

3

9

14 9 13 8 10 14

1 10 7 9 13 10 12 8

9 7 5 3 5 2 9 11 8 2

9 2 9 15 5 10 14 8

Hoje é um bom dia para você ampliar seus pro-
jetos e colocar a força necessária para conseguir seus 
objetivos. Apesar de um entrave aqui e outro ali, você 
saberá a hora certa de melhorar uma situação. A grana 
tem altos e baixos hoje e convém você hoje não fazer 

grandes estripulias com seu dinheiro.

O trabalho traz movimento e agilidade. As co-
branças do chefe aparecem, mas você saberá como 
sair dessa muito bem. Conte com seus colegas pa-
ra ajudarem nas boas ideias. O dinheiro traz caute-
la, mas há perspectivas melhores se você resolver 

cuidar melhor dele.

Pela manhã, a Lua na Casa 8 pede algumas 
mudanças de atitudes se você quiser fazer a diferen-
ça em seu trabalho e vida pessoal, taurina! Deixar 
alguns hábitos e medos fazem parte do processo e 
para conseguir o que sonha, será necessário dar es-

se primeiro passo.

O dia hoje traz alguns altos e baixos com grana, 
você pode ter a sensação de que o dinheiro mal che-
gou, mas ja foi. Nada de desespero, porque os astros 
dizem aqui que logo você recupera as boas ideias e 
ótimas oportunidades de ganhos chegam pra você me-

lhorar de vez a sua situação.

Algumas ideias diferentes podem ser vistas com 
desconfi ança por colegas de trabalho, mas com seu jei-
to descontraído e dinâmico, logo essa energia vai embora 
e você consegue bons resultados em seu trabalho. Bons 
contatos através da internet, redes sociais e até com pes-

soas de outras localidades podem te colocar no mapa das oportunidades.

A Lua na Casa 1 traz um dia agitado, com compro-
missos e alguns imprevistos. Sua energia estará disposta a 
fazer e acontecer, então, seja clara e objetiva em seus ide-
ais para não se perder com tanto compromisso. Documen-
tos, projetos e coisas ligadas a comunicação podem atra-

sar, mas a fé não abandona, você encontra caminhos com bons resultados.

A Lua na Casa 6 traz uma certa difi culdade com 
assuntos ligados a tecnologia e inovação, fazendo vo-
cê gastar mais horas que gostaria para resolver pen-
dências. Contudo, uma boa notícia pode chegar atra-
vés do seu trabalho, fazendo você sonhar com aquela 

desejada promoção.

Hoje você se sente um pouco mais exigente 
que o normal e a dica dos astros é que vá com calma 
nesse andor! O trabalho pede pé no chão, mas permita 
que colegas também te ajudem. O dinheiro pode ser o 
fator de preocupação hoje devido a compromissos que 

chegam, mas nada que você não consiga solucionar, Caprica.

Atenção redobrada com prazos e metas hoje, 
leãozinho. Você poderá ser cobrado um pouco mais no 
trabalho. Caso sua criatividade ou novas ideias fi quem 
um pouco bloqueadas, dê um tempo para sua cabeça 
e faça algo que estimule a sua mente um pouco me-

lhor. Na saúde, cuidado com o stress e ansiedade.

Seu trabalho tem uma benção do universo ho-
je, principalmente se estiver ligado com comunicação. 
Não tenha medo de propor boas ideias. Você estará 
com vontade de ser notado e isso será ótimo para sua 
carreira. Com a grana tudo bem, assim como saúde. 

Em casa, uma mudança pode fazer parte dos seus planos em breve.

Uma notícia ou oportunidade vinda de longe 
pode demorar um pouco mais tempo a chegar. Pode 
trazer certos atrasos em seu trabalho, gerando ansie-
dade. Mantenha a calma que tudo vai se resolver. Uma 
pessoa da família pode te pedir ajuda com alguma coi-

sa burocrática, mas que traz sucesso no fi nal de tudo.

Voltar aos estudos ou tratar de outros conheci-
mentos pode ser um assunto que esteja em seus pla-
nos, mesmo que você ainda não encontre muito sentido. 
Permita-se a descobrir novos caminhos para crescer no 
trabalho. Com o dinheiro, a sorte continua ao seu favor e 

faz com que você esteja na linha de frente de novas chances de ganhos.

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)

No instante em que “Ma-
lhação” teve a sua pro-
dução interrompida na 

Globo, houve quem imaginas-
se que o SBT pudesse transferir 
a exibição das suas novelas, no 
caso as próprias e “Poliana Mo-
ça” como caso de agora, para o 
final de tarde.

Essa possibilidade nunca foi 

cogitada, entre outras razões, 
talvez a principal, porque os re-
sultados do horário atual aten-
dem inteiramente a expectativa 

da sua direção.
Aliás, em torno deste assun-

to, existem inúmeros aspectos 
que já chamam bem atenção.

Um, dos mais delicados, é 
que as crianças comprovada-
mente saíram da TV aberta em 
direção aos canais pagos, strea-
ming e Youtube.

Aos adolescentes, “Polia-
na”, hoje, de certa forma, pa-
rece que atende a expectativa 
da maioria, enquanto a prefe-
rência do público adulto ainda 
é ou continua no velho e bom 
novelão. 

A única preocupação, re-
pito, é que praticamente nada 
está sendo feito para atender o 
telespectador de amanhã. Essa 
conta, um dia, vai chegar.

Também as 
novelas não 
estão nem aí 
com o público 
infantil
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Com a vitória sobre o Globo, o América chegou 
aos 8 pontos e subiu para a 4ª posição no seu 
grupo na Série D. Com o empate do Retrô, que 

permanece líder com 11 pontos, a equipe rubra está a 
apenas 3 pontos da equipe pernambucana. Sem dú-
vida, uma vitória conta muito nesta fase de grupos.

Uma vitória conta muito

CANINDÉ PEREIRA FICA QUEM QUER FICAR. Sou completa-
mente contrário a essa história de o clube não 
liberar o jogador que quer ir embora. Se tem 
multa contratual, que o atleta pague e que se-
ja feliz em outro lugar. Se não tem multa, que 
o clube libere de imediato. Todos nós sabemos 
que a pior coisa do mundo é o jogador perma-
necer no clube quando ele não quer mais ficar. 
Casamento só é bom quando os dois querem 
permanecer nele. Simples assim.

NENHUMA SURPRESA. O fato de o Globo 
ter apenas 1 ponto, até agora, na Série D não 
me causa surpresa. A equipe de Ceará-Mirim 
trocou seis por dois. Mandou embora o que ti-
nha de  “melhor”. Wiltinho, Rômulo, Adílio, en-
tre outros. E os que chegaram são jogadores de 
qualidade duvidosa. Simples assim.

SEMANA DE MUITO TRABALHO. Após a der-
rota para o Botafogo-SP, a equipe do ABC vol-
tou a treinar ontem. A semana promete ser de 
muito trabalho. A derrota foi muito prejudicial 
à equipe, que caiu para a 6ª posição. Fernando 
Marchiori deverá ter de volta os cinco jogado-
res que não atuaram na última partida, para o 
próximo compromisso contra o Atlético-CE.

CONCORDO COM ELES. Embora o América tenha vencido o Glo-
bo  no último domingo, grande parte da torcida rubra não está nada 
satisfeita com o rendimento de vários jogadores contratados recen-
temente. As reclamações nas redes sociais são muito fortes. Grande 
parte da torcida não está entendendo o critério na escolha desses no-
vos contratados. E eu concordo com eles. Tem jogadores que ainda 
não disseram por que foram contratados.

TEM QUE TER MUITA CORAGEM. 
O atacante inglês Jack Daniels, de 
apenas 17 anos, mostrou muita 
coragem e personalidade. Jogador 
do Blackpool, da 2ª divisão inglesa 
de futebol, o atleta usou as redes 
sociais do clube para se declarar 
gay. Jack disse que espera servir 
de exemplo para qualquer outro 
atleta de outro esporte que não se 
sinta confortável em assumir sua 
homossexualidade. É, amigos, ca-
da um é dono da sua vida. Por is-
so temos mais é que respeitar as 
orientações sexuais de cada um.

REPÚDIO. O fato ocorrido no 
último sábado, protagonizado pe-
lo lateral português Rafael Ramos, 

do Corinthians, quando chamou o 
atacante Edenilson, do Internacio-
nal, de macaco, é mais um fato la-
mentável que acontece no futebol. 
Em pleno ano de 2022 isso não de-
veria mais existir. Que seja punido 
exemplarmente pelo STJD.

VEM DANDO UM SHOW. O Vas-
co da Gama está na Série B do fu-
tebol brasileiro, e isso não é segredo 
para ninguém. Agora, a festa que a 
torcida cruzmaltina vem realizando 
nos jogos do clube em São Januário 
é uma coisa de cinema. Após ven-
cer o Bahia no último domingo, a 
festa da torcida lembrou a conquis-
ta de um título. Futebol é apaixo-
nante por isso.

América x São Paulo 
Crystal:  ingressos à venda
No fim de semana, América venceu Globo; ABC perdeu fora de casa

Embalado pela vitória, por 2 a 
0, diante do Globo neste do-
mingo 15, no estádio Barret-

tão, em Ceará-Mirim - resultado 
que coloca a equipe rubra nova-
mente dentro do G-4 do Grupo A3, 
do Campeonato Brasileiro – Série 
D -, o América já colocou à venda 
ingressos para o próximo jogo do 
Clube. O compromisso é contra o 
São Paulo Crystal-PB, que está um 
ponto à frente do Mecão. A partida 
que marca a sexta rodada da com-
petição vai acontecer no próximo 
sábado 21, às 17 horas, na Arena 
das Dunas, em Natal-RN.

Os acessos são vendidos aos 
preços de R$ 20 e R$ 10 para o 
Setor Leste e R$ 60 e R$ 30 para 
o setor Premium até o dia do jo-
go. Mulher tem entrada gratui-
ta no setor Leste e paga meia na 
área Premium. Crianças de até 12 
anos têm gratuidade garantida. 
Os ingressos são vendidos pelo si-
te da Arena das Dunas via cartão 
de crédito; na sede do América, de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, e 

sábado das 9h às 13h (via Débito, 
Crédito e Dinheiro); nas Lojas Re-
denção (Via Direta e Alecrim), de 
segunda à sexta, das 8h às 18h, e 
sábado das 9h às 16h (via Débito, 
Crédito e Dinheiro); na Pedro Ne-
to Acessórios (Partage Norte Sho-
pping), de segunda à sexta, das 
10h às 22h, e sábado, das 10h às 
16h, (via Débito, Crédito e Dinhei-
ro); e na Bilheteria B2-Sul, Portão 

L, a partir das 13h do sábado (via 
Débito, Crédito e Dinheiro).

SÉRIE C. O ABC não fez bom jo-
go e perdeu por 2 a 0 para o Bota-
fogo-SP, em confronto válido pela 
sexta rodada da Série C. Com o re-
sultado, o ABC permanece com 10 
pontos e, até então, ocupa a 6ª po-
sição.  No sábado 21 joga, no Cea-
rá, com Atlético-CE.

Vitória contra o Globo colocou a equipe rubra dentro do G-4 do Grupo A3

José Vanildo, presidente da FNF

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

CEDIDA

Super Matutão 2022

Parnamirim faz peneira 
de atletas para a Seleção, 
nesta terça-feira 17

A Prefeitura de Parnami-
rim, por meio da Secre-
taria de Esporte e Lazer 

(Sel), vai realizar uma peneira 
com atletas para compor a Se-
leção da cidade no campeona-
to Super Matutão, edição 2022, 
uma competição de futebol en-
volvendo todo o estado do Rio 
Grande do Norte.

Para participar, os atletas de-
vem ter de 16 a 21 anos e com-
parecer ao campo do Potiguar 
de Parnamirim, na Avenida Co-
mandante Petit, centro da cida-
de, com o documento de RG na 
terça-feira 17, às 7h30.

O processo seletivo será rea-
lizado em dois dias e vai definir 
os atletas que disputarão o Su-
per Matutão edição 2022 pela 
Seleção de Parnamirim.

SUPER MATUTÃO. O presi-
dente da Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol (FNF), 
José Vanildo, lançou, na semana 

passada, o Super Matutão 2022, 
competição que tem como obje-
tivos a interiorização do futebol 
e a descoberta de novos talentos 
do esporte. O torneio tem pre-
visão para começar na segunda 
quinzena do mês de junho. 



A 24ª edição das Surdolimpía-
das de Verão terminou com 
uma apresentação cheia de 

cores, luz, arte e emoção. O giná-
sio do Sesi de Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul, recebeu ótimo pú-
blico que vibrou com a solenidade 
de encerramento. As informações 
são da Agência Brasil.

Nas competições, a Ucrânia 
ficou na primeira colocação, com 
62 medalhas de ouro, 38 de prata e 
38 de bronze, em um total de 138. 
O Brasil ocupou a 44ª posição, 
com seis medalhas de bronze, o 
maior número conquistado pelo 
país na história da competição.

A presidente da Confederação 
Brasileira de Desportos de Surdos 
(CBDS), Diana Kyosen, aprovou 
a participação dos atletas do Bra-
sil e agora foca no fortalecimento. 
“O resultado atual não é o melhor 

cenário, mas é positivo. Vivemos 
um momento de pandemia  que 
trouxe um prejuízo aos treinos. Fi-
camos dois anos treinando virtu-
almente. A CBDS conseguiu um 

terreno para construção do nos-
so centro de treinamento e isso 
vai auxiliar no alto desempenho e, 
consequentemente, no resultado 
dos atletas brasileiros”, afirmou.

QUEBRANDO BARREIRAS. 
Além do resultado esportivo e da 
busca por medalhas, as Surdo-
limpíadas de Caxias do Sul dei-

xaram outro legado. O presidente 
do Comitê Internacional de Es-
portes para Surdos, Gustavo Pe-
razzolo, ressaltou a importância 
do evento para quebrar barreiras.

“A visibilidade muda com as 
Surdolimpíadas. Reconhecimento 
social, empatia, a cultura específi-
ca da comunidade, a comunicação 
e a questão da língua. O surdo e o 
ouvinte unidos na tentativa de se 
comunicar, quebrando barreiras, 
perdendo o medo, se aproximan-
do, buscando estratégias para fa-
zer essa comunicação. No futuro, 
as barreiras vão ser quebradas e a 
comunicação vai acontecer natu-
ralmente para todos”, enfatizou.

A próxima edição das Surdo-
limpíadas de Verão será em 2025, 
em Tóquio, no Japão, com a pro-
messa de mais medalhas e espe-
rança de maior inclusão. 
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Boxe

Caroline Almeida e Bia Ferreira 
garantem medalha no Mundial

O Brasil tem duas medalhas 
garantidas no Mundial de 
boxe feminino, que está 

sendo disputado em Istambul, 
na Turquia! Caroline de Almeida 
(52kg) e Beatriz Ferreira (60kg) 
venceram suas lutas nesta se-
gunda-feira 16 e se garantiram 
nas semifinais de suas respecti-
vas categorias, já tendo um lugar 
no pódio. Jucielen Romeu (57kg) 
também entrou em ação no dia 
pelas quartas de final, mas foi 
derrotada. As informações são 
do portal Olimpíada Todo Dia.

A primeira a subir no ringue 
foi Caroline de Almeida. Dispu-
tando a categoria 52kg, ela en-
carou a irlandesa Carly McNaul 
e não deu chances para a adver-
sária, vencendo por decisão unâ-
nime. A brasileira levou a melhor 
no primeiro round na visão de 
cinco árbitros, ganhou o segundo 
na opinião de quatro juízes e, no 
último assalto, ganhou por 3:2.

Com a vitória e a classifica-
ção às semifinais, Carol garan-
tiu uma medalha, já que no bo-
xe não há disputa de terceiro lu-
gar. Assim, quem perde na semi 
garante o bronze. Buscando um 
lugar na final, a indiana Zareen 

Nikhat, que passou pela inglesa 
Davison Taylor nas quartas. O 
confronto está programado pa-
ra acontecer na quarta-feira 18.

Bia Ferreira também ven-
ceu a sérvia Natalia Sadrina por 
unanimidade. Diferente das du-
as primeiras lutas, porém, a bra-
sileira teve pela frente uma luta 
muito truncada. A adversária 
abusou da tática de golpear e se-
gurar, o que tornou o duelo mui-
to travado. Ainda assim, Bia foi 
superior e venceu todos os três 

rounds, mesmo recebendo uma 
punição no último assalto.

Garantida nas semifinais, Bia 
segue viva na defesa de seu título 
mundial. Ela foi campeã do tor-
neio em 2019, na última edição 
realizada antes da pandemia de 
Covid-19. Buscando um lugar 
na segunda final mundial de sua 
carreira, a vice-campeã olímpica 
enfrentará a italiana Alessia Me-
siano, que venceu a grega Marie-
la Cani. O duelo acontecerá na 
quarta 18.

Carol de Almeida emocionada com sua primeira medalha em Mundial

Brasil ocupou a 44ª posição, com seis medalhas de bronze; Ucrânia fi cou na primeira colocação, com 62 medalhas

DIVULGAÇÃO/IBA

MAURÍCIO COSTA/AGÊNCIA BRASIL

Brasil conquista seis medalhas 
de bronze nas Surdolimpíadas
Competições foram realizadas em Caxias do Sul-RS; segundo a organização, o evento quebrou barreiras


