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Carlos � cou em silêncio enquanto 
eu fui contra reformas, diz Rafael

Gasolina e diesel sobem mais 
de 6% em Natal, aponta Procon

Deputado federal e pré-candidato ao Senado diz que está sob pressão para largar disputa

Eleições 2022

Infl ação

O deputado federal Rafael 
Motta (PSB) declarou que 
é alvo de movimentos nos 

bastidores políticos para impedir 
o crescimento da sua pré-candi-
datura ao Senado, e que isso tem 

uma motivação específica. Para 
ele, seu discurso pró-trabalhador 
é o que incomoda os adversários.

Em entrevista ao AGORA RN, 
ele disse que o cenário das elei-
ções para o Senado no RN ficou 

muito propício para discussão 
focada nos direitos dos trabalha-
dores. Porque um dos concor-
rentes é justamente o promotor 
das reformas trabalhista e previ-
denciária, o ex-ministro Rogério 

Marinho (PSDB), e o outro, Car-
los Eduardo (PDT), “ficou em si-
lêncio” enquanto ele se posicio-
nava contra as mudanças nas 
legislações previdenciária e tra-
balhista.

Levantamento realizado 
nesta semana aponta que au-
mento dos valor combustíveis 
na bomba foi maior que nas re-

finarias. Em contrapartida, va-
lor do GNV teve redução em al-
guns pontos. Valor médio ficou 
R$ 0,02 mais barato.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

JOÃO GILBERTO / ALRN

Arte

Projeto propõe novo 
roteiro turístico e 
cultural para Natal

__PÁG.3

__PÁG.2

__PÁG.22

Editorial

Direto da Redação

Pedro Neto

MP age bem ao frear
excessos da pré-campanha

Desemprego atinge 9,4% em abril, 
aponta estudo do Ipea

Jogo entre ABC e Confi ança
deve ter grande público

Ideia é criar novo roteiro 
a partir da lenda urbana da 
passagem do autor do clás-
sico por Natal no século 20.

__PÁG.3 Vazamento?

Ex-ministro da Educação, 
que foi preso nesta semana 
pela Polícia Federal, conver-
sou com a filha por telefone 
dias antes e disse que presi-
dente Jair Bolsonaro falou so-
bre risco de busca e apreensão.

Milton diz ter 
sido alertado 
sobre operação

Entrevista

Prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, faz avaliação da 
gestão e descreve obras e in-
vestimentos que sua adminis-
tração tem realizado. Ele co-
memora aprovação de 60% da 
população à sua gestão.

Fazemos o que 
não foi feito em 20 
anos, diz Emídio

__PÁG.7 e 8

Novidade

Medida poderá levar à reto-
mada de obras que foram para-
lisadas por causa do encareci-
mento da construção civil.

TCE admite 
reajuste em 
contratos de 
obras públicas

__PÁG. 9

Homofobia

Deputada fez representa-
ção contra colega na Assem-
bleia após fala contra comuni-
dade LGBTQIA+.

Isolda entra 
com ação 
contra Michael

__PÁG.4__PÁG.16__PÁG.10

__PÁG.6

Obras na Avenida das Fronteiras se arrastam e causam transtornos
Viaduto sem proteção e trechos esburacados geram reclamações de motoristas; Departamento de Estradas de Rodagem (DER) diz que obras 
seguem. Quando estiverem concluídas, as obras na região beneficiarão mais de 400 mil pessoas

Serviços do Pró-Transporte na Avenida das Fronteiras, Zona Norte da capital potiguar, se arrastam há vários anos

__PÁG. 11
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A coligação que terá Fábio Dantas (governador) 
pelo Solidariedade e Rogério Marinho (sena-
dor) pelo PL ganha mais força no avanço das 

conversas com o União Brasil. O ex-senador José 
Agripino Maia publicou foto com a família em São 
Paulo, onde também está acompanhando um tra-
tamento particular de saúde da esposa, Anita Cata-
lão Maia. Existe uma expectativa, que Agripino pos-
sa sentar nos próximos dias com os interlocutores 
da oposição. 

Como já deixou claro que o objetivo do União 
Brasil em 2022 é fortalecer uma bancada em Bra-
sília e ter representantes na Assembleia Legislativa, 
José Agripino sabe que tanto o Solidariedade como 
o PL têm nomes com o mesmo interesse. Mas, para 
o União Brasil ceder o maior tempo na TV e rádio, 
além de integrar uma coligação com o maior fun-
do partidário para seus candidatos, também terá 
que ter vantagens eleitorais.  E o nome que Agripino 
hoje mais simpatiza para eleger deputado federal é 
Paulinho Freire, hoje presidente da Câmara Munici-
pal de Natal. 

Ligado ao deputado federal Benes Leocádio 
(União Brasil), o ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior, 
que perdeu a disputa para prefeito por apenas cin-
co votos, em um eleitorado de quase 40 mil votos, 
surge como o preferido do Solidariedade. Ivan faz 
frente em Assu ao deputado George Soares (PV), ex-
-líder do Governo e aliado da governadora Fátima 
Bezerra (PT), na região do Vale do Açu. O deputa-
do Nelter Queiroz (PSDB), que tem o apoio de Ivan 

Jr. em Assu já andou vazando que seu aliado topa a 
parada. Fábio Dantas espera subir e tentar chegar a 
20% nas pesquisas, com a entrada do União Brasil. 

União Brasil deve indicar o vice na chapa de Fábio 
Dantas, que hoje caminha para ser Ivan Júnior

MOSSORÓ . Em troca do Ipem 
e de cargos na capital do Oeste, 
as ex-deputadas Larissa Rosado 
e Sandra Rosado, hoje na bandei-
ra do União Brasil não vão apoiar 
Fábio Dantas e nem Rogério Ma-
rinho de jeito nenhum. Elas não 
tem pedido segredo em Mossoró. 
Sandra, anda até reclamando que 
o ex-senador José Agripino Maia 
está focando bases no interior 
para Paulinho Freire e Leonardo 
Rego, ex-prefeito de Pau dos Fer-
ros e histórico agripinista no Alto 
Oeste. 

JURÍDICO. O advogado Erick 
Pereira, o mesmo que fez a cam-
panha de reeleição do prefeito Ál-
varo Dias (PSDB), agora integra 
o time que vai defender a cam-
panha do ex-prefeito Calos Edu-
ardo Alves (PDT), ao Senado. Já 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) fechou com o advogado An-
dré Castro, o mesmo que fez sua 
campanha em 2018. 

DATAFOLHA. Lula (PT) tem 
53% dos votos válidos em sua 
mais recente pesquisa, realiza-

da em 22 e 23 de junho. Para ga-
nhar no primeiro turno, é neces-
sário que o candidato some 50% 
dos votos válidos mais um.  Votos 
válidos são aqueles que excluem, 
no cômputo geral, os brancos e 
nulos. Sob essa métrica, que é 
a utilizada pela Justiça Eleitoral 
para a contagem final do pleito, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tem 32% das intenções de voto. 
Ciro Gomes, do PDT, marca 10%.  
O instituto ouviu 2.556 pessoas 
em 181 cidades no levantamento, 
contratado pela Folha e registra-
do no Tribunal Superior Eleitoral 
sob o número BR-09088/2022.

2º TURNO. Lula derrota seus 
principais adversários nas simu-
lações de 2º turno feitas pelo Da-
tafolha em sua nova pesquisa. Se 
enfrentar Bolsonaro, o petista ga-
nha por 57% a 34%, números se-
melhantes aos levantados pelo 
instituto em 25 e 26 de maio (58% 
e 33%, respectivamente). Seguem 
sendo 8% os brancos e nulos. 
Nesta rodada, realizada nos dias 
22 e 23 de junho, Lula tem 47% 
das intenções de voto para o pri-

meiro turno, ante 28% de Bolso-
naro e 8%, de Ciro Gomes (PDT).

DE JEITO NENHUM. Bolsonaro 
segue com a maior rejeição en-
tre os candidatos ao Palácio do 
Planalto, segundo o Datafolha. 
O instituto, em sua pesquisa que 
ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de 
junho, aponta que 55% dos brasi-
leiros não votam no mandatário 
máximo de forma alguma no dia 
2 de outubro. Bolsonaro é mais 
rejeitado por desempregados 
(66% nunca votariam nele), pre-
tos (63%), nordestinos (62%), es-
tudantes (62%), mulheres (61%), 
católicos (61%), jovens (60%) e os 
mais pobres (60%).

FORA LULA. Os grupos mais 
refratários Lula, segundo o Data-
folha são os empresários (61%), 
os mais ricos (57% entre quem 
ganha de 5 a 10 mínimos e 52% 
entre quem tem renda acima de 
10 mínimos), pessoas com ní-
vel superior (46%), evangélicos 
(46%), espíritas (46%), morado-
res do Centro-Oeste (43%) e ho-
mens (41%).

Editorial
Melhor pecar pelo excesso

Age bem o Ministério Pú-
blico Eleitoral ao colocar 
um freio na postura de 

pré-candidatos que extrapolam 
os limites da pré-campanha e 
se movimentam como se suas 
candidaturas já fossem oficiais. 
Neste sentido, é correta a ação 
do órgão contra políticos do So-
lidariedade por propaganda an-
tecipada, como mostrou repor-
tagem do AGORA RN nesta sex-
ta-feira 24.

A ação mira três pré-candi-
datos: Fábio Dantas (governa-
dor), Kelps Lima (deputado fe-
deral) e Luiz Eduardo (deputa-
do estadual). O MP reclama que 
adesivos colados por eles em ve-
ículos não trazem com clareza a 
informação de que eles são ape-
nas “pré-candidatos”. O nome 
até está lá, mas com tamanho 
tão pequeno que, segundo o MP, 
fica imperceptível.

Em primeiro lugar, é preciso 
dizer que a legislação precisa ser 
aprimorada. Diante da celeuma, 
a lei deveria deixar claras as di-
mensões aceitáveis para os ade-
sivos e materiais de campanha 
diversos. Já há regramento neste 
sentido para o período oficial da 
campanha. Por que não para a 
pré-campanha?

Até lá, pré-candidatos preci-
sam usar o bom senso e respei-
tar o momento atual, que ainda 
não é de campanha oficial. E o 
Ministério Público, com a ação 
contra os políticos do Solidarie-
dade, mostra que está atento às 
diversas estratégias usados pe-
los futuros candidatos para lar-
gar na frente na disputa.

Neste período de pré-campa-
nha, cada um se vira como po-

de, em um cenário nebuloso do 
ponto de vista da legislação elei-
toral. O próprio Kelps, até sema-
nas atrás, circulava pelo interior 
do Estado a bordo de um ôni-
bus caracterizado. Fábio Dantas 
dá entrevista em rádios pelo in-
terior, inclusive já apresentando 
propostas. Só falta pedir voto e 
divulgar o número de urna.

É preciso um freio e deixar 
claro que pré-campanha é pré-
-campanha, para que uns não 
sobressaiam em relação a ou-
tros. Neste momento em que 
sequer recursos do fundo elei-
toral podem ser usados (por não 
estarmos oficialmente na cam-
panha), candidatos com mais 
estrutura e mais em dinheiro 
saem em vantagem. Quem tem 
menos, consequentemente, fica 
em desvantagem.

Órgãos como o Ministério 
Público devem agir para garan-
tir condições iguais de disputa. 
É preciso que todos sigam a lei 
para que o processo tenha lisura 
e o jogo eleitoral fique equilibra-
do. Num cenário de acirramen-
to político, claro que pré-can-
didatos adotarão estratégias di-
versas para escapar do rigor da 
lei. Por isso, é preciso vigiar.

O Ministério Público, ao exi-
gir o enquadramento da prática 
dos políticos do Solidariedade 
como propaganda antecipada, 
age bem. Melhor pecar pelo ex-
cesso do que deixar frouxo. Que 
o órgão possa fiscalizar, inves-
tigar e eventualmente, quando 
preciso, denunciar toda e qual-
quer tipo de irregularidade en-
volvendo o processo eleitoral.

E aos candidatos (na verdade, 
pré-candidatos), olho aberto.
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Desemprego chega a 9,4% em abril

A taxa de desemprego no Bra-
sil chegou a 9,4% em abril 
deste ano, o menor patamar 

desde outubro de 2015, de acordo 
com estudo divulgado nesta sex-
ta-feira (24) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Na comparação com o mesmo 
mês de 2021, a taxa registrou que-
da de 4,9 pontos percentuais. Ao 
todo, o país tinha 11 milhões de 
desempregados em abril.

Segundo o Ipea, na outra pon-
ta, a população ocupada em abril 
chegou a 97,8 milhões de traba-
lhadores, o maior patamar desde 
2012. Em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado, a população 
ocupada aumentou 10,8% e, na 
comparação com março último, 
houve alta de 2,1%. De acordo 
com o Ipea, a análise dos dados 
mostra que a expansão da ocupa-
ção tem ocorrido de forma gene-

ralizada, envolvendo todas as re-
giões, todos os segmentos etários 
e educacionais e atingindo todos 
os setores da economia.

O Ipea calculou as taxas com 
base na série trimestral da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Pa-
ra serem comparados, os dados 
foram dessazonalizados.

REPRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO. O Ipea ressal-
ta a recuperação nos setores que 
tiveram quedas mais intensas no 
auge da pandemia, devido às me-
didas de afastamento social. No 
primeiro trimestre deste ano, 6 dos 
13 setores pesquisados apresenta-
ram crescimento da ocupação su-
perior a 10%, com destaque para 
os segmentos de alojamento e ali-
mentação, com aumento de 32,5% 
na taxa de ocupação; serviços pes-
soais, com alta de 19,5%; e serviços 
domésticos, com crescimento de 
19,4%.

DESAFIOS. Os dados mostram, 
no entanto, que ainda há uma sé-
rie de desafios a serem superados 
no mercado de trabalho brasileiro. 
Mesmo diante de uma recupera-
ção mais forte do emprego formal, 
a maior parte das novas vagas está 
sendo gerada nos segmentos infor-
mais da economia. No último tri-
mestre móvel, encerrado em abril 
de 2022, enquanto o montante de 

trabalhadores com carteira assina-
da avançou 11,6%, na comparação 
com 2021, o contingente de ocupa-
dos sem carteira cresceu 20,8%.

DESALENTO EM QUEDA. O pa-
ís ainda tem aproximadamente 
4,2 milhões de pessoas desalenta-
das. O desalento refere-se àquelas 
pessoas que gostariam de traba-
lhar, mas não procuram emprego 
por achar que não vão encontrar. 
O contingente registrado em abril 
é, no entanto, o menor já aponta-
do desde setembro de 2017. A pro-
porção de desalentados em relação 
à população fora da força de traba-
lho recuou de 5,1% para 3,7%, entre 
abril de 2021 e abril de 2022.

SUBOCUPADOS. Já os trabalha-
dores que se declararam subocu-
pados em abril eram 6,4 milhões, 
ou seja, 6,5% do total da ocupação. 
Os trabalhadores subocupados são 
aqueles que trabalham menos do 
que 40 horas semanais tendo dis-

ponibilidade e desejando trabalhar 
mais. Esses dados representam 
queda de 1,7 ponto percentual em 
relação ao mesmo mês de 2021.

POR NEGOCIAÇÕES. O reajuste 
mediano dos salários obtidos nas 
negociações salariais em junho é 
de 12%, ante o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) acu-
mulado de 11,9%. Em maio, o rea-
juste mediano foi de 12,3%, segun-
do o boletim mensal da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) Salariômetro - Mercado 
de Trabalho e Negociações Coleti-
vas. Segundo os dados, em junho 
a quantidade de convenções cole-
tivas tabuladas foi maior em rela-
ção a acordos coletivos, com a pro-
porção de reajustes acima do INPC 
ficado em 50%. Essa taxa deve di-
minuir, com a disponibilização da 
mais acordos coletivos, segundo a 
Fipe. Em maio a proporção de rea-
justes acima do INPC foi de 17,4%, 
e nos últimos 12 meses, 16,2%.

Encontro tático

Avante lançará nominatas 
para deputados estaduais 
e federais na quinta, 30

O pré-candidato à Presi-
dência da República pelo 
Avante, deputado fede-

ral André Janones e o presidente 
nacional do partido, deputado 
Luís Tibé, estarão em Mossoró 
nesta quinta-feira 30, para o En-
contro Estadual da legenda, que 
será realizado no Hotel Villa-O-
este. Na ocasião, serão lançadas 
as nominatas com 25 nomes pa-
ra a Assembleia Legislativa e no-
ve para a Câmara Federal.

Segundo o presidente do 
Avante/RN, Jorge do Rosário, o 
diretório estadual mostrará sua 
força para alcançar meta de ele-
ger dois deputados estaduais e 
um federal. Ele, que lançará sua 
pré-candidatura a estadual, as-
sumiu o partido há cerca de um 
mês, em comum acordo com o 
presidente anterior, o vereador 
de Natal Raniere Barbosa.

“O Avante terá nominatas 
completas, com candidatos de 
todas as regiões, de diferentes 
profissões, além de trazerem 
bandeiras de luta diversas, des-
de propostas de geração de em-
prego e renda à defesa dos direi-
tos humanos, causa animal, mo-

vimentos culturais. O Avante vai 
mostrar sua força para alcançar 
a meta de eleger dois deputados 
estaduais e um federal”, afirmou 
Jorge.

PERFIL DE JANONES. Deputa-
do federal de primeiro mandato, 
André Janones aposta na força 
das redes sociais e na projeção 
como um “outsider” da política 
em Brasília para alavancar a pré-
-candidatura à Presidência nas 
eleições de 2022. Para ele, os bra-
sileiros irão buscar uma alterna-
tiva ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e ao atual pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). 

Jorge assumiu partido há um mês
Rafael: “Nosso apoio à reeleição de Fátima e eleição de Lula é irrevogável”

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

REPRODUÇÃO

AGÊNCIA CÂMARA

Rafael: ‘Querem me parar 
porque defendo o trabalhador’
Pré-candidato conversou com senador Styvenson sobre cenário atual

O deputado federal Rafa-
el Motta (PSB) declarou 
que os movimentos que 

acontecem hoje nos bastidores 
políticos para impedir o cresci-
mento da sua pré-candidatura 
ao Senado tem uma motivação 
específica. Para ele, seu discur-
so pró-trabalhador é o que inco-
moda os adversários.

Em entrevista ao AGORA RN, 
ele disse que o cenário das elei-
ções para o Senado no RN ficou 
muito propício para discussão 
focada nos direitos dos trabalha-
dores. Porque um dos concor-
rentes é justamente o promotor 
das reformas trabalhista e previ-
denciária, o ex-ministro Rogério 
Marinho (PSDB).

Nesse contexto, Rafael colo-
cou seu nome para o grupo go-
vernista. “Na votação das duas 
reformas, me posicionei contra. 
Fiz frente junto aos trabalhado-
res para derrubar as mudanças 
propostas e isso permite um 
bom debate sobre os seus male-
fícios para a população”.

A escolha do grupo da gover-
nadora Fátima Bezerra, porém, 
foi pelo ex-prefeito de Natal Car-
los Eduardo Alves (PDT), que, 
segundo Rafael, “ficou em si-
lêncio enquanto todo o Brasil se 
manifestava publicamente so-
bre o tema”. Na visão dele, “Car-

los terá dificuldade em criticar o 
que, na época, ele não criticou”.

“Minha pré-candidatura re-
coloca o tema das reformas no 
centro do debate e passa a ser 
uma discussão sobre quais in-
teresses serão defendidos no Se-
nado nos próximos oitos anos. É 
um discurso que importa para 
as pessoas e é por isso que estão 
tentando me parar. Querem me 
parar porque eu sou o único que 
defende o trabalhador e as pes-
soas sabem disso”, acredita.

Rafael disse que espera que a 
aliança PT-PSB possa ser repro-
duzida no RN, a exemplo do que 
tem acontecido em outros esta-
dos do Brasil, e que tem conver-

sado com outros partidos e lide-
ranças a fim de angariar apoios 
para a sua pré-candidatura.

A expectativa de Rafael é de 
que o fato dele ser o único pré-
-candidato que vote declarada-
mente em Lula (PT) para a Pre-
sidência possa ajudá-lo. “O PSB 
faz parte da chapa presidencial, 
com o vice Geraldo Alckmin e is-
so é algo que vai ser visto e con-
siderado pelas pessoas”, resume.

Ele publicou vídeo nas redes 
sociais reafirmando seu apoio à 
reeleição de Fátima, horas de-
pois de ter se reunido com o se-
nador Styvenson Valentim (Po-
demos), mau intepretada como 
um rumo à oposição. 
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Bezerra (PT), na região do Vale do Açu. O deputa-
do Nelter Queiroz (PSDB), que tem o apoio de Ivan 

Jr. em Assu já andou vazando que seu aliado topa a 
parada. Fábio Dantas espera subir e tentar chegar a 
20% nas pesquisas, com a entrada do União Brasil. 

União Brasil deve indicar o vice na chapa de Fábio 
Dantas, que hoje caminha para ser Ivan Júnior

MOSSORÓ . Em troca do Ipem 
e de cargos na capital do Oeste, 
as ex-deputadas Larissa Rosado 
e Sandra Rosado, hoje na bandei-
ra do União Brasil não vão apoiar 
Fábio Dantas e nem Rogério Ma-
rinho de jeito nenhum. Elas não 
tem pedido segredo em Mossoró. 
Sandra, anda até reclamando que 
o ex-senador José Agripino Maia 
está focando bases no interior 
para Paulinho Freire e Leonardo 
Rego, ex-prefeito de Pau dos Fer-
ros e histórico agripinista no Alto 
Oeste. 

JURÍDICO. O advogado Erick 
Pereira, o mesmo que fez a cam-
panha de reeleição do prefeito Ál-
varo Dias (PSDB), agora integra 
o time que vai defender a cam-
panha do ex-prefeito Calos Edu-
ardo Alves (PDT), ao Senado. Já 
a governadora Fátima Bezerra 
(PT) fechou com o advogado An-
dré Castro, o mesmo que fez sua 
campanha em 2018. 

DATAFOLHA. Lula (PT) tem 
53% dos votos válidos em sua 
mais recente pesquisa, realiza-

da em 22 e 23 de junho. Para ga-
nhar no primeiro turno, é neces-
sário que o candidato some 50% 
dos votos válidos mais um.  Votos 
válidos são aqueles que excluem, 
no cômputo geral, os brancos e 
nulos. Sob essa métrica, que é 
a utilizada pela Justiça Eleitoral 
para a contagem final do pleito, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tem 32% das intenções de voto. 
Ciro Gomes, do PDT, marca 10%.  
O instituto ouviu 2.556 pessoas 
em 181 cidades no levantamento, 
contratado pela Folha e registra-
do no Tribunal Superior Eleitoral 
sob o número BR-09088/2022.

2º TURNO. Lula derrota seus 
principais adversários nas simu-
lações de 2º turno feitas pelo Da-
tafolha em sua nova pesquisa. Se 
enfrentar Bolsonaro, o petista ga-
nha por 57% a 34%, números se-
melhantes aos levantados pelo 
instituto em 25 e 26 de maio (58% 
e 33%, respectivamente). Seguem 
sendo 8% os brancos e nulos. 
Nesta rodada, realizada nos dias 
22 e 23 de junho, Lula tem 47% 
das intenções de voto para o pri-

meiro turno, ante 28% de Bolso-
naro e 8%, de Ciro Gomes (PDT).

DE JEITO NENHUM. Bolsonaro 
segue com a maior rejeição en-
tre os candidatos ao Palácio do 
Planalto, segundo o Datafolha. 
O instituto, em sua pesquisa que 
ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de 
junho, aponta que 55% dos brasi-
leiros não votam no mandatário 
máximo de forma alguma no dia 
2 de outubro. Bolsonaro é mais 
rejeitado por desempregados 
(66% nunca votariam nele), pre-
tos (63%), nordestinos (62%), es-
tudantes (62%), mulheres (61%), 
católicos (61%), jovens (60%) e os 
mais pobres (60%).

FORA LULA. Os grupos mais 
refratários Lula, segundo o Data-
folha são os empresários (61%), 
os mais ricos (57% entre quem 
ganha de 5 a 10 mínimos e 52% 
entre quem tem renda acima de 
10 mínimos), pessoas com ní-
vel superior (46%), evangélicos 
(46%), espíritas (46%), morado-
res do Centro-Oeste (43%) e ho-
mens (41%).

Editorial
Melhor pecar pelo excesso

Age bem o Ministério Pú-
blico Eleitoral ao colocar 
um freio na postura de 

pré-candidatos que extrapolam 
os limites da pré-campanha e 
se movimentam como se suas 
candidaturas já fossem oficiais. 
Neste sentido, é correta a ação 
do órgão contra políticos do So-
lidariedade por propaganda an-
tecipada, como mostrou repor-
tagem do AGORA RN nesta sex-
ta-feira 24.

A ação mira três pré-candi-
datos: Fábio Dantas (governa-
dor), Kelps Lima (deputado fe-
deral) e Luiz Eduardo (deputa-
do estadual). O MP reclama que 
adesivos colados por eles em ve-
ículos não trazem com clareza a 
informação de que eles são ape-
nas “pré-candidatos”. O nome 
até está lá, mas com tamanho 
tão pequeno que, segundo o MP, 
fica imperceptível.

Em primeiro lugar, é preciso 
dizer que a legislação precisa ser 
aprimorada. Diante da celeuma, 
a lei deveria deixar claras as di-
mensões aceitáveis para os ade-
sivos e materiais de campanha 
diversos. Já há regramento neste 
sentido para o período oficial da 
campanha. Por que não para a 
pré-campanha?

Até lá, pré-candidatos preci-
sam usar o bom senso e respei-
tar o momento atual, que ainda 
não é de campanha oficial. E o 
Ministério Público, com a ação 
contra os políticos do Solidarie-
dade, mostra que está atento às 
diversas estratégias usados pe-
los futuros candidatos para lar-
gar na frente na disputa.

Neste período de pré-campa-
nha, cada um se vira como po-

de, em um cenário nebuloso do 
ponto de vista da legislação elei-
toral. O próprio Kelps, até sema-
nas atrás, circulava pelo interior 
do Estado a bordo de um ôni-
bus caracterizado. Fábio Dantas 
dá entrevista em rádios pelo in-
terior, inclusive já apresentando 
propostas. Só falta pedir voto e 
divulgar o número de urna.

É preciso um freio e deixar 
claro que pré-campanha é pré-
-campanha, para que uns não 
sobressaiam em relação a ou-
tros. Neste momento em que 
sequer recursos do fundo elei-
toral podem ser usados (por não 
estarmos oficialmente na cam-
panha), candidatos com mais 
estrutura e mais em dinheiro 
saem em vantagem. Quem tem 
menos, consequentemente, fica 
em desvantagem.

Órgãos como o Ministério 
Público devem agir para garan-
tir condições iguais de disputa. 
É preciso que todos sigam a lei 
para que o processo tenha lisura 
e o jogo eleitoral fique equilibra-
do. Num cenário de acirramen-
to político, claro que pré-can-
didatos adotarão estratégias di-
versas para escapar do rigor da 
lei. Por isso, é preciso vigiar.

O Ministério Público, ao exi-
gir o enquadramento da prática 
dos políticos do Solidariedade 
como propaganda antecipada, 
age bem. Melhor pecar pelo ex-
cesso do que deixar frouxo. Que 
o órgão possa fiscalizar, inves-
tigar e eventualmente, quando 
preciso, denunciar toda e qual-
quer tipo de irregularidade en-
volvendo o processo eleitoral.

E aos candidatos (na verdade, 
pré-candidatos), olho aberto.
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Direto da Redação
Desemprego chega a 9,4% em abril

A taxa de desemprego no Bra-
sil chegou a 9,4% em abril 
deste ano, o menor patamar 

desde outubro de 2015, de acordo 
com estudo divulgado nesta sex-
ta-feira (24) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Na comparação com o mesmo 
mês de 2021, a taxa registrou que-
da de 4,9 pontos percentuais. Ao 
todo, o país tinha 11 milhões de 
desempregados em abril.

Segundo o Ipea, na outra pon-
ta, a população ocupada em abril 
chegou a 97,8 milhões de traba-
lhadores, o maior patamar desde 
2012. Em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado, a população 
ocupada aumentou 10,8% e, na 
comparação com março último, 
houve alta de 2,1%. De acordo 
com o Ipea, a análise dos dados 
mostra que a expansão da ocupa-
ção tem ocorrido de forma gene-

ralizada, envolvendo todas as re-
giões, todos os segmentos etários 
e educacionais e atingindo todos 
os setores da economia.

O Ipea calculou as taxas com 
base na série trimestral da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Pa-
ra serem comparados, os dados 
foram dessazonalizados.

REPRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO. O Ipea ressal-
ta a recuperação nos setores que 
tiveram quedas mais intensas no 
auge da pandemia, devido às me-
didas de afastamento social. No 
primeiro trimestre deste ano, 6 dos 
13 setores pesquisados apresenta-
ram crescimento da ocupação su-
perior a 10%, com destaque para 
os segmentos de alojamento e ali-
mentação, com aumento de 32,5% 
na taxa de ocupação; serviços pes-
soais, com alta de 19,5%; e serviços 
domésticos, com crescimento de 
19,4%.

DESAFIOS. Os dados mostram, 
no entanto, que ainda há uma sé-
rie de desafios a serem superados 
no mercado de trabalho brasileiro. 
Mesmo diante de uma recupera-
ção mais forte do emprego formal, 
a maior parte das novas vagas está 
sendo gerada nos segmentos infor-
mais da economia. No último tri-
mestre móvel, encerrado em abril 
de 2022, enquanto o montante de 

trabalhadores com carteira assina-
da avançou 11,6%, na comparação 
com 2021, o contingente de ocupa-
dos sem carteira cresceu 20,8%.

DESALENTO EM QUEDA. O pa-
ís ainda tem aproximadamente 
4,2 milhões de pessoas desalenta-
das. O desalento refere-se àquelas 
pessoas que gostariam de traba-
lhar, mas não procuram emprego 
por achar que não vão encontrar. 
O contingente registrado em abril 
é, no entanto, o menor já aponta-
do desde setembro de 2017. A pro-
porção de desalentados em relação 
à população fora da força de traba-
lho recuou de 5,1% para 3,7%, entre 
abril de 2021 e abril de 2022.

SUBOCUPADOS. Já os trabalha-
dores que se declararam subocu-
pados em abril eram 6,4 milhões, 
ou seja, 6,5% do total da ocupação. 
Os trabalhadores subocupados são 
aqueles que trabalham menos do 
que 40 horas semanais tendo dis-

ponibilidade e desejando trabalhar 
mais. Esses dados representam 
queda de 1,7 ponto percentual em 
relação ao mesmo mês de 2021.

POR NEGOCIAÇÕES. O reajuste 
mediano dos salários obtidos nas 
negociações salariais em junho é 
de 12%, ante o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) acu-
mulado de 11,9%. Em maio, o rea-
juste mediano foi de 12,3%, segun-
do o boletim mensal da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) Salariômetro - Mercado 
de Trabalho e Negociações Coleti-
vas. Segundo os dados, em junho 
a quantidade de convenções cole-
tivas tabuladas foi maior em rela-
ção a acordos coletivos, com a pro-
porção de reajustes acima do INPC 
ficado em 50%. Essa taxa deve di-
minuir, com a disponibilização da 
mais acordos coletivos, segundo a 
Fipe. Em maio a proporção de rea-
justes acima do INPC foi de 17,4%, 
e nos últimos 12 meses, 16,2%.

Encontro tático

Avante lançará nominatas 
para deputados estaduais 
e federais na quinta, 30

O pré-candidato à Presi-
dência da República pelo 
Avante, deputado fede-

ral André Janones e o presidente 
nacional do partido, deputado 
Luís Tibé, estarão em Mossoró 
nesta quinta-feira 30, para o En-
contro Estadual da legenda, que 
será realizado no Hotel Villa-O-
este. Na ocasião, serão lançadas 
as nominatas com 25 nomes pa-
ra a Assembleia Legislativa e no-
ve para a Câmara Federal.

Segundo o presidente do 
Avante/RN, Jorge do Rosário, o 
diretório estadual mostrará sua 
força para alcançar meta de ele-
ger dois deputados estaduais e 
um federal. Ele, que lançará sua 
pré-candidatura a estadual, as-
sumiu o partido há cerca de um 
mês, em comum acordo com o 
presidente anterior, o vereador 
de Natal Raniere Barbosa.

“O Avante terá nominatas 
completas, com candidatos de 
todas as regiões, de diferentes 
profissões, além de trazerem 
bandeiras de luta diversas, des-
de propostas de geração de em-
prego e renda à defesa dos direi-
tos humanos, causa animal, mo-

vimentos culturais. O Avante vai 
mostrar sua força para alcançar 
a meta de eleger dois deputados 
estaduais e um federal”, afirmou 
Jorge.

PERFIL DE JANONES. Deputa-
do federal de primeiro mandato, 
André Janones aposta na força 
das redes sociais e na projeção 
como um “outsider” da política 
em Brasília para alavancar a pré-
-candidatura à Presidência nas 
eleições de 2022. Para ele, os bra-
sileiros irão buscar uma alterna-
tiva ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e ao atual pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). 

Jorge assumiu partido há um mês
Rafael: “Nosso apoio à reeleição de Fátima e eleição de Lula é irrevogável”

Alessandra Bernardo
Repórter de Política
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AGÊNCIA CÂMARA

Rafael: ‘Querem me parar 
porque defendo o trabalhador’
Pré-candidato conversou com senador Styvenson sobre cenário atual

O deputado federal Rafa-
el Motta (PSB) declarou 
que os movimentos que 

acontecem hoje nos bastidores 
políticos para impedir o cresci-
mento da sua pré-candidatura 
ao Senado tem uma motivação 
específica. Para ele, seu discur-
so pró-trabalhador é o que inco-
moda os adversários.

Em entrevista ao AGORA RN, 
ele disse que o cenário das elei-
ções para o Senado no RN ficou 
muito propício para discussão 
focada nos direitos dos trabalha-
dores. Porque um dos concor-
rentes é justamente o promotor 
das reformas trabalhista e previ-
denciária, o ex-ministro Rogério 
Marinho (PSDB).

Nesse contexto, Rafael colo-
cou seu nome para o grupo go-
vernista. “Na votação das duas 
reformas, me posicionei contra. 
Fiz frente junto aos trabalhado-
res para derrubar as mudanças 
propostas e isso permite um 
bom debate sobre os seus male-
fícios para a população”.

A escolha do grupo da gover-
nadora Fátima Bezerra, porém, 
foi pelo ex-prefeito de Natal Car-
los Eduardo Alves (PDT), que, 
segundo Rafael, “ficou em si-
lêncio enquanto todo o Brasil se 
manifestava publicamente so-
bre o tema”. Na visão dele, “Car-

los terá dificuldade em criticar o 
que, na época, ele não criticou”.

“Minha pré-candidatura re-
coloca o tema das reformas no 
centro do debate e passa a ser 
uma discussão sobre quais in-
teresses serão defendidos no Se-
nado nos próximos oitos anos. É 
um discurso que importa para 
as pessoas e é por isso que estão 
tentando me parar. Querem me 
parar porque eu sou o único que 
defende o trabalhador e as pes-
soas sabem disso”, acredita.

Rafael disse que espera que a 
aliança PT-PSB possa ser repro-
duzida no RN, a exemplo do que 
tem acontecido em outros esta-
dos do Brasil, e que tem conver-

sado com outros partidos e lide-
ranças a fim de angariar apoios 
para a sua pré-candidatura.

A expectativa de Rafael é de 
que o fato dele ser o único pré-
-candidato que vote declarada-
mente em Lula (PT) para a Pre-
sidência possa ajudá-lo. “O PSB 
faz parte da chapa presidencial, 
com o vice Geraldo Alckmin e is-
so é algo que vai ser visto e con-
siderado pelas pessoas”, resume.

Ele publicou vídeo nas redes 
sociais reafirmando seu apoio à 
reeleição de Fátima, horas de-
pois de ter se reunido com o se-
nador Styvenson Valentim (Po-
demos), mau intepretada como 
um rumo à oposição. 



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 20224 Política

EDUARDO MAIA/ALRN

Álvaro quer parcelar em 20 anos 
dívida deixada por Carlos Eduardo
Ex-prefeito saiu e deixou conta de R$ 300 milhões para seu sucessor quitar; Natal corre risco de perder repasses federais

O prefeito de Natal Álvaro 
Dias (PSDB) aguarda com 
ansiedade, autorização 

da Câmara Municipal de Natal 
para que possa parcelar uma dí-
vida de mais de R$ 300 milhões, 
herdada da gestão do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT), em 
um prazo máximo de 20 anos. O 
pedido foi feito há cerca de uma 
semana e, caso não seja aceito, 
poderá provocar a perda de re-
cursos federais pela gestão muni-
cipal. Em 2019, ele até conseguiu 
parcelar uma grande parte do dé-
bito, mas não pagou nenhuma 
parcela.

Conforme o Sistema de In-

formações dos Regimes Públicos 
de Previdência Social (Cadprev), 
o valor da dívida, aproximada-
mente R$ 300 milhões, pode au-
mentar, caso a Prefeitura de Natal 
inclua débitos negociados ante-
riormente, cujas parcelas ainda 
não estão vencidas, conforme in-
formações do Portal 98 FM. O dé-
bito diz respeito a contribuições 
previdenciárias (patronais e dos 
segurados) que não foram pagas 
pela prefeitura durante as duas 
últimas gestões de Carlos Eduar-
do (2009 a 2018).

Além das dívidas relativas à 
gestão de Carlos Eduardo Alves, 
pré-candidato ao Senado Fede-
ral na chapa da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), há ainda con-
tas pendentes das gestões das ex-
-prefeitas Wilma de Faria (2001 a 

2002) e de Micarla de Souza (2009 
a 2012). O parcelamento de dé-
bitos previdenciários em até 20 
anos está previsto em emenda 
constitucional promulgada pelo 
Congresso Nacional, em 2021.

Em mensagem enviada à Câ-
mara, Álvaro Dias enfatizou que a 
dívida foi deixada por gestões an-
teriores e pediu autorização para 
que o município não seja prejudi-
cado pela falta da Certidão de Re-
gularidade Previdenciária (CRP). 
“Registros atuais estão dificul-
tando a gestão previdenciária de 
Natal, criando entraves severos à 
obtenção regular, pela via admi-
nistrativa, da CRP, necessária às 
contratações firmadas com o go-
verno federal e prejudica o rece-
bimento de transferências volun-
tárias da União”, disse. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Álvaro: “Registros atuais estão difi cultando a gestão previdenciária de Natal”

As declarações preconceitu-
osas do deputado recém-
-empossado Michael Di-

niz (SDD) contra a comunidade 
LGBTI+, feitas durante pronun-
ciamento oficial na Assembleia 
Legislativa do Estado há dois 
dias, renderam a ele uma repre-
sentação por quebra de deco-
ro parlamentar na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
da Casa, apresentada nesta sex-
ta-feira 24, pela deputada Isolda 
Dantas (PT). Na ocasião, ele afir-
mou não respeitar, desprezar e 
repudiar o Movimento LGBTI+, 
cujos integrantes deveriam fazer 
tratamento psiquiátrico.

“O deputado Michael Diniz 
pratica e incita a violência de gê-
nero; incita a prática do crime de 
homofobia. Sua conduta é in-
compatível com a dignidade da 
pessoa humana, dos direitos e 
das liberdades e até mesmo com 
a dignidade desta Casa. A condu-
ta, incompatível com este parla-
mento, reproduz uma violência 
às pessoas LGBTI, já tão alijadas, 
inseguras e vulneráveis; que so-
frem preconceitos e discrimina-
ção; que são agredidas verbal e fi-

sicamente”, afirmou Isolda.
O deputado se esquece que a 

identidade de gênero ou orienta-
ção sexual não são consideradas 
doenças para receber “tratamen-
to”. Para Isolda, o discurso pre-
conceituoso é incompatível com 
o decoro parlamentar e punível 
com a perda do mandato. Micha-
el, suplente do deputado estadu-
al licenciado Kelps Lima (SDD), 
ainda citou o nome da deputada, 
que promoveria uma audiência 
pública com o Conselho de Psi-
quiatria.

“O deputado do Solidarieda-
de, estreante na ALRN, está dis-
posto a representar o bolsona-
rismo, sugerindo tratamento psi-
quiátrico para pessoas LGBTI+. 
Ignora que sexualidade/identi-

dade de gênero não é doença e 
que LGBTIfobia é crime! O trata-
mento para o preconceito deve 
ser no rigor da lei”, afirmou Isol-
da.

OAB/RN REPUDIA FALAS DE 
MICHAEL DINIZ. A Ordem dos 
Advogados do Brasil no Estado 
(OAB/RN) repudiou as falas pre-
conceituosas do deputado, por 
meio de sua Comissão de Direi-
tos Humanos. “A OAB repudia, 
veementemente, todo e qualquer 
discurso de ódio, que macula a 
sociedade e reafirma o seu com-
promisso com a defesa das mi-
norias e dos Direitos Humanos. 
Diante das alegações do depu-
tado, é necessária a apuração da 
conduta pela ALRN pelo decoro e 
ética desta Casa”, escreveu. 

Os vereadores de Natal apro-
varam a ampliação da di-
vulgação da legislação em 

defesa dos animais, com a publica-
ção de coletânea de leis vigentes no 
âmbito do município. O projeto de 
lei nº 410/2021, de autoria de Cha-
gas Catarino (PSDB), prevê que 
o Poder Executivo publique uma 
cartilha e anualmente a atualize 
com anexos, contendo as leis apro-
vadas e normalizadas no período.

A legislação determina a re-
edição da coleção a cada quatro 
anos. “A justificativa desse PL é 
bem objetiva: visa tornar-se de co-
nhecimento público todas as leis 

vigentes em defesa dos animais, 
para que a população tenha cons-
ciência e divulgue a importância 
de defendê-los”, comentou o ve-
reador.

Chagas Catarino acrescentou 
que a atual legislatura tem sido ge-
nerosa na regulação da matéria e 
atuante na defesa da vida animal. 
Ele calcula que estejam em vigor 
cerca de 13 leis e acredita que a 
ampla divulgação delas vai repri-
mir maus tratos e abandonos de 
animais na cidade. “Discutimos 
esse projeto com ONGs, associa-
ções e protetores de animais”, des-
tacou. 

PolêmicaLegislativos

Isolda representa contra deputado que 
quer tratamento psiquiátrico para LGBTI

Câmara de Natal aprova 
coletânea de leis em vigor 
para defesa dos animais

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Isolda: “Michael pratica e incita a violência de gênero e o crime de homofobia”
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Vida nova no sertão
Governadora entrega casas e equipamentos comunitários a moradores de Barra de Santana  e 

lotes da Agrovila Jucurutu a moradores de áreas inundáveis  da Barragem de Oiticica

Principal obra social do Com-
plexo Oiticica, a comunidade 
Nova Barra de Santana ganha 

vida na próxima quinta-feira (30), 
quando a governadora Fátima Be-
zerra fará a entrega das casas e dos 
equipamentos comunitários aos 
moradores, consolidando o cami-
nho para a conclusão barragem no 
final do ano, conforme cronogra-
ma que vem sendo executado pelo 
Governo do Estado.

São 177 residências permuta-
das e 41 de inquilinos, totalizan-
do 218 moradias; creche, escola e 
posto de saúde, além de ginásio 
poliesportivo, centro comercial, 
associação de moradores, igreja e 
uma área de expansão para abri-

gar as atividades industriais e de 
serviços. A comunidade será en-
tregue 100% saneada e com liga-
ção definitiva de água e energia 
elétrica nas casas.

O projeto arquitetônico foi 
elaborado tendo como base a 
disposição das casas e dos pré-
dios do Distrito Janúncio Afonso 
(mais conhecido como Barra de 
Santana) em Jucurutu, e a pre-
ocupação de manter o perfil de 
convivência social das famílias. 
São 880 pessoas, segundo levan-
tamento do Movimento dos Atin-
gidos e Atingidas pelas Obras da 
Barragem de Oiticica.

“Quando assumimos o go-
verno do Estado, as obras sociais 

de Oiticica estavam travadas. Foi 
uma trabalheira grande, mas elas 
foram retomadas e serão entre-
gues agora. Para mim é muito 
gratificante este momento, mexe 
com minhas emoções porque é 
um renovar de esperanças, é uma 
obra da transposição pela qual 
sempre lutamos”, diz a governa-
dora Fátima Bezerra.

A entrega das casas da comu-
nidade e do restante dos lotes da 
Agrovila Jucurutu, segundo o se-
cretário do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh), João 
Maria Cavalcanti, representa co-
roamento de uma luta antiga. “O 
Governo do RN está honrando o 
compromisso assumido com os 

movimentos sociais de fechar a 
barragem somente após as obras 
sociais serem entregues e todas 
as famílias realocadas.”  A trans-
ferência dos moradores da anti-
ga para Nova Barra de Santana é a 
penúltima etapa do cronograma 
de conclusão do Complexo Oiti-
cica. A próxima é a implantação 
das agrovilas de São Fernando e 
Jardim de Piranhas, cujos proces-
sos estão em andamento.

Morador de Barra de Santana 
há muitos anos, o agricultor Rival-
do Bezerra vive a expectativa da 
mudança, a esperança de uma vi-
da melhor, mais confortável, num 
lugar com infraestrutura urbana 
que poucas cidades do Brasil têm.  

Nova Barra de Santana tem abas-
tecimento de água, infraestrutu-
ra de saneamento com estação 
de tratamento de esgoto, vias pa-
vimentadas, manejo de resíduos 
sólidos, drenagem das águas plu-
viais e acessibilidade.  “Eu sempre 
tive o sonho de morar numa casa 
nova e isso vai ser possível agora. 
Estou satisfeito”, diz o agricultor.

Para a estudante Milena Vi-
tória, aluna da Escola Estadual 
Janúncio Afonso, a transferên-
cia para Nova Barra de Santana é 
uma porta que se abre para os jo-
vens: “Vai ser tudo diferente, uma 
nova vida, especialmente para os 
jovens, que terão mais oportuni-
dades.”

Governadora vai entregar lotes da Agrovila Jucurutu
O Complexo Oiticica é for-

mado pelas Barragem Oiticica 
e por todas as obras sociais, co-
mo o reassentamento de mo-
radores em Barra de Santana 
e nas agrovilas, incluindo li-
cenciamento ambiental, res-
gate arqueológico e supressão 
vegetal. “As agrovilas não esta-
vam no projeto original da bar-
ragem. Essa obra é fruto da lu-
ta, da resistência e do diálogo 
do Movimento dos Atingidos, 
com o apoio da igreja católica/
Seapac e movimento sindical, 
com o governo do Estado, que 
nos atendeu e desapropriou os 
terrenos”, lembra Procópio Lu-
cena, do Movimento dos Atin-

gidos e Atingidas pela Constru-
ção da Barragem.

Além de Nova Barra de San-
tana, a governadora Fátima Be-
zerra entrega no dia 30, os 21 
imóveis restantes da Agrovila Ju-
curutu (Raimundo Nonato), to-
talizando 37 lotes. Duas outras 
serão implantadas no próximo 
ano: a de São Fernando e a de 
Jardim de Piranhas. As agrovi-
las se concentram na agricultu-
ra familiar e no desenvolvimen-
to sustentável, a partir do cultivo 
de alimentos e geração de renda.

Elas foram são projetadas 
de acordo com a necessidade 
da demanda das famílias. A es-
colha do local foi feita com ba-

se na inspeção dos tipos de solo 
para que haja desenvolvimento 
agrícola e na disponibilidade 
de infraestrutura local. Os lotes 
são individuais com área de 7 
mil metros quadrados, cercado 
e com uma residência.

BARRAGEM. O projeto de 
construção da Barragem de 
Oiticica é tão antigo quanto o 
da Armando Ribeiro, construí-
da 100 quilômetros adiante no 
mesmo leito do Rio Piranhas e 
inaugurada em 1983. Oiticica 
surgiu na década de 1950, fi-
cou engavetado por 40 anos até 
ser resgatado em 1990, quan-
do houve a primeira tentativa 

de montagem do canteiro de 
obras pela empresa vencedora 
da licitação, a Odebrecht. Mas 
problemas técnicos e ambien-
tais colocaram o projeto nova-
mente em compasso de espera.

Uma articulação política da 
bancada potiguar no Congresso 
Nacional, em 2010, conseguiu 
incluí-la no Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC). 
Uma análise do TCU, no entan-
to, encontrou irregularidades 
no projeto e houve nova para-
lisação para ajustes. Em abril 
de 2013 a responsabilidade pe-
la construção foi delegada ao 
governo do Estado. A ordem de 
serviço foi assinada pela então 

presidente Dilma Rousseff em 
03 de junho de 2013 e a obra ini-
ciada 23 dias depois, com prazo 
de conclusão previsto para 31 
de dezembro de 2019.

No final de fevereiro de 2016, 
quando os bispos do Regional 
Nordeste II da CNBB organiza-
ram uma caravana para fazer o 
percurso inverso da transposição 
- da Barragem Armando Ribeiro 
até o ponto de captação da água 
no rio São Francisco, em Cabro-
bó/PE - Oiticica era a obra mais 
atrasada da transposição. Quan-
do Fátima Bezerra assumiu o co-
mando do governo do RN, em 1° 
de janeiro de 2019, apenas 43% ti-
nham sido executados. 
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Projeto arquitetônico elaborado, mantendo 
perfi l de convivência social das famílias
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Álvaro quer parcelar em 20 anos 
dívida deixada por Carlos Eduardo
Ex-prefeito saiu e deixou conta de R$ 300 milhões para seu sucessor quitar; Natal corre risco de perder repasses federais

O prefeito de Natal Álvaro 
Dias (PSDB) aguarda com 
ansiedade, autorização 

da Câmara Municipal de Natal 
para que possa parcelar uma dí-
vida de mais de R$ 300 milhões, 
herdada da gestão do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT), em 
um prazo máximo de 20 anos. O 
pedido foi feito há cerca de uma 
semana e, caso não seja aceito, 
poderá provocar a perda de re-
cursos federais pela gestão muni-
cipal. Em 2019, ele até conseguiu 
parcelar uma grande parte do dé-
bito, mas não pagou nenhuma 
parcela.

Conforme o Sistema de In-

formações dos Regimes Públicos 
de Previdência Social (Cadprev), 
o valor da dívida, aproximada-
mente R$ 300 milhões, pode au-
mentar, caso a Prefeitura de Natal 
inclua débitos negociados ante-
riormente, cujas parcelas ainda 
não estão vencidas, conforme in-
formações do Portal 98 FM. O dé-
bito diz respeito a contribuições 
previdenciárias (patronais e dos 
segurados) que não foram pagas 
pela prefeitura durante as duas 
últimas gestões de Carlos Eduar-
do (2009 a 2018).

Além das dívidas relativas à 
gestão de Carlos Eduardo Alves, 
pré-candidato ao Senado Fede-
ral na chapa da governadora Fá-
tima Bezerra (PT), há ainda con-
tas pendentes das gestões das ex-
-prefeitas Wilma de Faria (2001 a 

2002) e de Micarla de Souza (2009 
a 2012). O parcelamento de dé-
bitos previdenciários em até 20 
anos está previsto em emenda 
constitucional promulgada pelo 
Congresso Nacional, em 2021.

Em mensagem enviada à Câ-
mara, Álvaro Dias enfatizou que a 
dívida foi deixada por gestões an-
teriores e pediu autorização para 
que o município não seja prejudi-
cado pela falta da Certidão de Re-
gularidade Previdenciária (CRP). 
“Registros atuais estão dificul-
tando a gestão previdenciária de 
Natal, criando entraves severos à 
obtenção regular, pela via admi-
nistrativa, da CRP, necessária às 
contratações firmadas com o go-
verno federal e prejudica o rece-
bimento de transferências volun-
tárias da União”, disse. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Álvaro: “Registros atuais estão difi cultando a gestão previdenciária de Natal”

As declarações preconceitu-
osas do deputado recém-
-empossado Michael Di-

niz (SDD) contra a comunidade 
LGBTI+, feitas durante pronun-
ciamento oficial na Assembleia 
Legislativa do Estado há dois 
dias, renderam a ele uma repre-
sentação por quebra de deco-
ro parlamentar na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
da Casa, apresentada nesta sex-
ta-feira 24, pela deputada Isolda 
Dantas (PT). Na ocasião, ele afir-
mou não respeitar, desprezar e 
repudiar o Movimento LGBTI+, 
cujos integrantes deveriam fazer 
tratamento psiquiátrico.

“O deputado Michael Diniz 
pratica e incita a violência de gê-
nero; incita a prática do crime de 
homofobia. Sua conduta é in-
compatível com a dignidade da 
pessoa humana, dos direitos e 
das liberdades e até mesmo com 
a dignidade desta Casa. A condu-
ta, incompatível com este parla-
mento, reproduz uma violência 
às pessoas LGBTI, já tão alijadas, 
inseguras e vulneráveis; que so-
frem preconceitos e discrimina-
ção; que são agredidas verbal e fi-

sicamente”, afirmou Isolda.
O deputado se esquece que a 

identidade de gênero ou orienta-
ção sexual não são consideradas 
doenças para receber “tratamen-
to”. Para Isolda, o discurso pre-
conceituoso é incompatível com 
o decoro parlamentar e punível 
com a perda do mandato. Micha-
el, suplente do deputado estadu-
al licenciado Kelps Lima (SDD), 
ainda citou o nome da deputada, 
que promoveria uma audiência 
pública com o Conselho de Psi-
quiatria.

“O deputado do Solidarieda-
de, estreante na ALRN, está dis-
posto a representar o bolsona-
rismo, sugerindo tratamento psi-
quiátrico para pessoas LGBTI+. 
Ignora que sexualidade/identi-

dade de gênero não é doença e 
que LGBTIfobia é crime! O trata-
mento para o preconceito deve 
ser no rigor da lei”, afirmou Isol-
da.

OAB/RN REPUDIA FALAS DE 
MICHAEL DINIZ. A Ordem dos 
Advogados do Brasil no Estado 
(OAB/RN) repudiou as falas pre-
conceituosas do deputado, por 
meio de sua Comissão de Direi-
tos Humanos. “A OAB repudia, 
veementemente, todo e qualquer 
discurso de ódio, que macula a 
sociedade e reafirma o seu com-
promisso com a defesa das mi-
norias e dos Direitos Humanos. 
Diante das alegações do depu-
tado, é necessária a apuração da 
conduta pela ALRN pelo decoro e 
ética desta Casa”, escreveu. 

Os vereadores de Natal apro-
varam a ampliação da di-
vulgação da legislação em 

defesa dos animais, com a publica-
ção de coletânea de leis vigentes no 
âmbito do município. O projeto de 
lei nº 410/2021, de autoria de Cha-
gas Catarino (PSDB), prevê que 
o Poder Executivo publique uma 
cartilha e anualmente a atualize 
com anexos, contendo as leis apro-
vadas e normalizadas no período.

A legislação determina a re-
edição da coleção a cada quatro 
anos. “A justificativa desse PL é 
bem objetiva: visa tornar-se de co-
nhecimento público todas as leis 

vigentes em defesa dos animais, 
para que a população tenha cons-
ciência e divulgue a importância 
de defendê-los”, comentou o ve-
reador.

Chagas Catarino acrescentou 
que a atual legislatura tem sido ge-
nerosa na regulação da matéria e 
atuante na defesa da vida animal. 
Ele calcula que estejam em vigor 
cerca de 13 leis e acredita que a 
ampla divulgação delas vai repri-
mir maus tratos e abandonos de 
animais na cidade. “Discutimos 
esse projeto com ONGs, associa-
ções e protetores de animais”, des-
tacou. 
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Isolda representa contra deputado que 
quer tratamento psiquiátrico para LGBTI

Câmara de Natal aprova 
coletânea de leis em vigor 
para defesa dos animais
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Vida nova no sertão
Governadora entrega casas e equipamentos comunitários a moradores de Barra de Santana  e 

lotes da Agrovila Jucurutu a moradores de áreas inundáveis  da Barragem de Oiticica

Principal obra social do Com-
plexo Oiticica, a comunidade 
Nova Barra de Santana ganha 

vida na próxima quinta-feira (30), 
quando a governadora Fátima Be-
zerra fará a entrega das casas e dos 
equipamentos comunitários aos 
moradores, consolidando o cami-
nho para a conclusão barragem no 
final do ano, conforme cronogra-
ma que vem sendo executado pelo 
Governo do Estado.

São 177 residências permuta-
das e 41 de inquilinos, totalizan-
do 218 moradias; creche, escola e 
posto de saúde, além de ginásio 
poliesportivo, centro comercial, 
associação de moradores, igreja e 
uma área de expansão para abri-

gar as atividades industriais e de 
serviços. A comunidade será en-
tregue 100% saneada e com liga-
ção definitiva de água e energia 
elétrica nas casas.

O projeto arquitetônico foi 
elaborado tendo como base a 
disposição das casas e dos pré-
dios do Distrito Janúncio Afonso 
(mais conhecido como Barra de 
Santana) em Jucurutu, e a pre-
ocupação de manter o perfil de 
convivência social das famílias. 
São 880 pessoas, segundo levan-
tamento do Movimento dos Atin-
gidos e Atingidas pelas Obras da 
Barragem de Oiticica.

“Quando assumimos o go-
verno do Estado, as obras sociais 

de Oiticica estavam travadas. Foi 
uma trabalheira grande, mas elas 
foram retomadas e serão entre-
gues agora. Para mim é muito 
gratificante este momento, mexe 
com minhas emoções porque é 
um renovar de esperanças, é uma 
obra da transposição pela qual 
sempre lutamos”, diz a governa-
dora Fátima Bezerra.

A entrega das casas da comu-
nidade e do restante dos lotes da 
Agrovila Jucurutu, segundo o se-
cretário do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh), João 
Maria Cavalcanti, representa co-
roamento de uma luta antiga. “O 
Governo do RN está honrando o 
compromisso assumido com os 

movimentos sociais de fechar a 
barragem somente após as obras 
sociais serem entregues e todas 
as famílias realocadas.”  A trans-
ferência dos moradores da anti-
ga para Nova Barra de Santana é a 
penúltima etapa do cronograma 
de conclusão do Complexo Oiti-
cica. A próxima é a implantação 
das agrovilas de São Fernando e 
Jardim de Piranhas, cujos proces-
sos estão em andamento.

Morador de Barra de Santana 
há muitos anos, o agricultor Rival-
do Bezerra vive a expectativa da 
mudança, a esperança de uma vi-
da melhor, mais confortável, num 
lugar com infraestrutura urbana 
que poucas cidades do Brasil têm.  

Nova Barra de Santana tem abas-
tecimento de água, infraestrutu-
ra de saneamento com estação 
de tratamento de esgoto, vias pa-
vimentadas, manejo de resíduos 
sólidos, drenagem das águas plu-
viais e acessibilidade.  “Eu sempre 
tive o sonho de morar numa casa 
nova e isso vai ser possível agora. 
Estou satisfeito”, diz o agricultor.

Para a estudante Milena Vi-
tória, aluna da Escola Estadual 
Janúncio Afonso, a transferên-
cia para Nova Barra de Santana é 
uma porta que se abre para os jo-
vens: “Vai ser tudo diferente, uma 
nova vida, especialmente para os 
jovens, que terão mais oportuni-
dades.”

Governadora vai entregar lotes da Agrovila Jucurutu
O Complexo Oiticica é for-

mado pelas Barragem Oiticica 
e por todas as obras sociais, co-
mo o reassentamento de mo-
radores em Barra de Santana 
e nas agrovilas, incluindo li-
cenciamento ambiental, res-
gate arqueológico e supressão 
vegetal. “As agrovilas não esta-
vam no projeto original da bar-
ragem. Essa obra é fruto da lu-
ta, da resistência e do diálogo 
do Movimento dos Atingidos, 
com o apoio da igreja católica/
Seapac e movimento sindical, 
com o governo do Estado, que 
nos atendeu e desapropriou os 
terrenos”, lembra Procópio Lu-
cena, do Movimento dos Atin-

gidos e Atingidas pela Constru-
ção da Barragem.

Além de Nova Barra de San-
tana, a governadora Fátima Be-
zerra entrega no dia 30, os 21 
imóveis restantes da Agrovila Ju-
curutu (Raimundo Nonato), to-
talizando 37 lotes. Duas outras 
serão implantadas no próximo 
ano: a de São Fernando e a de 
Jardim de Piranhas. As agrovi-
las se concentram na agricultu-
ra familiar e no desenvolvimen-
to sustentável, a partir do cultivo 
de alimentos e geração de renda.

Elas foram são projetadas 
de acordo com a necessidade 
da demanda das famílias. A es-
colha do local foi feita com ba-

se na inspeção dos tipos de solo 
para que haja desenvolvimento 
agrícola e na disponibilidade 
de infraestrutura local. Os lotes 
são individuais com área de 7 
mil metros quadrados, cercado 
e com uma residência.

BARRAGEM. O projeto de 
construção da Barragem de 
Oiticica é tão antigo quanto o 
da Armando Ribeiro, construí-
da 100 quilômetros adiante no 
mesmo leito do Rio Piranhas e 
inaugurada em 1983. Oiticica 
surgiu na década de 1950, fi-
cou engavetado por 40 anos até 
ser resgatado em 1990, quan-
do houve a primeira tentativa 

de montagem do canteiro de 
obras pela empresa vencedora 
da licitação, a Odebrecht. Mas 
problemas técnicos e ambien-
tais colocaram o projeto nova-
mente em compasso de espera.

Uma articulação política da 
bancada potiguar no Congresso 
Nacional, em 2010, conseguiu 
incluí-la no Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC). 
Uma análise do TCU, no entan-
to, encontrou irregularidades 
no projeto e houve nova para-
lisação para ajustes. Em abril 
de 2013 a responsabilidade pe-
la construção foi delegada ao 
governo do Estado. A ordem de 
serviço foi assinada pela então 

presidente Dilma Rousseff em 
03 de junho de 2013 e a obra ini-
ciada 23 dias depois, com prazo 
de conclusão previsto para 31 
de dezembro de 2019.

No final de fevereiro de 2016, 
quando os bispos do Regional 
Nordeste II da CNBB organiza-
ram uma caravana para fazer o 
percurso inverso da transposição 
- da Barragem Armando Ribeiro 
até o ponto de captação da água 
no rio São Francisco, em Cabro-
bó/PE - Oiticica era a obra mais 
atrasada da transposição. Quan-
do Fátima Bezerra assumiu o co-
mando do governo do RN, em 1° 
de janeiro de 2019, apenas 43% ti-
nham sido executados. 

INFORME PUBLICITÁRIO

Projeto arquitetônico elaborado, mantendo 
perfi l de convivência social das famílias
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Estamos prestes a ver empos-
sado o quarto presidente da 
Petrobras em apenas dois 

anos. Sob o governo Bolsonaro, 
nossa maior estatal corre o risco de 
ter que instalar uma porta giratória 
em sua sede no Rio de Janeiro, para 
dar conta da rotatividade. 

O curandeirismo energéti-
co abraçado por Bolsonaro, Pau-
lo Guedes e sua turma não conse-
gue — nem poderia — frear a alta 
dos preços dos combustíveis, nem 
estancar a hemorragia econômica 
e social decorrente do descalabro.

Mas eles insistem: vale qual-
quer band-aid, desde que não se 
mexa na causa real dos problemas. 
Porque aí seria desfiar o tabu do lu-
cro para meia dúzia acima de to-
dos.

Instalar uma CPI da Petrobras, 
trocar o presidente da estatal, asfi-
xiar a arrecadação do ICMS dos es-
tados — aquele dinheiro que ban-
ca as políticas de saúde, educação 
e segurança pública—, distribuir 
pix para tentar aplacar caminho-
neiros indignados são medidas 

que têm o mesmo valor terapêuti-
co do tratamento de Covid-19 com 
cloroquina.

O negacionismo frente ao co-
ronavírus foi o grande responsá-
vel pela morte de 700 mil dos nos-
sos compatriotas. O charlatanismo 
no enfrentamento à crise dos com-
bustíveis é igualmente letal: a eco-
nomia inerte já responde por 33 
milhões de famintos e vai faltar di-
nheiro para cuidar da saúde e da 
segurança das pessoas.

O maior problema da Petro-
bras, por exemplo, não é quem 
ocupa a cadeira de presidente da 
empresa, mas de quem ocupa o 
posto de presidente da República 
e tem a prerrogativa de encarnar 
o papel de seu maior acionista, re-
presentando o povo. 

Os donos da maioria das ações 
da Petrobras são os brasileiros e as 
brasileiras — inclusive os que ago-
ra abanam gravetos para fazer fo-
go e esquentar a sopa rala, pois já 

não podem pagar pelo botijão de 
gás. Cabe a quem ocupa o Palá-
cio do Planalto, portanto, decidir 
os rumos da empresa e das políti-
cas que ela implementa, represen-
tando o interesse de seus acionis-
tas majoritários.

Bolsonaro, naturalmente, não 
sabe o que isso significa. Promove 
o tumulto para fingir que está agin-
do. Põe a culpa dos imparáveis au-
mentos dos combustíveis nos go-
vernadores, na guerra da Ucrânia 
e na direção da empresa. Espelho, 
que é bom, ele não tem.

A crise dos combustíveis tem 
uma causa principal: PPI (paridade 
de preços de importação). A pres-
tidigitação que faz o petróleo bra-
sileiro — extraído aqui, com custos 
em real — ser cotado no mesmo 
valor do mercado internacional. É 
como se tivéssemos que pagar pe-
la banana o mesmo preço cobrado 
em uma feira livre em Londres. 

É a PPI que faz com que o preço 

base varie em dólar e em tempo re-
al, de acordo com a cotação inter-
nacional, para 100% dos volumes 
de derivados e combustíveis, por-
tanto, de petróleo que o país con-
some. É um descalabro, se consi-
derarmos que o Brasil é autossu-
ficiente em petróleo e que produz 
cerca de 80% dos derivados aqui. 

A PPI só é boa para os acionis-
tas minoritários da Petrobras, que 
receberam 100% dos lucros da em-
presa referentes a 2021 e ao primei-
ro semestre de 2022. Lucro esse as-
segurado pela escorcha no preço 
da gasolina, do diesel e do gás de 
cozinha. 

Na semana passada, o Con-
gresso Nacional aprovou um dos 
já recorrentes placebos para tra-
tar da crise dos combustíveis. O te-
to para a cobrança do ICMS força-
do aos estados estrangula esses en-
tes federados na sua capacidade de 
prover educação, saúde, assistên-
cia social, segurança pública e ou-

tras políticas essenciais. É uma na-
valhada de R$ 90 bilhões nos cofres 
dos estados.

A justificativa é que isso resul-
taria numa diminuição de R$ 2 no 
preço do litro da gasolina.

Dias depois, a Petrobras anun-
ciou um aumento de até 15% nos 
combustíveis. Para completar, Bol-
sonaro jogou sal na ferida e vetou 
todos os dispositivos colocados na 
lei por meio de emendas que ga-
rantiam que os recursos para saú-
de, educação e o Fundeb não seria 
afetado. 

Não se trata hemorragia com 
panos quentes. A crise dos com-
bustíveis é sintoma de uma doen-
ça que está exaurindo as forças do 
Brasil. As urnas hão de extirpar es-
se tumor. Faltam 100 dias, força, 
Brasil.

Curandeirismo energético de Bolsonaro adoece o Brasil
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Ribeiro, antes de prisão: ‘Bolsonaro 
me ligou e acha que vão fazer busca’
Em interceptação, no dia 9 de junho, ex-ministro revelou saber de possibilidade de operação da PF; Juiz manda caso ao STF

“Hoje, o presidente me 
ligou, ele está com 
pressentimento, no-

vamente, que eles podem querer 
atingi-lo através de mim”. A de-
claração, do ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro, foi flagrada 
por uma interceptação telefônica 
feita pela Polícia Federal no últi-
mo dia 9 de junho e gerou suspei-
ta de interferência direta do pre-
sidente Jair Messias Bolsonaro 
(PL) e o consequente vazamento 
da operação Acesso Pago. Ribeiro 
e os pastores da Igreja Assembleia 
de Deus, Gilmar Santos e Arilton 
Moura Correia, foram presos acu-
sados de corrupção, prevaricação 
e tráfico de influência, ao trans-
formarem o MEC em uma espé-
cie de balcão de negócios.

A suspeita de interferência 
presidencial embasou a decisão 
do juiz federal Renato Borelli, da 
15ª Vara Federal do Distrito Fede-
ral, que enviou o caso ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) nes-

ta sexta-feira 24, conforme infor-
mações noticiadas pela Globo-
News. Em outra interceptação, 
desta vez no dia da prisão dos en-
volvidos, nesta quarta-feira 22, 
a esposa do ex-ministro, Myrian 
Ribeiro, afirmou a um interlocu-
tor que Ribeiro já estava saben-
do com antecedência da realiza-
ção da operação contra ele, mas 
não queria acreditar. “No fundo, 

ele não queria acreditar, mas ele 
tava sabendo. Pra ter rumores do 
alto, a coisa... é porque o negócio 
já tava certo”, disse.

As descobertas levaram o Mi-
nistério Público Federal (MPF) a 
pedir o envio de parte da inves-
tigação ao STF e, com isso, o in-
quérito volta para a relatoria da 
ministra Cármen Lúcia, que ha-
via enviado o caso para a primei-

ra instância depois que Milton 
Ribeiro pediu demissão do MEC, 
após o escândalo envolvendo co-
brança de propina por pastores 
lobistas ligados a ele ser exposto 
pelo jornal Folha de S. Paulo, em 
março passado.

O advogado Daniel Bialski, 
que coordena a defesa do ex-mi-
nistro, criticou a ida da investiga-
ção para o STF e alegou que o áu-
dio citado na decisão envolve au-
toridade com foro privilegiado e 
ocorreu antes da deflagração da 
operação.

A suspeita de interferência do 
presidente Jair Bolsonaro veio à 
tona após o delegado federal Bru-
no Calandrini, que comandou a 
operação da PF, afirmar que hou-
ve interferência na condução da 
investigação. Ele disse que a cor-
poração teria dado tratamento 
diferenciado ao ex-ministro, que 
acabou não sendo levado de San-
tos (SP) para Brasília por conta de 
uma decisão superior.

CORRUPÇÃO, PREVARICAÇÃO, 
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. O ex-
-ministro Milton Ribeiro foi pre-

so na quarta-feira 22, pela PF na 
Operação Acesso Pago, que in-
vestiga esquema de corrupção no 
MEC – que detém o 3º maior or-
çamento do governo federal (cer-
ca de R$ 160 bilhões) -, mas foi 
solto na quinta 23. Conforme as 
investigações, que tiveram início 
após uma série de reportagens do 
jornal Folha de S. Paulo em mar-
ço passado, para ter acesso aos 
recursos públicos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para investir 
no ensino municipal, os prefeitos 
precisavam pagar propina em di-
reito ou barra de ouro.

O mandado de prisão preven-
tiva expedido listou os crimes de 
corrupção passiva; prevarica-
ção; advocacia administrativa e 
tráfico de influência. A exigên-
cia de propina para liberar verba 
do MEC era intermediada pelos 
pastores da Igreja Assembleia de 
Deus, também presos. Segundo 
Ribeiro, a liberação ocorria des-
sa forma por solicitação do pre-
sidente Jair Bolsonaro. O áudio 
com essa declaração foi divulga-
do pela Folha de S.Paulo. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Bolsonaro ligou para ex-ministro para alertá-lo sobre possível ação da PF
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“Estamos executando 
obras, realizando refor-
mas, promovendo even-

tos culturais e melhorias em ser-
viços que não foram feitos em 20 
anos por gestões anteriores”, in-
formou o prefeito de Macaíba, 
Emídio Jr. (PL), ao fazer uma aná-
lise crítica de sua gestão no muni-
cípio que é o sexto maior colégio 
eleitoral do Rio Grande do Norte. 
De forma sucinta, ele enumerou 
as principais ações desenvolvidas 
em um ano e meio de gestão e de-
sejou que este ano seja um ano de 
realizações para os macaibenses.

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a sua administração em 
Macaíba até o momento?

EMÍDIO JR. - Trabalhamos 
muito para atender às neces-
sidades do nosso povo e tenho 
a impressão, pelo que escu-

‘Temos aprovação superior a 60%’, 
comemora prefeito de Macaíba

“Estamos 
executando 
obras, realizando 
reformas, 
promovendo 
eventos culturais 
e melhorias em 
serviços que não 
foram feitos em 20 
anos por gestões 
anteriores”

Emídio Jr.
Prefeito de Macaíba

Emídio Jr. fez uma 
avaliação crítica 

de sua gestão à 
frente do município, 

sexto maior colégio 
eleitoral do RN, 

com mais de 45 mil 
eleitores

Adja Brito
Editora Adjunta

to das pessoas nas ruas e pelo 
que vejo em pesquisas recen-
tes, que estamos conseguindo, 
em pouco tempo, responder 
de forma satisfatória aos de-
sejos de nossa população, sa-
bendo que há muito trabalho 
ainda por ser feito. Estamos 
executando obras, realizando 
reformas, promovendo even-
tos culturais e melhorias em 
serviços que não foram feitos 
em 20 anos por gestões ante-
riores. Um exemplo da respos-
ta positiva ao nosso trabalho 
é que alcançamos aprovação 
positiva superior a 60% em 
pesquisa do instituto Agora 
Sei, divulgada pelo Blog Sena-
dinho de Macaíba, agora no 
último mês de maio. Agrade-
ço muito a Deus e a todos que 
confiam na luta que travamos 
diariamente pelo desenvolvi-
mento de Macaíba.

AGORA RN - Em quais se-
tores o senhor considera que a 
Prefeitura de Macaíba avançou, 
neste um ano e meio de sua ad-
ministração?

EMÍDIO JR. - Com muito 
trabalho, temos conseguido 
realizar uma série de ações 
que beneficiam o nosso povo 
em diversas áreas de atuação. 
A Segurança Pública é uma 
área que tem tomado mui-
to do nosso tempo. Encon-
tramos a Prefeitura sem ne-
nhum real investido na área 
e mudamos essa realidade. 
Sancionei a Lei Municipal de 

Segurança Pública, que possi-
bilitou a criação da Secretaria 
Municipal de Segurança Pú-
blica, Proteção e Defesa Civil, 
Mobilidade Urbana e Trânsi-
to (SESP), marco histórico da 
nossa cidade. Estamos cons-
truindo o Centro de Opera-
ções Integradas da Seguran-
ça Pública (COISP), que terá 
uma moderna central de vi-
deomonitoramento instalada 
num prédio que está sendo 
construído no pátio da Pre-
feitura. Promoveremos con-
curso público para a criação 
da Guarda Municipal. Na cul-
tura temos valorizado os ar-
tistas macaibenses e criamos 
um calendário de eventos, pe-
la primeira vez na história da 
nossa cidade.

Em 2021 naquele cenário 
de pandemia, fizemos uma li-
ve junina, com todos os cui-
dados necessários para pre-
venção à Covid-19, que teve 
milhares de telespectadores 
nas mídias digitais da Prefei-
tura. Agora, vamos realizar o 
São João do Povo, a maior fes-
ta junina da história de Maca-
íba com festival de quadrilhas, 
atrações musicais e muito 
mais atividades para a popula-
ção macaibense, tanto na zona 
urbana como na zona rural.

Em 2021, realizamos a pri-
meira edição do Natal em Ma-
caíba, primeira grande festa 
natalina da história de nos-
sa cidade, com mais de uma 
semana de evento. Na Infra-

50 mil quilos de peixe para a 
população. Anunciamos tam-
bém a realização do concurso 
público de Macaíba, totalmen-
te reorganizado e com 548 va-
gas, certame que não é realiza-
do há 17 anos na cidade. Essas 
são algumas das ações que fi-
zemos e vamos fazer muito 
mais para o nosso povo.

AGORA RN - Este é um ano de 
realizações?

EMÍDIO JR. - Estamos re-
alizando, agora em junho, o 
São João do Povo, a maior fes-
ta junina da história de Ma-
caíba, com atrações musicais 
de fora e locais. Mais de um 
mês de celebração, começou 
no dia 3 de junho e o encerra-
mento será no dia 9 de julho, 
com festividades nas zonas 
urbana e rural e um grande 
festival de quadrilhas. Inau-
guramos, no último dia 15 de 
junho, a Policlínica Municipal 
com uma série de serviços de 
saúde para a população, um 
marco na história de Maca-
íba. Planejamos anunciar o 
concurso da Guarda Munici-
pal, continuar com as obras 
de pavimentação de ruas e de 
reformas nas escolas e unida-
des de saúde municipais, rea-
lizar mais uma grande edição 
do Natal em Macaíba e muitas 
outras atividades.

AGORA RN - Quais as ações 
que pretende realizar até o final 
do mandato?

EMÍDIO JR. - Nosso pla-
nejamento prevê muitas ati-
vidades, além das que já rea-
lizamos. Vamos manter o ca-
lendário cultural e realizar o 
Carnaval de Macaíba, a par-
tir de 2023. As obras de pavi-
mentação seguirão por toda 
a cidade, as reformas e cons-
truções de escolas e postos de 
saúde também. Em breve, co-
meçaremos a construção de 
uma nova escola em Lagoa do 
Mato, realizaremos concurso 
para a Guarda Municipal, re-
forma e revitalização de pré-
dios históricos como o Solar 
do Ferreiro Torto, construção 
e reforma de praças públicas, 
reforma do Mercado Público, 
construção de uma base ope-
racional para a Guarda Muni-
cipal, urbanização da Lagoa 
das Pedras e pretendemos 
implantar iluminação de LED 
em toda a cidade entre tantas 
outras atividades.

estrutura, após mais de 15 
anos, a Avenida Castelo Bran-
co, uma das principais vias 
de nossa cidade, foi asfalta-
da, ação que teve o apoio im-
portante do deputado fede-
ral João Maia, que destinou 
uma emenda no valor de R$ 
459 mil reais. Ruas próximas 
à avenida também foram as-
faltadas.

Os trabalhos de pavimen-
tação seguem ocorrendo in-
tensamente em várias comu-
nidades, entre elas, o Bosque 
Brasil, Mangabeira e Ferreiro 
Torto. Inauguramos a creche 
ProInfância Getúlio Garcia da 
Nóbrega, no distrito de Caja-
zeiras e do Centro Municipal 
de Ensino Infantil Professora 
Enedina Augusta Bezerra, no 
Campo das Mangueiras. En-
tregamos fardamento, mate-
rial escolar e kit de prevenção 
à Covid-19 para mais de 10 
mil estudantes da rede muni-
cipal de ensino.

Retomamos à tradição da 
entrega do peixe na Semana 
Santa com o programa Peixe 
do Povo, que distribui mais de 

ASCOM/MACAÍBA

Emídio: “Um exemplo 
da resposta positiva ao 
nosso trabalho é que 
alcançamos aprovação 
positiva superior a 60%”
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Estamos prestes a ver empos-
sado o quarto presidente da 
Petrobras em apenas dois 

anos. Sob o governo Bolsonaro, 
nossa maior estatal corre o risco de 
ter que instalar uma porta giratória 
em sua sede no Rio de Janeiro, para 
dar conta da rotatividade. 

O curandeirismo energéti-
co abraçado por Bolsonaro, Pau-
lo Guedes e sua turma não conse-
gue — nem poderia — frear a alta 
dos preços dos combustíveis, nem 
estancar a hemorragia econômica 
e social decorrente do descalabro.

Mas eles insistem: vale qual-
quer band-aid, desde que não se 
mexa na causa real dos problemas. 
Porque aí seria desfiar o tabu do lu-
cro para meia dúzia acima de to-
dos.

Instalar uma CPI da Petrobras, 
trocar o presidente da estatal, asfi-
xiar a arrecadação do ICMS dos es-
tados — aquele dinheiro que ban-
ca as políticas de saúde, educação 
e segurança pública—, distribuir 
pix para tentar aplacar caminho-
neiros indignados são medidas 

que têm o mesmo valor terapêuti-
co do tratamento de Covid-19 com 
cloroquina.

O negacionismo frente ao co-
ronavírus foi o grande responsá-
vel pela morte de 700 mil dos nos-
sos compatriotas. O charlatanismo 
no enfrentamento à crise dos com-
bustíveis é igualmente letal: a eco-
nomia inerte já responde por 33 
milhões de famintos e vai faltar di-
nheiro para cuidar da saúde e da 
segurança das pessoas.

O maior problema da Petro-
bras, por exemplo, não é quem 
ocupa a cadeira de presidente da 
empresa, mas de quem ocupa o 
posto de presidente da República 
e tem a prerrogativa de encarnar 
o papel de seu maior acionista, re-
presentando o povo. 

Os donos da maioria das ações 
da Petrobras são os brasileiros e as 
brasileiras — inclusive os que ago-
ra abanam gravetos para fazer fo-
go e esquentar a sopa rala, pois já 

não podem pagar pelo botijão de 
gás. Cabe a quem ocupa o Palá-
cio do Planalto, portanto, decidir 
os rumos da empresa e das políti-
cas que ela implementa, represen-
tando o interesse de seus acionis-
tas majoritários.

Bolsonaro, naturalmente, não 
sabe o que isso significa. Promove 
o tumulto para fingir que está agin-
do. Põe a culpa dos imparáveis au-
mentos dos combustíveis nos go-
vernadores, na guerra da Ucrânia 
e na direção da empresa. Espelho, 
que é bom, ele não tem.

A crise dos combustíveis tem 
uma causa principal: PPI (paridade 
de preços de importação). A pres-
tidigitação que faz o petróleo bra-
sileiro — extraído aqui, com custos 
em real — ser cotado no mesmo 
valor do mercado internacional. É 
como se tivéssemos que pagar pe-
la banana o mesmo preço cobrado 
em uma feira livre em Londres. 

É a PPI que faz com que o preço 

base varie em dólar e em tempo re-
al, de acordo com a cotação inter-
nacional, para 100% dos volumes 
de derivados e combustíveis, por-
tanto, de petróleo que o país con-
some. É um descalabro, se consi-
derarmos que o Brasil é autossu-
ficiente em petróleo e que produz 
cerca de 80% dos derivados aqui. 

A PPI só é boa para os acionis-
tas minoritários da Petrobras, que 
receberam 100% dos lucros da em-
presa referentes a 2021 e ao primei-
ro semestre de 2022. Lucro esse as-
segurado pela escorcha no preço 
da gasolina, do diesel e do gás de 
cozinha. 

Na semana passada, o Con-
gresso Nacional aprovou um dos 
já recorrentes placebos para tra-
tar da crise dos combustíveis. O te-
to para a cobrança do ICMS força-
do aos estados estrangula esses en-
tes federados na sua capacidade de 
prover educação, saúde, assistên-
cia social, segurança pública e ou-

tras políticas essenciais. É uma na-
valhada de R$ 90 bilhões nos cofres 
dos estados.

A justificativa é que isso resul-
taria numa diminuição de R$ 2 no 
preço do litro da gasolina.

Dias depois, a Petrobras anun-
ciou um aumento de até 15% nos 
combustíveis. Para completar, Bol-
sonaro jogou sal na ferida e vetou 
todos os dispositivos colocados na 
lei por meio de emendas que ga-
rantiam que os recursos para saú-
de, educação e o Fundeb não seria 
afetado. 

Não se trata hemorragia com 
panos quentes. A crise dos com-
bustíveis é sintoma de uma doen-
ça que está exaurindo as forças do 
Brasil. As urnas hão de extirpar es-
se tumor. Faltam 100 dias, força, 
Brasil.
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Ribeiro, antes de prisão: ‘Bolsonaro 
me ligou e acha que vão fazer busca’
Em interceptação, no dia 9 de junho, ex-ministro revelou saber de possibilidade de operação da PF; Juiz manda caso ao STF

“Hoje, o presidente me 
ligou, ele está com 
pressentimento, no-

vamente, que eles podem querer 
atingi-lo através de mim”. A de-
claração, do ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro, foi flagrada 
por uma interceptação telefônica 
feita pela Polícia Federal no últi-
mo dia 9 de junho e gerou suspei-
ta de interferência direta do pre-
sidente Jair Messias Bolsonaro 
(PL) e o consequente vazamento 
da operação Acesso Pago. Ribeiro 
e os pastores da Igreja Assembleia 
de Deus, Gilmar Santos e Arilton 
Moura Correia, foram presos acu-
sados de corrupção, prevaricação 
e tráfico de influência, ao trans-
formarem o MEC em uma espé-
cie de balcão de negócios.

A suspeita de interferência 
presidencial embasou a decisão 
do juiz federal Renato Borelli, da 
15ª Vara Federal do Distrito Fede-
ral, que enviou o caso ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) nes-

ta sexta-feira 24, conforme infor-
mações noticiadas pela Globo-
News. Em outra interceptação, 
desta vez no dia da prisão dos en-
volvidos, nesta quarta-feira 22, 
a esposa do ex-ministro, Myrian 
Ribeiro, afirmou a um interlocu-
tor que Ribeiro já estava saben-
do com antecedência da realiza-
ção da operação contra ele, mas 
não queria acreditar. “No fundo, 

ele não queria acreditar, mas ele 
tava sabendo. Pra ter rumores do 
alto, a coisa... é porque o negócio 
já tava certo”, disse.

As descobertas levaram o Mi-
nistério Público Federal (MPF) a 
pedir o envio de parte da inves-
tigação ao STF e, com isso, o in-
quérito volta para a relatoria da 
ministra Cármen Lúcia, que ha-
via enviado o caso para a primei-

ra instância depois que Milton 
Ribeiro pediu demissão do MEC, 
após o escândalo envolvendo co-
brança de propina por pastores 
lobistas ligados a ele ser exposto 
pelo jornal Folha de S. Paulo, em 
março passado.

O advogado Daniel Bialski, 
que coordena a defesa do ex-mi-
nistro, criticou a ida da investiga-
ção para o STF e alegou que o áu-
dio citado na decisão envolve au-
toridade com foro privilegiado e 
ocorreu antes da deflagração da 
operação.

A suspeita de interferência do 
presidente Jair Bolsonaro veio à 
tona após o delegado federal Bru-
no Calandrini, que comandou a 
operação da PF, afirmar que hou-
ve interferência na condução da 
investigação. Ele disse que a cor-
poração teria dado tratamento 
diferenciado ao ex-ministro, que 
acabou não sendo levado de San-
tos (SP) para Brasília por conta de 
uma decisão superior.

CORRUPÇÃO, PREVARICAÇÃO, 
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. O ex-
-ministro Milton Ribeiro foi pre-

so na quarta-feira 22, pela PF na 
Operação Acesso Pago, que in-
vestiga esquema de corrupção no 
MEC – que detém o 3º maior or-
çamento do governo federal (cer-
ca de R$ 160 bilhões) -, mas foi 
solto na quinta 23. Conforme as 
investigações, que tiveram início 
após uma série de reportagens do 
jornal Folha de S. Paulo em mar-
ço passado, para ter acesso aos 
recursos públicos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para investir 
no ensino municipal, os prefeitos 
precisavam pagar propina em di-
reito ou barra de ouro.

O mandado de prisão preven-
tiva expedido listou os crimes de 
corrupção passiva; prevarica-
ção; advocacia administrativa e 
tráfico de influência. A exigên-
cia de propina para liberar verba 
do MEC era intermediada pelos 
pastores da Igreja Assembleia de 
Deus, também presos. Segundo 
Ribeiro, a liberação ocorria des-
sa forma por solicitação do pre-
sidente Jair Bolsonaro. O áudio 
com essa declaração foi divulga-
do pela Folha de S.Paulo. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Bolsonaro ligou para ex-ministro para alertá-lo sobre possível ação da PF
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“Estamos executando 
obras, realizando refor-
mas, promovendo even-

tos culturais e melhorias em ser-
viços que não foram feitos em 20 
anos por gestões anteriores”, in-
formou o prefeito de Macaíba, 
Emídio Jr. (PL), ao fazer uma aná-
lise crítica de sua gestão no muni-
cípio que é o sexto maior colégio 
eleitoral do Rio Grande do Norte. 
De forma sucinta, ele enumerou 
as principais ações desenvolvidas 
em um ano e meio de gestão e de-
sejou que este ano seja um ano de 
realizações para os macaibenses.

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a sua administração em 
Macaíba até o momento?

EMÍDIO JR. - Trabalhamos 
muito para atender às neces-
sidades do nosso povo e tenho 
a impressão, pelo que escu-

‘Temos aprovação superior a 60%’, 
comemora prefeito de Macaíba

“Estamos 
executando 
obras, realizando 
reformas, 
promovendo 
eventos culturais 
e melhorias em 
serviços que não 
foram feitos em 20 
anos por gestões 
anteriores”

Emídio Jr.
Prefeito de Macaíba

Emídio Jr. fez uma 
avaliação crítica 

de sua gestão à 
frente do município, 

sexto maior colégio 
eleitoral do RN, 

com mais de 45 mil 
eleitores

Adja Brito
Editora Adjunta

to das pessoas nas ruas e pelo 
que vejo em pesquisas recen-
tes, que estamos conseguindo, 
em pouco tempo, responder 
de forma satisfatória aos de-
sejos de nossa população, sa-
bendo que há muito trabalho 
ainda por ser feito. Estamos 
executando obras, realizando 
reformas, promovendo even-
tos culturais e melhorias em 
serviços que não foram feitos 
em 20 anos por gestões ante-
riores. Um exemplo da respos-
ta positiva ao nosso trabalho 
é que alcançamos aprovação 
positiva superior a 60% em 
pesquisa do instituto Agora 
Sei, divulgada pelo Blog Sena-
dinho de Macaíba, agora no 
último mês de maio. Agrade-
ço muito a Deus e a todos que 
confiam na luta que travamos 
diariamente pelo desenvolvi-
mento de Macaíba.

AGORA RN - Em quais se-
tores o senhor considera que a 
Prefeitura de Macaíba avançou, 
neste um ano e meio de sua ad-
ministração?

EMÍDIO JR. - Com muito 
trabalho, temos conseguido 
realizar uma série de ações 
que beneficiam o nosso povo 
em diversas áreas de atuação. 
A Segurança Pública é uma 
área que tem tomado mui-
to do nosso tempo. Encon-
tramos a Prefeitura sem ne-
nhum real investido na área 
e mudamos essa realidade. 
Sancionei a Lei Municipal de 

Segurança Pública, que possi-
bilitou a criação da Secretaria 
Municipal de Segurança Pú-
blica, Proteção e Defesa Civil, 
Mobilidade Urbana e Trânsi-
to (SESP), marco histórico da 
nossa cidade. Estamos cons-
truindo o Centro de Opera-
ções Integradas da Seguran-
ça Pública (COISP), que terá 
uma moderna central de vi-
deomonitoramento instalada 
num prédio que está sendo 
construído no pátio da Pre-
feitura. Promoveremos con-
curso público para a criação 
da Guarda Municipal. Na cul-
tura temos valorizado os ar-
tistas macaibenses e criamos 
um calendário de eventos, pe-
la primeira vez na história da 
nossa cidade.

Em 2021 naquele cenário 
de pandemia, fizemos uma li-
ve junina, com todos os cui-
dados necessários para pre-
venção à Covid-19, que teve 
milhares de telespectadores 
nas mídias digitais da Prefei-
tura. Agora, vamos realizar o 
São João do Povo, a maior fes-
ta junina da história de Maca-
íba com festival de quadrilhas, 
atrações musicais e muito 
mais atividades para a popula-
ção macaibense, tanto na zona 
urbana como na zona rural.

Em 2021, realizamos a pri-
meira edição do Natal em Ma-
caíba, primeira grande festa 
natalina da história de nos-
sa cidade, com mais de uma 
semana de evento. Na Infra-

50 mil quilos de peixe para a 
população. Anunciamos tam-
bém a realização do concurso 
público de Macaíba, totalmen-
te reorganizado e com 548 va-
gas, certame que não é realiza-
do há 17 anos na cidade. Essas 
são algumas das ações que fi-
zemos e vamos fazer muito 
mais para o nosso povo.

AGORA RN - Este é um ano de 
realizações?

EMÍDIO JR. - Estamos re-
alizando, agora em junho, o 
São João do Povo, a maior fes-
ta junina da história de Ma-
caíba, com atrações musicais 
de fora e locais. Mais de um 
mês de celebração, começou 
no dia 3 de junho e o encerra-
mento será no dia 9 de julho, 
com festividades nas zonas 
urbana e rural e um grande 
festival de quadrilhas. Inau-
guramos, no último dia 15 de 
junho, a Policlínica Municipal 
com uma série de serviços de 
saúde para a população, um 
marco na história de Maca-
íba. Planejamos anunciar o 
concurso da Guarda Munici-
pal, continuar com as obras 
de pavimentação de ruas e de 
reformas nas escolas e unida-
des de saúde municipais, rea-
lizar mais uma grande edição 
do Natal em Macaíba e muitas 
outras atividades.

AGORA RN - Quais as ações 
que pretende realizar até o final 
do mandato?

EMÍDIO JR. - Nosso pla-
nejamento prevê muitas ati-
vidades, além das que já rea-
lizamos. Vamos manter o ca-
lendário cultural e realizar o 
Carnaval de Macaíba, a par-
tir de 2023. As obras de pavi-
mentação seguirão por toda 
a cidade, as reformas e cons-
truções de escolas e postos de 
saúde também. Em breve, co-
meçaremos a construção de 
uma nova escola em Lagoa do 
Mato, realizaremos concurso 
para a Guarda Municipal, re-
forma e revitalização de pré-
dios históricos como o Solar 
do Ferreiro Torto, construção 
e reforma de praças públicas, 
reforma do Mercado Público, 
construção de uma base ope-
racional para a Guarda Muni-
cipal, urbanização da Lagoa 
das Pedras e pretendemos 
implantar iluminação de LED 
em toda a cidade entre tantas 
outras atividades.

estrutura, após mais de 15 
anos, a Avenida Castelo Bran-
co, uma das principais vias 
de nossa cidade, foi asfalta-
da, ação que teve o apoio im-
portante do deputado fede-
ral João Maia, que destinou 
uma emenda no valor de R$ 
459 mil reais. Ruas próximas 
à avenida também foram as-
faltadas.

Os trabalhos de pavimen-
tação seguem ocorrendo in-
tensamente em várias comu-
nidades, entre elas, o Bosque 
Brasil, Mangabeira e Ferreiro 
Torto. Inauguramos a creche 
ProInfância Getúlio Garcia da 
Nóbrega, no distrito de Caja-
zeiras e do Centro Municipal 
de Ensino Infantil Professora 
Enedina Augusta Bezerra, no 
Campo das Mangueiras. En-
tregamos fardamento, mate-
rial escolar e kit de prevenção 
à Covid-19 para mais de 10 
mil estudantes da rede muni-
cipal de ensino.

Retomamos à tradição da 
entrega do peixe na Semana 
Santa com o programa Peixe 
do Povo, que distribui mais de 

ASCOM/MACAÍBA

Emídio: “Um exemplo 
da resposta positiva ao 
nosso trabalho é que 
alcançamos aprovação 
positiva superior a 60%”



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 20228 Geral

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 7

Emídio Jr. crê que relação saudável 
com governos estadual e federal 
traz benefícios a Macaíba

Prefeito destacou 
parceria com 

gestão petista e 
apoio e emendas 

destinados 
por deputados 

estaduais e federais

“Eu e minha família 
vivemos nosso dia a 
dia aqui na cidade e 
sei que com muito 
amor à minha terra, 
melhoraremos a 
qualidade de vida 
do nosso povo” 

“Somos parceiros 
do governo 
do Estado, na 
administração da 
professora Fátima 
Bezerra e buscamos 
sempre soluções 
em conjunto, 
para resolver as 
necessidades do 
município”   

Emídio Jr. 
 Prefeito de Macaíba

Emídio Jr. 
 Prefeito de Macaíba

“Tenham certeza de que não 
mediremos esforços para realizar 
todas as ações para melhoria da 
qualidade de vida do nosso po-
vo. Trabalhamos diuturnamen-
te para que tenhamos uma cida-
de melhor para vivermos”, afir-
mou o prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, ao falar sobre o traba-
lho que vem realizando à frente 
do município e que conta com o 
apoio e auxílio dos governos es-
tadual e federal e ainda, com as 
emendas parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte e da Câmara Federal. 
O gestor destacou que esse bom 
relacionamento com as esferas 
administrativas e legislativas são 
essenciais e que ele e sua equi-
pe têm trabalhado permanente-
mente para o município.

AGORA RN - Como tem si-
do a parceria com o Governo 
do Estado?

EMÍDIO JR. - Somos par-
ceiros do Governo do Esta-
do, na administração da pro-
fessora Fátima Bezerra e bus-
camos sempre soluções em 
conjunto, para resolver as ne-
cessidades do município. En-
tre elas, está a reforma total da 
rodoviária de Macaíba, que é 
de administração estadual e 
será feita em breve, inclusi-
ve com o asfaltamento de to-
do o entorno do local. A Segu-
rança Pública é um tema que 
diz respeito a todos nós que 
trabalhamos diariamente pa-
ra que tenhamos uma cida-

de mais segura. Mesmo sendo 
de responsabilidade direta do 
governo estadual, nós traba-
lhamos para fazer a nossa par-
te com as ações, como a cons-
trução do COISP, e as criações 
da Secretaria de Segurança 
Pública e da Guarda Munici-
pal. Tivemos recentemente a 
reforma de duas escolas esta-
duais, sendo elas a Escola Au-
ta de Souza, a mais antiga de 
Macaíba, e o Centro Estadu-
al de Educação Profissional 
Professora Amazonina Teixei-
ra de Carvalho, em Mangabei-
ra. Em breve, vamos inaugu-
rar a Escola Estadual Profes-
sora Ivonete Felipe de Souza, 
no distrito de Traíras.

AGORA RN - Como está a 
parceria com a Assembleia Le-
gislativa?

EMÍDIO JR. - Na Assem-
bleia, contamos com o apoio 
do deputado estadual Kle-
ber Rodrigues, que destinou 
emendas para a saúde e as-
sistência social do município 
e tem sido um parceiro atu-
ante na defesa dos interes-
ses da população macaiben-
se no âmbito estadual, sem-
pre presente no dia a dia da 
cidade. Recebemos emendas 
também de vários deputa-

dos estaduais e agradecemos 
o apoio pela iniciativa de au-
xiliar no desenvolvimento do 
município.

AGORA RN - O que tem acha-
do da parceria com o Governo 
Federal?

EMÍDIO JR. - O traba-
lho do ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Rogé-
rio Marinho, enquanto esteve 
no Ministério, auxiliou mui-
to a nossa cidade, por meio 
de recursos e equipamen-
tos utilizados para melhoria 
das estradas de Macaíba, en-
tre elas, uma máquina Patrol 
e uma pá carregadeira e mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
para obras de abastecimento 
de água. O deputado federal 

General Girão também desti-
nou uma emenda de mais R$ 
1,5 milhão de reais para serem 
usados na pavimentação e as-
faltamento de vias no Distri-
to Industrial e no bairro Be-
la Vista, no Loteamento Bos-
que Brasil. O deputado João 
Maia destinou mais de R$ 3 
milhões de reais em recursos 
para saúde, assistência social 
e infraestrutura.

AGORA RN - Qual a mensa-
gem que o senhor deixa para os 
cidadãos macaibenses?

EMÍDIO JR. - Tenham 
certeza de que não medire-
mos esforços para realizar to-
das as ações para melhoria 
da qualidade de vida do nos-
so povo. Trabalhamos diu-

turnamente para que tenha-
mos uma cidade melhor para 
vivermos. Sou macaibense, 
nascido e criado na zona ru-
ral, no distrito de Traíras, mo-
ro no município. Eu e minha 
família vivemos nosso dia a 
dia aqui na cidade e sei que 
com muito amor à minha 
terra, melhoraremos a quali-
dade de vida do nosso povo.

TROCAR ESSA - O que tem 
achado da parceria com o Gover-
no Federal?

TROCAR ESSA. - O traba-
lho do ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Rogé-
rio Marinho, enquanto esteve 
no Ministério, auxiliou mui-
to a nossa cidade, por meio 
de recursos e equipamen-
tos utilizados para melhoria 
das estradas de Macaíba, en-
tre elas, uma máquina Patrol 
e uma pá carregadeira e mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
para obras de abastecimento 
de água. O deputado federal 
General Girão também desti-
nou uma emenda de mais R$ 
1,5 milhão de reais para serem 
usados na pavimentação e as-
faltamento de vias no Distri-
to Industrial e no bairro Be-
la Vista, no Loteamento Bos-
que Brasil. O deputado João 
Maia destinou mais de R$ 3 
milhões de reais em recursos 
para saúde, assistência social 
e infraestrutura.
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TCE admite reajustes em 
contratos de obras públicas
Empresas do segmento de construção reclamam do aumento no custo de materiais de construção

Dados da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) apontam 
que o Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC-M) 
fechou o mês de maio com au-
mento de 1,49%, percentual maior 
que no mês anterior. Divulgado de 
forma mensal, o relatório da FGV 
aponta que o índice acumula al-
ta de 4,27% no ano e 11,20%. Pa-
ra completar, o relatório divulga-
do pela Fundação aponta que a 
taxa do índice relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços chegou 
a 1,55% em maio, enquanto o ín-
dice referente à Mão de Obra su-
biu 1,43% no mesmo mês.

O encarecimento tem sido 
alvo de reclamação das empre-
sas do segmento de construção, 
que alegam a pandemia como 
um fator que colaborou para o 
aumento no preço de insumos 
básicos, o que, de acordo com 
Silvio Bezerra, presidente do Sin-
dicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Rio Grande do Norte 
(Sinduscon/RN), foi a causa de 
paralisação de obras públicas no 
estado já que algumas empre-
sas estavam em dificuldades. “O 
aço dobrou de preço, o cimento 
subiu muito. Como várias em-
presas estavam tendo este pro-
blema, tiveram que paralisar as 
obras porque os materiais co-
tados nos orçamentos originais 
tinham subido muito de preço 
e eles não conseguiam terminar 
suas obras”, apontou.

O presidente do Sinduscon 

disse que empresas passaram 
este cenário em virtude de con-
tratos fechados antes do período 
pandêmico. “ Os materiais cota-
dos nos orçamentos originais ti-
nham subido muito de preço e 
elas [empresas] não conseguiam 
terminar suas obras”, analisou. 
Silvio também falou a respeito 
do ponto de vista dos gestores 
públicos que encaravam com 
receio qualquer reajuste ou mu-
dança de preço, uma vez que 
obras públicas costumam ser 
contratadas por meio de licita-
ção. “Os analistas fiscais, secretá-
rios de obras ficam receosos em 
concordar com um termo des-
ses, porque o servidor público 

tem um problema sério que é a 
fragilidade que ele tem que qual-
quer decisão que ele toma seja 
interpretada como algo ruim pro 
estado e responda judicialmen-
te”, atentou. 

Foi então que o Sindicato 
foi ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio Grande do Norte 
(TCE/RN) em busca de uma sa-
ída. “Havia necessidade, já que a 
pandemia prejudicou o crono-
grama de obras, a maioria das 
empresas estavam requerendo 
os reequilíbrios dos contratos, 
mas não havia base legal nenhu-
ma”, observou.

A consulta foi formulada pe-
la Assembleia Legislativa do Es-

tado, a pedido do Sinduscon, já 
que a provação ao TCE/RN, por 
lei, precisaria ser feita pela Casa 
Legislativa. O relator foi o con-
selheiro Paulo Roberto Alves. Na 
resposta do TCE ao Sinduscon, 
foi firmado que se pode conside-
rar a pandemia um caso fortuito 
ou de força maior para aplicação 
da “teoria da imprevisão”, ou se-
ja, do reajuste do valor principal 
do contrato. “Se não é uma recu-
peração de 100% das perdas, é 
um esforço e o reconhecimen-
to que as empresas precisam de 
algum reajuste para terminar as 
obras”, disse.

A postura do Tribunal é enca-
rada como um marco, já que ne-

nhuma outra decisão parecida 
foi tomada no Brasil. “Ninguém 
conseguiu fazer isso até agora. O 
RN está dando um belo exemplo 
que será seguido por todos os 
outros estados”, comemorou o 
presidente do Sinduscon.

Rafael Pires, advogado espe-
cialista em licitações e contratos 
públicos da CPVL Advogados, 
aponta a Lei n° 14.133 de 2021, 
como referência às normas pa-
ra licitações e contratos da Ad-
ministração Pública. Ele dis-
se que as empresas podem pe-
dir ao poder público o reajuste. 
“Não se sabia que haveria uma 
pandemia. O mercado oscilou 
muito. Ferro, cimento, tijolo, die-
sel que influencia no transporte 
dos insumos. Muitas empresas 
têm pedido, o que é comum. As 
empresas precisam fazer a re-
quisição aos órgãos contratan-
tes e comprovar as mudanças de 
preço e o impacto disso,. Quase 
todos os entes negam. É difícil 
comprovar”, disse.

Segundo ele, cada contrato 
tem uma equação. “Existe o cha-
mado equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato. Essa rela-
ção não pode ser desequilibrada 
nem para o ente público – que 
não pode contratar com sobre-
preço – e nem para o ente priva-
do porque ele já assume muitos 
riscos quando ele contrata com 
o poder público também tem 
que ter garantia daquele retor-
no”, finaliza. 

Silvio Bezerra, do Sinduscon/RN: “Esforço e reconhecimento que as empresas precisam para terminar as obras”

Obras públicas poderão ter contratos revistos sem punição a gestores

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JO
SÉ

 A
LD

EN
IR

 / 
AG

O
RA

 R
N



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 20228 Geral

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 7

Emídio Jr. crê que relação saudável 
com governos estadual e federal 
traz benefícios a Macaíba

Prefeito destacou 
parceria com 

gestão petista e 
apoio e emendas 

destinados 
por deputados 

estaduais e federais

“Eu e minha família 
vivemos nosso dia a 
dia aqui na cidade e 
sei que com muito 
amor à minha terra, 
melhoraremos a 
qualidade de vida 
do nosso povo” 

“Somos parceiros 
do governo 
do Estado, na 
administração da 
professora Fátima 
Bezerra e buscamos 
sempre soluções 
em conjunto, 
para resolver as 
necessidades do 
município”   

Emídio Jr. 
 Prefeito de Macaíba

Emídio Jr. 
 Prefeito de Macaíba

“Tenham certeza de que não 
mediremos esforços para realizar 
todas as ações para melhoria da 
qualidade de vida do nosso po-
vo. Trabalhamos diuturnamen-
te para que tenhamos uma cida-
de melhor para vivermos”, afir-
mou o prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior, ao falar sobre o traba-
lho que vem realizando à frente 
do município e que conta com o 
apoio e auxílio dos governos es-
tadual e federal e ainda, com as 
emendas parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte e da Câmara Federal. 
O gestor destacou que esse bom 
relacionamento com as esferas 
administrativas e legislativas são 
essenciais e que ele e sua equi-
pe têm trabalhado permanente-
mente para o município.

AGORA RN - Como tem si-
do a parceria com o Governo 
do Estado?

EMÍDIO JR. - Somos par-
ceiros do Governo do Esta-
do, na administração da pro-
fessora Fátima Bezerra e bus-
camos sempre soluções em 
conjunto, para resolver as ne-
cessidades do município. En-
tre elas, está a reforma total da 
rodoviária de Macaíba, que é 
de administração estadual e 
será feita em breve, inclusi-
ve com o asfaltamento de to-
do o entorno do local. A Segu-
rança Pública é um tema que 
diz respeito a todos nós que 
trabalhamos diariamente pa-
ra que tenhamos uma cida-

de mais segura. Mesmo sendo 
de responsabilidade direta do 
governo estadual, nós traba-
lhamos para fazer a nossa par-
te com as ações, como a cons-
trução do COISP, e as criações 
da Secretaria de Segurança 
Pública e da Guarda Munici-
pal. Tivemos recentemente a 
reforma de duas escolas esta-
duais, sendo elas a Escola Au-
ta de Souza, a mais antiga de 
Macaíba, e o Centro Estadu-
al de Educação Profissional 
Professora Amazonina Teixei-
ra de Carvalho, em Mangabei-
ra. Em breve, vamos inaugu-
rar a Escola Estadual Profes-
sora Ivonete Felipe de Souza, 
no distrito de Traíras.

AGORA RN - Como está a 
parceria com a Assembleia Le-
gislativa?

EMÍDIO JR. - Na Assem-
bleia, contamos com o apoio 
do deputado estadual Kle-
ber Rodrigues, que destinou 
emendas para a saúde e as-
sistência social do município 
e tem sido um parceiro atu-
ante na defesa dos interes-
ses da população macaiben-
se no âmbito estadual, sem-
pre presente no dia a dia da 
cidade. Recebemos emendas 
também de vários deputa-

dos estaduais e agradecemos 
o apoio pela iniciativa de au-
xiliar no desenvolvimento do 
município.

AGORA RN - O que tem acha-
do da parceria com o Governo 
Federal?

EMÍDIO JR. - O traba-
lho do ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Rogé-
rio Marinho, enquanto esteve 
no Ministério, auxiliou mui-
to a nossa cidade, por meio 
de recursos e equipamen-
tos utilizados para melhoria 
das estradas de Macaíba, en-
tre elas, uma máquina Patrol 
e uma pá carregadeira e mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
para obras de abastecimento 
de água. O deputado federal 

General Girão também desti-
nou uma emenda de mais R$ 
1,5 milhão de reais para serem 
usados na pavimentação e as-
faltamento de vias no Distri-
to Industrial e no bairro Be-
la Vista, no Loteamento Bos-
que Brasil. O deputado João 
Maia destinou mais de R$ 3 
milhões de reais em recursos 
para saúde, assistência social 
e infraestrutura.

AGORA RN - Qual a mensa-
gem que o senhor deixa para os 
cidadãos macaibenses?

EMÍDIO JR. - Tenham 
certeza de que não medire-
mos esforços para realizar to-
das as ações para melhoria 
da qualidade de vida do nos-
so povo. Trabalhamos diu-

turnamente para que tenha-
mos uma cidade melhor para 
vivermos. Sou macaibense, 
nascido e criado na zona ru-
ral, no distrito de Traíras, mo-
ro no município. Eu e minha 
família vivemos nosso dia a 
dia aqui na cidade e sei que 
com muito amor à minha 
terra, melhoraremos a quali-
dade de vida do nosso povo.

TROCAR ESSA - O que tem 
achado da parceria com o Gover-
no Federal?

TROCAR ESSA. - O traba-
lho do ex-ministro do Desen-
volvimento Regional Rogé-
rio Marinho, enquanto esteve 
no Ministério, auxiliou mui-
to a nossa cidade, por meio 
de recursos e equipamen-
tos utilizados para melhoria 
das estradas de Macaíba, en-
tre elas, uma máquina Patrol 
e uma pá carregadeira e mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
para obras de abastecimento 
de água. O deputado federal 
General Girão também desti-
nou uma emenda de mais R$ 
1,5 milhão de reais para serem 
usados na pavimentação e as-
faltamento de vias no Distri-
to Industrial e no bairro Be-
la Vista, no Loteamento Bos-
que Brasil. O deputado João 
Maia destinou mais de R$ 3 
milhões de reais em recursos 
para saúde, assistência social 
e infraestrutura.
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TCE admite reajustes em 
contratos de obras públicas
Empresas do segmento de construção reclamam do aumento no custo de materiais de construção

Dados da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) apontam 
que o Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC-M) 
fechou o mês de maio com au-
mento de 1,49%, percentual maior 
que no mês anterior. Divulgado de 
forma mensal, o relatório da FGV 
aponta que o índice acumula al-
ta de 4,27% no ano e 11,20%. Pa-
ra completar, o relatório divulga-
do pela Fundação aponta que a 
taxa do índice relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços chegou 
a 1,55% em maio, enquanto o ín-
dice referente à Mão de Obra su-
biu 1,43% no mesmo mês.

O encarecimento tem sido 
alvo de reclamação das empre-
sas do segmento de construção, 
que alegam a pandemia como 
um fator que colaborou para o 
aumento no preço de insumos 
básicos, o que, de acordo com 
Silvio Bezerra, presidente do Sin-
dicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Rio Grande do Norte 
(Sinduscon/RN), foi a causa de 
paralisação de obras públicas no 
estado já que algumas empre-
sas estavam em dificuldades. “O 
aço dobrou de preço, o cimento 
subiu muito. Como várias em-
presas estavam tendo este pro-
blema, tiveram que paralisar as 
obras porque os materiais co-
tados nos orçamentos originais 
tinham subido muito de preço 
e eles não conseguiam terminar 
suas obras”, apontou.

O presidente do Sinduscon 

disse que empresas passaram 
este cenário em virtude de con-
tratos fechados antes do período 
pandêmico. “ Os materiais cota-
dos nos orçamentos originais ti-
nham subido muito de preço e 
elas [empresas] não conseguiam 
terminar suas obras”, analisou. 
Silvio também falou a respeito 
do ponto de vista dos gestores 
públicos que encaravam com 
receio qualquer reajuste ou mu-
dança de preço, uma vez que 
obras públicas costumam ser 
contratadas por meio de licita-
ção. “Os analistas fiscais, secretá-
rios de obras ficam receosos em 
concordar com um termo des-
ses, porque o servidor público 

tem um problema sério que é a 
fragilidade que ele tem que qual-
quer decisão que ele toma seja 
interpretada como algo ruim pro 
estado e responda judicialmen-
te”, atentou. 

Foi então que o Sindicato 
foi ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio Grande do Norte 
(TCE/RN) em busca de uma sa-
ída. “Havia necessidade, já que a 
pandemia prejudicou o crono-
grama de obras, a maioria das 
empresas estavam requerendo 
os reequilíbrios dos contratos, 
mas não havia base legal nenhu-
ma”, observou.

A consulta foi formulada pe-
la Assembleia Legislativa do Es-

tado, a pedido do Sinduscon, já 
que a provação ao TCE/RN, por 
lei, precisaria ser feita pela Casa 
Legislativa. O relator foi o con-
selheiro Paulo Roberto Alves. Na 
resposta do TCE ao Sinduscon, 
foi firmado que se pode conside-
rar a pandemia um caso fortuito 
ou de força maior para aplicação 
da “teoria da imprevisão”, ou se-
ja, do reajuste do valor principal 
do contrato. “Se não é uma recu-
peração de 100% das perdas, é 
um esforço e o reconhecimen-
to que as empresas precisam de 
algum reajuste para terminar as 
obras”, disse.

A postura do Tribunal é enca-
rada como um marco, já que ne-

nhuma outra decisão parecida 
foi tomada no Brasil. “Ninguém 
conseguiu fazer isso até agora. O 
RN está dando um belo exemplo 
que será seguido por todos os 
outros estados”, comemorou o 
presidente do Sinduscon.

Rafael Pires, advogado espe-
cialista em licitações e contratos 
públicos da CPVL Advogados, 
aponta a Lei n° 14.133 de 2021, 
como referência às normas pa-
ra licitações e contratos da Ad-
ministração Pública. Ele dis-
se que as empresas podem pe-
dir ao poder público o reajuste. 
“Não se sabia que haveria uma 
pandemia. O mercado oscilou 
muito. Ferro, cimento, tijolo, die-
sel que influencia no transporte 
dos insumos. Muitas empresas 
têm pedido, o que é comum. As 
empresas precisam fazer a re-
quisição aos órgãos contratan-
tes e comprovar as mudanças de 
preço e o impacto disso,. Quase 
todos os entes negam. É difícil 
comprovar”, disse.

Segundo ele, cada contrato 
tem uma equação. “Existe o cha-
mado equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato. Essa rela-
ção não pode ser desequilibrada 
nem para o ente público – que 
não pode contratar com sobre-
preço – e nem para o ente priva-
do porque ele já assume muitos 
riscos quando ele contrata com 
o poder público também tem 
que ter garantia daquele retor-
no”, finaliza. 

Silvio Bezerra, do Sinduscon/RN: “Esforço e reconhecimento que as empresas precisam para terminar as obras”

Obras públicas poderão ter contratos revistos sem punição a gestores

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JO
SÉ

 A
LD

EN
IR

 / 
AG

O
RA

 R
N



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 202210 Economia

Gasolina sobe 6,29% 
e diesel 6,95% em 
Natal, diz Procon

Levantamento 
realizado nesta 

semana aponta que 
aumento dos valor 

combustíveis na 
bomba foi maior 

que nas refinarias

O Instituto Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon Na-

tal) divulgou ontem, em uma 
pesquisa de preço dos combus-
tíveis realizada em Natal no iní-
cio da semana, que o último re-
ajuste pesou no preço nas bom-
bas dos postos. Segundo o Pro-
con, nas bombas de 6,29% para 
a gasolina comum e 6,95% para 
o diesel. Na sexta-feira da sema-
na passada 17 a Petrobras anun-
ciou aumento para os combustí-

veis nas refinarias de 5,18%, pas-
sando de R$ 3,86 para R$ 4,06 
por litro, já o diesel o reajuste foi 
de R$ 4,91 para 5,61 por litro, alta 
de 14,26%.

Para a Petrobras o custo ao 
consumidor, considerando a 
mistura obrigatória de 73% de 
gasolina A e 27% de etanol ani-
dro, o preço ao consumidor pas-
sará de R$ 2,81 em média, para 
R$ 2,96 a cada litro vendido nas 
bombas, ou seja, um aumento 
de R$ 0,15 por litro. No diesel a 
mistura obrigatória para comer-
cialização nas bombas é de 90% 
de diesel A e 10% de biodiesel, 
sendo que a parcela da Petro-
bras para o consumidor passa-
rá de R$ 4,42 em média para R$ 
5,05, a cada litro na bomba, ou 
seja, um reajuste de R$ 0,63 cen-
tavos por litro.

Segundo a pesquisa do Pro-
con, para consumidor de na-
talense o custo nas bombas foi 
de R$ 0,40 centavos por litro de 
gasolina, uma vez que o preço 
médio da pesquisa realizada em 
maio foi de R$ 7,51. Para o diesel 
o custo foi maior de R$ 0,49 cen-
tavos por litro, uma vez que na 
pesquisa anterior o preço médio 
desse combustível foi de R$ 7,17.

VARIAÇÃO. Cinco dias após 
o aumento anunciado pela Pe-

trobras, a pesquisa apontou 
que os preços foram reajusta-
dos em 95,2% dos postos pes-
quisados, apenas um único 
posto permaneceu com o pre-
ço da pesquisa de maio. A res-
peito da gasolina comum, a 
diferença entre o maior preço 
(R$ 8,19) e o menor preço (R$ 
7,60) é de R$ 0,59 centavos por 
litro, ou 7,76%. 

Para o etanol, o preço má-
ximo para o etanol nesse mês 
foi de R$ 6,65 e o mínimo de R$ 
5,99, ou seja, uma variação de 
11,02% e R$ 0,66 centavos de 
diferença. Em relação ao diesel 
foi encontrado pelo menos um 
posto com o maior preço (R$ 
8,29), e um com o menor pre-
ço de R$ (7,14), a diferença é de 
16,11%, (R$ 1,15). 

No entanto, o Gás Veicular 
(GNV) teve redução em alguns: 
o valor médio ficou R$ 0,02 mais 
barato que em maio. Essa redu-
ção foi observada em 4,8% dos 
postos pesquisados e alguns 
postos a redução chegou a R$ 
0,10 centavos de reais por m³.

O Núcleo de pesquisa, se-
tor responsável pela análise dos 
dados pesquisados, realiza pes-
quisa mensalmente em 84 pos-
tos de gasolina na cidade do 
Natal, contemplando as quatro 
regiões da cidade.

Imagem mostra preços em posto de combustíveis na Zona Leste de Natal: gasolina e diesel acima dos R$ 8 o litro

NEY DOUGLAS / AGORA RN
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AQUAFRIOS PRODUTOS SADIOS LTDA., CNPJ: n° 08.781.666/0001-36, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 21/06/2028, de um 
empreendimento de Carcinicultura, com área produtiva de 38,08ha, localizado na Rua São Sebastião, nº 15, 
Bairro Amarante, no Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
Gabriel Nunes Buarque de Gusmão 

Sócio 
 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
DACOSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 36.991.581/0001-18, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença de Instalação - LI, para Extravismo Mineral e Beneficiamento de calcário em uma 
área específica de 25,30 hectares e um volume extraído de 1.500 m³/mês, nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M): 692.291,52 mE /9.392.420,45 mN, Datum SIRGAS 2000, localizada na Fazenda Laginha, 
S/N, Zona Rural, Upanema/RN, CEP: 59670-000. A área está inserida junto ao processo ANM n° 848.296/2018 
que compreende 507,91 hectares. 

Havila Isabel Rosa da Costa 
Sócia 

 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RN – FTI/RN - CNPJ 08.429.821/0001-50 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
A FTI/RN, em Substituição ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 
CAICÓ E REGIÃO DO SERIDÓ/RN, INSCRITO NO CNPJ Nº 08.221.186/0001-10. Que se encontra acéfalo desde 
2013 Sendo assim a Categoria se encontra inorganizada. E o SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA DO ESTADO 
DO RN- SINTICOCIP/RN – CNPJ 36.104.158./0001-59, e Com fundamento no § 2º do Artigo 611, da CLT convoca 
todos trabalhadores nas indústrias e empresas do Ramo Específico da Construção Civil Pesada, Com base territorial 
nos seguintes Municípios de Acari, Alexandria, Almino Afonso, Apodi, Augusto Severo, Areia Branca, Baraúna, 
Caicó, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Felipe Guerra, Florânia, 
Frutuoso Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Ipueira, Itaú, Janduís, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, 
Jucurutu, Jundiá, Lagoa Nova, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Mossoró, Ouro Branco, Parazinho, 
Parelhas, Patú, Pau dos Ferros, Rodolfo Fernandes, São Fernando, São Francisco do Oeste, São João do 
Sabugi, São José do Seridó, São José do Campestre, São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Vicente, Serra 
Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Upanema. Para participarem de assembleia geral Extraordinária 
da supracitada entidade, a ser realizada no dia 28/06/2022, Na Sede do sindicato Localizada Praça 7 de Setembro,38 
Centro, Jucurutu/RN,  em primeira convocação às 18h00min com o número legal de presentes ou em segunda 
convocação às 19:00hmim, com qualquer número de  presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) 
Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações para convenção coletiva a vigir  a partir de  24 de 
Junho 2022 a 30 de abril 2023, e sua data base 1º de Maio b) Autorização da assembleia para entrar com dissídio 
coletivo de trabalho caso fracasse as negociações e indicativo de greve; c) Autorização prévia e expressa para 
recolhimento da contribuição negocial para custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. d) 
Mensalidades associativas descontada em folha de pagamento. e) outros assuntos de interesses da categoria. Natal-
RN, 24 de Junho de 2022. Joaquim Bezerra de Menezes Neto e Carlos Alberto Lima dos Santos Junior– Presidente das 
respectivas entidades. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

 
Processo: 0138829-09.2012.8.20.0001 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
EXEQUENTE: MARE CIMENTO LTDA 
EXECUTADO: POLYPOSTOS SERVIOS E COMERCIO LTDA, TALITA PRADO SILVA GIASSI, CERLENEI PRADO DA 
SILVA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos 
termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
(159), processo sob nº 0138829-09.2012.8.20.0001, proposta por MARE CIMENTO LTDA contra POLYPOSTOS 
SERVIOS E COMERCIO LTDA e outros (2), que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): 
POLYPOSTOS SERVIOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 12.274.455/0001-84, com último endereço à ALAMEDA DAS 
MANSOES, 1178, CANDELARIA, NATAL - RN - CEP: 59064-740, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem 
presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se 
necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que 
ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o 
presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando- se os 
códigos a seguir: http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO: 22052611531568100000078799520 
PETIÇÃO INICIAL: 20020512483090300000051173480 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-
se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf". Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ 
DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. 
 

NATAL/RN, 7 de junho de 2022. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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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 2022-179790/TEC/LI-0062 com validade 21/06/2024 para 02 (dois) poços 

petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-DW-
26: 9.393.724,00 mN; 708.701,71 mE; SBO-DW-27: 9.393.485,70 mN; 708.559,59 mE. Com produções a 
serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo 
RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x3 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO 
FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo do 
Solo, com prazo de validade até 15/06/2023, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 
22418479 e autorização 2024.8.2022.68059 para uma área de 6,3618 Ha, sendo autorizada a intervenção na 
vegetação referente a uma área de 6,3600 hectares, constituída por vegetação nativa característica do Bioma 
Caatinga, cuja poligonal é delimitada pelas coordenadas em UTM (Datum Sirgas 2000 ¿ Zona 24 M) 
constantes nas Tabelas/Planilhas e nos Mapas apensos no SINAFLOR; para o empreendimento denominado 
Poço 7-SBO-21, 22, 23, 24, 25 , DW-22, DW-44 e acessos, com finalidade de exploração petrolífera, no 
município de Assu/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

  
CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
REBECA V GURGEL, CNPJ n° 34.060.229/0001-33, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 22 de junho de 2028, em favor do empreendimento com atividade de Fabricação 
de artefatos de plásticos, localizado na Rua Valdir Epaminondas Lopes, n° 521, Galpão A, Bairro 
Walfredo Gurgel, Município de Caicó/RN. 

Rebeca V. Gurgel 
Representante Legal 
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O que se observa no RN é que 
a eleição mais disputada 
será a de senador, confor-

me a última pesquisa da SETA. A 
disputa do senado tornou-se mais 
indefinida, a partir da decisão do 
TSE, que vetou a possibilidade da 
criação de uma coligação para o 

cargo de governador e outra dife-
rente para o cargo de senador. A 
consequência na política local é 
que PT, PDT e PSB não poderão 
legalmente se unirem em apoio 
ao nome da governadora Fátima 
Bezerra e dois candidatos diferen-
tes para o senado.

Senado, a maior disputa no RN

UM OU OUTRO. Carlos Eduardo e Rafael Mota, querendo, serão can-
didatos “isolados” para o senado, pelo PDT e PSB, respectivamente. Ou, 
o PT escolhe um dos dois para coligar-se com Fátima Bezerra para po-
der dividir tempo de TV e os milhões do Fundo Eleitoral.

REBELDIA. Rafael Mota insiste na rebeldia de candidatar-se. Encon-
trou-se com o Styvenson Valentim (Podemos), ao que se informa será 
mesmo candidato ao governo, e abriu porta para coligação com o PSB.

OPOSIÇÃO. O senador Styvenson é veemente contra a governadora. 
Recentemente, em polêmica sobre o hospital Tarcísio Maia em Mosso-
ró, ele classificou o governo estadual de lerdo, inapto e irresponsável. 
Enquanto isso, na véspera da visita de Lula a Natal, a governadora en-
controu-se com Rafael e os elogios foram recíprocos. Em que dará esse 
“imbróglio”?

ROGÉRIO. Na recente pesquisa SETAS, o bolsonarista Rogério Ma-
rinho voltou a perder espaço para Carlos Eduardo Ambos têm, juntos, 
“apenas “cerca de um terço dos votos. Freitas Jr (PSOL) e Dario Barbosa 
(PSTU) se aproximam de 7%.

CRESCIMENTO. O editor desta coluna pré-candidato independente 
ao Senado, considerando pesquisas anteriores, cresceu mais de 100%. 
Atingiu 5.4%, mostrando apenas para o julgamento popular, o trabalho 
parlamentar de 24 anos, no Congresso Nacional.

CONCLUSÃO. Vê-se, que a vaga de senador do RN será disputadíssi-
ma. Muita água irá correr ainda debaixo da ponte...

CIDADES. As 10 melhores cida-
des para se viver são: Viena, Áus-
tria; Copenhague, Dinamarca; Zu-
rique, Suíça; Calgary, Canadá; Van-
couver, Canadá; Genebra, Suíça; 
Frankfurt, Alemanha; Toronto, Ca-
nadá; Amsterdã, Holanda; Osaka, 
Japão, e Melbourne, Austrália.

ALERTA. Há receio, receio de 
que se repita p o que ocorreu em 
2013, quando Dilma Rousseff era 
presidente e as passagens de ôni-
bus em São Paulo serviram de es-
topim para manifestações. Hoje 
são os preços dos combustíveis.

BÉLGICA. A capital Bruxelas é 
uma cidade pacífica. Mas na últi-
ma quinta, 70 mil pessoas foram 
às ruas protestar contra o aumento 
do custo de vida e cobrar medidas 
que ajudem a conter a inflação e a 
escalada dos preços.

PESQUISA. Índice dos eleitores 

que cogitam trocar de candidato 
chega a 34% entre as mulheres. A 
pesquisa Datafolha mostra que a 
maioria só conhece Lula, Bolsona-
ro e Ciro Gomes; 77% não sabem 
quem é Simone Tebet.

RIQUEZA. Segundo a Forbes, 
Neymar, o camisa 10 do PSG, tem 
patrimônio estimado de R$ 1 bi-
lhão.

DIÁLOGO. Muito bem recebida 
nos políticos com equilíbrio, en-
contro entre o presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro do STF, Alexan-
dre de Moraes, no jantar em ho-
menagem aos 20 anos de Gilmar 
Mendes na Corte. Abre-se canal 
para diálogo civilizado, que reduza 
tensões na eleição.

APLAUSOS. Repercutiu bem a 
decisão do Prefeito Álvaro Dias, em 
pagar 40% do 13° dos professores 
da ativa.

Olho aberto

Obras na Avenida das 
Fronteiras se arrastam 
e causam transtornos

Viaduto sem 
proteção e trechos 

esburacados geram 
reclamações de 

motoristas; DER diz 
que obras seguem

O Pró-Transporte é consi-
derado um dos projetos 
mais importantes para a 

mobilidade urbana da Região 
Metropolitana de Natal. A série 
de serviços voltada para a Zona 
Norte da capital potiguar já ul-
trapassa uma década sem con-
clusão, já que problemas com 
os projetos e com a prestação de 
contas atrasaram o andamento.

O viaduto da Avenida das 
Fronteiras faz parte do Progra-
ma de Infraestrutura de Trans-
portes Urbanos (Pró-Transpor-
te) do Governo Federal, que 
inclui também melhorias no 
tráfego de veículos da região e 
duplicação de ruas, entre outros 
avanços. O repórter do AGORA 
RN Ney Douglas foi ao local para 
verificar a situação.

A estrutura do viaduto não 
possui proteção, podendo oca-
sionar quedas e acidentes. A 
avenida tem alguns trechos es-
buracados. “Fica difícil de trafe-
gar por aqui”, disse uma moto-
rista. “Péssimo, principalmente 
em dia de chuva [...] Atrapalha, 
gera congestionamento, é horrí-
vel”, completou outra motorista, 
Jane Cleide. 

“Nós pagamos impostos ca-

ros e precisamos fazer a manu-
tenção do carro quase sempre, 
porque é praticamente um rally. 
Todo dia esse constrangimento, 
e de vez em quando tem coli-
são”, relatou o natalense Cristia-
no da Costa.

Em junho do ano passado, 
o Governo do Estado anunciou 
que havia retomado os trabalhos 
na 2ª etapa das obras do Pró-
-Transporte na Zona Norte. Na 
época, as equipes do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER-RN) realizaram serviços de 
terraplenagem em vários pontos 
do complexo viário, como na al-
ça e na subida do viaduto da ave-
nida das Fronteiras e no trecho fi-
nal da avenida Tocantínea.

Ainda em junho passado, 
a gestão estadual havia infor-
mado que todas as pendências 
com projetos e licenciamentos 
haviam sido resolvidas e que até 
o fim de 2021 seria concluído o 
trecho entre o viaduto da aveni-
da das Fronteiras e as avenidas 
Rio Doce e Tocantínea, chegan-

do à avenida Moema Tinoco.
A 2ª etapa do programa foi 

dividida nos seguintes trechos: 
Eixo 1 (Moema Tinoco): subtre-
cho da avenida Moema Tinoco, 
compreendido entre a rotatória 
da entrada para Jenipabu (RN-
304) e a rotatória da av. Tocan-
tínea; e Eixo 2 (Fronteiras): sub-
trecho compreendido entre a 
rotatória da av. Tocantínea e o 
viaduto das Fronteiras.

Procurado pela reportagem, 
o DER-RN respondeu que atu-
almente está sendo construída 
a alça D do viaduto das Frontei-
ras, de acordo com o cronogra-
ma de obras – a alça faz parte do 
Eixo 2. Sobre o Eixo 1, o Depar-
tamento informou que “está em 
fase de aprovação dos projetos 
executivos que foram atuali-
zados para melhor atender os 
usuários da via”. 

Quando estiverem conclu-
ídas, as obras na região benefi-
ciarão mais de 400 mil pessoas 
da capital potiguar e de municí-
pios vizinhos. 

Serviços do Pró-Transporte na Avenida das Fronteiras, Zona Norte da capital potiguar, se arrastam há vários anos

Trechos sem calçamento atrapalham o trãnsito na Avenida das Fronteiras

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Gasolina sobe 6,29% 
e diesel 6,95% em 
Natal, diz Procon

Levantamento 
realizado nesta 

semana aponta que 
aumento dos valor 

combustíveis na 
bomba foi maior 

que nas refinarias

O Instituto Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon Na-

tal) divulgou ontem, em uma 
pesquisa de preço dos combus-
tíveis realizada em Natal no iní-
cio da semana, que o último re-
ajuste pesou no preço nas bom-
bas dos postos. Segundo o Pro-
con, nas bombas de 6,29% para 
a gasolina comum e 6,95% para 
o diesel. Na sexta-feira da sema-
na passada 17 a Petrobras anun-
ciou aumento para os combustí-

veis nas refinarias de 5,18%, pas-
sando de R$ 3,86 para R$ 4,06 
por litro, já o diesel o reajuste foi 
de R$ 4,91 para 5,61 por litro, alta 
de 14,26%.

Para a Petrobras o custo ao 
consumidor, considerando a 
mistura obrigatória de 73% de 
gasolina A e 27% de etanol ani-
dro, o preço ao consumidor pas-
sará de R$ 2,81 em média, para 
R$ 2,96 a cada litro vendido nas 
bombas, ou seja, um aumento 
de R$ 0,15 por litro. No diesel a 
mistura obrigatória para comer-
cialização nas bombas é de 90% 
de diesel A e 10% de biodiesel, 
sendo que a parcela da Petro-
bras para o consumidor passa-
rá de R$ 4,42 em média para R$ 
5,05, a cada litro na bomba, ou 
seja, um reajuste de R$ 0,63 cen-
tavos por litro.

Segundo a pesquisa do Pro-
con, para consumidor de na-
talense o custo nas bombas foi 
de R$ 0,40 centavos por litro de 
gasolina, uma vez que o preço 
médio da pesquisa realizada em 
maio foi de R$ 7,51. Para o diesel 
o custo foi maior de R$ 0,49 cen-
tavos por litro, uma vez que na 
pesquisa anterior o preço médio 
desse combustível foi de R$ 7,17.

VARIAÇÃO. Cinco dias após 
o aumento anunciado pela Pe-

trobras, a pesquisa apontou 
que os preços foram reajusta-
dos em 95,2% dos postos pes-
quisados, apenas um único 
posto permaneceu com o pre-
ço da pesquisa de maio. A res-
peito da gasolina comum, a 
diferença entre o maior preço 
(R$ 8,19) e o menor preço (R$ 
7,60) é de R$ 0,59 centavos por 
litro, ou 7,76%. 

Para o etanol, o preço má-
ximo para o etanol nesse mês 
foi de R$ 6,65 e o mínimo de R$ 
5,99, ou seja, uma variação de 
11,02% e R$ 0,66 centavos de 
diferença. Em relação ao diesel 
foi encontrado pelo menos um 
posto com o maior preço (R$ 
8,29), e um com o menor pre-
ço de R$ (7,14), a diferença é de 
16,11%, (R$ 1,15). 

No entanto, o Gás Veicular 
(GNV) teve redução em alguns: 
o valor médio ficou R$ 0,02 mais 
barato que em maio. Essa redu-
ção foi observada em 4,8% dos 
postos pesquisados e alguns 
postos a redução chegou a R$ 
0,10 centavos de reais por m³.

O Núcleo de pesquisa, se-
tor responsável pela análise dos 
dados pesquisados, realiza pes-
quisa mensalmente em 84 pos-
tos de gasolina na cidade do 
Natal, contemplando as quatro 
regiões da cidade.

Imagem mostra preços em posto de combustíveis na Zona Leste de Natal: gasolina e diesel acima dos R$ 8 o litro
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AQUAFRIOS PRODUTOS SADIOS LTDA., CNPJ: n° 08.781.666/0001-36, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 21/06/2028, de um 
empreendimento de Carcinicultura, com área produtiva de 38,08ha, localizado na Rua São Sebastião, nº 15, 
Bairro Amarante, no Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
Gabriel Nunes Buarque de Gusmão 

Sócio 
 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
DACOSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 36.991.581/0001-18, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença de Instalação - LI, para Extravismo Mineral e Beneficiamento de calcário em uma 
área específica de 25,30 hectares e um volume extraído de 1.500 m³/mês, nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M): 692.291,52 mE /9.392.420,45 mN, Datum SIRGAS 2000, localizada na Fazenda Laginha, 
S/N, Zona Rural, Upanema/RN, CEP: 59670-000. A área está inserida junto ao processo ANM n° 848.296/2018 
que compreende 507,91 hectares. 

Havila Isabel Rosa da Costa 
Sócia 

 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RN – FTI/RN - CNPJ 08.429.821/0001-50 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
A FTI/RN, em Substituição ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 
CAICÓ E REGIÃO DO SERIDÓ/RN, INSCRITO NO CNPJ Nº 08.221.186/0001-10. Que se encontra acéfalo desde 
2013 Sendo assim a Categoria se encontra inorganizada. E o SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA DO ESTADO 
DO RN- SINTICOCIP/RN – CNPJ 36.104.158./0001-59, e Com fundamento no § 2º do Artigo 611, da CLT convoca 
todos trabalhadores nas indústrias e empresas do Ramo Específico da Construção Civil Pesada, Com base territorial 
nos seguintes Municípios de Acari, Alexandria, Almino Afonso, Apodi, Augusto Severo, Areia Branca, Baraúna, 
Caicó, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Felipe Guerra, Florânia, 
Frutuoso Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Ipueira, Itaú, Janduís, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, 
Jucurutu, Jundiá, Lagoa Nova, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Mossoró, Ouro Branco, Parazinho, 
Parelhas, Patú, Pau dos Ferros, Rodolfo Fernandes, São Fernando, São Francisco do Oeste, São João do 
Sabugi, São José do Seridó, São José do Campestre, São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Vicente, Serra 
Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Upanema. Para participarem de assembleia geral Extraordinária 
da supracitada entidade, a ser realizada no dia 28/06/2022, Na Sede do sindicato Localizada Praça 7 de Setembro,38 
Centro, Jucurutu/RN,  em primeira convocação às 18h00min com o número legal de presentes ou em segunda 
convocação às 19:00hmim, com qualquer número de  presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) 
Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações para convenção coletiva a vigir  a partir de  24 de 
Junho 2022 a 30 de abril 2023, e sua data base 1º de Maio b) Autorização da assembleia para entrar com dissídio 
coletivo de trabalho caso fracasse as negociações e indicativo de greve; c) Autorização prévia e expressa para 
recolhimento da contribuição negocial para custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. d) 
Mensalidades associativas descontada em folha de pagamento. e) outros assuntos de interesses da categoria. Natal-
RN, 24 de Junho de 2022. Joaquim Bezerra de Menezes Neto e Carlos Alberto Lima dos Santos Junior– Presidente das 
respectivas entidades. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

 
Processo: 0138829-09.2012.8.20.0001 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
EXEQUENTE: MARE CIMENTO LTDA 
EXECUTADO: POLYPOSTOS SERVIOS E COMERCIO LTDA, TALITA PRADO SILVA GIASSI, CERLENEI PRADO DA 
SILVA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos 
termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
(159), processo sob nº 0138829-09.2012.8.20.0001, proposta por MARE CIMENTO LTDA contra POLYPOSTOS 
SERVIOS E COMERCIO LTDA e outros (2), que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): 
POLYPOSTOS SERVIOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 12.274.455/0001-84, com último endereço à ALAMEDA DAS 
MANSOES, 1178, CANDELARIA, NATAL - RN - CEP: 59064-740, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem 
presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se 
necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que 
ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o 
presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando- se os 
códigos a seguir: http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO: 22052611531568100000078799520 
PETIÇÃO INICIAL: 20020512483090300000051173480 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-
se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo 
a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o 
".pdf". Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ 
DE BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. 
 

NATAL/RN, 7 de junho de 2022. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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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 2022-179790/TEC/LI-0062 com validade 21/06/2024 para 02 (dois) poços 

petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO-DW-
26: 9.393.724,00 mN; 708.701,71 mE; SBO-DW-27: 9.393.485,70 mN; 708.559,59 mE. Com produções a 
serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB (9.394.413,00 mN; 710.714,00 mE). Polo 
RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico de Osso (SBO), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
Autorização de Exploração – Uso Alternativo do Solo 

 A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO 
FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Exploração – Uso Alternativo do 
Solo, com prazo de validade até 15/06/2023, em favor do empreendimento com registro no SINAFLOR 
22418479 e autorização 2024.8.2022.68059 para uma área de 6,3618 Ha, sendo autorizada a intervenção na 
vegetação referente a uma área de 6,3600 hectares, constituída por vegetação nativa característica do Bioma 
Caatinga, cuja poligonal é delimitada pelas coordenadas em UTM (Datum Sirgas 2000 ¿ Zona 24 M) 
constantes nas Tabelas/Planilhas e nos Mapas apensos no SINAFLOR; para o empreendimento denominado 
Poço 7-SBO-21, 22, 23, 24, 25 , DW-22, DW-44 e acessos, com finalidade de exploração petrolífera, no 
município de Assu/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

  
CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
REBECA V GURGEL, CNPJ n° 34.060.229/0001-33, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 22 de junho de 2028, em favor do empreendimento com atividade de Fabricação 
de artefatos de plásticos, localizado na Rua Valdir Epaminondas Lopes, n° 521, Galpão A, Bairro 
Walfredo Gurgel, Município de Caicó/RN. 

Rebeca V. Gurgel 
Representante Legal 
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O que se observa no RN é que 
a eleição mais disputada 
será a de senador, confor-

me a última pesquisa da SETA. A 
disputa do senado tornou-se mais 
indefinida, a partir da decisão do 
TSE, que vetou a possibilidade da 
criação de uma coligação para o 

cargo de governador e outra dife-
rente para o cargo de senador. A 
consequência na política local é 
que PT, PDT e PSB não poderão 
legalmente se unirem em apoio 
ao nome da governadora Fátima 
Bezerra e dois candidatos diferen-
tes para o senado.

Senado, a maior disputa no RN

UM OU OUTRO. Carlos Eduardo e Rafael Mota, querendo, serão can-
didatos “isolados” para o senado, pelo PDT e PSB, respectivamente. Ou, 
o PT escolhe um dos dois para coligar-se com Fátima Bezerra para po-
der dividir tempo de TV e os milhões do Fundo Eleitoral.

REBELDIA. Rafael Mota insiste na rebeldia de candidatar-se. Encon-
trou-se com o Styvenson Valentim (Podemos), ao que se informa será 
mesmo candidato ao governo, e abriu porta para coligação com o PSB.

OPOSIÇÃO. O senador Styvenson é veemente contra a governadora. 
Recentemente, em polêmica sobre o hospital Tarcísio Maia em Mosso-
ró, ele classificou o governo estadual de lerdo, inapto e irresponsável. 
Enquanto isso, na véspera da visita de Lula a Natal, a governadora en-
controu-se com Rafael e os elogios foram recíprocos. Em que dará esse 
“imbróglio”?

ROGÉRIO. Na recente pesquisa SETAS, o bolsonarista Rogério Ma-
rinho voltou a perder espaço para Carlos Eduardo Ambos têm, juntos, 
“apenas “cerca de um terço dos votos. Freitas Jr (PSOL) e Dario Barbosa 
(PSTU) se aproximam de 7%.

CRESCIMENTO. O editor desta coluna pré-candidato independente 
ao Senado, considerando pesquisas anteriores, cresceu mais de 100%. 
Atingiu 5.4%, mostrando apenas para o julgamento popular, o trabalho 
parlamentar de 24 anos, no Congresso Nacional.

CONCLUSÃO. Vê-se, que a vaga de senador do RN será disputadíssi-
ma. Muita água irá correr ainda debaixo da ponte...

CIDADES. As 10 melhores cida-
des para se viver são: Viena, Áus-
tria; Copenhague, Dinamarca; Zu-
rique, Suíça; Calgary, Canadá; Van-
couver, Canadá; Genebra, Suíça; 
Frankfurt, Alemanha; Toronto, Ca-
nadá; Amsterdã, Holanda; Osaka, 
Japão, e Melbourne, Austrália.

ALERTA. Há receio, receio de 
que se repita p o que ocorreu em 
2013, quando Dilma Rousseff era 
presidente e as passagens de ôni-
bus em São Paulo serviram de es-
topim para manifestações. Hoje 
são os preços dos combustíveis.

BÉLGICA. A capital Bruxelas é 
uma cidade pacífica. Mas na últi-
ma quinta, 70 mil pessoas foram 
às ruas protestar contra o aumento 
do custo de vida e cobrar medidas 
que ajudem a conter a inflação e a 
escalada dos preços.

PESQUISA. Índice dos eleitores 

que cogitam trocar de candidato 
chega a 34% entre as mulheres. A 
pesquisa Datafolha mostra que a 
maioria só conhece Lula, Bolsona-
ro e Ciro Gomes; 77% não sabem 
quem é Simone Tebet.

RIQUEZA. Segundo a Forbes, 
Neymar, o camisa 10 do PSG, tem 
patrimônio estimado de R$ 1 bi-
lhão.

DIÁLOGO. Muito bem recebida 
nos políticos com equilíbrio, en-
contro entre o presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro do STF, Alexan-
dre de Moraes, no jantar em ho-
menagem aos 20 anos de Gilmar 
Mendes na Corte. Abre-se canal 
para diálogo civilizado, que reduza 
tensões na eleição.

APLAUSOS. Repercutiu bem a 
decisão do Prefeito Álvaro Dias, em 
pagar 40% do 13° dos professores 
da ativa.

Olho aberto

Obras na Avenida das 
Fronteiras se arrastam 
e causam transtornos

Viaduto sem 
proteção e trechos 

esburacados geram 
reclamações de 

motoristas; DER diz 
que obras seguem

O Pró-Transporte é consi-
derado um dos projetos 
mais importantes para a 

mobilidade urbana da Região 
Metropolitana de Natal. A série 
de serviços voltada para a Zona 
Norte da capital potiguar já ul-
trapassa uma década sem con-
clusão, já que problemas com 
os projetos e com a prestação de 
contas atrasaram o andamento.

O viaduto da Avenida das 
Fronteiras faz parte do Progra-
ma de Infraestrutura de Trans-
portes Urbanos (Pró-Transpor-
te) do Governo Federal, que 
inclui também melhorias no 
tráfego de veículos da região e 
duplicação de ruas, entre outros 
avanços. O repórter do AGORA 
RN Ney Douglas foi ao local para 
verificar a situação.

A estrutura do viaduto não 
possui proteção, podendo oca-
sionar quedas e acidentes. A 
avenida tem alguns trechos es-
buracados. “Fica difícil de trafe-
gar por aqui”, disse uma moto-
rista. “Péssimo, principalmente 
em dia de chuva [...] Atrapalha, 
gera congestionamento, é horrí-
vel”, completou outra motorista, 
Jane Cleide. 

“Nós pagamos impostos ca-

ros e precisamos fazer a manu-
tenção do carro quase sempre, 
porque é praticamente um rally. 
Todo dia esse constrangimento, 
e de vez em quando tem coli-
são”, relatou o natalense Cristia-
no da Costa.

Em junho do ano passado, 
o Governo do Estado anunciou 
que havia retomado os trabalhos 
na 2ª etapa das obras do Pró-
-Transporte na Zona Norte. Na 
época, as equipes do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER-RN) realizaram serviços de 
terraplenagem em vários pontos 
do complexo viário, como na al-
ça e na subida do viaduto da ave-
nida das Fronteiras e no trecho fi-
nal da avenida Tocantínea.

Ainda em junho passado, 
a gestão estadual havia infor-
mado que todas as pendências 
com projetos e licenciamentos 
haviam sido resolvidas e que até 
o fim de 2021 seria concluído o 
trecho entre o viaduto da aveni-
da das Fronteiras e as avenidas 
Rio Doce e Tocantínea, chegan-

do à avenida Moema Tinoco.
A 2ª etapa do programa foi 

dividida nos seguintes trechos: 
Eixo 1 (Moema Tinoco): subtre-
cho da avenida Moema Tinoco, 
compreendido entre a rotatória 
da entrada para Jenipabu (RN-
304) e a rotatória da av. Tocan-
tínea; e Eixo 2 (Fronteiras): sub-
trecho compreendido entre a 
rotatória da av. Tocantínea e o 
viaduto das Fronteiras.

Procurado pela reportagem, 
o DER-RN respondeu que atu-
almente está sendo construída 
a alça D do viaduto das Frontei-
ras, de acordo com o cronogra-
ma de obras – a alça faz parte do 
Eixo 2. Sobre o Eixo 1, o Depar-
tamento informou que “está em 
fase de aprovação dos projetos 
executivos que foram atuali-
zados para melhor atender os 
usuários da via”. 

Quando estiverem conclu-
ídas, as obras na região benefi-
ciarão mais de 400 mil pessoas 
da capital potiguar e de municí-
pios vizinhos. 

Serviços do Pró-Transporte na Avenida das Fronteiras, Zona Norte da capital potiguar, se arrastam há vários anos

Trechos sem calçamento atrapalham o trãnsito na Avenida das Fronteiras

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Setor de Saúde da Assembleia Legislativa do RN, realizará mutirão de 
vacinação na próxima terça-feira 28, das 08:00 as 13:30, vacinas da 
COVID e influenza serão aplicadas no espaço do Restaurante da As-

sembleia, em frente a lanchonete da ASPOL.

TEATRO RIACHUELO. Os ami-
gos produtores de evento, Amau-
ri Júnior e Collier, estão progra-
mando para o dia 10 de agosto 
no Teatro Riachuelo, um gran-
de show com artista nacional 
Adilson Ramos, na abertura um 
show com este velho rei do brega 
Luiz Almir e a Banda Adrenalina, 
com certeza teremos casa cheia.

STYVESSON. Deputado e pré-
-candidato ao Senado Rafael 
Motta, depois de não conseguir 
o apoio do PT de Fátima, tenta 
convencer o polêmico senador 
Styvesson a se lançar pré-candi-
dato ao Governo do Estado, Sty-
vesson, por enquanto continua 
calado.

ANS. Associal Nacional de Saú-
de, amplia cobertura dos planos de 
saúde para tratamentos de autis-
mo e outros transtornos especiais, 
a determinação passa a vigorar em 
1º de Julho.

VACINA ALRN

CASAS VERDES. O Excelente programa do Governo Federal, 
que é a distribuição de moradias para famílias carentes, projeto 
conhecido como casas verdes, ontem foi a vez de 3.500 famílias 
da Paraíba serem contempladas e a entrega foi feita pelo próprio 
presidente Bolsonaro que na ocasião disse ser contra o aborto, a 
favor da liberdade de expressão, democracia, que o Auxilio Brasil 
vai passar de R$ 400 para R$ 600, também na ocasião disse que 
sancionou a lei do ICMS, mas veta compensar estados.

FESTA JUNINA. Agenda 
deste velho comunicador 
Ontem as 19:00 Arraiá da Ja-
ne no Bom Pastor, Hoje as 
20:00 no Condomínio So-
lar na Cidade da Esperança, 
Domingo: Aniversário de Ni-
nho no Castelo Encantado/
Jardim Progresso, 01 e 02 de 
Julho haverá o Arraiá dos Pri-
ziakas no Conjunto Panatis, 
03 de Julho: Forró da Pom-
peia no Clube/Bar do Toinho 
as 17:00 as 21:00, Dia 15 de 
Julho: haverá o Forró do São 
Pedro na Cidade da Esperan-
ça em frente a casa do amigo 

Arthur Villar.

ARRASTÃO. Criminosos in-
vadiram o Centro de Treina-
mento do Sport Clube/Parna-
mirim, roubaram os atletas, 
familiares, em um verdadeiro 
arrastão, o clube abriu uma 
vaquinha para doações já que 
perderam tudo para os assal-
tantes, foram 12 marginais se 
dizendo ser uma facção, leva-
ram 23 celulares, televisão, 01 
notebook, 01 ventilador, di-
nheiro, cartões de crédito. Eles 
abriram uma Vaquinha, qual-
quer ajuda é importante.

ANS garante cobertura de 
tratamentos de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA)

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) de-
terminou que os planos de 

saúde garantam cobertura para 
qualquer tratamento nacional-
mente reconhecido e considera-
do adequado por médicos, nos 
casos de pacientes com transtor-
nos do espectro autista (TEA) e 
outros transtornos globais do de-
senvolvimento (CID F84).

A decisão foi tomada em reu-
nião da diretoria da agência nesta 
quinta-feira 23. Devido a proces-
sos e decisões judiciais recentes, a 
ANS decidiu explicitar a questão, 
com a inclusão do seguinte texto 
em uma nova resolução normati-
va (539/2022):

“Para a cobertura dos proce-
dimentos que envolvam o tra-
tamento/manejo dos benefici-
ários portadores de transtornos 
globais do desenvolvimento, in-
cluindo o transtorno do espectro 
autista, a operadora deverá ofe-
recer atendimento por prestador 
apto a executar o método ou téc-
nica indicados pelo médico as-
sistente para tratar a doença ou 

Resolução foi 
publicada nesta 
sexta-feira 24 no 
Diário Oficial da 
União e entra em 

vigor a partir de 
1º de julho

agravo do paciente.”
Entre as técnicas citadas na 

reunião pelo diretor de Normas 
e Habilitação de Produtos da 

ANS, Alexandre Fioranelli, que 
poderão ser usadas estão: a aná-
lise aplicada do comportamento 
(ABA, em inglês), o método Den-

ver, a comunicação alternativa 
e suplementar (PECS), mode-
lo DIR/Floortime e o programa 
Son-Rise.

A nova resolução foi publica-
da nesta sexta-feira 24 no Diário 
Oficial da União, e começa a valer 
a partir de 1º de julho.

Desde o ano passado, a ANS 
garante sessões ilimitadas de fo-
noaudiologia, psicologia, terapia 
ocupacional e fisioterapia a pa-
cientes com transtornos globais 
do desenvolvimento.

A estimativa é que os transtor-
nos do espectro autista atinjam 2 
milhões de pessoas no país, se-
gundo a ANS.

Estimativa é que os transtornos 
do espectro autista atinjam 2 
milhões de pessoas no país, 
conforme informou a ANS

UNICEF/ONU
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Rua Eng. João Hélio Alves 
da Rocha terá trecho 
com bloqueio viário

Trânsito

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (ST-
TU) interditará trecho 

da rua Engenheiro João Hélio 
da Rocha, na altura do cruza-
mento com a rua Monte Celes-
te, no bairro Planalto. O blo-

queio acontece no período de 
27/06 à 03/07/2022 para obras 
de drenagem e pavimentação 
da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura.

Por conta da interdição, tam-
bém será necessário os desvios 

das linhas dos ônibus O-24 (Pla-
nalto/Ribeira) e O-33 (Planalto/
Praia do Meio) que transitam 
na região. Os desvios itinerários 
destas linhas serão realizados 
na ida, a partir da interdição, pe-
las ruas São Bráulio, São Gregó-
rio e Maranata, onde retomam 
os seus itinerários normais. Na 
volta, os itinerários seguem pe-
las ruas Maranata, São Gregório 
e São Bráulio, de onde retomam 
as suas rotas normais.

Agentes de mobilidade urba-
na estarão monitorando o trân-
sito na região e o telefone 156 
estará à disposição para mais in-
formações aos motoristas e mo-
radores da região.

Natal ganha primeira 
Central de Logística 
Reversa de Eletrônicos

Central tem como 
objetivo incentivar 

o descarte correto de 
eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos

Na manhã desta sexta-feira 
24, o secretário de Meio 
Ambiente e Urbanis-

mo (Semurb), Thiago Mesqui-
ta, participou da inauguração 
da primeira Central de Logística 
Reversa de Eletrônicos de Na-
tal. A ação é uma parceria com 
a ABREE – Associação Brasileira 
de Reciclagem de Eletroeletrô-
nicos e Eletrodomésticos e o Mi-
nistério do Meio Ambiente, que 
tem como objetivo incentivar e 
conscientizar a população so-
bre a realização do descarte am-
bientalmente correto de eletro-
eletrônicos e eletrodomésticos 
na capital potiguar. A empresa 
Natal Reciclagem será a gestora 
da Central, que funciona na ave-
nida Adolfo Gordo, na Cidade da 
Esperança.

Para o titular da pasta, Thia-
go Mesquita, essa é uma ação 
muito importante porque lixo é 
negócio. Um negócio extrema-
mente lucrativo e principalmen-
te “é transformação social”, res-
saltou.  Destacou os avanços ob-
tidos pelo atual governo federal, 
na área de resíduos sólidos com 
a atualização de diversas leis de 
inovação tecnológica do setor. 
Parabenizou a empresa Natal 
Reciclagem, por estar à frente 
do projeto que agrega valor am-
biental, não somente na educa-
ção e na consciência, mas quan-
do retira do solo os materiais que 

contribui para aumentar o efeito 
estufa e contaminação do solo. 

“Que possamos avançar 
nesse caminho, buscando essa 
transformação importante na 
visão social, econômica e agre-
gando valor ambiental para as 
presentes e futuras gerações. Fi-
co extremamente feliz quando 
vejo uma empresa que vi nascer 
e está passando a ser referência 
nesse quesito”, destacou.

“Com a inauguração da Cen-
tral em Natal, inicia-se uma no-
va etapa do processo de logística 
reversa no estado potiguar. Com 
o local será possível conscienti-
zar a população e apresentar os 
benefícios do descarte ambien-
talmente correto dos eletroele-
trônicos e eletrodomésticos, evi-
tando assim o aumento da po-
luição nas vias, rios e mares, com 
emissão de gases e metais pesa-
dos que fazem mal para a saúde 
da população”, comenta Helen 
Brito, gerente de Relações Insti-
tucionais da ABREE.

O evento de inauguração 
ocorreu no Natal Reciclagem e 
contou com a presença de auto-

ridades como, Thiago Mesquita 
(Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo) e André 
França (Secretário de qualidade 
do Ministério do Meio Ambien-
te) e da representante do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA-RN), 
Iracy Wandeley. Além disso, es-
teve presente também Jurandir 
Rodrigues Nunes (Sócio Admi-
nistrativo da Natal Reciclagem) e 
Mariana Marques (Analista Am-
biental da ABREE).

No ano de 2020, entrou 
em vigência o Decreto Federal 
10.240/2020, que realiza a regu-
lamentação do setor de recicla-
gem e logística reversa. A legis-
lação dividiu a responsabilidade 
pelo ciclo de vida dos produtos 
no seu pós-consumo, com os 
fabricantes, importadores, dis-
tribuidores e comerciantes de 
eletroeletrônicos. Atualmente, já 
são quase 3,7 mil pontos de re-
cebimento de eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos inaugurados 
pelo Brasil, em sua maioria no 
setor varejista. 

Semurb acompanhou a inauguração da Central nesta sexta 24 em Natal

ASSESSORIA SEMURB

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

ESTADO >> Médicos do Estado se reuniram em 
assembleia, na quinta-feira (23), para aprovação do 
acordo sobre mudanças no Plano de Carreira realizado 
com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap). O 
acordo proporcionou alterações na redação do Projeto de 
Lei Complementar que foi enviado para a Assembleia 
Legislativa do RN e deverá ser votado no próximo dia 28 
de junho. O projeto prevê o acréscimo de 04 níveis 
promocionais na carreira, que passaria de 16 para 20 
níveis e a concessão dos 3% interníveis de forma 
escalonada, começando com 2% de imediato, 2,5% em 
dezembro e os 3% em 2023. Outro ponto do acordo diz 
respeito à qualificação profissional. Agora, será 
considerado o cargo de médico e a especialidade médica 
será entendida como qualificação profissional, fazendo 
jus ao reajuste de 10%, previsto no Plano de Cargos. O 
Sinmed RN alerta aos médicos que após a aprovação do 
PLC, caso o governo não conceda automaticamente o 
reajuste da qualificação profissional, o médico deve 
entrar em contato com o setor jurídico da entidade para 
que seja analisado caso a caso. Além disso, o sindicato já 
está em negociação com uma universidade para oferecer 
um curso em saúde pública, com 360h, para que a 
categoria possa ter direito a gratificação por qualificação.

semanal
informativo

A N O S

RN

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

GOLPE >> Caso você receba alguma mensagem (e-
mail, SMS, whatsapp, telefone, carta, etc.) que 
aparente ser uma fraude ou que mencione a 
intenção do Sinmed RN em liberar processos 
da categoria médica, mediante o pagamento de 
valores, solicitamos que confirme a veracidade das 
informações através do telefone: (84) 3222.0028.  
Alertamos os médicos para que NÃO realizem 
transferências ou pagamentos de valores.      

NATAL >> Em assembleia com os médicos do 
município de Natal, realizada no dia 21/6, a categoria 
aprovou pontos de reivindicações que serão apresentadas 
ao secretário municipal de saúde, George Antunes. O 
Sinmed RN encaminhou ofício para a SMS de Natal 
solicitando audiência para reivindicar a guinte pauta:
1 – Condições de trabalho;
2 – Hospitais de referência para internamento;
3 – Maior rapidez nos exames de média e alta 
complexidade;
4 – Gratificação durante período de licença-Prêmio;
5 – Mudança de nível do Plano de Carreira;
6 – Implantação de insalubridade e outros direitos dos 
profissionais;
7 – Reposição inflacionária de três anos de atraso na 
implantação do plano de carreira dos médicos.
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Setor de Saúde da Assembleia Legislativa do RN, realizará mutirão de 
vacinação na próxima terça-feira 28, das 08:00 as 13:30, vacinas da 
COVID e influenza serão aplicadas no espaço do Restaurante da As-

sembleia, em frente a lanchonete da ASPOL.

TEATRO RIACHUELO. Os ami-
gos produtores de evento, Amau-
ri Júnior e Collier, estão progra-
mando para o dia 10 de agosto 
no Teatro Riachuelo, um gran-
de show com artista nacional 
Adilson Ramos, na abertura um 
show com este velho rei do brega 
Luiz Almir e a Banda Adrenalina, 
com certeza teremos casa cheia.

STYVESSON. Deputado e pré-
-candidato ao Senado Rafael 
Motta, depois de não conseguir 
o apoio do PT de Fátima, tenta 
convencer o polêmico senador 
Styvesson a se lançar pré-candi-
dato ao Governo do Estado, Sty-
vesson, por enquanto continua 
calado.

ANS. Associal Nacional de Saú-
de, amplia cobertura dos planos de 
saúde para tratamentos de autis-
mo e outros transtornos especiais, 
a determinação passa a vigorar em 
1º de Julho.

VACINA ALRN

CASAS VERDES. O Excelente programa do Governo Federal, 
que é a distribuição de moradias para famílias carentes, projeto 
conhecido como casas verdes, ontem foi a vez de 3.500 famílias 
da Paraíba serem contempladas e a entrega foi feita pelo próprio 
presidente Bolsonaro que na ocasião disse ser contra o aborto, a 
favor da liberdade de expressão, democracia, que o Auxilio Brasil 
vai passar de R$ 400 para R$ 600, também na ocasião disse que 
sancionou a lei do ICMS, mas veta compensar estados.

FESTA JUNINA. Agenda 
deste velho comunicador 
Ontem as 19:00 Arraiá da Ja-
ne no Bom Pastor, Hoje as 
20:00 no Condomínio So-
lar na Cidade da Esperança, 
Domingo: Aniversário de Ni-
nho no Castelo Encantado/
Jardim Progresso, 01 e 02 de 
Julho haverá o Arraiá dos Pri-
ziakas no Conjunto Panatis, 
03 de Julho: Forró da Pom-
peia no Clube/Bar do Toinho 
as 17:00 as 21:00, Dia 15 de 
Julho: haverá o Forró do São 
Pedro na Cidade da Esperan-
ça em frente a casa do amigo 

Arthur Villar.

ARRASTÃO. Criminosos in-
vadiram o Centro de Treina-
mento do Sport Clube/Parna-
mirim, roubaram os atletas, 
familiares, em um verdadeiro 
arrastão, o clube abriu uma 
vaquinha para doações já que 
perderam tudo para os assal-
tantes, foram 12 marginais se 
dizendo ser uma facção, leva-
ram 23 celulares, televisão, 01 
notebook, 01 ventilador, di-
nheiro, cartões de crédito. Eles 
abriram uma Vaquinha, qual-
quer ajuda é importante.

ANS garante cobertura de 
tratamentos de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA)

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) de-
terminou que os planos de 

saúde garantam cobertura para 
qualquer tratamento nacional-
mente reconhecido e considera-
do adequado por médicos, nos 
casos de pacientes com transtor-
nos do espectro autista (TEA) e 
outros transtornos globais do de-
senvolvimento (CID F84).

A decisão foi tomada em reu-
nião da diretoria da agência nesta 
quinta-feira 23. Devido a proces-
sos e decisões judiciais recentes, a 
ANS decidiu explicitar a questão, 
com a inclusão do seguinte texto 
em uma nova resolução normati-
va (539/2022):

“Para a cobertura dos proce-
dimentos que envolvam o tra-
tamento/manejo dos benefici-
ários portadores de transtornos 
globais do desenvolvimento, in-
cluindo o transtorno do espectro 
autista, a operadora deverá ofe-
recer atendimento por prestador 
apto a executar o método ou téc-
nica indicados pelo médico as-
sistente para tratar a doença ou 

Resolução foi 
publicada nesta 
sexta-feira 24 no 
Diário Oficial da 
União e entra em 

vigor a partir de 
1º de julho

agravo do paciente.”
Entre as técnicas citadas na 

reunião pelo diretor de Normas 
e Habilitação de Produtos da 

ANS, Alexandre Fioranelli, que 
poderão ser usadas estão: a aná-
lise aplicada do comportamento 
(ABA, em inglês), o método Den-

ver, a comunicação alternativa 
e suplementar (PECS), mode-
lo DIR/Floortime e o programa 
Son-Rise.

A nova resolução foi publica-
da nesta sexta-feira 24 no Diário 
Oficial da União, e começa a valer 
a partir de 1º de julho.

Desde o ano passado, a ANS 
garante sessões ilimitadas de fo-
noaudiologia, psicologia, terapia 
ocupacional e fisioterapia a pa-
cientes com transtornos globais 
do desenvolvimento.

A estimativa é que os transtor-
nos do espectro autista atinjam 2 
milhões de pessoas no país, se-
gundo a ANS.

Estimativa é que os transtornos 
do espectro autista atinjam 2 
milhões de pessoas no país, 
conforme informou a ANS

UNICEF/ONU
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Rua Eng. João Hélio Alves 
da Rocha terá trecho 
com bloqueio viário

Trânsito

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (ST-
TU) interditará trecho 

da rua Engenheiro João Hélio 
da Rocha, na altura do cruza-
mento com a rua Monte Celes-
te, no bairro Planalto. O blo-

queio acontece no período de 
27/06 à 03/07/2022 para obras 
de drenagem e pavimentação 
da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura.

Por conta da interdição, tam-
bém será necessário os desvios 

das linhas dos ônibus O-24 (Pla-
nalto/Ribeira) e O-33 (Planalto/
Praia do Meio) que transitam 
na região. Os desvios itinerários 
destas linhas serão realizados 
na ida, a partir da interdição, pe-
las ruas São Bráulio, São Gregó-
rio e Maranata, onde retomam 
os seus itinerários normais. Na 
volta, os itinerários seguem pe-
las ruas Maranata, São Gregório 
e São Bráulio, de onde retomam 
as suas rotas normais.

Agentes de mobilidade urba-
na estarão monitorando o trân-
sito na região e o telefone 156 
estará à disposição para mais in-
formações aos motoristas e mo-
radores da região.

Natal ganha primeira 
Central de Logística 
Reversa de Eletrônicos

Central tem como 
objetivo incentivar 

o descarte correto de 
eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos

Na manhã desta sexta-feira 
24, o secretário de Meio 
Ambiente e Urbanis-

mo (Semurb), Thiago Mesqui-
ta, participou da inauguração 
da primeira Central de Logística 
Reversa de Eletrônicos de Na-
tal. A ação é uma parceria com 
a ABREE – Associação Brasileira 
de Reciclagem de Eletroeletrô-
nicos e Eletrodomésticos e o Mi-
nistério do Meio Ambiente, que 
tem como objetivo incentivar e 
conscientizar a população so-
bre a realização do descarte am-
bientalmente correto de eletro-
eletrônicos e eletrodomésticos 
na capital potiguar. A empresa 
Natal Reciclagem será a gestora 
da Central, que funciona na ave-
nida Adolfo Gordo, na Cidade da 
Esperança.

Para o titular da pasta, Thia-
go Mesquita, essa é uma ação 
muito importante porque lixo é 
negócio. Um negócio extrema-
mente lucrativo e principalmen-
te “é transformação social”, res-
saltou.  Destacou os avanços ob-
tidos pelo atual governo federal, 
na área de resíduos sólidos com 
a atualização de diversas leis de 
inovação tecnológica do setor. 
Parabenizou a empresa Natal 
Reciclagem, por estar à frente 
do projeto que agrega valor am-
biental, não somente na educa-
ção e na consciência, mas quan-
do retira do solo os materiais que 

contribui para aumentar o efeito 
estufa e contaminação do solo. 

“Que possamos avançar 
nesse caminho, buscando essa 
transformação importante na 
visão social, econômica e agre-
gando valor ambiental para as 
presentes e futuras gerações. Fi-
co extremamente feliz quando 
vejo uma empresa que vi nascer 
e está passando a ser referência 
nesse quesito”, destacou.

“Com a inauguração da Cen-
tral em Natal, inicia-se uma no-
va etapa do processo de logística 
reversa no estado potiguar. Com 
o local será possível conscienti-
zar a população e apresentar os 
benefícios do descarte ambien-
talmente correto dos eletroele-
trônicos e eletrodomésticos, evi-
tando assim o aumento da po-
luição nas vias, rios e mares, com 
emissão de gases e metais pesa-
dos que fazem mal para a saúde 
da população”, comenta Helen 
Brito, gerente de Relações Insti-
tucionais da ABREE.

O evento de inauguração 
ocorreu no Natal Reciclagem e 
contou com a presença de auto-

ridades como, Thiago Mesquita 
(Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo) e André 
França (Secretário de qualidade 
do Ministério do Meio Ambien-
te) e da representante do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA-RN), 
Iracy Wandeley. Além disso, es-
teve presente também Jurandir 
Rodrigues Nunes (Sócio Admi-
nistrativo da Natal Reciclagem) e 
Mariana Marques (Analista Am-
biental da ABREE).

No ano de 2020, entrou 
em vigência o Decreto Federal 
10.240/2020, que realiza a regu-
lamentação do setor de recicla-
gem e logística reversa. A legis-
lação dividiu a responsabilidade 
pelo ciclo de vida dos produtos 
no seu pós-consumo, com os 
fabricantes, importadores, dis-
tribuidores e comerciantes de 
eletroeletrônicos. Atualmente, já 
são quase 3,7 mil pontos de re-
cebimento de eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos inaugurados 
pelo Brasil, em sua maioria no 
setor varejista. 

Semurb acompanhou a inauguração da Central nesta sexta 24 em Natal

ASSESSORIA SEMURB

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

ESTADO >> Médicos do Estado se reuniram em 
assembleia, na quinta-feira (23), para aprovação do 
acordo sobre mudanças no Plano de Carreira realizado 
com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap). O 
acordo proporcionou alterações na redação do Projeto de 
Lei Complementar que foi enviado para a Assembleia 
Legislativa do RN e deverá ser votado no próximo dia 28 
de junho. O projeto prevê o acréscimo de 04 níveis 
promocionais na carreira, que passaria de 16 para 20 
níveis e a concessão dos 3% interníveis de forma 
escalonada, começando com 2% de imediato, 2,5% em 
dezembro e os 3% em 2023. Outro ponto do acordo diz 
respeito à qualificação profissional. Agora, será 
considerado o cargo de médico e a especialidade médica 
será entendida como qualificação profissional, fazendo 
jus ao reajuste de 10%, previsto no Plano de Cargos. O 
Sinmed RN alerta aos médicos que após a aprovação do 
PLC, caso o governo não conceda automaticamente o 
reajuste da qualificação profissional, o médico deve 
entrar em contato com o setor jurídico da entidade para 
que seja analisado caso a caso. Além disso, o sindicato já 
está em negociação com uma universidade para oferecer 
um curso em saúde pública, com 360h, para que a 
categoria possa ter direito a gratificação por qualificação.

semanal
informativo

A N O S

RN

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

GOLPE >> Caso você receba alguma mensagem (e-
mail, SMS, whatsapp, telefone, carta, etc.) que 
aparente ser uma fraude ou que mencione a 
intenção do Sinmed RN em liberar processos 
da categoria médica, mediante o pagamento de 
valores, solicitamos que confirme a veracidade das 
informações através do telefone: (84) 3222.0028.  
Alertamos os médicos para que NÃO realizem 
transferências ou pagamentos de valores.      

NATAL >> Em assembleia com os médicos do 
município de Natal, realizada no dia 21/6, a categoria 
aprovou pontos de reivindicações que serão apresentadas 
ao secretário municipal de saúde, George Antunes. O 
Sinmed RN encaminhou ofício para a SMS de Natal 
solicitando audiência para reivindicar a guinte pauta:
1 – Condições de trabalho;
2 – Hospitais de referência para internamento;
3 – Maior rapidez nos exames de média e alta 
complexidade;
4 – Gratificação durante período de licença-Prêmio;
5 – Mudança de nível do Plano de Carreira;
6 – Implantação de insalubridade e outros direitos dos 
profissionais;
7 – Reposição inflacionária de três anos de atraso na 
implantação do plano de carreira dos médicos.
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Municípios 
Mossoró Cidade Junina pronta para 
o “Boca da Noite”, neste sábado 25
Festa de encerramento do São João terá como atrações Zé Cantor, Parangolé e artitas locais; trânsito local será modificado

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pú-

blica, Defesa Civil, Mobilidade 
Urbana e Trânsito (SESDEM) 
informa à população sobre as 
adaptações no trânsito para 
viabilidade do “Boca da Noi-
te”, festividade de encerramen-
to do “Mossoró Cidade Junina” 
2022. As intervenções nas vias 
de acesso ao evento são inicia-
das neste sábado 25.

Assim como o “Pingo da Mei 
Dia”, o “Boca da Noite” também 
contará com isolamento da festa. 
O acesso às ruas onde acontece o 
evento será vetado para veículos 
a partir das 6h da manhã deste 
sábado 25.

Segundo Luís Correia, diretor 
executivo de Mobilidade, a par-
tir do período não será permiti-
da a entrada de veículos na área 
do evento. Assim como também 
não será aceito a permanência de 
automóveis, estruturas e equipa-
mentos na pista de rolamento, ou 
em área que comprometa a pas-
sagem dos trios elétricos.

“A partir das 6h da manhã 
deste sábado, nossas equipes es-
tarão mobilizadas no isolamento 
da festa. A partir do fechamento 
não será possível a entrada de ve-
ículos na região”, disse.

Luís Correia completa infor-
mando que as ruas Felipe Cama-
rão, Frei Miguelinho e avenida 
Augusto Severo estarão fechadas 
e sem acesso neste sábado 25, ca-
bendo ao condutor buscar outras 
vias de acesso. “Essas ruas já esta-
rão fechadas no início da manhã. 
Então, você que pretende ir ao 
centro da cidade vindo do bair-
ro Aeroporto pode procurar rotas 
alternativas como as ruas Fran-
cisco Solon ou Princesa Isabel”, 
exemplificou.

O mapeamento promovido 
pela SESDEM detalha as ruas e 
avenidas que serão fechadas pa-
ra o “Boca da Noite”. Em parceria 
com Waze, os condutores que uti-
lizam a tecnologia já foram notifi-
cados sobre as intervenções pro-
gramadas. Dessa forma, os usu-
ários já conseguem visualizar as 
rotas alternativas.  Assim como o “Pingo da Mei Dia”, o “Boca da Noite” contará com isolamento de ruas para segurança da população

WILSON MORENO/SECOM-PMM

Em Macaíba

Policlínica Municipal inicia realização de pequenas cirurgias

Inaugurada na última quarta-
-feira 15, a Policlínica Munici-
pal de Macaíba inicia, de for-

ma inédita, na rede local, a rea-
lização de pequenas cirurgias. A 
partir de agora, os pacientes po-
derão ter sua demanda agilizada 
e resolvida por intermédio desse 
novo serviço disponibilizado pela 
Prefeitura.

O médico Ronaldo Teixeira 
explicou sobre os procedimen-
tos: “Aqui, a gente vai fazer pe-
quenas cirurgias. A nossa popu-
lação tem muita carência dessas 
cirurgias, como sinais, nevos, ver-
rugas, unhas encravadas, que são 
coisas que o paciente não tinha 
onde fazer. São alterações de pele 
frequentes em nossa região devi-
do ao calor do sol. Aqui também 
faremos remoção de lesões pré-
-cancerosas. É um ganho muito 

grande para a população”.
Foram realizadas quatro pe-

quenas cirurgias durante o pe-
ríodo da manhã. Maria Cícera 
foi uma das usuárias beneficia-
das com o novo serviço e relatou: 
“Aguardava há quase dois anos 
por essa cirurgia (nevo). Foi uma 
bênção para nós essa Policlínica. 
Só tenho a agradecer. Não vejo a 
hora de fazer”.

Simone do Nascimento, outra 
paciente que iria ser submetida 
a um desses procedimentos, de-
clarou: “A organização está ótima! 
Tudo na ordem! Na segunda-feira, 
recebi minha requisição, hoje che-
guei agora e já vou ser atendida. É 
uma verruga que vou retirar”.

O prefeito Emídio Júnior este-
ve no recinto da Policlínica e con-
feriu pessoalmente o andamento 
deste e de outros serviços que es-

tão sendo proporcionados com o 
novo estabelecimento, que é uma 
referência em nível estadual.

SOBRE A POLICLÍNICA MUNI-
CIPAL. A Policlínica Doutor Luiz 
Faustino da Costa permite a ofer-
ta de diagnósticos e exames de 
mais de 20 especialidades mé-
dicas para o público em geral, 
dentre as quais cardiologia, neu-
rologia, ginecologia, mastologia, 
oftalmologia, fonoaudiologia e 
endoscopia. Crianças também 
podem ser assistidas por meio de 
pediatria, neuropediatria e psico-
logia infantil. Além de todas es-
sas especialidades, o espaço ofer-
ta pequenas cirurgias, dispõe de 
uma sala de gesso e curativo es-
pecial, laboratório e serviços de 
atendimento nas áreas de psico-
logia e nutrição. A paciente Maria Cícera sendo atendida pelo médico Ronaldo Teixeira

ASSECOM/PMM
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20 (vinte) dias 
 

O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0805635-70.2016.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: UNICON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra EXECUTADO: MARCELO COUTINHO 
GONCALVES , sendo determinada a CITAÇÃO de MARCELO COUTINHO GONCALVES CPF: 053.989.154-10 -, para 
que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$7.369,36 (sete mil, trezentos e sessenta e 
nove reais e trinta e seis centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do 
valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do 
valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de 
seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. 
Eu, LUCIANA VALERIA FARIAS GARCIA, Chefe de Secretari a, digitei e conferi. 

Natal, 9 de junho de 2022 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
 

 

 
 
2x7,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

AQUACULTURA INTEGRADA LTDA, CNPJ nº 23.241.372/0001-05, torna Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS – Licença Simplificada 
– com prazo de validade até 31/05/2028, em favor do empreendimento da Fábrica de rações balanceadas para 
animais aquáticos, localizada na Avenida Alexandre José da Costa s/n, Lot Setor 04 Quadra 058, Distrito 
Industrial Avançado, Município de Macaíba/RN. 
 

Antonino de Freitas Bezerra  
Empreendedor 

 
 

VENTOS DE SANTA TEREZA 10
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03 - JUCERN/NIRE nº 24300013728
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h15, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa 
Tereza Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 10 
Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de 
Santa Tereza Energias Renováveis S.A. (“Tereza 0”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido 
Tereza 0 pela Companhia (“Operação Tereza 0” e “Protocolo e Justificação Tereza 0”, respectivamente).  
2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa Tereza 01 Energias Renováveis 
S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A.”, que 
estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de Santa Tereza 01 Energias 
Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido Tereza 01 pela Companhia 
(“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação Tereza 01” respectivamente). 3. Aprovar a ratificação da 
nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., como empresa especializada 
responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação (“Avaliadora”). 4. Aprovar: (a) o laudo de avaliação, a 
valor contábil, do acervo cindido da Tereza 0, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 0 (“Acervo Cindido Tereza 0”), com base no balanço patrimonial da Tereza 0 em 31 de outubro de 
2021, na forma do Anexo 4.3 do Protocolo e Justificação Tereza 0; e (b) o laudo de avaliação, a valor contábil, 
do acervo cindido da Tereza 01, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação Tereza 01 
(“Acervo Cindido Tereza 01”), com base no balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021, na 
forma do Anexo 4.3 do Protocolo e Justificação Tereza 01. 5. Aprovar: (a) a Operação Tereza 0, nos termos do 
Protocolo e Justificação Tereza 0, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 0, com 
o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de R$456.054,20, mediante a emissão 
de 456.054 ações pela Companhia; e (b) a Operação Tereza 01, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 
01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 01, com o consequente aumento do 
capital social da Companhia, no montante de R$101.321,71, mediante a emissão de 101.321 ações pela 
Companhia, passando o capital social da Companhia de R$5.663.465,00, representado por 5.663.465 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$6.220.840,91, representado por 6.220.840 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Em razão dos aumentos do capital social da Companhia 
aprovados nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 6. Aprovar aumento do capital social da Companhia, no montante de R$40.933.007,11, mediante 
a emissão de 40.933.007 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 
por ação, definido nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-
se frações de ação, dos quais (a) R$1.642.000,00 serão integralizados em moeda corrente nacional pela 
Acionista Única; e (b) R$39.291.007,11 serão integralizados mediante capitalização de créditos detidos pela 
Acionista Única contra a Companhia, conforme boletim de subscrição que constitui o Anexo III à presente, de 
modo que o capital social da Companhia passará de R$ 6.220.840,91, representado por 6.220.840 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$ 47.153.848,02 representado por 47.153.848 ações, 
sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em razão do aumento do capital social da Companhia 
aprovada nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 7. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$40.933.007,11, 
mediante a emissão de 40.933.007 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão 
de R$1,00 por ação, definido nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, 
desconsiderando-se frações de ação, dos quais (a) R$1.642.000,00 serão integralizados em moeda corrente 
nacional pela Acionista Única; e (b) R$39.291.007,11 serão integralizados mediante capitalização de créditos 
detidos pela Acionista Única contra a Companhia, conforme boletim de subscrição que constitui o  
Anexo III à presente, de modo que o capital social da Companhia passará de R$6.220.840,91, representado 
por 6.220.840 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$47.153.848,02 representado 
por 47.153.848 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em razão do aumento do 
capital social da Companhia aprovada nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do  
artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia. 8. Aprovar a autorização para a prática, pelos 
administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à consumação da 
Operação Tereza 0 e da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e quaisquer atos que já tenham 
sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas nesta Assembleia. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 31/01/2022. Mesa: Denis Scarpato - Presidente: 
Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03. 
JUCERN/NIRE nº 24300013728. Registrada sob o nº 20220199450 em 11/05/22, por Denys de Miranda 
Barreto - secretário geral.

Núcleo para Tratamento 
da Obesidade Infantil do 
Varela Santiago vai fechar
Falta de apoio por parte dos municípios, do Estado e da União fez 
com que o Hospital tomasse a decisão de encerrar o atendimento

A notícia não é boa e traz 
um alerta para os impac-
tos negativos no futuro. 

O Núcleo para Tratamento da 
Obesidade Infantil Varela San-
tiago vai fechar as portas e sus-
pender o seu funcionamento. 
A decisão foi tomada nesta sex-
ta-feira 24 com muita tristeza e 
preocupação, explica o diretor 
superintendente da instituição, 
dr Paulo Henrique Xavier. “É 
muito triste, mas infelizmente 
não será possível continuar pois 
não temos apoio do município, 
do estado nem da união”.

De acordo com o dr. Pau-
lo, o Núcleo foi montado com 
uma estrutura física muito boa 
e com um atendimento multi-
disciplinar, referência no país. 
“Investimos em um projeto di-
ferenciado e pioneiro no Nor-
deste, com bioimpedância, o 
que tem de melhor em tecnolo-
gia para tal fim. Reunimos uma 
equipe técnica de primeira. As 
crianças eram vistas de 15 em 15 
dias. Não era aquele núcleo que 
você faz uma consulta com um 
endocrinologista ou nutricionis-
ta, eles passam uma receita e o 
paciente volta com 6 meses. No 
nosso núcleo elas eram vistas 
quinzenalmente”, afirma o dire-
tor.

A ideia, explica o dr. Paulo, 
era que essas crianças continu-
assem sendo vistas de 15 em 15 
dias, mas por falta de transpor-
te dos municípios, elas faltavam 
e o atendimento passou a ser 

mensal. “Criamos o núcleo pa-
ra dar, além da assistência téc-
nica, vale transporte e uma ces-
ta para a criança se alimentar 
naquele período. Não adianta a 
gente orientar a criança e a mãe 
qual alimento ela deve dar, ensi-
nar em uma oficina, e ela chegar 
em casa e não ter esse alimen-
to, nem como comprá-lo. Nossa 
ideia era fazer uma coisa com-
pleta”, diz o diretor.

Segundo ele, o projeto já co-
meçou deficitário. “Tínhamos 
uma despesa de 20 mil reais por 
mês. Aguardamos o primeiro 
ano, segundo ano, não tivemos 
nenhum apoio. Não suporta-
mos mais e infelizmente vamos 
ter que fechar. É muito triste, 
ainda mais em um Estado que 
amarga o título de segundo co-
locado no país em número de 
obesos na faixa etária dos 05 aos 
09 anos de idade”, lamenta. “O 
mais preocupante é que se essas 
crianças mantiverem a obesida-
de até os 10 anos, elas têm uma 
chance de 80% de se tornarem 
adultos obesos. Então o proble-
ma que já é grave hoje, tende a 
piorar ainda mais no futuro”, 
acrescenta a endocrinologista 
pediatra Iluska Medeiros, coor-
denadora do Núcleo.

Até hoje foram realizadas, 
no Núcleo, oito mil consultas, 
e tiveram 115 crianças atendi-
das, com excelentes respostas, 
acrescenta dra Iluska. “Nos pri-
meiros quatro meses de trata-
mento tivemos redução de peso 

em 92,5% dos pacientes e 87,5% 
deles diminuíram a gordura cor-
pórea. A média de perda de peso 
foi de 450g por consulta, quase 
meio quilo. Em nenhum lugar 
do mundo a gente encontra nú-
meros tão bonitos”, comemora.

Os números também foram 
muito bons no “pós-pandemia”, 
explica dra Iluska. “Nos quatro 
meses após a pandemia, a gen-
te conseguiu fazer com que as 
crianças mantivessem a perda 
de peso e redução do IMC, po-
rém num nível menor, com re-
dução na resposta clínica em 
30%. Se a gente levar em con-
ta que durante a pandemia a 
maioria das crianças engorda-
ram, isso mostra que o atendi-
mento multidisciplinar do nú-
cleo foi um sucesso, em manter 
essas crianças em uma boa evo-
lução do tratamento. Nenhum 
lugar oferece um tratamento tão 
completo, nem na rede privada”.

Acabar tudo isso traz muita 
tristeza e preocupação, lamenta 
a coordenadora. “Infelizmente 
vai deixar uma parcela impor-
tante da população sem assis-
tência e provavelmente essas 
crianças, sem um bom acompa-
nhamento, evoluírem para pro-
blemas futuros e com certeza 
onerar ainda mais o sistema de 
saúde com problemas cardio-
vasculares, insuficiência renal, 
hipertensão, etc. Infelizmente os 
gestores não enxergam a impor-
tância de se tratar a obesidade 
ainda na infância”, finaliza. 

Núcleo foi montado com uma estrutura física muito boa e com um atendimento multidisciplinar de referência

ASCOM/HIVS



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 202214
Municípios 
Mossoró Cidade Junina pronta para 
o “Boca da Noite”, neste sábado 25
Festa de encerramento do São João terá como atrações Zé Cantor, Parangolé e artitas locais; trânsito local será modificado

A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pú-

blica, Defesa Civil, Mobilidade 
Urbana e Trânsito (SESDEM) 
informa à população sobre as 
adaptações no trânsito para 
viabilidade do “Boca da Noi-
te”, festividade de encerramen-
to do “Mossoró Cidade Junina” 
2022. As intervenções nas vias 
de acesso ao evento são inicia-
das neste sábado 25.

Assim como o “Pingo da Mei 
Dia”, o “Boca da Noite” também 
contará com isolamento da festa. 
O acesso às ruas onde acontece o 
evento será vetado para veículos 
a partir das 6h da manhã deste 
sábado 25.

Segundo Luís Correia, diretor 
executivo de Mobilidade, a par-
tir do período não será permiti-
da a entrada de veículos na área 
do evento. Assim como também 
não será aceito a permanência de 
automóveis, estruturas e equipa-
mentos na pista de rolamento, ou 
em área que comprometa a pas-
sagem dos trios elétricos.

“A partir das 6h da manhã 
deste sábado, nossas equipes es-
tarão mobilizadas no isolamento 
da festa. A partir do fechamento 
não será possível a entrada de ve-
ículos na região”, disse.

Luís Correia completa infor-
mando que as ruas Felipe Cama-
rão, Frei Miguelinho e avenida 
Augusto Severo estarão fechadas 
e sem acesso neste sábado 25, ca-
bendo ao condutor buscar outras 
vias de acesso. “Essas ruas já esta-
rão fechadas no início da manhã. 
Então, você que pretende ir ao 
centro da cidade vindo do bair-
ro Aeroporto pode procurar rotas 
alternativas como as ruas Fran-
cisco Solon ou Princesa Isabel”, 
exemplificou.

O mapeamento promovido 
pela SESDEM detalha as ruas e 
avenidas que serão fechadas pa-
ra o “Boca da Noite”. Em parceria 
com Waze, os condutores que uti-
lizam a tecnologia já foram notifi-
cados sobre as intervenções pro-
gramadas. Dessa forma, os usu-
ários já conseguem visualizar as 
rotas alternativas.  Assim como o “Pingo da Mei Dia”, o “Boca da Noite” contará com isolamento de ruas para segurança da população

WILSON MORENO/SECOM-PMM

Em Macaíba

Policlínica Municipal inicia realização de pequenas cirurgias

Inaugurada na última quarta-
-feira 15, a Policlínica Munici-
pal de Macaíba inicia, de for-

ma inédita, na rede local, a rea-
lização de pequenas cirurgias. A 
partir de agora, os pacientes po-
derão ter sua demanda agilizada 
e resolvida por intermédio desse 
novo serviço disponibilizado pela 
Prefeitura.

O médico Ronaldo Teixeira 
explicou sobre os procedimen-
tos: “Aqui, a gente vai fazer pe-
quenas cirurgias. A nossa popu-
lação tem muita carência dessas 
cirurgias, como sinais, nevos, ver-
rugas, unhas encravadas, que são 
coisas que o paciente não tinha 
onde fazer. São alterações de pele 
frequentes em nossa região devi-
do ao calor do sol. Aqui também 
faremos remoção de lesões pré-
-cancerosas. É um ganho muito 

grande para a população”.
Foram realizadas quatro pe-

quenas cirurgias durante o pe-
ríodo da manhã. Maria Cícera 
foi uma das usuárias beneficia-
das com o novo serviço e relatou: 
“Aguardava há quase dois anos 
por essa cirurgia (nevo). Foi uma 
bênção para nós essa Policlínica. 
Só tenho a agradecer. Não vejo a 
hora de fazer”.

Simone do Nascimento, outra 
paciente que iria ser submetida 
a um desses procedimentos, de-
clarou: “A organização está ótima! 
Tudo na ordem! Na segunda-feira, 
recebi minha requisição, hoje che-
guei agora e já vou ser atendida. É 
uma verruga que vou retirar”.

O prefeito Emídio Júnior este-
ve no recinto da Policlínica e con-
feriu pessoalmente o andamento 
deste e de outros serviços que es-

tão sendo proporcionados com o 
novo estabelecimento, que é uma 
referência em nível estadual.

SOBRE A POLICLÍNICA MUNI-
CIPAL. A Policlínica Doutor Luiz 
Faustino da Costa permite a ofer-
ta de diagnósticos e exames de 
mais de 20 especialidades mé-
dicas para o público em geral, 
dentre as quais cardiologia, neu-
rologia, ginecologia, mastologia, 
oftalmologia, fonoaudiologia e 
endoscopia. Crianças também 
podem ser assistidas por meio de 
pediatria, neuropediatria e psico-
logia infantil. Além de todas es-
sas especialidades, o espaço ofer-
ta pequenas cirurgias, dispõe de 
uma sala de gesso e curativo es-
pecial, laboratório e serviços de 
atendimento nas áreas de psico-
logia e nutrição. A paciente Maria Cícera sendo atendida pelo médico Ronaldo Teixeira

ASSECOM/PMM
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20 (vinte) dias 
 

O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 0805635-70.2016.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: UNICON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra EXECUTADO: MARCELO COUTINHO 
GONCALVES , sendo determinada a CITAÇÃO de MARCELO COUTINHO GONCALVES CPF: 053.989.154-10 -, para 
que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$7.369,36 (sete mil, trezentos e sessenta e 
nove reais e trinta e seis centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do 
valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do 
valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de 
seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. 
Eu, LUCIANA VALERIA FARIAS GARCIA, Chefe de Secretari a, digitei e conferi. 

Natal, 9 de junho de 2022 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

AQUACULTURA INTEGRADA LTDA, CNPJ nº 23.241.372/0001-05, torna Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LS – Licença Simplificada 
– com prazo de validade até 31/05/2028, em favor do empreendimento da Fábrica de rações balanceadas para 
animais aquáticos, localizada na Avenida Alexandre José da Costa s/n, Lot Setor 04 Quadra 058, Distrito 
Industrial Avançado, Município de Macaíba/RN. 
 

Antonino de Freitas Bezerra  
Empreendedor 

 
 

VENTOS DE SANTA TEREZA 10
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03 - JUCERN/NIRE nº 24300013728
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 11h15, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sr. Denis Scarpato; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa 
Tereza Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 10 
Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de 
Santa Tereza Energias Renováveis S.A. (“Tereza 0”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido 
Tereza 0 pela Companhia (“Operação Tereza 0” e “Protocolo e Justificação Tereza 0”, respectivamente).  
2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa Tereza 01 Energias Renováveis 
S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A.”, que 
estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de Santa Tereza 01 Energias 
Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido Tereza 01 pela Companhia 
(“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação Tereza 01” respectivamente). 3. Aprovar a ratificação da 
nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., como empresa especializada 
responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação (“Avaliadora”). 4. Aprovar: (a) o laudo de avaliação, a 
valor contábil, do acervo cindido da Tereza 0, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 0 (“Acervo Cindido Tereza 0”), com base no balanço patrimonial da Tereza 0 em 31 de outubro de 
2021, na forma do Anexo 4.3 do Protocolo e Justificação Tereza 0; e (b) o laudo de avaliação, a valor contábil, 
do acervo cindido da Tereza 01, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação Tereza 01 
(“Acervo Cindido Tereza 01”), com base no balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021, na 
forma do Anexo 4.3 do Protocolo e Justificação Tereza 01. 5. Aprovar: (a) a Operação Tereza 0, nos termos do 
Protocolo e Justificação Tereza 0, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 0, com 
o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de R$456.054,20, mediante a emissão 
de 456.054 ações pela Companhia; e (b) a Operação Tereza 01, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 
01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo Cindido Tereza 01, com o consequente aumento do 
capital social da Companhia, no montante de R$101.321,71, mediante a emissão de 101.321 ações pela 
Companhia, passando o capital social da Companhia de R$5.663.465,00, representado por 5.663.465 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$6.220.840,91, representado por 6.220.840 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Em razão dos aumentos do capital social da Companhia 
aprovados nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 6. Aprovar aumento do capital social da Companhia, no montante de R$40.933.007,11, mediante 
a emissão de 40.933.007 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 
por ação, definido nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-
se frações de ação, dos quais (a) R$1.642.000,00 serão integralizados em moeda corrente nacional pela 
Acionista Única; e (b) R$39.291.007,11 serão integralizados mediante capitalização de créditos detidos pela 
Acionista Única contra a Companhia, conforme boletim de subscrição que constitui o Anexo III à presente, de 
modo que o capital social da Companhia passará de R$ 6.220.840,91, representado por 6.220.840 ações 
ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$ 47.153.848,02 representado por 47.153.848 ações, 
sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em razão do aumento do capital social da Companhia 
aprovada nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da 
Companhia. 7. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$40.933.007,11, 
mediante a emissão de 40.933.007 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão 
de R$1,00 por ação, definido nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, 
desconsiderando-se frações de ação, dos quais (a) R$1.642.000,00 serão integralizados em moeda corrente 
nacional pela Acionista Única; e (b) R$39.291.007,11 serão integralizados mediante capitalização de créditos 
detidos pela Acionista Única contra a Companhia, conforme boletim de subscrição que constitui o  
Anexo III à presente, de modo que o capital social da Companhia passará de R$6.220.840,91, representado 
por 6.220.840 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$47.153.848,02 representado 
por 47.153.848 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em razão do aumento do 
capital social da Companhia aprovada nos termos acima, a Acionista Única aprovou a alteração do  
artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia. 8. Aprovar a autorização para a prática, pelos 
administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à consumação da 
Operação Tereza 0 e da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e quaisquer atos que já tenham 
sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas nesta Assembleia. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 31/01/2022. Mesa: Denis Scarpato - Presidente: 
Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03. 
JUCERN/NIRE nº 24300013728. Registrada sob o nº 20220199450 em 11/05/22, por Denys de Miranda 
Barreto - secretário geral.

Núcleo para Tratamento 
da Obesidade Infantil do 
Varela Santiago vai fechar
Falta de apoio por parte dos municípios, do Estado e da União fez 
com que o Hospital tomasse a decisão de encerrar o atendimento

A notícia não é boa e traz 
um alerta para os impac-
tos negativos no futuro. 

O Núcleo para Tratamento da 
Obesidade Infantil Varela San-
tiago vai fechar as portas e sus-
pender o seu funcionamento. 
A decisão foi tomada nesta sex-
ta-feira 24 com muita tristeza e 
preocupação, explica o diretor 
superintendente da instituição, 
dr Paulo Henrique Xavier. “É 
muito triste, mas infelizmente 
não será possível continuar pois 
não temos apoio do município, 
do estado nem da união”.

De acordo com o dr. Pau-
lo, o Núcleo foi montado com 
uma estrutura física muito boa 
e com um atendimento multi-
disciplinar, referência no país. 
“Investimos em um projeto di-
ferenciado e pioneiro no Nor-
deste, com bioimpedância, o 
que tem de melhor em tecnolo-
gia para tal fim. Reunimos uma 
equipe técnica de primeira. As 
crianças eram vistas de 15 em 15 
dias. Não era aquele núcleo que 
você faz uma consulta com um 
endocrinologista ou nutricionis-
ta, eles passam uma receita e o 
paciente volta com 6 meses. No 
nosso núcleo elas eram vistas 
quinzenalmente”, afirma o dire-
tor.

A ideia, explica o dr. Paulo, 
era que essas crianças continu-
assem sendo vistas de 15 em 15 
dias, mas por falta de transpor-
te dos municípios, elas faltavam 
e o atendimento passou a ser 

mensal. “Criamos o núcleo pa-
ra dar, além da assistência téc-
nica, vale transporte e uma ces-
ta para a criança se alimentar 
naquele período. Não adianta a 
gente orientar a criança e a mãe 
qual alimento ela deve dar, ensi-
nar em uma oficina, e ela chegar 
em casa e não ter esse alimen-
to, nem como comprá-lo. Nossa 
ideia era fazer uma coisa com-
pleta”, diz o diretor.

Segundo ele, o projeto já co-
meçou deficitário. “Tínhamos 
uma despesa de 20 mil reais por 
mês. Aguardamos o primeiro 
ano, segundo ano, não tivemos 
nenhum apoio. Não suporta-
mos mais e infelizmente vamos 
ter que fechar. É muito triste, 
ainda mais em um Estado que 
amarga o título de segundo co-
locado no país em número de 
obesos na faixa etária dos 05 aos 
09 anos de idade”, lamenta. “O 
mais preocupante é que se essas 
crianças mantiverem a obesida-
de até os 10 anos, elas têm uma 
chance de 80% de se tornarem 
adultos obesos. Então o proble-
ma que já é grave hoje, tende a 
piorar ainda mais no futuro”, 
acrescenta a endocrinologista 
pediatra Iluska Medeiros, coor-
denadora do Núcleo.

Até hoje foram realizadas, 
no Núcleo, oito mil consultas, 
e tiveram 115 crianças atendi-
das, com excelentes respostas, 
acrescenta dra Iluska. “Nos pri-
meiros quatro meses de trata-
mento tivemos redução de peso 

em 92,5% dos pacientes e 87,5% 
deles diminuíram a gordura cor-
pórea. A média de perda de peso 
foi de 450g por consulta, quase 
meio quilo. Em nenhum lugar 
do mundo a gente encontra nú-
meros tão bonitos”, comemora.

Os números também foram 
muito bons no “pós-pandemia”, 
explica dra Iluska. “Nos quatro 
meses após a pandemia, a gen-
te conseguiu fazer com que as 
crianças mantivessem a perda 
de peso e redução do IMC, po-
rém num nível menor, com re-
dução na resposta clínica em 
30%. Se a gente levar em con-
ta que durante a pandemia a 
maioria das crianças engorda-
ram, isso mostra que o atendi-
mento multidisciplinar do nú-
cleo foi um sucesso, em manter 
essas crianças em uma boa evo-
lução do tratamento. Nenhum 
lugar oferece um tratamento tão 
completo, nem na rede privada”.

Acabar tudo isso traz muita 
tristeza e preocupação, lamenta 
a coordenadora. “Infelizmente 
vai deixar uma parcela impor-
tante da população sem assis-
tência e provavelmente essas 
crianças, sem um bom acompa-
nhamento, evoluírem para pro-
blemas futuros e com certeza 
onerar ainda mais o sistema de 
saúde com problemas cardio-
vasculares, insuficiência renal, 
hipertensão, etc. Infelizmente os 
gestores não enxergam a impor-
tância de se tratar a obesidade 
ainda na infância”, finaliza. 

Núcleo foi montado com uma estrutura física muito boa e com um atendimento multidisciplinar de referência
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O projeto “O passeio do Pe-
queno Príncipe” propõe 
criar um novo roteiro de 

turismo cultural e pedagógico a 
partir das discussões intelectu-
ais e da lenda urbana da passa-
gem do autor do clássico, Antoi-
ne de Saint-Exupéry, por Natal 
(RN), na primeira metade do sé-
culo 20. A iniciativa foi presenta-
da pela jornalista Sylvia Serejo, na 
última quinta-feira 23, em evento 
no Sesc Rio Branco, que reuniu 
empresários, representantes do 
setor público e de associações li-
gadas ao segmento do turismo e 
cultura. 

“A ideia é de fomentar a cadeia 
de economia criativa, que inclui 
diversos segmentos além do tu-
rismo, aos fatos relacionados 
com a obra do Pequeno Príncipe 
e as histórias contadas que ligam 
Natal aos cenários apresentados 
na obra, presente no imaginário 
de milhões de pessoas”, destacou 
a idealizadora do projeto, apro-
vado no Programa Djalma Mara-
nhão da Prefeitura do Natal.

Há quase 80 anos, o escritor 
francês lançou o livro “O Pequeno 
Príncipe”, obra que tem um dos 
personagens mais conhecidos 
do mundo, traduzida em mais 
de 240 idiomas. Talvez o aspecto 
mais apaixonante dessa história 
seja o fato de que ela traz mensa-
gens profundas, com a simplici-
dade e inocência de uma criança.

No Rio Grande do Norte, há 
uma antiga e permanente dis-
cussão entre intelectuais, sobre 
a passagem de Saint Exupéry pe-
la capital potiguar. Dizem que al-
gumas passagens do livro foram 
inspiradas em coisas que ele viu 
por aqui, como um baobá – e 
também dunas, falésias, entre 
outros elementos. E é com base 
nesse mistério, nessa lenda urba-
na, que se propõe criar esse novo 
produto turístico. Além dos locais 
com paisagens naturais, outros 
pontos relatados em reportagens 
e artigos, como o Grande Hotel, 
a Praia do Meio e a própria Base 
Aérea de Parnamirim, onde hoje 
há um Museu sobre a Segunda 
Guerra, podem ser inseridos no 
itinerário.

O “Passeio do Pequeno Prín-
cipe” vai unir, de forma lúdica e 
com apelo internacional, a fanta-
sia e a história de Natal, sem es-

quecer o legado mais importante: 
em cada parte da sua jornada, o 
Pequeno Príncipe viaja pelo uni-
verso em busca de sabedoria. E 
a história contada ensina sobre 
verdadeiras lições de vida, amiza-
de, amor e essência humana.

Representantes de entidades 
do turismo como a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH-RN), Natal Convention 
Bureau e de outros segmentos 
como a Associação de Supermer-
cados (Assurn) e Associação dos 
Empresários do Bairro do Ale-
crim (AEBA) estiveram presentes 
e incentivaram a ideia.

TURISMO CULTURAL . Estudos 
formais encomendados pelo Go-
verno do RN para a Elaboração 
do Plano Estratégico e de Marke-
ting para o Turismo do Rio Gran-
de do Norte já mostravam, há al-
guns anos, a necessidade se criar 
novos produtos turísticos, até 
porque já está provado que de-
pender exclusivamente do turis-
mo de sol e praia não é um fator 

muito positivo. Assim, o projeto 
“O Passeio do Pequeno Príncipe” 
se utiliza do conceito de turismo 
cultural para o desenvolvimento 
de um roteiro inovador. Porém, 
as tipologias chamadas Turis-
mo Pedagógico e Turismo Social 
também se aplicam aos objetivos 
propostos.

Aprovado no Programa Djal-
ma Maranhão da Prefeitura do 
Natal, por meio do qual o propo-
nente João Paulo Lima da Rocha 
pretende levantar os recursos pa-
ra financiar os custos de implan-
tação do novo roteiro. A idealiza-
dora do novo produto, jornalista 
e publicitária Sylvia Serejo, des-
taca: “temos um valioso produ-
to adormecido, que vez ou outra 
alguém se lembra, mas nunca foi 
levado adiante. Artesãos, casas de 
lanches, lojas de souvenirs, em-
presas de passeios turísticos, to-
dos poderão aproveitar a ideia 
em seus negócios, essa é a grande 
entrega do projeto”. O projeto es-
tá tramitando também na comis-
são da Lei Câmara Cascudo. 

Sylvia Serejo destaca “lenda urbana” com base para fomentar turismo
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Automóveis

Fiat lança furgão 
Scudo com 
opção elétrica

Utilitário é um 
Citroën Jumpy com 

marca da Fiat e 
poucas mudanças na 
dianteira. Disponível 

em três versões, preços 
variam de R$ 187.490 

a R$ 329.990

Compartilhar tecnologias 
é algo comum entre mar-
cas do mesmo grupo. Mas 

a Stellantis , em que marcas co-
mo Fiat, Peugeot e Citroën fazem 
parte, já gerou outras coisas. Co-
mo por exemplo o chamado bad-
ge engineering, em que as marcas 
aproveitam tudo – ou quase tudo 
– de outro modelo e mudam ape-
nas os emblemas. Aqui no Brasil 
já aconteceu com a Fiat Fiorino 
que virou Peugeot Partner Ra-
pid. Agora é a Fiat quem se 
aproveita: o Citroën Jum-
py recebeu um tapinha no 
visual, logotipos da italia-
na e um nome já usado no 
velho continente: Scudo. 

O modelo chega em 
três versões, a Cargo 
(R$ 187.490), Multi (R$ 
192.490) e uma elétri-
ca, chamada de e-Scu-
do Cargo, mas que tem 
custo bem mais alto: 
R$ 329.990. O modelo é 
montado no Uruguai e a Fiat 
gaba-se da possibilidade do 
modelo ser dirigido por moto-
ristas com habilitação na cate-
goria B. “Com o Scudo, atende-
remos os clientes da categoria 
D que buscam agilidade, pro-
dutividade e rentabilidade em 
um utilitário. Além disso, da-
mos mais um passo no cami-
nho da eletrificação, oferecen-
do uma nova opção de mobi-
lidade com o e-Scudo, a pri-
meira van elétrica da Fiat no 
Brasil”, afirma Herlander Zola, 
vice-presidente sênior da Fiat 
na América do Sul.

A versão cargo é focada no 
transporte de cargas e sem vi-
dros laterais. A multi conta com 
disposição para fiação elétrica 
e por ser envidraçada pode ser 
adaptado para o transporte de 
pessoas apesar de ser homolo-
gado como um veículo de car-
ga. Na configuração family car, 
com 8 lugares, pode ser uma 
opção quem tem família gran-
de, já que tem bancos recliná-
veis, ar-condicionado para to-
dos os ocupantes e 850 litros de 
porta-malas. 

Esta versão ainda pode ser 
adaptada para uso de acordo 
com as diferentes necessidades 
do cliente, podendo ser usada 
como ambulância, floricultu-

ra, pet móvel, escritório móvel, 
entre outras opções. A partir de 
outubro a Fiat terá empresas ho-
mologadas para realizar estas 
transformações.

O modelo vem equipado em 
suas versões térmicas com o mo-
tor 1.5l turbo diesel, que estreia 
em um Fiat. O propulsor tem 
120 cv e torque de 300 Nm. Além 
de ser um motor com intercoo-
ler, ou seja, com maior capaci-
dade de resfriamento, ele tam-
bém é um propulsor de alto de-
sempenho, que apresenta mais 
tecnologia, mais performance e 
menos consumo. O tanque tem 
capacidade para 69 litros de die-
sel e a Fiat promete autonomia 
média de até 800 km.

Já a elétrica tem autonomia 
de 330km; O propulsor tem 136 
cv de potência (100 kW) e 260 
Nm de torque imediato. Com 
propulsor totalmente elétrico, o 
e-Scudo não emite CO2, ruídos 
e vibrações, promovendo uma 
condução suave e sem choques 
com torque disponível instan-
taneamente. O e-Scudo foi de-
senvolvido sob a plataforma 
multienergy, com um conjun-
to de baterias de íons de lítio de 
75 kWh, OBC de 11 kW trifásico 
e motor elétrico, que garantem 
a impressionante autonomia do 
utilitário. 48 minutos é o tempo 

suficiente para uma carga de até 
80% da capacidade de bateria.

Importado da França (Se-
vel Nord), o e-Scudo ainda é 
equipado com um e-seletor de 
modo de condução, que ofere-
ce três opções: Normal (para o 
melhor compromisso entre au-
tonomia e desempenho); Eco 
(para otimizar o consumo de 
energia) e Sport (para priorizar 
o desempenho com potência e 
torque máximos).

Além de ter todos os itens da 
versão térmica, o e-Scudo ainda 
conta com central multimídia de 
7” (com Apple Carplay e Android 
Auto), câmera traseira 180 graus, 
cluster digital com informações 
sobre nível de bateria, consumo, 
modo de condução e marcha 
engatada. Também possui vo-
lante elétrico hidráulico, freio de 
estacionamento elétrico e siste-
ma de monitoramento da pres-
são dos pneus, além de sensores 
de chuva e luzes automáticas. 

O e-Scudo será comercializa-
do na versão Cargo na Rede Fiat 
Elétrica, que conta com mais de 
20 pontos nos principais mer-
cados de veículos elétricos do 
Brasil. A bateria terá garantia de 
8 anos; o veículo em geral terá 3 
anos ou 160 mil km. Será ofere-
cido em duas cores: branco ban-
chisa e cinza artense.

Fiat Scudo na versão Multi 
poderá ser adaptado para 
passageiros: carroceria

Modelo elétrico traz 
monitoramento de funções 
e da carga da bateria na 
central multimídia
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161002/TEC/RLO-0424 com validade 21/06/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A1-TM: INÍCIO: MV-1-TM (9.406.722,00 mN; 656.570,00 mE); 
TÉRMINO (9.405.602,07 mN; 657.782,23 mE) ao poço 7-TM-0009-RN, com 2.813,00 metros; A1-BAL: INÍCIO: MV-
2-TM (9.403.968,00 mN; 654.995,00 mE); TÉRMINO (9.404.553,53 mN; 657.289,81 mE) ao poço 7-TM-0014-RN, 
com 2.856,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Três Marias (TM), Município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161027/TEC/RLO-0428 com validade 21/06/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-BE-0020-RN: 9.393.747,00 mN; 649.588,00 mE, com 775,26 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BE-A (9.393.751,00 mN; 649.434,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Boa 
Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-166896/TEC/RLS-0245 com validade 21/06/2025 para 02 (dois) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A6: INÍCIO: MV-02-BAL (9.405.867,00 mN; 651.953,00 mE); 
TÉRMINO (9.406.302,00 mN; 652.900,00 mE) ao poço 7-BAL-0080-RN, com 1.181,73 metros; A20: INÍCIO: MV-11-
BAL (9.406.180,00 mN; 651.594,00 mE); TÉRMINO (9.406.650,00 mN; 650.782,00 mE) ao poço 8-BAL-0029-RN, 
com 1.296,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2021-172626/TEC/LS-0507 com validade 21/06/2025 para 01 (um) acesso ao poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensão, respectivamente: 7-PAT-0001D-RN: 9.399.661,00 mN; 651.452,00 mE. INÍCIO: 9.399.786,70 mN; 
651.314,23 mE; TÉRMINO: 9.399.717.89 mN; 651413.90 mE, com 122,03 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Patativa (PAT), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Licença Prévia Nº 2022-174888/TEC/LP-0012 com validade 21/06/2024 para Viabilidade ambiental para implantação 
de 02 (duas) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensões: JD DW 10: 9.398.750,80 mN; 713.944,34 mE, com 1.504,42 metros; JD DW 16: 
9.398.697,70 mN; 713,466,69 mE, com 1.909,29 metros. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora 
Satélite (ECS) PRR (9.399.313,92 mN; 715.051,63 mE). Polo RFQ, Campos de Produção de Janduí (JD) e Sabiá da 
Mata (SBM), Município de Assú/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2022-174893/TEC/LPpe-0002 com validade 21/06/2024 para Perfuração de 02 
(dois) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: JD DW 
10: 9.398.750,80 mN; 713.944,34 mE; JD DW 16: 9.398.697,70 mN; 713,466,69 mE. Com produções a serem 
escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) PRR (9.399.313,92 mN; 715.051,63 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Janduí (JD), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-179767/TEC/LI-0061 com validade 21/06/2023 para 03 (três) poços petrolíferos de 
códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 
707.137,19 mE; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE; e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE. 
Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB (9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). 
Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-179804/TEC/LI-0063 com validade 21/06/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV-DW-05: 9.380.119,30 mN; 
662.598,30 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) - LV 
(9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159469/TEC/RLO-0185 com validade 23/06/2025 para 01 (uma) 
Estação Coletora Satélite (ECS) São Miguel (SMI), localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.417.978,19 mN; 665.464,61 mE, composta por: 01 (um) tanque de produção com 40,00 m³. 
Polo RFQ, Campo de Produção de São Miguel (SMI), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada Nº 2021-174210/TEC/RLS-0454 com validade 28/06/2025 para 03 (três) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A3-RMO: INÍCIO: MV-1-RMO (9.409.955,00 mN; 671.641,00 mE); 
TÉRMINO (9.410.141,00 mN; 671.259,00 mE) ao poço 7-RMO-0007-RN, com 418,95 metros; A4-RMO: INÍCIO: MV-
2-RMO (9.410.050,00 mN; 671.734,00 mE); TÉRMINO (9.410.159,00 mN; 671.606,00 mE) ao poço 1-RMO-0001-
RN, com 189,60 metros; A8-RMO: INÍCIO: MV-4-RMO (9.409.794,00 mN; 672.486,00 mE); TÉRMINO (9.409.813,00 
mN; 672.424,00 mE) à Estação Coletora Satélite ECS RMO-A, com 65,76 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Rio Mossoró (RMO), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174234/TEC/RLS-0456 com validade 23/06/2025 para 02 (dois) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A5: INÍCIO: MV-2-JZ (9.384.344,67 mN; 680.083,39 mE); 
TÉRMINO (9.384.277,36 mN; 680.070,85 mE) ao poço 7-JZ-0005-RN, com 69,98 metros; A6: INÍCIO: MV-1-JZ 
(9.384.404,05 mN; 680.248,91 mE); TÉRMINO (9.384.724,30 mN; 680.288,50 mE) ao poço 7-JZ-0007-RN, com 
342,64 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Juazeiro (JZ), Município de Upanema/RN. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Maria da Conceição Pereira da Silva Couto, 14.641.014/0001-07, torna público que está requerendo ao 
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Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sudoku

Hoje é um bom dia para 
você ampliar seus projetos 
e colocar a força necessária 
para conseguir seus objeti-

vos. 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 gran-
des estripulias com seu dinheiro.

Aries  (21/03 a 20/04)

O trabalho traz movimento e 
agilidade. As cobranças do 
chefe aparecem, mas você 
saberá como sair dessa mui-

to bem. Conte com seus colegas para 
ajudarem nas boas ideias. O dinheiro 
traz cautela, mas há perspectivas melho-
res se você resolver cuidar melhor dele.

Libra (23/09 a 22/10)

Pela manhã, a Lua na Casa 
8 pede algumas mudanças 
de atitudes se você quiser 
fazer a diferença 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 esse primeiro passo.

Touro (21/04 a 20/05)

O dia hoje traz alguns altos 
e baixos com grana, você 
pode ter a sensação de que 
o dinheiro mal chegou, 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 melhorar de vez a sua situação.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Algumas ideias diferen-
tes podem ser vistas com 
desconfi ança por colegas 
de trabalho, mas com seu 

jeito descontraído e dinâmico, logo essa 
energia vai embora e você consegue 
bons resultados em seu trabalho. Bons 
contatos através da internet, redes so-
ciais e até com pessoas de outras loca-
lidades podem te colocar no mapa das 
oportunidades.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua na Casa 1 traz um dia 
agitado, com compromissos e 
alguns imprevistos. Sua ener-
gia estará disposta a fazer e 
acontecer, então, seja clara e 

objetiva em seus ideais para não se perder 
com tanto compromisso. Documentos, pro-
jetos e coisas ligadas a comunicação po-
dem atrasar, mas a fé não abandona, você 
encontra caminhos com bons resultados.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua na Casa 6 traz uma 
certa difi culdade com assun-
tos ligados a tecnologia e 
inovação, fazendo você gas-

tar mais horas que gostaria para resolver 
pendências. Contudo, uma boa notícia 
pode chegar através do seu trabalho, 
fazendo você sonhar com aquela dese-
jada promoção.

Cancer (21/06 a 22/07)

Hoje você se sente um 
pouco mais exigente que o 
normal e a dica dos astros é 
que vá com calma nesse an-
dor! O trabalho pede pé no 

chão, mas permita que colegas também 
te ajudem. O dinheiro pode ser o fator de 
preocupação hoje devido a compromis-
sos que chegam, mas nada que você 
não consiga solucionar, Caprica.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Atenção redobrada com pra-
zos 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 melhor. 
Na saúde, cuidado com o stress e an-
siedade.

Leão (23/07 a 22/08)

Seu trabalho tem uma ben-
ção do universo hoje, prin-
cipalmente 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 carrei-
ra. Com a grana tudo bem, assim como 
saúde. Em casa, uma mudança pode 
fazer parte dos seus planos em breve.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Uma notícia ou oportuni-
dade vinda de longe pode 
demorar um pouco mais 
tempo a chegar. Pode trazer 

certos atrasos em seu trabalho, gerando 
ansiedade. Mantenha a calma que tudo 
vai se resolver. Uma pessoa da família 
pode te pedir ajuda com alguma coisa 
burocrática, mas que traz sucesso no 
fi nal de tudo.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Voltar aos estudos ou tratar de 
outros conhecimentos pode 
ser um assunto que esteja 
em seus planos, mesmo que 
você ainda não encontre mui-

to 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.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo



• Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 202218
Automóveis

Fiat lança furgão 
Scudo com 
opção elétrica

Utilitário é um 
Citroën Jumpy com 

marca da Fiat e 
poucas mudanças na 
dianteira. Disponível 

em três versões, preços 
variam de R$ 187.490 

a R$ 329.990

Compartilhar tecnologias 
é algo comum entre mar-
cas do mesmo grupo. Mas 

a Stellantis , em que marcas co-
mo Fiat, Peugeot e Citroën fazem 
parte, já gerou outras coisas. Co-
mo por exemplo o chamado bad-
ge engineering, em que as marcas 
aproveitam tudo – ou quase tudo 
– de outro modelo e mudam ape-
nas os emblemas. Aqui no Brasil 
já aconteceu com a Fiat Fiorino 
que virou Peugeot Partner Ra-
pid. Agora é a Fiat quem se 
aproveita: o Citroën Jum-
py recebeu um tapinha no 
visual, logotipos da italia-
na e um nome já usado no 
velho continente: Scudo. 

O modelo chega em 
três versões, a Cargo 
(R$ 187.490), Multi (R$ 
192.490) e uma elétri-
ca, chamada de e-Scu-
do Cargo, mas que tem 
custo bem mais alto: 
R$ 329.990. O modelo é 
montado no Uruguai e a Fiat 
gaba-se da possibilidade do 
modelo ser dirigido por moto-
ristas com habilitação na cate-
goria B. “Com o Scudo, atende-
remos os clientes da categoria 
D que buscam agilidade, pro-
dutividade e rentabilidade em 
um utilitário. Além disso, da-
mos mais um passo no cami-
nho da eletrificação, oferecen-
do uma nova opção de mobi-
lidade com o e-Scudo, a pri-
meira van elétrica da Fiat no 
Brasil”, afirma Herlander Zola, 
vice-presidente sênior da Fiat 
na América do Sul.

A versão cargo é focada no 
transporte de cargas e sem vi-
dros laterais. A multi conta com 
disposição para fiação elétrica 
e por ser envidraçada pode ser 
adaptado para o transporte de 
pessoas apesar de ser homolo-
gado como um veículo de car-
ga. Na configuração family car, 
com 8 lugares, pode ser uma 
opção quem tem família gran-
de, já que tem bancos recliná-
veis, ar-condicionado para to-
dos os ocupantes e 850 litros de 
porta-malas. 

Esta versão ainda pode ser 
adaptada para uso de acordo 
com as diferentes necessidades 
do cliente, podendo ser usada 
como ambulância, floricultu-

ra, pet móvel, escritório móvel, 
entre outras opções. A partir de 
outubro a Fiat terá empresas ho-
mologadas para realizar estas 
transformações.

O modelo vem equipado em 
suas versões térmicas com o mo-
tor 1.5l turbo diesel, que estreia 
em um Fiat. O propulsor tem 
120 cv e torque de 300 Nm. Além 
de ser um motor com intercoo-
ler, ou seja, com maior capaci-
dade de resfriamento, ele tam-
bém é um propulsor de alto de-
sempenho, que apresenta mais 
tecnologia, mais performance e 
menos consumo. O tanque tem 
capacidade para 69 litros de die-
sel e a Fiat promete autonomia 
média de até 800 km.

Já a elétrica tem autonomia 
de 330km; O propulsor tem 136 
cv de potência (100 kW) e 260 
Nm de torque imediato. Com 
propulsor totalmente elétrico, o 
e-Scudo não emite CO2, ruídos 
e vibrações, promovendo uma 
condução suave e sem choques 
com torque disponível instan-
taneamente. O e-Scudo foi de-
senvolvido sob a plataforma 
multienergy, com um conjun-
to de baterias de íons de lítio de 
75 kWh, OBC de 11 kW trifásico 
e motor elétrico, que garantem 
a impressionante autonomia do 
utilitário. 48 minutos é o tempo 

suficiente para uma carga de até 
80% da capacidade de bateria.

Importado da França (Se-
vel Nord), o e-Scudo ainda é 
equipado com um e-seletor de 
modo de condução, que ofere-
ce três opções: Normal (para o 
melhor compromisso entre au-
tonomia e desempenho); Eco 
(para otimizar o consumo de 
energia) e Sport (para priorizar 
o desempenho com potência e 
torque máximos).

Além de ter todos os itens da 
versão térmica, o e-Scudo ainda 
conta com central multimídia de 
7” (com Apple Carplay e Android 
Auto), câmera traseira 180 graus, 
cluster digital com informações 
sobre nível de bateria, consumo, 
modo de condução e marcha 
engatada. Também possui vo-
lante elétrico hidráulico, freio de 
estacionamento elétrico e siste-
ma de monitoramento da pres-
são dos pneus, além de sensores 
de chuva e luzes automáticas. 

O e-Scudo será comercializa-
do na versão Cargo na Rede Fiat 
Elétrica, que conta com mais de 
20 pontos nos principais mer-
cados de veículos elétricos do 
Brasil. A bateria terá garantia de 
8 anos; o veículo em geral terá 3 
anos ou 160 mil km. Será ofere-
cido em duas cores: branco ban-
chisa e cinza artense.

Fiat Scudo na versão Multi 
poderá ser adaptado para 
passageiros: carroceria

Modelo elétrico traz 
monitoramento de funções 
e da carga da bateria na 
central multimídia
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161002/TEC/RLO-0424 com validade 21/06/2025 para 02 (dois) 

acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A1-TM: INÍCIO: MV-1-TM (9.406.722,00 mN; 656.570,00 mE); 
TÉRMINO (9.405.602,07 mN; 657.782,23 mE) ao poço 7-TM-0009-RN, com 2.813,00 metros; A1-BAL: INÍCIO: MV-
2-TM (9.403.968,00 mN; 654.995,00 mE); TÉRMINO (9.404.553,53 mN; 657.289,81 mE) ao poço 7-TM-0014-RN, 
com 2.856,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Três Marias (TM), Município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161027/TEC/RLO-0428 com validade 21/06/2025 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-BE-0020-RN: 9.393.747,00 mN; 649.588,00 mE, com 775,26 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora Satélite (ECS) BE-A (9.393.751,00 mN; 649.434,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Boa 
Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-166896/TEC/RLS-0245 com validade 21/06/2025 para 02 (dois) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A6: INÍCIO: MV-02-BAL (9.405.867,00 mN; 651.953,00 mE); 
TÉRMINO (9.406.302,00 mN; 652.900,00 mE) ao poço 7-BAL-0080-RN, com 1.181,73 metros; A20: INÍCIO: MV-11-
BAL (9.406.180,00 mN; 651.594,00 mE); TÉRMINO (9.406.650,00 mN; 650.782,00 mE) ao poço 8-BAL-0029-RN, 
com 1.296,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), Município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2021-172626/TEC/LS-0507 com validade 21/06/2025 para 01 (um) acesso ao poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensão, respectivamente: 7-PAT-0001D-RN: 9.399.661,00 mN; 651.452,00 mE. INÍCIO: 9.399.786,70 mN; 
651.314,23 mE; TÉRMINO: 9.399.717.89 mN; 651413.90 mE, com 122,03 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Patativa (PAT), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Licença Prévia Nº 2022-174888/TEC/LP-0012 com validade 21/06/2024 para Viabilidade ambiental para implantação 
de 02 (duas) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensões: JD DW 10: 9.398.750,80 mN; 713.944,34 mE, com 1.504,42 metros; JD DW 16: 
9.398.697,70 mN; 713,466,69 mE, com 1.909,29 metros. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora 
Satélite (ECS) PRR (9.399.313,92 mN; 715.051,63 mE). Polo RFQ, Campos de Produção de Janduí (JD) e Sabiá da 
Mata (SBM), Município de Assú/RN. 

 Licença Prévia para Perfuração Nº 2022-174893/TEC/LPpe-0002 com validade 21/06/2024 para Perfuração de 02 
(dois) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: JD DW 
10: 9.398.750,80 mN; 713.944,34 mE; JD DW 16: 9.398.697,70 mN; 713,466,69 mE. Com produções a serem 
escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) PRR (9.399.313,92 mN; 715.051,63 mE). Polo RFQ, Campo de 
Produção de Janduí (JD), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-179767/TEC/LI-0061 com validade 21/06/2023 para 03 (três) poços petrolíferos de 
códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SAB-DW-07: 9.393.250,30 mN; 
707.137,19 mE; SAB-DW-08: 9.393.126,49 mN; 706.820,71 mE; e, SAB-DW-11: 9.393.333,49 mN; 706.340,30 mE. 
Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) SAB (9.393.507,00 mN; 707.059,00 mE). 
Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá (SAB), Município de Assú/RN. 

 Licença de Instalação Nº 2022-179804/TEC/LI-0063 com validade 21/06/2023 para 01 (um) poço petrolífero de 
código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: LV-DW-05: 9.380.119,30 mN; 
662.598,30 mE, com produção a ser escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) - LV 
(9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento (LV), Município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159469/TEC/RLO-0185 com validade 23/06/2025 para 01 (uma) 
Estação Coletora Satélite (ECS) São Miguel (SMI), localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 9.417.978,19 mN; 665.464,61 mE, composta por: 01 (um) tanque de produção com 40,00 m³. 
Polo RFQ, Campo de Produção de São Miguel (SMI), Município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada Nº 2021-174210/TEC/RLS-0454 com validade 28/06/2025 para 03 (três) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A3-RMO: INÍCIO: MV-1-RMO (9.409.955,00 mN; 671.641,00 mE); 
TÉRMINO (9.410.141,00 mN; 671.259,00 mE) ao poço 7-RMO-0007-RN, com 418,95 metros; A4-RMO: INÍCIO: MV-
2-RMO (9.410.050,00 mN; 671.734,00 mE); TÉRMINO (9.410.159,00 mN; 671.606,00 mE) ao poço 1-RMO-0001-
RN, com 189,60 metros; A8-RMO: INÍCIO: MV-4-RMO (9.409.794,00 mN; 672.486,00 mE); TÉRMINO (9.409.813,00 
mN; 672.424,00 mE) à Estação Coletora Satélite ECS RMO-A, com 65,76 metros. Polo RFQ, Campo de Produção 
de Rio Mossoró (RMO), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-174234/TEC/RLS-0456 com validade 23/06/2025 para 02 (dois) 
acessos aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
com início, término e extensões, respectivamente: A5: INÍCIO: MV-2-JZ (9.384.344,67 mN; 680.083,39 mE); 
TÉRMINO (9.384.277,36 mN; 680.070,85 mE) ao poço 7-JZ-0005-RN, com 69,98 metros; A6: INÍCIO: MV-1-JZ 
(9.384.404,05 mN; 680.248,91 mE); TÉRMINO (9.384.724,30 mN; 680.288,50 mE) ao poço 7-JZ-0007-RN, com 
342,64 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Juazeiro (JZ), Município de Upanema/RN. 
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Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sudoku

Hoje é um bom dia para 
você ampliar seus projetos 
e colocar a força necessária 
para conseguir seus objeti-

vos. 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 gran-
des estripulias com seu dinheiro.

Aries  (21/03 a 20/04)

O trabalho traz movimento e 
agilidade. As cobranças do 
chefe aparecem, mas você 
saberá como sair dessa mui-

to bem. Conte com seus colegas para 
ajudarem nas boas ideias. O dinheiro 
traz cautela, mas há perspectivas melho-
res se você resolver cuidar melhor dele.

Libra (23/09 a 22/10)

Pela manhã, a Lua na Casa 
8 pede algumas mudanças 
de atitudes se você quiser 
fazer a diferença 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 esse primeiro passo.

Touro (21/04 a 20/05)

O dia hoje traz alguns altos 
e baixos com grana, você 
pode ter a sensação de que 
o dinheiro mal chegou, 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 melhorar de vez a sua situação.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Algumas ideias diferen-
tes podem ser vistas com 
desconfi ança por colegas 
de trabalho, mas com seu 

jeito descontraído e dinâmico, logo essa 
energia vai embora e você consegue 
bons resultados em seu trabalho. Bons 
contatos através da internet, redes so-
ciais e até com pessoas de outras loca-
lidades podem te colocar no mapa das 
oportunidades.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua na Casa 1 traz um dia 
agitado, com compromissos e 
alguns imprevistos. Sua ener-
gia estará disposta a fazer e 
acontecer, então, seja clara e 

objetiva em seus ideais para não se perder 
com tanto compromisso. Documentos, pro-
jetos e coisas ligadas a comunicação po-
dem atrasar, mas a fé não abandona, você 
encontra caminhos com bons resultados.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua na Casa 6 traz uma 
certa difi culdade com assun-
tos ligados a tecnologia e 
inovação, fazendo você gas-

tar mais horas que gostaria para resolver 
pendências. Contudo, uma boa notícia 
pode chegar através do seu trabalho, 
fazendo você sonhar com aquela dese-
jada promoção.

Cancer (21/06 a 22/07)

Hoje você se sente um 
pouco mais exigente que o 
normal e a dica dos astros é 
que vá com calma nesse an-
dor! O trabalho pede pé no 

chão, mas permita que colegas também 
te ajudem. O dinheiro pode ser o fator de 
preocupação hoje devido a compromis-
sos que chegam, mas nada que você 
não consiga solucionar, Caprica.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Atenção redobrada com pra-
zos 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 melhor. 
Na saúde, cuidado com o stress e an-
siedade.

Leão (23/07 a 22/08)
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Happy    Birthday

Ricardo Duarte, Rochelle Cabral, 
Victor Potiguar, Isabele Azevedo, 

Nadja Lira, Fernando Bezerril, As-
terio Dantas, Filipe Duarte, Virgínia 
Fernandes, Jô Lopes e Marina Lino.

Sábado
Aos 41 anos Cecília Cavalcante faz arte elaborando vestidos pa-

ra pequenas princesas. E pensar que tudo começou em casa, obser-
vando a mãe à máquina e produzindo peças para as próprias bone-
cas, mal sabia que era um prenúncio do que seria seu negócio. Antes 
disso trabalhou numa pronta entrega como vendedora e aos poucos 
foi desenvolvendo o interesse pelo processo de criação. Técnica em 
moda e design, a natalense resolveu abrir um Atelier em 2006, onde 
fazia moda adulta, até que um belo dia foi desafiada por uma clien-
te a fazer um vestido para sua filha. Relutou, mas fez. Ainda bem! A 
partir daí viu surgir seu maior e melhor público. Quem visita sua sal 
misto d emoji, num prédio elegante da cidade, não imagina que dali 
saem looks para várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, 
França, Suíça, Japão, China, Israel e Dubai, dentre outros. A menina 
tímida, alegre, cheia de fé e apaixonada pela família é um sucesso 
que não passa despercebida pelas potiguares. Mesmo diante da di-
ficuldade em mão de obra especializada segue buscando ver o lado 
bom das coisas e passa os dias entre tecidos, linhas, croquis e pé-
rolas. “Nosso diferencial é tornar real o vestido dos sonhos de cada 
mãe, criando doces recordações. Não vendemos vestidos e sim so-
nhos. A cada dia eu vivo uma experiência nova”, explica  ceciliaca-
valcantetm 

Como foi o iniciou de tudo?
Bem no começo fui vendo minha mãe 

costurar, sempre com aquele olhar de 
admiração e curiosidade, minhas pri-
meiras clientes foram minhas bonecas, 
depois as amigas, aí resolvi e criei co-
ragem para abrir minha própria loja. 
Com o passar do tempo fui observan-
do que as pessoas foram sempre pro-
curando algo que tivesse sua identida-
de, embarcando nesse nicho abrimos 
nosso atelier, sempre com vestido 
adulto, até que fui desafiada por uma 
cliente a fazer um vestido para sua 
filha, no inicio relutei dei mil des-
culpas, mas no final topamos a 
fazer, foi um sucesso que não 
podíamos imaginar, e hoje 
as “pequenas” virou nosso 
maior público.

O que te realiza? 
É observar o brilho no 

olhar de cada mãe, ao ver 
materializado o vestido 
dos sonhos da sua peque-
na. Tanto que minha peça 
mais demorada foi o vesti-
do de 1 aninho da minha 
primogênita. No começo 
foram muitas dúvidas, e no 
final pude sentir o que cada 
mãezinha sente ao vê con-
cretizado vestido tão espera-
do, por que ali estava meu so-
nho, fiquei muito emocionada 
ao vê-la vestida.

Qual peça mais gosta de fazer? 
A que eu tenho a liberdade de 

colocar em pratica minha criati-
vidade com todo amor. Meu pú-
blico é todo aquele que deseja 
ter Cecília Cavalcante, por que 
o sonho não tem classe social.

Em quem se inspira? 

Na minha querida mãe, onde pude aprender de forma mais 
sublime e original tudo que eu sei hoje, costureira nata de técnica 
apurada e de fé inabalada, onde o aprender não era na simplici-
dade da costura e sim o quanto de amor você se dedica em cada 
sonho a realizar. 

E a inspiração para os modelos? 
Não temos uma marca em especifico, por que tudo que eu 

vejo de novo serve de inspiração, mas a nossa maior inspiração 
é a história que cada cliente conta sobre o sonho que ele quer 
realizar.

Há tempo para relaxar e se divertir?  
Hoje sim, mas no começo não foi tão fácil, três filhos e sempre 

dedicada ao trabalho o tempo era escasso, mas com o passar da 
vida o corpo a mente e a família a cobrança vem, vem também a 
maturidade e assim conseguimos sempre um tempinho para se 
divertir.

Consegue sair sem prestar atenção em vestidos? 
Consigo. Foi difícil, mas como já foi dito, a vida lhe ensina 

com o tempo a separar o trabalho da vida pessoal, mas confesso 
as vezes não resisto!

Qual peça ainda deseja confeccionar e o que sonha? 
O vestido de 15 anos das minhas duas filhas, Valentina Caval-

cante hoje com 7 anos e Maria Eduarda a nossa caçula de 2 ani-
nhos. Eu acho que o sonho de todos, é ter seu trabalho reco-
nhecido cada vez mais, hoje graças a Deus temos clientes pa-
ra todo o Brasil e exterior.

B-DAY - DEDE CASADO

B-DAY - MARA CAVALCANTI 

B-DAY - GRACE GOSSON

B-DAY - AUGUSTO BEZERRIL
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BOAS & CURTAS

 Dia 01 de julho tem o maravilhoso “Meu 
Seridó” da Casa de Zoe, no Teatro Riachuelo. 
Os ingressos apresentam preços populares, 
a partir de 20 reais. Titina Medeiros, uma das 
atrizes da montagem festejou a parceria com 
Jorge Elali, é o projeto Palco Natal.
 A companhia aérea colombiana Viva come-
çou suas operações no Brasil, com o diferencial 
de ser a primeira do segmento ultra low cost 
no país, ou seja, apresenta preços de passagens 
aéreas de 25% a 40% mais baratas que as tradi-
cionais.

 A jornalista Marília Rocha e o apresen-
tador Léo Souza abriram a bela casa para 
receber grupo animado da comunicação da 
Assembleia Legislativa. A morada recebeu 
decoração típica e a animação entrou pela 
tarde/noite.
 O festival Eurovision reiterou que a Ucrânia 
não tem segurança para sediar o evento em 2023, 
provocando protesto do ministro ucraniano da 
Cultura, Oleksandr Tkachenko, para quem a mu-
dança prejudica o país que venceu a edição deste 
ano. Será no Reino Unido. 

Happy    Birthday

Grace Gosson, Renata Bezerra,  Di-
narte Mariz, Gipse Montenegro, Dedé 
Casado, Mara Cavalcanti, Lúcio Tei-
xeira Willame Galvão, Mari Helena 
Siqueira, Rosângela de Araújo Sousa 

.Alisson Morais. Segunda Augus-
to Bezerril, Maria Eleonora Castim, 
Helga Oliveira, Ana Carolina Costa

(A)NOTA 
Iracema, obra de José de Alencar, 

é o nome do espetáculo que os alunos 
da Studio de Dança Soraya Lima apre-
sentam, próximo dia 2 de julho,no Tea-
tro Alberto Maranhão. Mas não se trata 
de um espetáculo qualquer. No elenco, 
parte dos bailarinos tem Síndrome de 
Down e Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e são eles que contam a história 
de amor de uma personagem repagi-
nada, que não é só do Ceará, e sim do 
mundo. A coluna recomenda.  Os in-
gressos estão disponíveis e custam R$ 
30 (meia) e R$ 60 (inteira), na bilheteria 
do Teatro e no Studio de Dança, em No-
va Parnamirim.

“ ”
Pare de adiar a sua felicidade 

Domingo

Em Serra de São Bento Dalila Rocha e 
Júlio César com o pequeno

A beleza de Nilza Rêgo

Jefferson Barbalho e Flávia 
Santa Rosa em temporada junina

Eva Wilma e Simone Farret 
misturando vinho e comida típica
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Tudo indica que teremos 
um grande público ho-
je no Frasqueirão. E não 

se pode esperar nada diferen-
te. O ABC é o terceiro coloca-
do na série C e pode assumir 
a liderança, caso vença seu jo-
go e Mirassol e Paysandu não 
vençam os seus. Vamos lá fras-
queira. O ABC precisa de vocês.

Grande público

PEDRO NETOEsporte

TEM DOIS E NÃO TEM NENHUM. O América tem dois laterais direi-
tos no seu elenco, Everton e Rodrigo. Quer dizer, tem dois e não tem 
nenhum. Agora, quem melhor joga por  aquele setor não tem atuado 
na posição por opção do técnico. Estou me referindo a Alef. No Cam-
peonato Estadual Alef foi lateral direito por todo o segundo turno. 
Contudo, João Brigatti disse que não gosta de “improvisar”. No futebol 
você escuta cada uma.

TEM QUE PENSAR NA VITÓRIA. Independentemente dos resultados 
de Mirassol e Paysandu no final de semana, e antes de pensar em assu-
mir a liderança da série C, a equipe do ABC tem que pensar hoje é em 
vencer o Confiança. O que vier depois disso é lucro. Em vencendo, na 
pior das hipóteses, permanece na terceira posição.

“EMPRESÁRIO ESPERTO”.  
Ainda sobre o influencer Iran Fer-
reira, conhecido como Luva de 
Pedreiro, algumas pessoas próxi-
mas a ele descobriram que o seu 
“empresário” Allan Jesus, nego-
cia a compra de um apartamento 
em um bairro nobre no RJ por R$ 
8 milhões de reais. Adivinha da 
conta de quem saiu o dinheiro...

SEM MEDO DE SER FELIZ. O 
ex-lateral Richarlyson, ex-São 
Paulo, deu a cara para bater. Pe-
la primeira vez o ex-jogador assu-
miu sua bissexualidade. Foi nu-
ma entrevista para jornalistas no 
1° episódio para o Podcast “Nos 
Armários dos Vestiários”. Richar-
lyson disse que sabe que daqui 
para frente às cobranças serão 
ainda maiores, porém que o que 
ele quer mesmo é ser Feliz.

GIGANTE. Às torcidas orga-
nizadas do Vasco da Gama tive-
ram um gesto de grandeza ao as-
sinarem um protocolo contra a 
homofobia no futebol no dia de 
ontem. É apenas um ato simbó-
lico, agora não deixa de merecer 
aplausos.

JOGA EM “CASA”. Na partida 
de amanhã quando enfrentará o 
Retrô, no Arena Pernambuco, a 
equipe do América jogará se sen-
tindo em “casa”. Sim, porque o es-
tádio Arena Pernambuco lembra 
muito o Arena das Dunas, local 
onde o América faz seus jogos. 
Que a equipe rubra de fato se sin-
ta em “casa”.

AINDA É DÚVIDA. O volante 
Walfrido ainda é dúvida para a 
partida de hoje. Caso não possa 
atuar com certeza fará falta. Joga-
dor v m numa crescente dentro 
da equipe alvinegra.

VANÁ. Muito legal a home-
nagem que o ex-goleiro do ABC 
Vaná, prestou ao clube nas suas 
redes sociais. Apesar de ter pas-
sado pouco tempo no alvinegro 
no ano de 2016 o goleiro marcou 
pelas suas atuações e deixou sau-
dades. Sucesso Vaná.

NÃO EXISTE EQUIPE IMBA-
TÍVEL. Que o Palmeiras tem um 
dos melhores elencos, uma das 
melhores equipes, e que joga 
hoje o melhor futebol no Bra-
sil, isso é fato. Agora, a derrota 
no meio de semana para o São 
Paulo por 1x0 pela Copa do Bra-
sil, prova que não existe equi-
pe imbatível. Futebol são onze 
contra onze.

ESTRÉIA NO DIA 04.07.22. 
O Programa Nordeste News, na 
TV Metropolitano, tem estréia 
confirmada para o próximo dia 
04.07.22. Programa irá ao ar de 
segunda a sexta das 18h00 às 
18h45 com matérias de todo o 
Nordeste.

PERDEU AMISTOSO. A sele-
ção brasileira feminina perdeu 
ontem para a Dinamarca por 1x0 
com um gol já nos acréscimos. 
Seleção brasileira segue realizan-
do amistosos.

REPRODUÇÃO

Em casa, o ABC busca a 
liderança da Série C
Equipe tem boa sequência sem derrotas e longo período sem sofrer gols

ABC e Confiança se en-
frentam pela 12ª roda-
da da Série C do Cam-

peonato Brasileiro de Futebol. 
A partida será disputada neste 
sábado 25, às 17 horas, no está-
dio Frasqueirão, em Natal-RN. 
Trata-se de um confronto en-
tre extremos na tabela de clas-
sificação nesta rodada. O ABC 
é o 3° colocado e sonha com a 
liderança. A equipe chega a es-
ta partida estando invicto há 5 
partidas. O Confiança segue na 
zona de rebaixamento. A equi-
pe apostará no novo treinador 
para tentar a reação.

O portal Futebol Interior traz 
o histórico do alvinegro e de seu 
adversário sergipano. O empate 
diante do Ypiranga-RS na última 
rodada fez com que a liderança 
do campeonato escapasse das 
mãos do ABC-RN, que viu o Mi-
rassol vencer sua partida e reto-
mar o posto. Apesar do resulta-
do, o ABC-RN tem feito bons jo-
gos, e não sabe o que é sofrer gols 
há mais de 400 minutos, além de 
ter apenas 6 gols sofridos nas 11 
partidas que disputou. O elenco 
do Mais Querido está pratica-
mente completo, tendo apenas 
a ausência do meia-atacante, 
Allan Dias, que segue entregue 
ao departamento médico alvi-
negro, se recuperando de lesão.

Já o Confiança-SE apesar da 

queda recente para a terceira di-
visão nacional, o Confiança não 
vem de boas atuações desde o 
Campeonato Estadual, quando 
foi eliminado para o Falcon na 
semi-final do Sergipano. O baixo 
rendimento do elenco do Con-
fiança nos últimos tempos, fez 
com que a diretoria pensasse em 
um novo nome para o comando 
técnico do clube, e Vinícius Eu-
trópio fará sua estreia oficial à 
frente da equipe sergipana.

Vinícius fez diversas ativi-
dades com os jogadores duran-
te a semana, e espera um jogo 
com seu elenco sendo organiza-
do, e propositivo. A única baixa 

do treinador deve ser o volante, 
Lucas Gabriel, que está fora de-
pois de receber o terceiro cartão 
amarelo e poderá ser substituí-
do por Danilo Pires ou Baggio.

CARREATA. O ABC realiza 
neste sábado uma carreata pa-
ra marcar o início das comemo-
rações dos 107 anos do clube. A 
partir das 12h, a torcida vai se 
encontrar ao lado do Teatro Al-
berto Maranhão (TAM), na Ri-
beira, bairro onde o Alvinegro 
foi fundado. O destino será o Es-
tádio Frasqueirão, que recebe o 
jogo contra o Confiança a partir 
das 17h. 

Série D

América do RN joga contra o Retrô 
na Arena Pernambuco, no domingo

A semana do América-RN 
foi de muito trabalho téc-
nico-dinâmico, tudo visan-

do aumentar o poder de decisão, 
entrosamento e intensidade para 
o jogo deste domingo 26, às 16h, 
contra o Retrô-PE, na Arena Per-
nambuco. Com 17 pontos ganhos 
na competição, o América ocupa 
a quarta colocação do Grupo A3 
do Brasileirão Série D e uma vitó-
ria colocará o Mecão a um ponto 
da equipe pernambucana, líder 
da chave com 21 pontos.

“Teremos quatro jogos im-
portantíssimos nessa reta final 

da premira fase. Dos quatro, três 
são fora de casa e contra equipes 
que estão na briga pela classifi-
cação, Retrô-PE, Afogados-PE e 
Sousa-PB. Todos eles também 
brigam pela liderança do grupo. 
Então fazer o nosso papel se tor-
na ainda mais obrigatório para 
garantirmos a classificação pa-
ra o mata-mata e, quem sabe, 
na primeira colocação. Estamos 
todos muito próximos na tabela, 
só o Retrô-PE com quatro pon-
tos de distância que pode se tor-
nar um e vamos em busca desse 
encurtamento e da manutenção 

no G4. Não serão jogos fáceis, 
nem contra o Crato-CE na Arena 
(das Dunas) e temos a obrigação 
de fazer o dever de casa, tam-
bém. Estamos pensando jogo a 
jogo e tenho certeza que vamos 
conquistar o nosso objetivo”, 
disse o lateral Rafael Carioca.

GLOBO F.C. O time de Ceará-
-Mirim joga em casa. O Águia, 
que ocupa a vice-lanterna da 
competição, recebe neste do-
mingo 26, às 15 horas, no Barret-
tão, a equipe do Afogado, de Afo-
gados da Ingazeira-PE. 

Atletas treinaram intensamente durante prepação para jogo deste sábado

RENNÊ CARVALHO

Sábado e domingo, 25 e 26 de junho de 2022 • 23Esportes

Brasileiros batem três recordes 
sul-americanos no Mundial 

O Brasil bateu três recordes 
sul-americanos nesta sexta-
-feira 24, no penúltimo dia 

de disputas da natação no Mun-
dial de Esportes Aquáticos, em 
Budapeste, na Hungria. O reveza-
mento 4x100m livre misto, com 
Gabriel Santos, Vinicius Assunção, 
Giovanna Diamante e Stephanie 
Balduccini, ficou em sexto lugar 
com 03:24.78. Já Guilherme Costa, 
o Cachorrão, e Jhennifer Concei-
ção se classificaram para a final dos 
1.500m livre e dos 50m peito, com 

14:53.03 e 30.28, respectivamente. 
A equipe brasileira fez uma 

ótima final do revezamento 
4x100m livre misto, terminan-
do em sexto lugar. Todos os qua-
tro integrantes fizeram boas par-
ciais para que o recorde fosse 
batido. Gabriel abriu com 48.73 
e Vinicius marcou 48.03. Giovan-
na Diamante nadou para 53.98, 
enquanto Stephanie Balducci-
ni fechou com 54.04. A marca 
de 03:24.78 é quase um segundo 
melhor que o antigo recorde, que 

estava de pé desde 2015.
Em Budapeste, a disputa pe-

las medalhas foi emocionante até 
o fim. A Austrália quebrou a he-
gemonia dos Estados Unidos e 
levou o ouro, batendo o recorde 
mundial com 03:19.38. O Canadá 
faturou a medalha de prata, com 
03:20.61, enquanto os EUA tive-
ram que se contentar com um 
bronze, marcando 03:21.09. Os 
ianques jamais haviam perdido a 
prova, que integra o programa da 
competição desde 2015.

RECORDES INDIVIDUAIS. Já 
nas disputas individuais, Gui-
lherme Costa, o Cachorrão, me-
dalhista de bronze nos 400m li-
vre, voltou a ter um desempenho 
destacável neste Mundial. Na 
parte da manhã desta sexta-feira, 
ele bateu o recorde sul-america-
no dos 1.500m livre nas elimina-
tórias, com 14:53.03, e ainda se 
classificou para a final da prova 
com o quarto melhor tempo. A 
decisão será disputada no sába-
do 25, às 13h17.

Jhennifer Conceição, por sua 
vez, bateu o recorde sul-ameri-
cano dos 50m peito na semifinal 
da prova. Ela havia anotado 30.53 
nas eliminatórias e marcou 30.28 
na semifinal, abaixando 0,12s do 
que ela mesma havia estabeleci-
do há um ano e meio. De quebra, 
a brasileira ainda se classificou 
para a final da disputa com o sex-
to melhor tempo. A decisão tam-
bém acontecerá neste sábado, úl-
timo dia de provas da natação em 
Budapeste. 

Revezamento 4x100m livre misto, Jhennifer Conceição e Guilherme Costa batem recordes sul-americanos

DIVULGAÇÃO/CBDA

Não a discriminação

Navratilova critica COI sobre 
políticas de transgêneros
A lenda do tênis Martina Na-

vratilova criticou o Comi-
tê Olímpico Internacional 

(COI) por ‘passar a responsabi-
lidade’ às federações esportivas 
sobre as políticas de transgêneros 
e o esporte feminino. Navratilova, 
ativista dos direitos dos homos-
sexuais, diz que o COI “rejeitou 
completamente” sua responsa-
bilidade em uma questão que di-
vidiu o esporte, enquanto as Fe-
derações Internacionais revisam 
suas regras de elegibilidade para 
o esporte transgênero. Com in-
formações do YahooEsportes!

O COI aprovou uma estrutu-
ra para atletas transgêneros e di-
ferenças no desenvolvimento se-
xual (DSD) em novembro, que re-

comenda mais flexibilidade para 
Federações Internacionais e in-
clusão, bem como não discrimi-
nação com base no sexo ou ou-
tros motivos.

No entanto, a FINA restrin-
giu recentemente a participação 
de transgêneros em eventos fe-
mininos, já que os atletas devem 
ter completado a transição aos 
12 anos para serem elegíveis para 
competir em corridas femininas.

Nesse sentido, Navratilova 
assegurou em entrevista ao jor-
nal ‘The Australian’ que “o COI 
liberou completamente sua res-
ponsabilidade. Que ‘Oh, vamos 
deixar nas mãos das federações 
individuais’. Como essas federa-
ções individuais dentro de seu 

país podem fazer regras dife-
rentes? Eles têm que fazer a pes-
quisa e a implementação... e is-
so custa dinheiro, é impossível”, 
afirmou a vencedora de 59 vezes 
Grand Slams que se aposentou 
em 2006.

O assunto veio à tona nes-
ta semana após algumas fede-
rações se posicionarem sobre o 
tema. Embora a Federação In-
ternacional de Natação (Fina) 
tenha envolvido cientistas na 
força-tarefa que elaborou suas 
regras, os defensores da inclu-
são de transgêneros argumen-
tam que ainda não foram feitos 
estudos suficientes sobre o im-
pacto da transição no desempe-
nho físico. Martina Navratilova disparou contra o Comitê Olímpico Internacional
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Stephanie Balduccini integrou o revezamento 4x100m livre misto
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Tudo indica que teremos 
um grande público ho-
je no Frasqueirão. E não 

se pode esperar nada diferen-
te. O ABC é o terceiro coloca-
do na série C e pode assumir 
a liderança, caso vença seu jo-
go e Mirassol e Paysandu não 
vençam os seus. Vamos lá fras-
queira. O ABC precisa de vocês.

Grande público

PEDRO NETOEsporte

TEM DOIS E NÃO TEM NENHUM. O América tem dois laterais direi-
tos no seu elenco, Everton e Rodrigo. Quer dizer, tem dois e não tem 
nenhum. Agora, quem melhor joga por  aquele setor não tem atuado 
na posição por opção do técnico. Estou me referindo a Alef. No Cam-
peonato Estadual Alef foi lateral direito por todo o segundo turno. 
Contudo, João Brigatti disse que não gosta de “improvisar”. No futebol 
você escuta cada uma.

TEM QUE PENSAR NA VITÓRIA. Independentemente dos resultados 
de Mirassol e Paysandu no final de semana, e antes de pensar em assu-
mir a liderança da série C, a equipe do ABC tem que pensar hoje é em 
vencer o Confiança. O que vier depois disso é lucro. Em vencendo, na 
pior das hipóteses, permanece na terceira posição.

“EMPRESÁRIO ESPERTO”.  
Ainda sobre o influencer Iran Fer-
reira, conhecido como Luva de 
Pedreiro, algumas pessoas próxi-
mas a ele descobriram que o seu 
“empresário” Allan Jesus, nego-
cia a compra de um apartamento 
em um bairro nobre no RJ por R$ 
8 milhões de reais. Adivinha da 
conta de quem saiu o dinheiro...

SEM MEDO DE SER FELIZ. O 
ex-lateral Richarlyson, ex-São 
Paulo, deu a cara para bater. Pe-
la primeira vez o ex-jogador assu-
miu sua bissexualidade. Foi nu-
ma entrevista para jornalistas no 
1° episódio para o Podcast “Nos 
Armários dos Vestiários”. Richar-
lyson disse que sabe que daqui 
para frente às cobranças serão 
ainda maiores, porém que o que 
ele quer mesmo é ser Feliz.

GIGANTE. Às torcidas orga-
nizadas do Vasco da Gama tive-
ram um gesto de grandeza ao as-
sinarem um protocolo contra a 
homofobia no futebol no dia de 
ontem. É apenas um ato simbó-
lico, agora não deixa de merecer 
aplausos.

JOGA EM “CASA”. Na partida 
de amanhã quando enfrentará o 
Retrô, no Arena Pernambuco, a 
equipe do América jogará se sen-
tindo em “casa”. Sim, porque o es-
tádio Arena Pernambuco lembra 
muito o Arena das Dunas, local 
onde o América faz seus jogos. 
Que a equipe rubra de fato se sin-
ta em “casa”.

AINDA É DÚVIDA. O volante 
Walfrido ainda é dúvida para a 
partida de hoje. Caso não possa 
atuar com certeza fará falta. Joga-
dor v m numa crescente dentro 
da equipe alvinegra.

VANÁ. Muito legal a home-
nagem que o ex-goleiro do ABC 
Vaná, prestou ao clube nas suas 
redes sociais. Apesar de ter pas-
sado pouco tempo no alvinegro 
no ano de 2016 o goleiro marcou 
pelas suas atuações e deixou sau-
dades. Sucesso Vaná.

NÃO EXISTE EQUIPE IMBA-
TÍVEL. Que o Palmeiras tem um 
dos melhores elencos, uma das 
melhores equipes, e que joga 
hoje o melhor futebol no Bra-
sil, isso é fato. Agora, a derrota 
no meio de semana para o São 
Paulo por 1x0 pela Copa do Bra-
sil, prova que não existe equi-
pe imbatível. Futebol são onze 
contra onze.

ESTRÉIA NO DIA 04.07.22. 
O Programa Nordeste News, na 
TV Metropolitano, tem estréia 
confirmada para o próximo dia 
04.07.22. Programa irá ao ar de 
segunda a sexta das 18h00 às 
18h45 com matérias de todo o 
Nordeste.

PERDEU AMISTOSO. A sele-
ção brasileira feminina perdeu 
ontem para a Dinamarca por 1x0 
com um gol já nos acréscimos. 
Seleção brasileira segue realizan-
do amistosos.

REPRODUÇÃO

Em casa, o ABC busca a 
liderança da Série C
Equipe tem boa sequência sem derrotas e longo período sem sofrer gols

ABC e Confiança se en-
frentam pela 12ª roda-
da da Série C do Cam-

peonato Brasileiro de Futebol. 
A partida será disputada neste 
sábado 25, às 17 horas, no está-
dio Frasqueirão, em Natal-RN. 
Trata-se de um confronto en-
tre extremos na tabela de clas-
sificação nesta rodada. O ABC 
é o 3° colocado e sonha com a 
liderança. A equipe chega a es-
ta partida estando invicto há 5 
partidas. O Confiança segue na 
zona de rebaixamento. A equi-
pe apostará no novo treinador 
para tentar a reação.

O portal Futebol Interior traz 
o histórico do alvinegro e de seu 
adversário sergipano. O empate 
diante do Ypiranga-RS na última 
rodada fez com que a liderança 
do campeonato escapasse das 
mãos do ABC-RN, que viu o Mi-
rassol vencer sua partida e reto-
mar o posto. Apesar do resulta-
do, o ABC-RN tem feito bons jo-
gos, e não sabe o que é sofrer gols 
há mais de 400 minutos, além de 
ter apenas 6 gols sofridos nas 11 
partidas que disputou. O elenco 
do Mais Querido está pratica-
mente completo, tendo apenas 
a ausência do meia-atacante, 
Allan Dias, que segue entregue 
ao departamento médico alvi-
negro, se recuperando de lesão.

Já o Confiança-SE apesar da 

queda recente para a terceira di-
visão nacional, o Confiança não 
vem de boas atuações desde o 
Campeonato Estadual, quando 
foi eliminado para o Falcon na 
semi-final do Sergipano. O baixo 
rendimento do elenco do Con-
fiança nos últimos tempos, fez 
com que a diretoria pensasse em 
um novo nome para o comando 
técnico do clube, e Vinícius Eu-
trópio fará sua estreia oficial à 
frente da equipe sergipana.

Vinícius fez diversas ativi-
dades com os jogadores duran-
te a semana, e espera um jogo 
com seu elenco sendo organiza-
do, e propositivo. A única baixa 

do treinador deve ser o volante, 
Lucas Gabriel, que está fora de-
pois de receber o terceiro cartão 
amarelo e poderá ser substituí-
do por Danilo Pires ou Baggio.

CARREATA. O ABC realiza 
neste sábado uma carreata pa-
ra marcar o início das comemo-
rações dos 107 anos do clube. A 
partir das 12h, a torcida vai se 
encontrar ao lado do Teatro Al-
berto Maranhão (TAM), na Ri-
beira, bairro onde o Alvinegro 
foi fundado. O destino será o Es-
tádio Frasqueirão, que recebe o 
jogo contra o Confiança a partir 
das 17h. 

Série D

América do RN joga contra o Retrô 
na Arena Pernambuco, no domingo

A semana do América-RN 
foi de muito trabalho téc-
nico-dinâmico, tudo visan-

do aumentar o poder de decisão, 
entrosamento e intensidade para 
o jogo deste domingo 26, às 16h, 
contra o Retrô-PE, na Arena Per-
nambuco. Com 17 pontos ganhos 
na competição, o América ocupa 
a quarta colocação do Grupo A3 
do Brasileirão Série D e uma vitó-
ria colocará o Mecão a um ponto 
da equipe pernambucana, líder 
da chave com 21 pontos.

“Teremos quatro jogos im-
portantíssimos nessa reta final 

da premira fase. Dos quatro, três 
são fora de casa e contra equipes 
que estão na briga pela classifi-
cação, Retrô-PE, Afogados-PE e 
Sousa-PB. Todos eles também 
brigam pela liderança do grupo. 
Então fazer o nosso papel se tor-
na ainda mais obrigatório para 
garantirmos a classificação pa-
ra o mata-mata e, quem sabe, 
na primeira colocação. Estamos 
todos muito próximos na tabela, 
só o Retrô-PE com quatro pon-
tos de distância que pode se tor-
nar um e vamos em busca desse 
encurtamento e da manutenção 

no G4. Não serão jogos fáceis, 
nem contra o Crato-CE na Arena 
(das Dunas) e temos a obrigação 
de fazer o dever de casa, tam-
bém. Estamos pensando jogo a 
jogo e tenho certeza que vamos 
conquistar o nosso objetivo”, 
disse o lateral Rafael Carioca.

GLOBO F.C. O time de Ceará-
-Mirim joga em casa. O Águia, 
que ocupa a vice-lanterna da 
competição, recebe neste do-
mingo 26, às 15 horas, no Barret-
tão, a equipe do Afogado, de Afo-
gados da Ingazeira-PE. 

Atletas treinaram intensamente durante prepação para jogo deste sábado

RENNÊ CARVALHO
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Brasileiros batem três recordes 
sul-americanos no Mundial 

O Brasil bateu três recordes 
sul-americanos nesta sexta-
-feira 24, no penúltimo dia 

de disputas da natação no Mun-
dial de Esportes Aquáticos, em 
Budapeste, na Hungria. O reveza-
mento 4x100m livre misto, com 
Gabriel Santos, Vinicius Assunção, 
Giovanna Diamante e Stephanie 
Balduccini, ficou em sexto lugar 
com 03:24.78. Já Guilherme Costa, 
o Cachorrão, e Jhennifer Concei-
ção se classificaram para a final dos 
1.500m livre e dos 50m peito, com 

14:53.03 e 30.28, respectivamente. 
A equipe brasileira fez uma 

ótima final do revezamento 
4x100m livre misto, terminan-
do em sexto lugar. Todos os qua-
tro integrantes fizeram boas par-
ciais para que o recorde fosse 
batido. Gabriel abriu com 48.73 
e Vinicius marcou 48.03. Giovan-
na Diamante nadou para 53.98, 
enquanto Stephanie Balducci-
ni fechou com 54.04. A marca 
de 03:24.78 é quase um segundo 
melhor que o antigo recorde, que 

estava de pé desde 2015.
Em Budapeste, a disputa pe-

las medalhas foi emocionante até 
o fim. A Austrália quebrou a he-
gemonia dos Estados Unidos e 
levou o ouro, batendo o recorde 
mundial com 03:19.38. O Canadá 
faturou a medalha de prata, com 
03:20.61, enquanto os EUA tive-
ram que se contentar com um 
bronze, marcando 03:21.09. Os 
ianques jamais haviam perdido a 
prova, que integra o programa da 
competição desde 2015.

RECORDES INDIVIDUAIS. Já 
nas disputas individuais, Gui-
lherme Costa, o Cachorrão, me-
dalhista de bronze nos 400m li-
vre, voltou a ter um desempenho 
destacável neste Mundial. Na 
parte da manhã desta sexta-feira, 
ele bateu o recorde sul-america-
no dos 1.500m livre nas elimina-
tórias, com 14:53.03, e ainda se 
classificou para a final da prova 
com o quarto melhor tempo. A 
decisão será disputada no sába-
do 25, às 13h17.

Jhennifer Conceição, por sua 
vez, bateu o recorde sul-ameri-
cano dos 50m peito na semifinal 
da prova. Ela havia anotado 30.53 
nas eliminatórias e marcou 30.28 
na semifinal, abaixando 0,12s do 
que ela mesma havia estabeleci-
do há um ano e meio. De quebra, 
a brasileira ainda se classificou 
para a final da disputa com o sex-
to melhor tempo. A decisão tam-
bém acontecerá neste sábado, úl-
timo dia de provas da natação em 
Budapeste. 

Revezamento 4x100m livre misto, Jhennifer Conceição e Guilherme Costa batem recordes sul-americanos

DIVULGAÇÃO/CBDA

Não a discriminação

Navratilova critica COI sobre 
políticas de transgêneros
A lenda do tênis Martina Na-

vratilova criticou o Comi-
tê Olímpico Internacional 

(COI) por ‘passar a responsabi-
lidade’ às federações esportivas 
sobre as políticas de transgêneros 
e o esporte feminino. Navratilova, 
ativista dos direitos dos homos-
sexuais, diz que o COI “rejeitou 
completamente” sua responsa-
bilidade em uma questão que di-
vidiu o esporte, enquanto as Fe-
derações Internacionais revisam 
suas regras de elegibilidade para 
o esporte transgênero. Com in-
formações do YahooEsportes!

O COI aprovou uma estrutu-
ra para atletas transgêneros e di-
ferenças no desenvolvimento se-
xual (DSD) em novembro, que re-

comenda mais flexibilidade para 
Federações Internacionais e in-
clusão, bem como não discrimi-
nação com base no sexo ou ou-
tros motivos.

No entanto, a FINA restrin-
giu recentemente a participação 
de transgêneros em eventos fe-
mininos, já que os atletas devem 
ter completado a transição aos 
12 anos para serem elegíveis para 
competir em corridas femininas.

Nesse sentido, Navratilova 
assegurou em entrevista ao jor-
nal ‘The Australian’ que “o COI 
liberou completamente sua res-
ponsabilidade. Que ‘Oh, vamos 
deixar nas mãos das federações 
individuais’. Como essas federa-
ções individuais dentro de seu 

país podem fazer regras dife-
rentes? Eles têm que fazer a pes-
quisa e a implementação... e is-
so custa dinheiro, é impossível”, 
afirmou a vencedora de 59 vezes 
Grand Slams que se aposentou 
em 2006.

O assunto veio à tona nes-
ta semana após algumas fede-
rações se posicionarem sobre o 
tema. Embora a Federação In-
ternacional de Natação (Fina) 
tenha envolvido cientistas na 
força-tarefa que elaborou suas 
regras, os defensores da inclu-
são de transgêneros argumen-
tam que ainda não foram feitos 
estudos suficientes sobre o im-
pacto da transição no desempe-
nho físico. Martina Navratilova disparou contra o Comitê Olímpico Internacional
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Stephanie Balduccini integrou o revezamento 4x100m livre misto
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