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Gasolina deve � car R$ 1,00 mais 
barata no RN com queda de ICMS

Gestão Fátima deixou de pagar 
R$ 460 milhões em empréstimos

Estado anunciou que vai derrubar para 18% alíquota de imposto sobre combustíveis

Imposto reduzido

Dívidas

O litro da gasolina comum 
deve ficar R$ 1 mais bara-
to no Rio Grande do Norte 

por causa da redução da cobran-
ça do ICMS sobre os combustí-
veis anunciada nesta sexta-feira 

1º pelo governo do Estado.
Com isso, o valor médio que 

hoje está em R$ 7,89 deve cair para 
R$ 6,89. Na Grande Natal, é espe-
rado que o litro da gasolina passe 
a ser vendido por R$ 6,39. O cálcu-

lo é do secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier.

Com a entrada em vigor da 
Lei Complementar 194/2022 e 
por força de uma decisão do mi-
nistro André Mendonça, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), a 
alíquota de ICMS será reduzida a 
18% e o preço médio para cálcu-
lo cairá para R$ 4,96 (média dos 
preços da gasolina nos últimos 60 
meses).

Gestão estadual deixou de 
pagar, entre 2019 e maio deste 
ano, R$ 460,17 milhões em par-
celas de empréstimos. Neste pe-

ríodo, a conta foi bancada pelo 
Governo Federal, que foi fiador 
nos contratos. Governo do Esta-
do já fez acordo para pagamento.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Investimento

Ministro libera 
recursos para obras 
na Grande Natal
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Ney Lopes

Partidos que criaram federações apoiam 
candidatos diferentes 

Marcos Valério denunciou suposta liga-
ção entre PT e facção criminosa

CPI neste momento
em nada contribuirá

Daniel Ferreira autorizou 
pavimentação de via e anun-
ciou duplicação de estrada 
da Coophab.
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Entrevista

Senador fala sobre possível 
candidatura a governador e fa-
la sobre tamanho do desafio 
de administrar o Estado, caso 
vença a eleição.

“Tenho a melhor 
proposta: não 
roubar”, diz 
Styvenson

Trânsito

Passada a fase crítica das 
chuvas, foi assinada pelo pre-
feito Álvaro Dias (PSDB) or-
dem de serviço para conserto 
de trechos em 27 bairros da 
capital potiguar. Investimento 
é de R$ 6,4 milhões.

Prefeito autoriza 
recuperação de 
vias em Natal

__PÁG.12

Saúde

É o primeiro registro no Es-
tado. Paciente tem 40 anos, está 
estável e tem histórico de via-
gem a Espanha e contato com 
paciente contaminado. RN tem 
hospitais de referência.

RN confirma
caso de varíola 
dos macacos

__PÁG. 12

Entrevista

Priscilla Vilela já está no Rio 
de Janeiro se preparando para 
atuar em novela de Gloria Pe-
rez que substituirá Pantanal.

Atriz potiguar 
estará em nova 
novela da Globo

__PÁG.16 e 17

__PÁG.4 e 5

Casos de estupro de vulnerável crescem 6,8% em um ano no RN
Violências sexuais contra meninas saíram de 316 em 2020 para 340 em 2021 no RN, segundo Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Busca 
para denunciar esse tipo de violência aumentou no País. Especialista fala das dificuldades para quebrar ciclo de violência

Agora RN traz relato de jovem que foi abusada sexualmente dentro de casa. Ela fala dos traumas e sequelas e conta que se arrepende de não ter denunciado

__PÁG. 11
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Não só no Rio Grande do Norte, mas em outros 
estados, partidos que resolveram criar federa-
ções — o que os obriga a atuar como uma úni-

ca agremiação partidária — vêm anunciando apoios a 
candidatos rivais a Governo, Senado e na chapa pro-
porcional. Por conta de interesses locais divergentes, 
o cenário nas disputas vem resultando em uniões de 
fachada entre as legendas que formalizaram os acor-
dos políticos. Federações partidárias passarão a valer a 
partir das eleições 2022, e três uniões foram oficializa-
das pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): PT, PCdoB e 
PV; PSOL e Rede; e PSDB e Cidadania.

No cenário potiguar, o presidente do PV, Milklei 
Leite, que é pré-candidato a deputado federal, apoia 
o empresário “Ivanilson do Ouro” do União Brasil, 
para deputado estadual. O PV na Assembleia Legis-
lativa tem hoje quatro deputados: George Soares, 
Vivaldo Costa, Hermano Morais e Eudiane Macedo. 
Mas, até o ex-vereador Maurício Gurgel, articulador 
do PV no Estado, também contribuiu com Ivanil-
son. Para o Senado, o PV oficializou o apoio a Car-
los Eduardo Alves (PDT). Só que nenhum deputado 
estadual vai acompanhar. George, Hermano e Eu-
diane preferem Rafael Motta (PSB). Já Vivaldo Costa 
colocou bases importantes no Seridó na campanha 
de Rogério Marinho (PL). Mas, o PV está unido para 
o Governo com Fátima Bezerra. 

No PSDB e Cidadania, há uma divisão para o 
Senado. 98% dos tucanos preferem apoiar Rogério 
Marinho (PL). Somente o deputado Raimundo Fer-

nandes (PSDB) deixou claro que vai de Carlos Edu-
ardo (PDT). Em 2018, Raimundo abandonou no 2° 
turno o ex-prefeito de Natal e declarou apoio a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT). No Cidadania, o ex-
-deputado Wober Júnior prefere a federação libe-
rada para Governo e Senado. Ele foi colega de Car-
los Eduardo na Assembleia Legislativa até o ano de 
2000. Wober articula apoios para Carlos chegar ao 
Senado. Mas, o poder de decisão do PSDB/Cidada-
nia está nas mãos do presidente tucano, Ezequiel 
Ferreira de Souza, que controla com mais de 70% a 
comissão que vai decidir em julho. 

No RN, partidos que resolveram criar federações 
vêm anunciando apoios a candidatos diferentes

CORTE POTIGUAR. O Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou que o Tribunal de 
Justiça inicie o procedimento de 
preenchimento da vaga de de-
sembargador aberta há sete me-
ses, com a aposentadoria da de-
sembargadora Judite Nunes, que 
pertence ao Quinto Constitucio-
nal, destinada a um membro do 
Ministério Público. A decisão do 
conselheiro Marcello Terto e Silva 
dá o prazo de 24 horas para que 
o TJ/RN proceda com a comuni-
cação ao Ministério Público pa-
ra formação da lista sêxtupla de 
candidatos à vaga.

MDB. Com os bacuraus libe-
rados pela cúpula nacional para 
fazer campanha para Lula (PT), a 
candidata Simone Tebet do MDB 
terá que se salvar no Rio Grande 
do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, 
Piauí e Bahia. Todos os líderes do 
MDB estão aliados oficialmen-
te ao PT nesses Estados. O por-
tal Uol destacou que outra par-
ceria veio por meio do deputado 
federal Walter Alves, que deve ser 
o vice de Fátima Bezerra (PT) na 
reeleição. Aqui também todos os 
bacuraus estão oficializados no 
apoio a Lula. 

LULA PRESIDENTE. O PT irá 
realizar no próximo dia 21 de Ju-
lho, a convenção nacional do 
partido, na qual a candidatura 
do ex-presidente Lula da Silva ao 
Palácio do Planalto será oficiali-
zada. Mas, a campanha eleitoral 
tem início oficialmente somen-
te no dia 16 de agosto, a partir de 
quando são permitidos comícios 
e propaganda eleitoral.

PSB X PT. Apesar de o TSE ter 
confirmado que partidos que 
compõem a mesma coligação 
podem lançar mais de um can-
didato ao Senado, essa opção 
não é aceita no Rio de Janeiro. O 
PT aposta na pré-candidatura do 
presidente da Assembleia Legis-
lativa, André Ceciliano. Já o PSB 
mantem a pré-candidatura do 
deputado federal Alessandro Mo-
lon (PSB) ao Senado carioca, na 
chapa do socialista Marcelo Frei-
xo, pré-candidato ao governo. Lá 
o PT ameaça romper a aliança 
com o PSB para 2022. 

DATAFOLHA. Não é só no Nor-
deste que Bolsonaro é o padri-
nho que mais atrapalha em pa-
lanques estaduais. Em São Paulo, 
segundo a pesquisa, 64% não vo-

tam em candidato apoiado pelo 
presidente. Enquanto 17% talvez 
pudessem fazê-lo. Outros 17% 
com certeza seguiriam a indica-
ção e 2% não souberam opinar. 
Lula, contudo, não é essas coisas 
todas. Não votariam num indica-
do do petista 51% dos entrevista-
dos, enquanto 23% talvez o fizes-
sem. Já 24% dizem apoiar com 
certeza um nome de Lula.

PALÁCIO DOS BANDEIRAN-
TES. O Datafolha divulgou nova 
pesquisa para o Governo de São 
Paulo. E os números afunilou a 
corrida entre o ex-prefeito Fer-
nando Haddad (PT), que a lidera 
com 34%, e dois pré-candidatos 
mais à direita no espectro políti-
co: o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) e o ex-ministro bolsona-
rista, Tarcísio de Freitas (Republi-
canos), ambos com 13%. Brancos 
e nulos somam 20% e os indeci-
sos, 9%, um contingente saboro-
so para os postulantes ao Palácio 
dos Bandeirantes. Foram ouvi-
dos 1.806 eleitores de terça (28) a 
quinta-feira (30). Com uma mar-
gem de erro de 2 pontos, a pes-
quisa, contratada pela Folha, está 
registrada no TSE sob o número 
SP-02523/2022.

Artigo
Generosidade e cooperação

O ser humano é genero-
so por natureza. Está na 
nossa essência. Com-

partilhar, dividir, prestar apoio 
ao próximo, são valores que se 
expressam desde o nascimen-
to. É o que mostra um estudo 
feito pela Universidade de Wa-
shington, nos Estado Unidos, 
publicado na revista acadêmica 
“Scientific Reports”.

O estudo envolveu 96 bebês 
de um ano a sete meses. O ob-
jetivo era verificar a predispo-
sição deles para compartilhar 
suas frutas favoritas com adul-
tos estranhos. Para tanto, foram 
feitos dois grupos, um em que 
o adulto se mostrava indiferen-
te ao alimento, e outro em que 
se mostrava interessado. Na di-
nâmica, o sujeito deixa a fruta 
cair em uma bandeja na frente 
da criança.

No primeiro grupo, ape-
nas 4% dos bebês devolve-
ram o alimento. No segundo, 
quando o adulto demonstrava 
à criança o interesse em ter a 
fruta de volta, mais de 50% dos 
bebês pegaram a comida e en-
tregaram para o adulto. Já na 
segunda fase do experimento 
o objetivo era observar se o al-
truísmo das crianças se man-
tinha mesmo quando elas es-
tavam com fome. Nesse caso, 
37% dos bebês devolveram 
a fruta para o adulto quando 
demonstrado interesse.

O resultado da pesquisa 
mostrou que até os dois anos 
de vida, os bebês comparti-

lham de comportamentos al-
truístas. E que, dependendo 
das relações sociais desenvolvi-
das ao longo da vida, esses be-
bês podem aumentar ou dimi-
nuir seu potencial de altruísmo, 
empatia, generosidade.

Ou seja, é da essência hu-
mana se colocar no lugar do 
outro e ser solidário com o se-
melhante. Nesse sentido, se 
quando bebê agíamos assim, 
podemos muito bem continu-
ar com essa postura quando 
adultos, não nos perdendo em 
individualismos, pensamentos 
mesquinhos, falta de solidarie-
dade e de cooperação com o 
semelhante. Se incentivados, 
os adultos podem sim desen-
volver uma sociabilidade mais 
empática, fazendo do mundo 
um lugar mais acolhedor.

Esta é uma perspectiva 
que está no cerne do Coope-
rativismo. Nós acreditamos 
que o progresso da socieda-
de passa pelo senso de co-
munidade, de união, inclu-
são, equidade, pelo exercício 
da democracia e pela visão de 
uma solidariedade mais es-
truturada quando adultos.

Por isso, todo primeiro sá-
bado do mês de julho come-
moramos o Dia C, o Dia Inter-
nacional do Cooperativismo. 
Esta é uma data para celebrar 
entre todas as pessoas ligadas 
às atividades cooperativistas 
e incentivar nossos valores 
de solidariedade, cooperação 
e justiça social, por meio de 
uma série de ações. E Natal, 
como nas principais cidades 
do Brasil, contam com essa 
programação.
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PT e PCC

O ex-publicitário Marcos Va-
lério, pivô do mensalão, 
contou à Polícia Federal em 

sua delação detalhes da relação do 
PT com o PCC. As declarações fo-
ram reveladas pela revista Veja on-
tem à noite.

Segundo Valério, que recebeu 
a maior condenação (40 anos de 
cadeia) entre os investigados, con-
tou que Ronan Maria Pinto, em-
presário do ramo de transportes, 
teria chantageado pelo ex-presi-
dente Lula para não revelar deta-
lhes de como funcionava o esque-
ma de arrecadação ilegal de recur-
sos para financiar petistas.

A propósito, a Lava Jato des-
cobriu que metade dos R$ 12 mi-
lhões de um empréstimo ilegal so-
licitado por José Carlos Bumlai ao 
banco Schahin, a pedido do PT, foi 
usado para pagar Ronan.

Há poucas semana, a Polícia 

Civil deflagrou operação contra 
esquema de lavagem de dinheiro 
para o PCC. Um dos alvos foi o ve-
reador Senival Moura, líder do PT 
na Câmara de Vereadores de São 
Paulo e dono de frota de ônibus.

Em outra frente recente, o De-
partamento de Investigações de 
Narcóticos (Denarc) de São Paulo 
acusa João Muniz Leite, contador 
da família de Lula, de lavar dinhei-
ro para o mesmo grupo.

REPRODUÇÃO

DATA. A federação composta 
por PT, PV e PCdoB anunciou nes-
ta sexta-feira (1º) a data da conven-
ção que marcará o lançamento da 
candidatura da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) à reeleição. A con-
venção será no dia 23 de julho, um 
sábado, a partir das 9h. O local ain-
da não foi confirmado. Para as elei-
ções deste ano, as convenções po-
derão ser realizadas de 20 de julho 
a 5 de agosto.

REDUÇÃO AMPLA. A redução na 
cobrança de ICMS anunciada nes-
ta sexta-feira (1º) pelo governo do 
Rio Grande do Norte não vai redu-
zir apenas os preços dos combustí-
veis (gasolina, diesel e etanol). A de-
cisão anunciada pelo secretário de 
Tributação, Carlos Eduardo Xavier, 
também se aplicará à conta de luz e 
ao gás de cozinha.

FRENTE JURÍDICA. Apesar de go-
verno do Estado anunciar a redu-
ção do ICMS, vai insistir com uma 

ação no STF para que a lei comple-
mentar seja declara inconstitucio-
nal, por se tratar de invasão de ma-
neira de competência dos estados 
(tributação).

INVESTIGAÇÃO. Três policiais mi-
litares de Natal, sendo um sargento 
e dois soldados, estão sendo investi-
gados em um inquérito policial por 
possível excesso em uma persegui-
ção a um carro tomado de assalto 
que deixou duas pessoas mortas em 
agosto do ano passado: um moto-
rista de aplicativo e um assaltante. O 
caso é tratado como “provável crime 
doloso contra a vida”.

INCÊNDIO. Durante a persegui-
ção, o carro tomado de assalto e a 
viatura que vinha em acompanha-
mento despencaram de uma altu-
ra de 10 metros e acabaram caindo 
na Avenida Omar O’Grady, prolon-
gamento da Avenida Prudente de 
Morais. O caso ocorreu em 18 de 
agosto de 2021.

OI, SUMIDO. O ex-ministro Ge-
ddel Vieira Lima (MDB) voltou à 
cena política da Bahia nesta sex-
ta-feira (1º) e discursou publi-
camente pela primeira vez des-
de que foi preso em setembro de 
2017, após a Polícia Federal des-
cobrir um bunker com R$ 51 mi-
lhões em Salvador. Ele exaltou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), de quem disse ter orgu-
lho de ter sido ministro, fustigou o 
pré-candidato a governador ACM 
Neto (União Brasil) e disse que 
ninguém irá o constranger.

REELEIÇÃO. O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afir-
mou nesta sexta-feira 1° que, caso 
eleito, não irá tentar a reeleição ao 
término do mandato. Segundo ele, 
ao lado do vice, Geraldo Alckmin 
(PSDB), a prioridade do governo 
será “recuperar” o País. “O que eu 
quero é deixar o País preparado, 
quero lutar contra fome”, disse o 
petista à rádio Metrópole (BA).

Gestão se comprometeu a pagar ao governo federal R$ 450 milhões (98% da dívida) pelos próximos 360 meses (30 anos)

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fátima deixou de pagar R$ 460 mi 
em empréstimos entre 2019 e 2022
Governo do Estado informou que, em abril, retomou o pagamento da dívida junto ao governo federal, dividida em 30 anos

Veja quanto o RN deixou de 
pagar entre 2019 e maio de 2022

2019: R$ 139,41 milhões
2020: R$ 148,28 milhões
2021: R$ 156,98 milhões
2022 (até maio): R$ 15,5 milhões

A gestão da governadora 
Fátima Bezerra (PT) dei-
xou de pagar, entre 2019 e 

maio deste ano cerca de R$ 460 
milhões referentes a parcelas de 
empréstimos. Durante todo es-
te período, a conta foi bancada 
pelo governo federal, fiador nos 
contratos e que tem o direito de 
descontar os valores cobertos 
por meio de bloqueio de ver-
bas futuras ou do débito em re-
passes. Entretanto, neste caso, o 
governo estadual está protegido 
por decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que em julho 
de 2019, impediu a União de 
executar as chamadas “contra-
garantias”, conforme informa-
ções do Portal da 98 FM.

De acordo com o governo do 
Estado, em abril, ele retomou o 
pagamento dos empréstimos e 
da dívida junto ao governo fe-
deral. Só em junho deste ano, 
segundo a gestão, foram pagos 
R$ 65 milhões em parcelas de 
financiamentos – dos quais R$ 
40 milhões foram referentes ao 
acordo de empréstimo com o 
Banco Mundial (Programa Go-
verno Cidadão).

“Havia uma liminar expe-
dida pela Justiça que impedia 
a União de executar as con-
tragarantias de empréstimos e 
dívidas, mas o Governo do Es-
tado renunciou a essa liminar, 
ressalte-se, e retomou o paga-
mento dos empréstimos e re-

negociamos o pagamento da 
dívida com a União”.

A gestão estadual informou 
ainda que, com a retomada dos 
pagamentos regulares, houve 
uma negociação para o acerto 
de contas dos últimos três anos. 
O governo do Estado se com-
prometeu a pagar ao Governo 
Federal R$ 450 milhões (98% da 
dívida) pelos próximos 360 me-
ses, ou seja, 30 anos.

Em seu site oficial, o Tesou-

ro Nacional descreve o atual 
cenário em que é obrigado a 
honrar dívidas dos estados e 
municípios. Em 2021, a União 
teve de arcar R$ 8,96 bilhões em 
dívidas de governos estaduais 
e prefeituras. “Esse crescimen-
to das honras de garantia sem 
a correspondente recuperação 
das contragarantias tem como 
efeito final o aumento das des-
pesas financeiras do governo 
federal”, afirmou.

“Assim, os ‘calotes’ de alguns 
entes são transferidos para todo 
o País, seja pela necessidade de 
aumentar impostos, pagos por 
todos; seja pela redução da ca-
pacidade de investimentos, a 
exemplo de cortes em setores 
como saúde, educação, segu-
rança pública e infraestrutura. 
Na prática, a conta acaba sendo 
dividida e paga por cada cida-
dão brasileiro”, informou.
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selho Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou que o Tribunal de 
Justiça inicie o procedimento de 
preenchimento da vaga de de-
sembargador aberta há sete me-
ses, com a aposentadoria da de-
sembargadora Judite Nunes, que 
pertence ao Quinto Constitucio-
nal, destinada a um membro do 
Ministério Público. A decisão do 
conselheiro Marcello Terto e Silva 
dá o prazo de 24 horas para que 
o TJ/RN proceda com a comuni-
cação ao Ministério Público pa-
ra formação da lista sêxtupla de 
candidatos à vaga.

MDB. Com os bacuraus libe-
rados pela cúpula nacional para 
fazer campanha para Lula (PT), a 
candidata Simone Tebet do MDB 
terá que se salvar no Rio Grande 
do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, 
Piauí e Bahia. Todos os líderes do 
MDB estão aliados oficialmen-
te ao PT nesses Estados. O por-
tal Uol destacou que outra par-
ceria veio por meio do deputado 
federal Walter Alves, que deve ser 
o vice de Fátima Bezerra (PT) na 
reeleição. Aqui também todos os 
bacuraus estão oficializados no 
apoio a Lula. 

LULA PRESIDENTE. O PT irá 
realizar no próximo dia 21 de Ju-
lho, a convenção nacional do 
partido, na qual a candidatura 
do ex-presidente Lula da Silva ao 
Palácio do Planalto será oficiali-
zada. Mas, a campanha eleitoral 
tem início oficialmente somen-
te no dia 16 de agosto, a partir de 
quando são permitidos comícios 
e propaganda eleitoral.

PSB X PT. Apesar de o TSE ter 
confirmado que partidos que 
compõem a mesma coligação 
podem lançar mais de um can-
didato ao Senado, essa opção 
não é aceita no Rio de Janeiro. O 
PT aposta na pré-candidatura do 
presidente da Assembleia Legis-
lativa, André Ceciliano. Já o PSB 
mantem a pré-candidatura do 
deputado federal Alessandro Mo-
lon (PSB) ao Senado carioca, na 
chapa do socialista Marcelo Frei-
xo, pré-candidato ao governo. Lá 
o PT ameaça romper a aliança 
com o PSB para 2022. 

DATAFOLHA. Não é só no Nor-
deste que Bolsonaro é o padri-
nho que mais atrapalha em pa-
lanques estaduais. Em São Paulo, 
segundo a pesquisa, 64% não vo-

tam em candidato apoiado pelo 
presidente. Enquanto 17% talvez 
pudessem fazê-lo. Outros 17% 
com certeza seguiriam a indica-
ção e 2% não souberam opinar. 
Lula, contudo, não é essas coisas 
todas. Não votariam num indica-
do do petista 51% dos entrevista-
dos, enquanto 23% talvez o fizes-
sem. Já 24% dizem apoiar com 
certeza um nome de Lula.

PALÁCIO DOS BANDEIRAN-
TES. O Datafolha divulgou nova 
pesquisa para o Governo de São 
Paulo. E os números afunilou a 
corrida entre o ex-prefeito Fer-
nando Haddad (PT), que a lidera 
com 34%, e dois pré-candidatos 
mais à direita no espectro políti-
co: o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) e o ex-ministro bolsona-
rista, Tarcísio de Freitas (Republi-
canos), ambos com 13%. Brancos 
e nulos somam 20% e os indeci-
sos, 9%, um contingente saboro-
so para os postulantes ao Palácio 
dos Bandeirantes. Foram ouvi-
dos 1.806 eleitores de terça (28) a 
quinta-feira (30). Com uma mar-
gem de erro de 2 pontos, a pes-
quisa, contratada pela Folha, está 
registrada no TSE sob o número 
SP-02523/2022.

Artigo
Generosidade e cooperação

O ser humano é genero-
so por natureza. Está na 
nossa essência. Com-

partilhar, dividir, prestar apoio 
ao próximo, são valores que se 
expressam desde o nascimen-
to. É o que mostra um estudo 
feito pela Universidade de Wa-
shington, nos Estado Unidos, 
publicado na revista acadêmica 
“Scientific Reports”.

O estudo envolveu 96 bebês 
de um ano a sete meses. O ob-
jetivo era verificar a predispo-
sição deles para compartilhar 
suas frutas favoritas com adul-
tos estranhos. Para tanto, foram 
feitos dois grupos, um em que 
o adulto se mostrava indiferen-
te ao alimento, e outro em que 
se mostrava interessado. Na di-
nâmica, o sujeito deixa a fruta 
cair em uma bandeja na frente 
da criança.

No primeiro grupo, ape-
nas 4% dos bebês devolve-
ram o alimento. No segundo, 
quando o adulto demonstrava 
à criança o interesse em ter a 
fruta de volta, mais de 50% dos 
bebês pegaram a comida e en-
tregaram para o adulto. Já na 
segunda fase do experimento 
o objetivo era observar se o al-
truísmo das crianças se man-
tinha mesmo quando elas es-
tavam com fome. Nesse caso, 
37% dos bebês devolveram 
a fruta para o adulto quando 
demonstrado interesse.

O resultado da pesquisa 
mostrou que até os dois anos 
de vida, os bebês comparti-

lham de comportamentos al-
truístas. E que, dependendo 
das relações sociais desenvolvi-
das ao longo da vida, esses be-
bês podem aumentar ou dimi-
nuir seu potencial de altruísmo, 
empatia, generosidade.

Ou seja, é da essência hu-
mana se colocar no lugar do 
outro e ser solidário com o se-
melhante. Nesse sentido, se 
quando bebê agíamos assim, 
podemos muito bem continu-
ar com essa postura quando 
adultos, não nos perdendo em 
individualismos, pensamentos 
mesquinhos, falta de solidarie-
dade e de cooperação com o 
semelhante. Se incentivados, 
os adultos podem sim desen-
volver uma sociabilidade mais 
empática, fazendo do mundo 
um lugar mais acolhedor.

Esta é uma perspectiva 
que está no cerne do Coope-
rativismo. Nós acreditamos 
que o progresso da socieda-
de passa pelo senso de co-
munidade, de união, inclu-
são, equidade, pelo exercício 
da democracia e pela visão de 
uma solidariedade mais es-
truturada quando adultos.

Por isso, todo primeiro sá-
bado do mês de julho come-
moramos o Dia C, o Dia Inter-
nacional do Cooperativismo. 
Esta é uma data para celebrar 
entre todas as pessoas ligadas 
às atividades cooperativistas 
e incentivar nossos valores 
de solidariedade, cooperação 
e justiça social, por meio de 
uma série de ações. E Natal, 
como nas principais cidades 
do Brasil, contam com essa 
programação.
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Direto da Redação
PT e PCC

O ex-publicitário Marcos Va-
lério, pivô do mensalão, 
contou à Polícia Federal em 

sua delação detalhes da relação do 
PT com o PCC. As declarações fo-
ram reveladas pela revista Veja on-
tem à noite.

Segundo Valério, que recebeu 
a maior condenação (40 anos de 
cadeia) entre os investigados, con-
tou que Ronan Maria Pinto, em-
presário do ramo de transportes, 
teria chantageado pelo ex-presi-
dente Lula para não revelar deta-
lhes de como funcionava o esque-
ma de arrecadação ilegal de recur-
sos para financiar petistas.

A propósito, a Lava Jato des-
cobriu que metade dos R$ 12 mi-
lhões de um empréstimo ilegal so-
licitado por José Carlos Bumlai ao 
banco Schahin, a pedido do PT, foi 
usado para pagar Ronan.

Há poucas semana, a Polícia 

Civil deflagrou operação contra 
esquema de lavagem de dinheiro 
para o PCC. Um dos alvos foi o ve-
reador Senival Moura, líder do PT 
na Câmara de Vereadores de São 
Paulo e dono de frota de ônibus.

Em outra frente recente, o De-
partamento de Investigações de 
Narcóticos (Denarc) de São Paulo 
acusa João Muniz Leite, contador 
da família de Lula, de lavar dinhei-
ro para o mesmo grupo.

REPRODUÇÃO

DATA. A federação composta 
por PT, PV e PCdoB anunciou nes-
ta sexta-feira (1º) a data da conven-
ção que marcará o lançamento da 
candidatura da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) à reeleição. A con-
venção será no dia 23 de julho, um 
sábado, a partir das 9h. O local ain-
da não foi confirmado. Para as elei-
ções deste ano, as convenções po-
derão ser realizadas de 20 de julho 
a 5 de agosto.

REDUÇÃO AMPLA. A redução na 
cobrança de ICMS anunciada nes-
ta sexta-feira (1º) pelo governo do 
Rio Grande do Norte não vai redu-
zir apenas os preços dos combustí-
veis (gasolina, diesel e etanol). A de-
cisão anunciada pelo secretário de 
Tributação, Carlos Eduardo Xavier, 
também se aplicará à conta de luz e 
ao gás de cozinha.

FRENTE JURÍDICA. Apesar de go-
verno do Estado anunciar a redu-
ção do ICMS, vai insistir com uma 

ação no STF para que a lei comple-
mentar seja declara inconstitucio-
nal, por se tratar de invasão de ma-
neira de competência dos estados 
(tributação).

INVESTIGAÇÃO. Três policiais mi-
litares de Natal, sendo um sargento 
e dois soldados, estão sendo investi-
gados em um inquérito policial por 
possível excesso em uma persegui-
ção a um carro tomado de assalto 
que deixou duas pessoas mortas em 
agosto do ano passado: um moto-
rista de aplicativo e um assaltante. O 
caso é tratado como “provável crime 
doloso contra a vida”.

INCÊNDIO. Durante a persegui-
ção, o carro tomado de assalto e a 
viatura que vinha em acompanha-
mento despencaram de uma altu-
ra de 10 metros e acabaram caindo 
na Avenida Omar O’Grady, prolon-
gamento da Avenida Prudente de 
Morais. O caso ocorreu em 18 de 
agosto de 2021.

OI, SUMIDO. O ex-ministro Ge-
ddel Vieira Lima (MDB) voltou à 
cena política da Bahia nesta sex-
ta-feira (1º) e discursou publi-
camente pela primeira vez des-
de que foi preso em setembro de 
2017, após a Polícia Federal des-
cobrir um bunker com R$ 51 mi-
lhões em Salvador. Ele exaltou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), de quem disse ter orgu-
lho de ter sido ministro, fustigou o 
pré-candidato a governador ACM 
Neto (União Brasil) e disse que 
ninguém irá o constranger.

REELEIÇÃO. O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afir-
mou nesta sexta-feira 1° que, caso 
eleito, não irá tentar a reeleição ao 
término do mandato. Segundo ele, 
ao lado do vice, Geraldo Alckmin 
(PSDB), a prioridade do governo 
será “recuperar” o País. “O que eu 
quero é deixar o País preparado, 
quero lutar contra fome”, disse o 
petista à rádio Metrópole (BA).

Gestão se comprometeu a pagar ao governo federal R$ 450 milhões (98% da dívida) pelos próximos 360 meses (30 anos)

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fátima deixou de pagar R$ 460 mi 
em empréstimos entre 2019 e 2022
Governo do Estado informou que, em abril, retomou o pagamento da dívida junto ao governo federal, dividida em 30 anos

Veja quanto o RN deixou de 
pagar entre 2019 e maio de 2022

2019: R$ 139,41 milhões
2020: R$ 148,28 milhões
2021: R$ 156,98 milhões
2022 (até maio): R$ 15,5 milhões

A gestão da governadora 
Fátima Bezerra (PT) dei-
xou de pagar, entre 2019 e 

maio deste ano cerca de R$ 460 
milhões referentes a parcelas de 
empréstimos. Durante todo es-
te período, a conta foi bancada 
pelo governo federal, fiador nos 
contratos e que tem o direito de 
descontar os valores cobertos 
por meio de bloqueio de ver-
bas futuras ou do débito em re-
passes. Entretanto, neste caso, o 
governo estadual está protegido 
por decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que em julho 
de 2019, impediu a União de 
executar as chamadas “contra-
garantias”, conforme informa-
ções do Portal da 98 FM.

De acordo com o governo do 
Estado, em abril, ele retomou o 
pagamento dos empréstimos e 
da dívida junto ao governo fe-
deral. Só em junho deste ano, 
segundo a gestão, foram pagos 
R$ 65 milhões em parcelas de 
financiamentos – dos quais R$ 
40 milhões foram referentes ao 
acordo de empréstimo com o 
Banco Mundial (Programa Go-
verno Cidadão).

“Havia uma liminar expe-
dida pela Justiça que impedia 
a União de executar as con-
tragarantias de empréstimos e 
dívidas, mas o Governo do Es-
tado renunciou a essa liminar, 
ressalte-se, e retomou o paga-
mento dos empréstimos e re-

negociamos o pagamento da 
dívida com a União”.

A gestão estadual informou 
ainda que, com a retomada dos 
pagamentos regulares, houve 
uma negociação para o acerto 
de contas dos últimos três anos. 
O governo do Estado se com-
prometeu a pagar ao Governo 
Federal R$ 450 milhões (98% da 
dívida) pelos próximos 360 me-
ses, ou seja, 30 anos.

Em seu site oficial, o Tesou-

ro Nacional descreve o atual 
cenário em que é obrigado a 
honrar dívidas dos estados e 
municípios. Em 2021, a União 
teve de arcar R$ 8,96 bilhões em 
dívidas de governos estaduais 
e prefeituras. “Esse crescimen-
to das honras de garantia sem 
a correspondente recuperação 
das contragarantias tem como 
efeito final o aumento das des-
pesas financeiras do governo 
federal”, afirmou.

“Assim, os ‘calotes’ de alguns 
entes são transferidos para todo 
o País, seja pela necessidade de 
aumentar impostos, pagos por 
todos; seja pela redução da ca-
pacidade de investimentos, a 
exemplo de cortes em setores 
como saúde, educação, segu-
rança pública e infraestrutura. 
Na prática, a conta acaba sendo 
dividida e paga por cada cida-
dão brasileiro”, informou.
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AGÊNCIA SENADO

Styvenson Valentim: “Eu tenho compromisso com o povo e com o que é certo”

Senador de primeiro man-
dato, Styvenson Valentim 
(Podemos) tem sido cota-

do como um possível candidato 
ao governo do Estado, com boa 
pontuação em várias pesquisas 
de intenção de voto. No entanto, 
ele ainda não decidiu se irá con-
correr ou não. De forma franca 
e direta, como é o seu estilo, ele 
faz uma análise crítica sobre seu 
mandato no Congresso Nacio-
nal, as polêmicas em que se en-
volveu e do desejo de “de impe-
dir que nosso estado volte a ser 
uma capitania hereditária, co-
mandado pelas mesmas famí-
lias”, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN. Confira:

AGORA RN - Como o senhor 
avalia seu mandato no Senado 
Federal?

STYVENSON - A avalia-
ção deve partir dos cidadãos 
do Rio Grande do Norte e da 
imprensa, que deve ser im-
parcial e retratar a realidade 
para seus leitores e telespec-
tadores. Quanto ao eleitor, 
que pensa que sua maior ar-
ma e única obrigação/direi-
to é votar, lembro do direito/
dever de fiscalizar o trabalho 
do seu representante. Para is-
so, disponibilizo um site – sty-
vensonvalentim.com.br (pa-
go do meu bolso) e o próprio 
portal do senado. Eu tenho a 
honra de dizer que fui o pri-
meiro parlamentar na história 
do Senado a abrir a transpa-
rência para o público, fato que 
se encontra registrado. Acom-
panhem o trabalho, façam 
críticas se for necessário, ava-
liem, fiscalizem. Somente pe-
lo mandato, já fiz 455 propo-
sições legislativas, 106 relato-
rias, mais de R$ 6 milhões em 
economia aos cofres públicos 
e meu mandato já indicou R$ 
132 milhões, empenhou R$ 
118,5 milhões e pagou R$ 86 
milhões em emendas parla-
mentares.

AGORA RN - Cite (resumida-
mente) o que seu mandato tem 
feito em benefício do RN.

STYVENSON - Acessan-
do meu site ou o próprio por-
tal do Senado, vocês podem 
ter tudo bem detalhado. Não 
vou listar os benefícios que 

‘Mais de R$ 6 mi em economia 
aos cofres públicos’, a� rma 
Styvenson, sobre seu mandato

Senador fala sobre 
polêmicas em que 
esteve envolvido e 

diz que eleitor deve 
fiscalizar trabalho 

dos políticos

Adenilson Costa
Repórter de Política

já fiz, faço e continuarei fa-
zendo, pois o maior deles é a 
forma como realizo meu tra-
balho, limpa e transparen-
te. Meu nome não sai na im-
prensa nacional em escânda-
lo de corrupção. Mesmo após 
eleito, sem dinheiro público, 
sem tempo de TV, mantenho 
os discursos e atos, tenho hor-
ror à velha política e ojeriza a 
conversinhas de “toma lá - dá 
cá”, não fico realizando alian-
ças com pessoas fichas sujas, 
e/ou em benefício próprio, 
minha única aliança é com o 
povo. Faço o que prego! Você 
conhece algum político as-
sim? Que envia recursos, fis-
caliza e cobra, que tem zelo 
pelo dinheiro público, que 
não tem medo? Isso é um 
grande benefício.

AGORA RN - Como o senhor 
avalia o trabalho do Congresso 
Nacional?

STYVENSON - Votações 
importantes pautaram o Con-
gresso desde que entrei, como 
a PEC de Guerra, que votei 
sim, e que, de fato, visa alcan-
çar as necessidades imediatas 
da população liberando re-
cursos, mas que não são sufi-
cientes, ainda, para equilibrar 
a insatisfação popular sobre a 
instituição. Essa rejeição de-
ve-se à impunidade de certos 
integrantes, de escândalos de 
corrupção, práticas nocivas 
de uso da coisa pública como 
particular, do excesso de gas-
tos públicos, do fato de esta-
rem distantes da população e 
de votarem ou de se eximirem 
de votações que atingiram a 
própria classe política, como, 
por exemplo, as que sempre 
defendo: fim do foro privi-
legiado, prisão em segunda 
instância, tornar o crime de 
corrupção imprescritível, re-
dução do número de parla-
mentares, redução de gastos - 
nada disso é feito. Enfim, esse 
equilíbrio precisa ser estabe-
lecido, os interesses da popu-
lação precisam estar em pri-
meiro e único lugar.

AGORA RN - O senhor cha-
mou o Senado de chiqueiro, dis-
se que seria difícil permanecer 
lá por 8 anos. Porque está lá, até 
agora? Quando colocou seu no-
me para o cargo, não sabia como 
funciona a política?

STYVENSON - Não me re-

feri à instituição secular Sena-
do Federal, e, sim, a uma boa 
maioria dos seus integrantes, 
que insiste em usar suas fun-
ções públicas para atuar de 
forma privada, e sempre longe 
dos olhos da população. São 
poucos os que, assim como 
eu, podem levantar o dedo e 
criticar sem medo, expondo o 
que é errado. A minha crítica 
se deu nesse sentido, respeito 
quem respeita o povo, e ponto.

AGORA RN - Outro caso, que 
causou revolta na bancada femi-
nina, foi o incidente envolvendo 
a deputada Joice Hasselmann. Se 
arrependeu das declarações?

STYVENSON - Eu tenho 
compromisso com o povo 
e com o que é certo. Se er-
rei, assumo e peço desculpa, 
quantas vezes forem neces-
sárias. Tenho coragem sufi-
ciente para isso. Claro que as 
minhas falas, em sua maio-
ria, foram descontextualiza-
das e cortadas, mas minha in-
tenção nunca foi insultar ou 
desrespeitar uma única mu-
lher. Meu gabinete é repleto 
de mulheres extremamente 
competentes e capacitadas. 
Tenho proposições em defesa 
do direito das mulheres, como 
o PL 1713/2022, que aumen-
ta o prazo de 6 meses para 12 
meses para que a mulher em 
situação de violência domés-
tica possa efetivar a denún-
cia. Como PM, acompanhei 
de perto a realidade de muitas 
vítimas de violência, e apesar 

da nossa Lei ser tida como a 
terceira melhor do mundo, 
muitas são as mudanças que 
ainda são necessárias. Defen-
di a mulher enquanto policial 
e continuo defendendo en-
quanto parlamentar.

AGORA RN - Como é a relação 
entre seu mandato e o Podemos?

STYVENSON - Dentro de 
um limite que não ultrapasse 
nem o meu, nem o do parti-
do. Existe a identificação com 
alguns senadores. Fui a con-
vite do senador Álvaro (Dias) 
e com direito a liberdade de 
atuação; para votação e isso, 
o partido tem me dado. No 
entanto, há coisas que me 
incomodam, tendo em vis-
ta meus valores e princípios. 
No que se refere às minhas 
decisões, as cautelas que eu 
entendo que devam ser to-
madas, elas precisam ser res-
peitadas, pois trata-se de algo 
que questiono muito, o fa-
to do partido querer ter uma 
imposição sobre os candida-
tos, inclusive a majoritária, e 
não concordo com isso. En-
tão, desde que não ultrapasse 
o limite, minha individuali-
dade e o que me comprome-
ti com a população, seguire-
mos juntos. Não fico submis-
so ou subordinado a partido 
algum, que tenha seus inte-
resses além dos de uma boa 
política. Torço que nossa re-
lação possa ficar cada vez 
mais livre e independente, e 
que a única coisa que nos li-

gue seja o caminho certo pa-
ra fazermos uma boa política.

AGORA RN – O senhor está 
indeciso se será ou não candida-
to ao governo do RN? Está com 
medo?

STYVENSON - Medo? Pri-
meiro, ter medo é feio? É erra-
do? Ter medo da responsabili-
dade de tirar um estado cata-
tônico, sem crescimento, com 
péssimos serviços de saúde, 
educação e segurança, onde 
tudo que funciona é propa-
ganda de governo? Medo ou 
responsabilidade de assumir 
o desafio de resgatar nosso es-
tado de anos de atraso, atrasos 
esses que vieram das mãos 
das oligarquias, de famílias 
que querem voltar? Esse é o 
grande motivo de estarmos 
pensando em lançar candida-
tura, de impedir que nosso es-
tado volte a ser uma capitania 
hereditária, comandado pelas 
mesmas famílias.

AGORA RN - Quais seriam as 
suas primeiras medidas como 
governador do RN?

STYVENSON - Reduzir 
gastos, rever a estrutura admi-
nistrativa do Estado, diminuir 
os gastos públicos, rever con-
tratos, analisar todos os ativos, 
saber se é ou não eficiente e 
produtivo. Focar no que é ex-
clusivo ao público, às pessoas 
- como saúde, educação, segu-
rança e outros serviços. Não se 
faz isso apenas com discursos 
e projetos, mas com recursos, 
com dinheiro, e, para isso, é 
preciso saber cortar, diminuir, 
reduzir, enxugar. Talvez, nem 
todos tenham coragem para 
fazer o necessário e o que real-
mente mexerá com estruturas 
viciadas do Estado.

AGORA RN – O senhor tem 
propostas para o RN, caso seja 
candidato?

STYVENSON - Tenho a me-
lhor de todas: não roubar, não 
mentir, não fazer toma lá - dá 
cá, não fazer trocas de cargos 
por apoio, não fazer a famige-
rada política da governabilida-
de negociando a coisa pública. 
A população precisa observar 
isso. A maior governabilidade 
é com a população, e não com 
a classe política. 
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Styvenson: “O que eu faria diferente? Nada igual ao que foi feito até hoje”

AGÊNCIA SENADO

‘Não preciso de bola de 
cristal’, diz Styvenson, sobre 
gestões Fátima e Bolsonaro

Congressista 
faz avaliação 

contundente das 
gestões estadual e 
federal e dos pré-

candidatos ao 
governo e Senado

Sem papas na língua, o se-
nador Styvenson Valentim 
(Podemos) tem críticas po-

sitivas e negativas (muitas) so-
bre as gestões da governadora 
Fátima Bezerra (PT) e do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). E 
projeta um futuro difícil caso os 
dois sejam reeleitos, em outu-
bro. “Não precisa ser cigano para 
ler o futuro”, disse, em entrevista 
exclusiva ao AGORA RN, nesta 
sexta-feira 1º. Confira abaixo:

AGORA RN - Qual sua avalia-
ção sobre a administração Fáti-
ma Bezerra?

STYVENSON - Se for ba-
seado nas pesquisas, que não 
sou muito fã, mais de 50% 
reprovam. É uma adminis-
tração baseada em colocar 
folha de pagamento em dia, 
o que não é mais do que uma 
obrigação. Se tomarmos por 
referência os governos an-
teriores, não é o governo de 
Fátima que é exitoso, e, sim, 
os anteriores que foram um 
desastre. Para mim, como ci-
dadão e político, é péssima, 
uma vez que destinamos 
cerca de R$ 12 milhões, para 
reforma, ampliação e equi-
par o Hospital Tarcísio Maia, 
dinheiro que já foi liberado, 
e para a Escola Maria Ilka 
mais R$ 6 milhões, e não se 
iniciam as obras por falta de 
licitação ou má vontade po-
lítica. Não posso dizer que é 
uma boa administração. De-
safio que ele cumpra as pro-
messas que vem realizando 
de forma eleitoreira, até o fi-
nal de 2022.

AGORA RN - Fátima Bezerra 
errou em que?

STYVENSON - Errou no 
seu secretariado e na manu-
tenção deles, em manter ve-
lhas práticas políticas, em 
fazer essas alianças, em que-
rer fazer o vale-tudo para se 
manter no poder. E erra, ca-
da vez mais, quando engana 
a população, mente descara-
damente dizendo que os ser-
viços públicos estão funcio-

de outra, exerceram o po-
der público. A única novida-
de é a mudança de partido, 
de roupagem, mas, com os 
mesmos discursos, idênticos 
como os de sempre. Discur-
sos esses que não enganam 
mais ninguém, ou o eleitor 
potiguar é tão bobo que não 
enxerga isso?

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a gestão Jair Bolsonaro?

STYVENSON - Bolso-
naro foi eleito em 2018 co-
mo a nova política. Em seu 
discurso, disse que ia redu-
zir ministérios, combater a 
corrupção, e afirma, catego-
ricamente, não existir cor-
rupção em seu governo, al-
go que agora pode ser ques-
tionado. Então, alguns valo-
res e discursos do passado 
já não podem ser colocados 
em prática. Entre o equilí-
brio do discurso e o equilí-
brio da prática, ele está de-
sequilibrado, implicando 
em farsa.

AGORA RN - Qual é o destino 
do país com Lula no poder?

STYVENSON - Virar uma 
cleptocracia, ou república da 
corrupção. A operação lava-
-jato colocou luz onde não ha-
via, trouxe à tona gravações, 
vídeos, pessoas correndo com 
maletas na rua, empresas se 
tornando número 1 no mun-
do com dinheiro de propina. 
Então, crescer um país à base 
de corrupção, hoje vivemos as 
consequências.

AGORA RN - E com Jair Bol-
sonaro?

STYVENSON - Não preci-
sa ser cigano para ler o futu-
ro. Não sei como será a cam-
panha passada, uma vez que 
ele perdeu todos os argumen-
tos e defesas de 2018. Não tem 
muita coisa a oferecer à po-
pulação, não pode mais usar 
os discursos de antes, apenas 
aos que se mantêm céticos 
em acreditar que poderia ser 
feito. Fui um dos que não vo-
tei nele em 2018, mas cheguei 
a acreditar que seria diferente. 
Logo no primeiro ano, identi-
ficamos a mudança.

nas pesquisas. Qual será o desti-
no do RN com a reeleição da go-
vernadora?

STYVENSON - Não preci-
so nem de uma bola de cristal 
para responder essa, nem ser 
vidente. Nosso destino, toda 
a população já sabe, exceto 
aqueles que fazem uso ou se 
beneficiam do que um exe-
cutivo dá aos seus apoiado-
res ou inimigos que agora vi-
ram aliados. Talvez, para eles, 
o futuro seja bom.

AGORA RN - Qual a sua ava-
liação sobre a aliança PT-MDB-
-PDT no RN?

STYVENSON - Além de in-
coerente e insustentável para 
a imagem de quem reclamou 
a vida toda das oligarquias, a 
quem sabotava de um lado e 
de outro. É o vale-tudo, que 
se alia a qualquer um para se 
manter no poder. Querem en-
ganar a quem com isso? Nem 
eles mesmos estão satisfei-

tos. Os interesses individuais, 
acima dos do Estado e da po-
pulação, escancaram a inco-
erência de quem um dia cri-
ticou e até ofendeu e agora, 
andam segurando a própria 
ânsia de vômito.

AGORA RN - Qual avaliação 
faz do pré-candidato ao governo 
Fábio Dantas?

STYVENSON - Sincera-
mente, nenhuma. Só uma 
avaliação como ex-vice-go-
vernador. De quem já passou 
pela política, teve sua oportu-
nidade, sua chance, mas fa-
lhou. E que agora discursa em 
querer melhorar.

AGORA RN – Como avalia os 
pré-candidatos ao Senado, Ro-
gério Marinho e Carlos Eduardo 
Alves?

STYVENSON - Todos já 
fizeram parte do governo, 
estão na política há mui-
to tempo, de uma forma ou 
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nando perfeitamente bem. 
Ela erra em mentir nas suas 
propagandas falaciosas, em 
busca de votos.

AGORA RN - Em que áreas 
Fátima acertou?

STYVENSON - Corrigir 
as falhas da gestão anterior, 
como folha de pagamento, 
é o trivial para qualquer ad-
ministração. Acerta muito 
nas propagandas de gover-
no, quando mostra serviços 
públicos funcionando, mas, 
na realidade, é isso mesmo 
que a população vê, longe da 
televisão? Acertou omitir in-
formações que deveriam ser 
expostas no portal transpa-
rência que é obscura? Acer-
ta em, no final do governo, 
assinar diversas ordens de 
serviço para construir esco-
las, asfaltar as RN, realizar 18 
mil cirurgias eletivas, etc…  
Mas acertou muito ao redu-
zir o ICMS para 18% mesmo 
entrando no STF para não 
cumprir.

AGORA RN - O senhor desa-
prova a gestão atual, mas o que 
faria de diferente se fosse o go-
vernador?

STYVENSON - A profes-
sora Fátima nunca teve expe-
riência administrativa, pois 
passeava pelo legislativo. Ges-
tor precisa decidir entre rea-
lização para a população ou 
manter os mecanismos políti-
cos de manutenção de cargos 
e poder. O que seria ou faria 
diferente: o que já fiz até aqui 
na vida pública, servir somen-
te ao povo e não a apoiadores 
ou partidários.

AGORA RN - Em sua visão, 
por que o RN não é mais avança-
do, economicamente?

STYVENSON - Adminis-
tração arcaica, baixo uso tec-
nológico na administração, 
falta de controle nos contratos 
e serviços prestados, insistên-
cia de gastos públicos em inu-
tilidades inefetivas, ainda fal-
ta de transparência e desvios. 
Além de afugentar investido-
res por falta de investimento 
ou interesse deles aqui no RN.
AGORA RN - Fátima lidera 
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Styvenson Valentim: “Eu tenho compromisso com o povo e com o que é certo”

Senador de primeiro man-
dato, Styvenson Valentim 
(Podemos) tem sido cota-

do como um possível candidato 
ao governo do Estado, com boa 
pontuação em várias pesquisas 
de intenção de voto. No entanto, 
ele ainda não decidiu se irá con-
correr ou não. De forma franca 
e direta, como é o seu estilo, ele 
faz uma análise crítica sobre seu 
mandato no Congresso Nacio-
nal, as polêmicas em que se en-
volveu e do desejo de “de impe-
dir que nosso estado volte a ser 
uma capitania hereditária, co-
mandado pelas mesmas famí-
lias”, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN. Confira:

AGORA RN - Como o senhor 
avalia seu mandato no Senado 
Federal?

STYVENSON - A avalia-
ção deve partir dos cidadãos 
do Rio Grande do Norte e da 
imprensa, que deve ser im-
parcial e retratar a realidade 
para seus leitores e telespec-
tadores. Quanto ao eleitor, 
que pensa que sua maior ar-
ma e única obrigação/direi-
to é votar, lembro do direito/
dever de fiscalizar o trabalho 
do seu representante. Para is-
so, disponibilizo um site – sty-
vensonvalentim.com.br (pa-
go do meu bolso) e o próprio 
portal do senado. Eu tenho a 
honra de dizer que fui o pri-
meiro parlamentar na história 
do Senado a abrir a transpa-
rência para o público, fato que 
se encontra registrado. Acom-
panhem o trabalho, façam 
críticas se for necessário, ava-
liem, fiscalizem. Somente pe-
lo mandato, já fiz 455 propo-
sições legislativas, 106 relato-
rias, mais de R$ 6 milhões em 
economia aos cofres públicos 
e meu mandato já indicou R$ 
132 milhões, empenhou R$ 
118,5 milhões e pagou R$ 86 
milhões em emendas parla-
mentares.

AGORA RN - Cite (resumida-
mente) o que seu mandato tem 
feito em benefício do RN.

STYVENSON - Acessan-
do meu site ou o próprio por-
tal do Senado, vocês podem 
ter tudo bem detalhado. Não 
vou listar os benefícios que 

‘Mais de R$ 6 mi em economia 
aos cofres públicos’, a� rma 
Styvenson, sobre seu mandato

Senador fala sobre 
polêmicas em que 
esteve envolvido e 

diz que eleitor deve 
fiscalizar trabalho 

dos políticos
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já fiz, faço e continuarei fa-
zendo, pois o maior deles é a 
forma como realizo meu tra-
balho, limpa e transparen-
te. Meu nome não sai na im-
prensa nacional em escânda-
lo de corrupção. Mesmo após 
eleito, sem dinheiro público, 
sem tempo de TV, mantenho 
os discursos e atos, tenho hor-
ror à velha política e ojeriza a 
conversinhas de “toma lá - dá 
cá”, não fico realizando alian-
ças com pessoas fichas sujas, 
e/ou em benefício próprio, 
minha única aliança é com o 
povo. Faço o que prego! Você 
conhece algum político as-
sim? Que envia recursos, fis-
caliza e cobra, que tem zelo 
pelo dinheiro público, que 
não tem medo? Isso é um 
grande benefício.

AGORA RN - Como o senhor 
avalia o trabalho do Congresso 
Nacional?

STYVENSON - Votações 
importantes pautaram o Con-
gresso desde que entrei, como 
a PEC de Guerra, que votei 
sim, e que, de fato, visa alcan-
çar as necessidades imediatas 
da população liberando re-
cursos, mas que não são sufi-
cientes, ainda, para equilibrar 
a insatisfação popular sobre a 
instituição. Essa rejeição de-
ve-se à impunidade de certos 
integrantes, de escândalos de 
corrupção, práticas nocivas 
de uso da coisa pública como 
particular, do excesso de gas-
tos públicos, do fato de esta-
rem distantes da população e 
de votarem ou de se eximirem 
de votações que atingiram a 
própria classe política, como, 
por exemplo, as que sempre 
defendo: fim do foro privi-
legiado, prisão em segunda 
instância, tornar o crime de 
corrupção imprescritível, re-
dução do número de parla-
mentares, redução de gastos - 
nada disso é feito. Enfim, esse 
equilíbrio precisa ser estabe-
lecido, os interesses da popu-
lação precisam estar em pri-
meiro e único lugar.

AGORA RN - O senhor cha-
mou o Senado de chiqueiro, dis-
se que seria difícil permanecer 
lá por 8 anos. Porque está lá, até 
agora? Quando colocou seu no-
me para o cargo, não sabia como 
funciona a política?

STYVENSON - Não me re-

feri à instituição secular Sena-
do Federal, e, sim, a uma boa 
maioria dos seus integrantes, 
que insiste em usar suas fun-
ções públicas para atuar de 
forma privada, e sempre longe 
dos olhos da população. São 
poucos os que, assim como 
eu, podem levantar o dedo e 
criticar sem medo, expondo o 
que é errado. A minha crítica 
se deu nesse sentido, respeito 
quem respeita o povo, e ponto.

AGORA RN - Outro caso, que 
causou revolta na bancada femi-
nina, foi o incidente envolvendo 
a deputada Joice Hasselmann. Se 
arrependeu das declarações?

STYVENSON - Eu tenho 
compromisso com o povo 
e com o que é certo. Se er-
rei, assumo e peço desculpa, 
quantas vezes forem neces-
sárias. Tenho coragem sufi-
ciente para isso. Claro que as 
minhas falas, em sua maio-
ria, foram descontextualiza-
das e cortadas, mas minha in-
tenção nunca foi insultar ou 
desrespeitar uma única mu-
lher. Meu gabinete é repleto 
de mulheres extremamente 
competentes e capacitadas. 
Tenho proposições em defesa 
do direito das mulheres, como 
o PL 1713/2022, que aumen-
ta o prazo de 6 meses para 12 
meses para que a mulher em 
situação de violência domés-
tica possa efetivar a denún-
cia. Como PM, acompanhei 
de perto a realidade de muitas 
vítimas de violência, e apesar 

da nossa Lei ser tida como a 
terceira melhor do mundo, 
muitas são as mudanças que 
ainda são necessárias. Defen-
di a mulher enquanto policial 
e continuo defendendo en-
quanto parlamentar.

AGORA RN - Como é a relação 
entre seu mandato e o Podemos?

STYVENSON - Dentro de 
um limite que não ultrapasse 
nem o meu, nem o do parti-
do. Existe a identificação com 
alguns senadores. Fui a con-
vite do senador Álvaro (Dias) 
e com direito a liberdade de 
atuação; para votação e isso, 
o partido tem me dado. No 
entanto, há coisas que me 
incomodam, tendo em vis-
ta meus valores e princípios. 
No que se refere às minhas 
decisões, as cautelas que eu 
entendo que devam ser to-
madas, elas precisam ser res-
peitadas, pois trata-se de algo 
que questiono muito, o fa-
to do partido querer ter uma 
imposição sobre os candida-
tos, inclusive a majoritária, e 
não concordo com isso. En-
tão, desde que não ultrapasse 
o limite, minha individuali-
dade e o que me comprome-
ti com a população, seguire-
mos juntos. Não fico submis-
so ou subordinado a partido 
algum, que tenha seus inte-
resses além dos de uma boa 
política. Torço que nossa re-
lação possa ficar cada vez 
mais livre e independente, e 
que a única coisa que nos li-

gue seja o caminho certo pa-
ra fazermos uma boa política.

AGORA RN – O senhor está 
indeciso se será ou não candida-
to ao governo do RN? Está com 
medo?

STYVENSON - Medo? Pri-
meiro, ter medo é feio? É erra-
do? Ter medo da responsabili-
dade de tirar um estado cata-
tônico, sem crescimento, com 
péssimos serviços de saúde, 
educação e segurança, onde 
tudo que funciona é propa-
ganda de governo? Medo ou 
responsabilidade de assumir 
o desafio de resgatar nosso es-
tado de anos de atraso, atrasos 
esses que vieram das mãos 
das oligarquias, de famílias 
que querem voltar? Esse é o 
grande motivo de estarmos 
pensando em lançar candida-
tura, de impedir que nosso es-
tado volte a ser uma capitania 
hereditária, comandado pelas 
mesmas famílias.

AGORA RN - Quais seriam as 
suas primeiras medidas como 
governador do RN?

STYVENSON - Reduzir 
gastos, rever a estrutura admi-
nistrativa do Estado, diminuir 
os gastos públicos, rever con-
tratos, analisar todos os ativos, 
saber se é ou não eficiente e 
produtivo. Focar no que é ex-
clusivo ao público, às pessoas 
- como saúde, educação, segu-
rança e outros serviços. Não se 
faz isso apenas com discursos 
e projetos, mas com recursos, 
com dinheiro, e, para isso, é 
preciso saber cortar, diminuir, 
reduzir, enxugar. Talvez, nem 
todos tenham coragem para 
fazer o necessário e o que real-
mente mexerá com estruturas 
viciadas do Estado.

AGORA RN – O senhor tem 
propostas para o RN, caso seja 
candidato?

STYVENSON - Tenho a me-
lhor de todas: não roubar, não 
mentir, não fazer toma lá - dá 
cá, não fazer trocas de cargos 
por apoio, não fazer a famige-
rada política da governabilida-
de negociando a coisa pública. 
A população precisa observar 
isso. A maior governabilidade 
é com a população, e não com 
a classe política. 
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Styvenson: “O que eu faria diferente? Nada igual ao que foi feito até hoje”

AGÊNCIA SENADO

‘Não preciso de bola de 
cristal’, diz Styvenson, sobre 
gestões Fátima e Bolsonaro

Congressista 
faz avaliação 

contundente das 
gestões estadual e 
federal e dos pré-

candidatos ao 
governo e Senado

Sem papas na língua, o se-
nador Styvenson Valentim 
(Podemos) tem críticas po-

sitivas e negativas (muitas) so-
bre as gestões da governadora 
Fátima Bezerra (PT) e do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). E 
projeta um futuro difícil caso os 
dois sejam reeleitos, em outu-
bro. “Não precisa ser cigano para 
ler o futuro”, disse, em entrevista 
exclusiva ao AGORA RN, nesta 
sexta-feira 1º. Confira abaixo:

AGORA RN - Qual sua avalia-
ção sobre a administração Fáti-
ma Bezerra?

STYVENSON - Se for ba-
seado nas pesquisas, que não 
sou muito fã, mais de 50% 
reprovam. É uma adminis-
tração baseada em colocar 
folha de pagamento em dia, 
o que não é mais do que uma 
obrigação. Se tomarmos por 
referência os governos an-
teriores, não é o governo de 
Fátima que é exitoso, e, sim, 
os anteriores que foram um 
desastre. Para mim, como ci-
dadão e político, é péssima, 
uma vez que destinamos 
cerca de R$ 12 milhões, para 
reforma, ampliação e equi-
par o Hospital Tarcísio Maia, 
dinheiro que já foi liberado, 
e para a Escola Maria Ilka 
mais R$ 6 milhões, e não se 
iniciam as obras por falta de 
licitação ou má vontade po-
lítica. Não posso dizer que é 
uma boa administração. De-
safio que ele cumpra as pro-
messas que vem realizando 
de forma eleitoreira, até o fi-
nal de 2022.

AGORA RN - Fátima Bezerra 
errou em que?

STYVENSON - Errou no 
seu secretariado e na manu-
tenção deles, em manter ve-
lhas práticas políticas, em 
fazer essas alianças, em que-
rer fazer o vale-tudo para se 
manter no poder. E erra, ca-
da vez mais, quando engana 
a população, mente descara-
damente dizendo que os ser-
viços públicos estão funcio-

de outra, exerceram o po-
der público. A única novida-
de é a mudança de partido, 
de roupagem, mas, com os 
mesmos discursos, idênticos 
como os de sempre. Discur-
sos esses que não enganam 
mais ninguém, ou o eleitor 
potiguar é tão bobo que não 
enxerga isso?

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a gestão Jair Bolsonaro?

STYVENSON - Bolso-
naro foi eleito em 2018 co-
mo a nova política. Em seu 
discurso, disse que ia redu-
zir ministérios, combater a 
corrupção, e afirma, catego-
ricamente, não existir cor-
rupção em seu governo, al-
go que agora pode ser ques-
tionado. Então, alguns valo-
res e discursos do passado 
já não podem ser colocados 
em prática. Entre o equilí-
brio do discurso e o equilí-
brio da prática, ele está de-
sequilibrado, implicando 
em farsa.

AGORA RN - Qual é o destino 
do país com Lula no poder?

STYVENSON - Virar uma 
cleptocracia, ou república da 
corrupção. A operação lava-
-jato colocou luz onde não ha-
via, trouxe à tona gravações, 
vídeos, pessoas correndo com 
maletas na rua, empresas se 
tornando número 1 no mun-
do com dinheiro de propina. 
Então, crescer um país à base 
de corrupção, hoje vivemos as 
consequências.

AGORA RN - E com Jair Bol-
sonaro?

STYVENSON - Não preci-
sa ser cigano para ler o futu-
ro. Não sei como será a cam-
panha passada, uma vez que 
ele perdeu todos os argumen-
tos e defesas de 2018. Não tem 
muita coisa a oferecer à po-
pulação, não pode mais usar 
os discursos de antes, apenas 
aos que se mantêm céticos 
em acreditar que poderia ser 
feito. Fui um dos que não vo-
tei nele em 2018, mas cheguei 
a acreditar que seria diferente. 
Logo no primeiro ano, identi-
ficamos a mudança.

nas pesquisas. Qual será o desti-
no do RN com a reeleição da go-
vernadora?

STYVENSON - Não preci-
so nem de uma bola de cristal 
para responder essa, nem ser 
vidente. Nosso destino, toda 
a população já sabe, exceto 
aqueles que fazem uso ou se 
beneficiam do que um exe-
cutivo dá aos seus apoiado-
res ou inimigos que agora vi-
ram aliados. Talvez, para eles, 
o futuro seja bom.

AGORA RN - Qual a sua ava-
liação sobre a aliança PT-MDB-
-PDT no RN?

STYVENSON - Além de in-
coerente e insustentável para 
a imagem de quem reclamou 
a vida toda das oligarquias, a 
quem sabotava de um lado e 
de outro. É o vale-tudo, que 
se alia a qualquer um para se 
manter no poder. Querem en-
ganar a quem com isso? Nem 
eles mesmos estão satisfei-

tos. Os interesses individuais, 
acima dos do Estado e da po-
pulação, escancaram a inco-
erência de quem um dia cri-
ticou e até ofendeu e agora, 
andam segurando a própria 
ânsia de vômito.

AGORA RN - Qual avaliação 
faz do pré-candidato ao governo 
Fábio Dantas?

STYVENSON - Sincera-
mente, nenhuma. Só uma 
avaliação como ex-vice-go-
vernador. De quem já passou 
pela política, teve sua oportu-
nidade, sua chance, mas fa-
lhou. E que agora discursa em 
querer melhorar.

AGORA RN – Como avalia os 
pré-candidatos ao Senado, Ro-
gério Marinho e Carlos Eduardo 
Alves?

STYVENSON - Todos já 
fizeram parte do governo, 
estão na política há mui-
to tempo, de uma forma ou 

Adenilson Costa
Repórter de Política

nando perfeitamente bem. 
Ela erra em mentir nas suas 
propagandas falaciosas, em 
busca de votos.

AGORA RN - Em que áreas 
Fátima acertou?

STYVENSON - Corrigir 
as falhas da gestão anterior, 
como folha de pagamento, 
é o trivial para qualquer ad-
ministração. Acerta muito 
nas propagandas de gover-
no, quando mostra serviços 
públicos funcionando, mas, 
na realidade, é isso mesmo 
que a população vê, longe da 
televisão? Acertou omitir in-
formações que deveriam ser 
expostas no portal transpa-
rência que é obscura? Acer-
ta em, no final do governo, 
assinar diversas ordens de 
serviço para construir esco-
las, asfaltar as RN, realizar 18 
mil cirurgias eletivas, etc…  
Mas acertou muito ao redu-
zir o ICMS para 18% mesmo 
entrando no STF para não 
cumprir.

AGORA RN - O senhor desa-
prova a gestão atual, mas o que 
faria de diferente se fosse o go-
vernador?

STYVENSON - A profes-
sora Fátima nunca teve expe-
riência administrativa, pois 
passeava pelo legislativo. Ges-
tor precisa decidir entre rea-
lização para a população ou 
manter os mecanismos políti-
cos de manutenção de cargos 
e poder. O que seria ou faria 
diferente: o que já fiz até aqui 
na vida pública, servir somen-
te ao povo e não a apoiadores 
ou partidários.

AGORA RN - Em sua visão, 
por que o RN não é mais avança-
do, economicamente?

STYVENSON - Adminis-
tração arcaica, baixo uso tec-
nológico na administração, 
falta de controle nos contratos 
e serviços prestados, insistên-
cia de gastos públicos em inu-
tilidades inefetivas, ainda fal-
ta de transparência e desvios. 
Além de afugentar investido-
res por falta de investimento 
ou interesse deles aqui no RN.
AGORA RN - Fátima lidera 
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Não há como contabilizar a 
perda da memória nos re-
lacionamentos ditos vir-

tuais, ainda, e principalmen-
te, diante de fatos recentes. A ex-
pandir de exemplos sobre situ-
ações agradáveis ou desagradá-
veis. A racionalidade nem chega 
perto, mesmo recorrendo à bus-
ca do pote de ouro no fim do ar-
co-íris, como queria a lenda que 
nos foi ensinada naquela fase de 
idade de juventude pós-infantil.

Claro que era história conta-
da para botar criança para dor-
mir. O lado infantil fica encan-
tado e sobrevive às agruras do 
mundo real e dos adultos. Po-
rém, nem só de coisas adultas 

vivem os mais crescidos.
Rui Barbosa ficou mais co-

nhecido por outros feitos e as su-
as citações são sempre mencio-
nadas, decoradas e sacudidas 
quando recorremos às suas lições 
de matéria constitucional, ainda 
hoje. Tanto a pureza do vernáculo 
com que investiu sobre a redação 
do Código Civil ou sobre rumoro-
sos Habeas Corpus de sua época. 
E a alfabetização no Império não 
era lá essas coisas.

O que não se deve deixar de 
registrar é a profundidade de seus 
conhecimentos mais baseada no 

Direito Inglês do que em remis-
são ao Direito Americano, o qual 
teve suas fases elevadas a graus 
mais acentuadas até depois de 
seus valiosos sermões. A Demo-
cracia na América (do Norte) ha-
via começado logo após as 13 Co-
lônias que resultaram das delibe-
rações posteriores aos anos 1.600.

O Direito Americano cons-
truiu-se em etapas pré-Secessão 
e um pouco adiante, a partir dos 
anos 1920. A Liberdade de Inicia-
tiva sempre evidente. Construída 
passo-a-passo, mais ação do que 
discurso que encantam, porém 

não alimentam nem soerguem as 
comunidades. De vizinhança.

O que de Rui, pouco se sabe, é 
sobre o Prefácio, mais que litera-
tura juvenil, que (últimas décadas 
de 1800) está desenvolvido na tra-
dução esmerada e antiga de um li-
vro alegórico, onde a virtualidade 
sobre antigos regimes políticos, de 
controvertido famoso escritor in-
glês. Há edições com prefácio de 
George Orwell, afamado pela sua 
literatura e pela ficção científica, 
com viés político.

“As Viagens de Gulliver” tradu-
zidas por Rui Barbosa têm o mé-

rito de revelar estudo sobre mais 
antigo Direito Inglês, com avalia-
ção imprecisa de outros famosos 
acima do Equador; a curiosa exis-
tência do Povo Yahoo; e os percal-
ços de políticas imaturas.

É de criança que se aprende 
sobre maturidade. Ou, como pre-
ga a sabedoria popular de meni-
no se torce o pepino. Jonathan 
Swift ridens.
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Na última sessão do primeiro semestre de 2021, os vereadores natalenses decidiram as metas e prioridades do Executivo para o ano seguinte

YAHOO

Câmara de Natal 
aprova LDO 2023

Projeto 
orçamentário 

da Capital teve 
66 emendas 

apresentadas e 45 
aprovadas

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou em segunda 
discussão, na sessão or-

dinária desta quinta-feira 30, o 
projeto de autoria do Executi-
vo que trata da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO 2023). 
A matéria, amplamente discuti-
da pelos parlamentares, teve 66 
emendas apresentadas por to-
das as bancadas e 45 emendas 
aprovadas.

A LDO estabelece quais se-

rão as metas e prioridades pa-
ra o ano seguinte. Para isso, fixa o 
montante de recursos que o go-
verno pretende economizar; tra-
ça regras, vedações e limites pa-
ra as despesas dos Poderes. Com 
a aprovação do texto, a Câmara 
entrará formalmente em recesso 
parlamentar, no período entre 01 
e 31 de julho.

Destaque para as emendas da 
vereadora Camila Araújo (União 
Brasil) que direciona recursos pa-

ra os Conselhos Tutelares e o Pla-
no de Contingência em caso de 
catástrofe na capital potiguar.

“Trabalhamos para melhorar 
as condições dos conselheiros tu-
telares, que passam por um mo-
mento caótico em matéria de es-
trutura, faltando até itens básicos 
para a realização das atividades 
em defesa das crianças e adoles-
centes. Além disso, capacitamos 
a Prefeitura para enfrentar catás-
trofes e intempéries com a pos-

sibilidade de reger sua reserva de 
contingência sem a necessidade 
de aprovação do Legislativo”.

Pela oposição, a vereadora Di-
vaneide Basílio (PT) encaminhou 
receitas para a promoção de po-
líticas públicas para as mulheres, 
desenvolvimento da agricultura 
urbana, apoio às pessoas com de-
ficiência, direitos humanos, saú-
de mental e bem-estar animal.

“Um conjunto diverso de 
emendas que vai proporcionar 

uma melhor organização para 
a nossa cidade. As emendas se 
complementam, por exemplo, a 
gente sabe que a maioria das pes-
soas que mantêm quintais pro-
dutivos são mulheres. Então, fo-
camos em segmentos que preci-
sam bastante do amparo do Po-
der Público”, pontuou.

Na sequência, o líder da ban-
cada independente, vereador 
Hermes Câmara (PTB), apresen-
tou emendas para incentivar o 
empreendedorismo no municí-
pio. “Queremos que a crença no 
empreendedorismo seja cultiva-
da nas crianças desde a base, pa-
ra que tenhamos um futuro pro-
missor para a cidade, com gera-
ção de emprego, renda, oportuni-
dades e crescimento para todos”, 
defendeu o parlamentar ao fazer 
uso da palavra.

Já o vereador Robério Paulino 
(Psol) incluiu mobilidade urba-
na e meio ambiente entre as prio-
ridades na peça orçamentária 
apresentada pela Prefeitura. “Es-
sas duas áreas juntam-se à cul-
tura, saúde, cultura e obras urba-
nas como elementos prioritários 
para a gestão pública de Natal. 
Porque a questão do transporte é 
fundamental para que as pessoas 
tenham acesso à cidade e a sus-
tentabilidade é vital para a sobre-
vivência humana em um planeta 
que pede socorro diante da des-
truição da natureza”.

Ao final da votação, o vere-
ador Raniere Barbosa (Avan-
te), que presidiu a sessão, ava-
liou de forma positiva os traba-
lhos. “Foi um debate produtivo 
calcado no comprometimento 
desta Casa Legislativa que teve 
um primeiro semestre de 2022 
repleto de pautas importantes. 
Assim, a aprovação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 com serenida-
de e transparência mostra o al-
to nível de maturidade do par-
lamento que representa o povo 
natalense”, concluiu.
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MDR libera R$ 2,1 mi para via de 
ligação entre Parnamirim e BR-304

“Vamos 
garantir obras 
importantes, como 
recapeamento, 
manutenção da 
RN-313 (Estrada 
de Cajupiranga) e 
pavimentação em 
seis importantes 
ruas de Nova 
Esperança. Estamos 
pensando nossa 
Parnamirim 
para 2030”

Rosano Taveira 
Prefeito de Parnamirim

“Esta é uma obra 
que reduzirá 
o tempo de 
deslocamento, 
ajudará na 
mobilidade urbana 
e deverá facilitar a 
vida das pessoas” 

Daniel Ferreira 
Ministro do Desenvolvimento 
Regional 

Serão liberados 
mais R$ 10,5 
milhões para 

construção de três 
mercados públicos 

no município e 
duplicação 

da Estrada de 
Cajupiranga

A cidade de Parnamirim re-
cebeu a visita do ministro 
do Desenvolvimento Re-

gional (MDR) Daniel Ferreira, 
nesta sexta-feira 1º, para assina-
tura de um termo de investimen-
to que destina R$ 2,1 milhões em 
recursos e garante a execução de 
obras de infraestrutura e mobili-
dade urbana para a cidade e re-
gião metropolitana.

O montante integra um pa-
cote de serviços ainda maior, de 
R$ 10,5 milhões, que serão libe-
rados futuramente para a cons-
trução de três mercados públi-
cos na cidade e a duplicação da 
RN-313, no trecho entre a BR-
101 e o acesso à rotatória que le-
va à Coophab. Essas duas obras 
estão com processos licitatórios 
em fase avançada.

Segundo o prefeito Rosano 
Taveira (Republicanos), os recur-
sos iniciais serão usados na pa-
vimentação da Rua José Nilson 
de Sá (Estrada Vicinal), que liga 
o bairro de Passagem de Areia à 
BR-304. “A estrada será uma via 
de escoamento rápido para en-
trar e sair da cidade, uma alterna-
tiva de mobilidade urbana”, dis-
se, lembrando que a via já teve os 
serviços de calçamento iniciados 
e deve se tornar uma alternativa 
para a mobilidade urbana de Par-
namirim, proporcionando aces-
so rápido à rodovia federal que li-
ga a cidade trampolim da vitória 
a Macaíba e Natal.

Taveira disse também que 
conseguiu a liberação R$ 21 mi-
lhões de reais em recursos públi-
cos, para diversos projetos antes 
do período eleitoral, de acordo 
com a lei, portanto. “Vamos ga-
rantir obras importantes, como 
recapeamento, manutenção da 
RN-313 (Estrada de Cajupiranga) 
e pavimentação em seis impor-
tantes ruas de Nova Esperança. 
Estamos pensando nossa Parna-
mirim para 2030”,

O ministro Daniel Ferreira 
afirmou que Parnamirim é uma 
cidade importante e que os re-
cursos liberados ajudarão a tra-
zer mais desenvolvimento para 
o município, por meio da gera-
ção de emprego e renda para a 
população. “Além disso, vai auxi-
liar no deslocamento das pesso-
as e, com isso, trazer mais quali-
dade de vida. É uma obra que re-
duz tempo de deslocamento, dá 
mobilidade para as pessoas, dei-
xa a produção escoar com mais 
facilidade e faz o município ir 
para a frente. Isso é desenvolvi-
mento regional”, ressaltou.

Ele também aproveitou para 
parabenizar o prefeito e a equipe 
técnica de Parnamirim pelo fato 
de os projetos já estarem pron-
tos para a liberação de recursos. 
“O serviço que contemplamos 
hoje não é apenas a pavimenta-
ção de uma estrada vicinal. Esta 
é uma obra que reduzirá o tempo 
de deslocamento, ajudará na mo-
bilidade urbana e deverá facilitar 
a vida das pessoas. Esta é nossa 
missão”, frisou Daniel Ferreira.

Acompanhado dos deputa-

dos federais General Girão e João 
Maia, o pré-candidato ao Senado 
pelo Rio Grande do Norte, ex-mi-
nistro Rogério Marinho, falou, 
em seu discurso, que o governo 
federal tem confiado o comando 
de pastas importantes da sua ges-
tão a profissionais muito técni-
cos, como é o caso de Daniel Fer-
reira. Paulista de 40 anos, Daniel 
Ferreira é especialista em Gestão 
e Orçamento Público, ex-secre-
tário executivo da pasta do MDR 
e servidor público federal de car-
reira.

A assinatura do termo foi re-
alizada na sede do Centro Admi-
nistrativo de Parnamirim, na Ave-
nida Castor Vieira Régis, na Coha-
binal e contou com a presença de 
secretários municipais, vereado-
res, além do prefeito de Nísia Flo-
resta, Daniel Marinho (PSDB), re-
presentantes da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (Dno-
cs) e da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

Taveira: “A estrada será 
uma via de escoamento 
rápido, uma alternativa 
de mobilidade urbana”

NEY DOUGLAS/AGORA RN
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Não há como contabilizar a 
perda da memória nos re-
lacionamentos ditos vir-

tuais, ainda, e principalmen-
te, diante de fatos recentes. A ex-
pandir de exemplos sobre situ-
ações agradáveis ou desagradá-
veis. A racionalidade nem chega 
perto, mesmo recorrendo à bus-
ca do pote de ouro no fim do ar-
co-íris, como queria a lenda que 
nos foi ensinada naquela fase de 
idade de juventude pós-infantil.

Claro que era história conta-
da para botar criança para dor-
mir. O lado infantil fica encan-
tado e sobrevive às agruras do 
mundo real e dos adultos. Po-
rém, nem só de coisas adultas 

vivem os mais crescidos.
Rui Barbosa ficou mais co-

nhecido por outros feitos e as su-
as citações são sempre mencio-
nadas, decoradas e sacudidas 
quando recorremos às suas lições 
de matéria constitucional, ainda 
hoje. Tanto a pureza do vernáculo 
com que investiu sobre a redação 
do Código Civil ou sobre rumoro-
sos Habeas Corpus de sua época. 
E a alfabetização no Império não 
era lá essas coisas.

O que não se deve deixar de 
registrar é a profundidade de seus 
conhecimentos mais baseada no 

Direito Inglês do que em remis-
são ao Direito Americano, o qual 
teve suas fases elevadas a graus 
mais acentuadas até depois de 
seus valiosos sermões. A Demo-
cracia na América (do Norte) ha-
via começado logo após as 13 Co-
lônias que resultaram das delibe-
rações posteriores aos anos 1.600.

O Direito Americano cons-
truiu-se em etapas pré-Secessão 
e um pouco adiante, a partir dos 
anos 1920. A Liberdade de Inicia-
tiva sempre evidente. Construída 
passo-a-passo, mais ação do que 
discurso que encantam, porém 

não alimentam nem soerguem as 
comunidades. De vizinhança.

O que de Rui, pouco se sabe, é 
sobre o Prefácio, mais que litera-
tura juvenil, que (últimas décadas 
de 1800) está desenvolvido na tra-
dução esmerada e antiga de um li-
vro alegórico, onde a virtualidade 
sobre antigos regimes políticos, de 
controvertido famoso escritor in-
glês. Há edições com prefácio de 
George Orwell, afamado pela sua 
literatura e pela ficção científica, 
com viés político.

“As Viagens de Gulliver” tradu-
zidas por Rui Barbosa têm o mé-

rito de revelar estudo sobre mais 
antigo Direito Inglês, com avalia-
ção imprecisa de outros famosos 
acima do Equador; a curiosa exis-
tência do Povo Yahoo; e os percal-
ços de políticas imaturas.

É de criança que se aprende 
sobre maturidade. Ou, como pre-
ga a sabedoria popular de meni-
no se torce o pepino. Jonathan 
Swift ridens.

• Sábado e domingo, 2 e 3 de julho de 20226 Política
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Câmara de Natal 
aprova LDO 2023

Projeto 
orçamentário 

da Capital teve 
66 emendas 

apresentadas e 45 
aprovadas

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou em segunda 
discussão, na sessão or-

dinária desta quinta-feira 30, o 
projeto de autoria do Executi-
vo que trata da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO 2023). 
A matéria, amplamente discuti-
da pelos parlamentares, teve 66 
emendas apresentadas por to-
das as bancadas e 45 emendas 
aprovadas.

A LDO estabelece quais se-

rão as metas e prioridades pa-
ra o ano seguinte. Para isso, fixa o 
montante de recursos que o go-
verno pretende economizar; tra-
ça regras, vedações e limites pa-
ra as despesas dos Poderes. Com 
a aprovação do texto, a Câmara 
entrará formalmente em recesso 
parlamentar, no período entre 01 
e 31 de julho.

Destaque para as emendas da 
vereadora Camila Araújo (União 
Brasil) que direciona recursos pa-

ra os Conselhos Tutelares e o Pla-
no de Contingência em caso de 
catástrofe na capital potiguar.

“Trabalhamos para melhorar 
as condições dos conselheiros tu-
telares, que passam por um mo-
mento caótico em matéria de es-
trutura, faltando até itens básicos 
para a realização das atividades 
em defesa das crianças e adoles-
centes. Além disso, capacitamos 
a Prefeitura para enfrentar catás-
trofes e intempéries com a pos-

sibilidade de reger sua reserva de 
contingência sem a necessidade 
de aprovação do Legislativo”.

Pela oposição, a vereadora Di-
vaneide Basílio (PT) encaminhou 
receitas para a promoção de po-
líticas públicas para as mulheres, 
desenvolvimento da agricultura 
urbana, apoio às pessoas com de-
ficiência, direitos humanos, saú-
de mental e bem-estar animal.

“Um conjunto diverso de 
emendas que vai proporcionar 

uma melhor organização para 
a nossa cidade. As emendas se 
complementam, por exemplo, a 
gente sabe que a maioria das pes-
soas que mantêm quintais pro-
dutivos são mulheres. Então, fo-
camos em segmentos que preci-
sam bastante do amparo do Po-
der Público”, pontuou.

Na sequência, o líder da ban-
cada independente, vereador 
Hermes Câmara (PTB), apresen-
tou emendas para incentivar o 
empreendedorismo no municí-
pio. “Queremos que a crença no 
empreendedorismo seja cultiva-
da nas crianças desde a base, pa-
ra que tenhamos um futuro pro-
missor para a cidade, com gera-
ção de emprego, renda, oportuni-
dades e crescimento para todos”, 
defendeu o parlamentar ao fazer 
uso da palavra.

Já o vereador Robério Paulino 
(Psol) incluiu mobilidade urba-
na e meio ambiente entre as prio-
ridades na peça orçamentária 
apresentada pela Prefeitura. “Es-
sas duas áreas juntam-se à cul-
tura, saúde, cultura e obras urba-
nas como elementos prioritários 
para a gestão pública de Natal. 
Porque a questão do transporte é 
fundamental para que as pessoas 
tenham acesso à cidade e a sus-
tentabilidade é vital para a sobre-
vivência humana em um planeta 
que pede socorro diante da des-
truição da natureza”.

Ao final da votação, o vere-
ador Raniere Barbosa (Avan-
te), que presidiu a sessão, ava-
liou de forma positiva os traba-
lhos. “Foi um debate produtivo 
calcado no comprometimento 
desta Casa Legislativa que teve 
um primeiro semestre de 2022 
repleto de pautas importantes. 
Assim, a aprovação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 com serenida-
de e transparência mostra o al-
to nível de maturidade do par-
lamento que representa o povo 
natalense”, concluiu.

Sábado e domingo, 2 e 3 de julho de 2022 • 7Política

MDR libera R$ 2,1 mi para via de 
ligação entre Parnamirim e BR-304

“Vamos 
garantir obras 
importantes, como 
recapeamento, 
manutenção da 
RN-313 (Estrada 
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ajudará na 
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no município e 
duplicação 

da Estrada de 
Cajupiranga

A cidade de Parnamirim re-
cebeu a visita do ministro 
do Desenvolvimento Re-

gional (MDR) Daniel Ferreira, 
nesta sexta-feira 1º, para assina-
tura de um termo de investimen-
to que destina R$ 2,1 milhões em 
recursos e garante a execução de 
obras de infraestrutura e mobili-
dade urbana para a cidade e re-
gião metropolitana.

O montante integra um pa-
cote de serviços ainda maior, de 
R$ 10,5 milhões, que serão libe-
rados futuramente para a cons-
trução de três mercados públi-
cos na cidade e a duplicação da 
RN-313, no trecho entre a BR-
101 e o acesso à rotatória que le-
va à Coophab. Essas duas obras 
estão com processos licitatórios 
em fase avançada.

Segundo o prefeito Rosano 
Taveira (Republicanos), os recur-
sos iniciais serão usados na pa-
vimentação da Rua José Nilson 
de Sá (Estrada Vicinal), que liga 
o bairro de Passagem de Areia à 
BR-304. “A estrada será uma via 
de escoamento rápido para en-
trar e sair da cidade, uma alterna-
tiva de mobilidade urbana”, dis-
se, lembrando que a via já teve os 
serviços de calçamento iniciados 
e deve se tornar uma alternativa 
para a mobilidade urbana de Par-
namirim, proporcionando aces-
so rápido à rodovia federal que li-
ga a cidade trampolim da vitória 
a Macaíba e Natal.

Taveira disse também que 
conseguiu a liberação R$ 21 mi-
lhões de reais em recursos públi-
cos, para diversos projetos antes 
do período eleitoral, de acordo 
com a lei, portanto. “Vamos ga-
rantir obras importantes, como 
recapeamento, manutenção da 
RN-313 (Estrada de Cajupiranga) 
e pavimentação em seis impor-
tantes ruas de Nova Esperança. 
Estamos pensando nossa Parna-
mirim para 2030”,

O ministro Daniel Ferreira 
afirmou que Parnamirim é uma 
cidade importante e que os re-
cursos liberados ajudarão a tra-
zer mais desenvolvimento para 
o município, por meio da gera-
ção de emprego e renda para a 
população. “Além disso, vai auxi-
liar no deslocamento das pesso-
as e, com isso, trazer mais quali-
dade de vida. É uma obra que re-
duz tempo de deslocamento, dá 
mobilidade para as pessoas, dei-
xa a produção escoar com mais 
facilidade e faz o município ir 
para a frente. Isso é desenvolvi-
mento regional”, ressaltou.

Ele também aproveitou para 
parabenizar o prefeito e a equipe 
técnica de Parnamirim pelo fato 
de os projetos já estarem pron-
tos para a liberação de recursos. 
“O serviço que contemplamos 
hoje não é apenas a pavimenta-
ção de uma estrada vicinal. Esta 
é uma obra que reduzirá o tempo 
de deslocamento, ajudará na mo-
bilidade urbana e deverá facilitar 
a vida das pessoas. Esta é nossa 
missão”, frisou Daniel Ferreira.

Acompanhado dos deputa-

dos federais General Girão e João 
Maia, o pré-candidato ao Senado 
pelo Rio Grande do Norte, ex-mi-
nistro Rogério Marinho, falou, 
em seu discurso, que o governo 
federal tem confiado o comando 
de pastas importantes da sua ges-
tão a profissionais muito técni-
cos, como é o caso de Daniel Fer-
reira. Paulista de 40 anos, Daniel 
Ferreira é especialista em Gestão 
e Orçamento Público, ex-secre-
tário executivo da pasta do MDR 
e servidor público federal de car-
reira.

A assinatura do termo foi re-
alizada na sede do Centro Admi-
nistrativo de Parnamirim, na Ave-
nida Castor Vieira Régis, na Coha-
binal e contou com a presença de 
secretários municipais, vereado-
res, além do prefeito de Nísia Flo-
resta, Daniel Marinho (PSDB), re-
presentantes da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (Dno-
cs) e da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

Taveira: “A estrada será 
uma via de escoamento 
rápido, uma alternativa 
de mobilidade urbana”
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“O Auxílio Brasil vai de R$ 400 
R$ para 600, tem o auxílio cami-
nhoneiro de R$ 1 mil. Sei que é 
pouco, sei que os caminhonei-
ros gastam bastante combustí-
vel, mas é uma ajuda que a gen-

te está dando aqui. E vamos do-
brar também o valor do vale gás. 
E vem mais coisa também so-
bre redução de imposto de com-
bustível nessa PEC, em comum 
acordo”, afirmou o presiden-

te Jair Bolsonaro, ao falar para 
seus eleitores durante a live nes-
ta quinta-feira 30, quando classi-
ficou a PEC como “ajuda” e pro-
meteu mais redução de impos-
tos nos combustíveis.

A aprovação da medida é 
uma vitória para o presiden-
te, que é pré-candidato à reelei-
ção. A Lei Eleitoral veda a cria-
ção ou a ampliação de bene-
fícios a pessoas físicas em ano 

de eleições, a não ser em esta-
do de emergência ou de calami-
dade. Por isso, para não ser pu-
nido pela Justiça, o governo fe-
deral incluiu na PEC o estado de 
emergência nacional.

‘Ajuda que a gente está dando’, afirma Bolsonaro, sobre legislação

PEC Kamikaze: pré-candidatos à 
Presidência comentam medida

Aprovada no Senado Fede-
ral, a PEC 1/2022, que ins-
titui estado de emergência 

no Brasil até o dia 31 de dezem-
bro para ampliar  o pagamento 
de benefícios sociais, será anali-
sada pela Câmara dos Deputados 
nos próximos dias. A medida pre-
vê mais de R$ 41,2 bilhões para 
ações como a expansão do Auxí-
lio Brasil e do vale-gás e a criação 
de auxílios financeiros aos cami-
nhoneiros e taxistas, sem que se-
ja necessário observar o teto de 
gastos ou a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). O fato causou 
reações diferentes entre os cinco 
principais pré-candidatos à Pre-
sidência da República.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
definiu a PEC 1/2022 como um 
projeto eleitoreiro e tentativa de 
“compra do povo” por parte do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
“Bolsonaro sabe o problema de-
le não é urna eletrônica, mas o 
povo brasileiro. Acho que o po-
vo tem que pegar o dinheiro, mas 
não é isso que resolve o proble-
ma, porque tudo isso vai acabar 
em dezembro. Na verdade, o pro-
jeto que ele mandou é um projeto 
eleitoral. Ele acha que pode com-
prar o povo, ele acha que o povo 
é um rebanho, que o povo não 
pensa, que o povo vai acreditar 
em mentira e não vai”, afirmou, 
em entrevista à rádio Metrópole 

nesta sexta-feira 1º.
Para Ciro Gomes (PDT), ter-

ceiro colocado nas pesquisas de 
intenção de votos, a medida é 
uma “fraude eleitoral” cometida 
por Bolsonaro, por desrespeito à 
Constituição Federal. “Ao povo, 
no seu estado de penúria, não se 
pode negar nada. Mas não se po-
de colocar no seu prato de comi-
da os restos triturados da Cons-
tituição. Se continuarmos a fazer 
isso, seremos uma nação sem lei, 
sem estado de direito e sem de-
mocracia. Em um momento em 
que se discute, com absoluta fal-
sidade fática e conceitual, supos-
tas ameaças de fraude eleitoral, 
acaba de ser cometida a grande 
fraude eleitoral destas eleições”, 
disse

O pedetista citou o fato do Le-
gislativo e Judiciário não terem 
interferido para barrar a iniciati-

va. “A tal PEC das Bondades - que 
deveria se chamar PEC do Deses-
pero, PEC do Fim do Mundo, ou 
PEC da Vergonha - é mais um ca-
pítulo deste festival de PECs que 
assola o país, com o beneplácito 
dos Três Poderes. Um desman-
telo institucional do qual todos 
nós viramos vítimas e cúmplices. 
Temos um Executivo bandido e 
perdido. Um Legislativo acuado, 
cercado de uma maioria oportu-
nista. Temos um STF que às ve-
zes parece abdicar do seu papel 
de garantidor mor da Constitui-
ção para se contentar com ati-
vismos diversos, e permite, que 
aquilo que deveria ser exceção, as 
PECs, virem uma expressão coti-
diana de politicagem”, disse.

Já André Janones (Avante) 
considera politicagem a propos-
ta do governo federal, mas en-
tende ser o auxílio a única forma 

de “salvar os mais pobres” da fo-
me. Relembra ter apoiado o au-
xílio emergencial aprovado pelo 
Congresso durante a pandemia 
da Covid, proposto por R$ 200 
pelo governo e aprovado por R$ 
600. “Bolsonaro tá fazendo poli-
ticagem? Está. Mas não dá pa-
ra pensar em voto quando o po-
vo fica pobre e está passando fo-
me. Não há outra opção para sal-
var os mais pobres além do auxí-
lio”, disse.

Para Simone Tebet (MDB), 
quem tem fome tem pressa. “O 
nosso papel institucional e polí-
tico nós estamos fazendo no Se-
nado, mas estamos fazendo den-
tro daquilo que nos foi oferecido. 
E aqui, eu quero dizer, de forma 
muito objetiva: este é o caminho 
certo no que se refere a essa ques-
tão dramática que o Brasil está vi-
vendo”, afirmou.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Lula: “Ele acha que pode comprar o povo, ele acha que o povo é um rebanho” Bolsonaro: “Sei que é pouco, mas é uma ajuda que a gente está dando aqui”
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emenda, que prevê 
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O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou ontem 
que vai reduzir para 18% a 

alíquota do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis, gás 
natural, energia elétrica e comu-
nicações. Antes, a porcentagem 
era 29%. A medida é uma tentati-
va de diminuir o preço dos com-
bustíveis na bomba; no início da 
semana um levantamento do 
Procon Natal apontou como os 
registros mais caros do litro da 
gasolina o valor de R$ 8,19 o litro 
e do diesel a R$ 8,29. A expectati-
va é de que o preço médio da ga-
solina – que alcançou os R$ 7,89 
– caia em até R$ 1, para R$ 6,89.

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Tributação (SET-RN), 
a mudança será publicada em di-
ário oficial hoje e terá efeito retro-
ativo a partir de 23 de junho, data 
em que a Lei Complementar nº 
194/2022, que limita a 18% a co-
brança do imposto em combus-
tíveis, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo, foi 
publicada no Diário Oficial da 
União. Nesta semana, governa-

dores de 11 estados – entre eles o 
Rio Grande do Norte – e do Dis-
trito Federal protocolaram uma 
ação no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contrária à Lei sanciona-
da pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

“Trata-se de um intervencio-
nismo sem precedentes da União 
Federal nos demais entes sub-
nacionais, por meio de desone-
rações tributárias heterônomas, 
em ofensa às regras de repartição 
de competências postas na Cons-
tituição Federal de 1988, violação 
da autonomia financeira dos en-
tes subnacionais e ônus excessi-
vo e desproporcional aos cofres 
estaduais e municipais”, argu-
mentava o pedido. No STF exis-
tem pelo menos outras três ações 
do tipo a respeito da cobrança do 
ICMS sobre combustíveis. 

Em um vídeo gravado na 185ª 
Reunião Ordinária do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), Carlos Eduardo Xavier, 
secretário estadual de Tributa-
ção, disse que o impacto deve ser 
de R$ 90 milhões na arrecadação 
por mês. “O governo espera que 
efetivamente estas reduções che-
guem a reduzir o preço dos com-
bustíveis nas bombas benefician-
do a população”, comentou. 

Durante a semana, estados 
como Goiás, São Paulo e Minas 
Gerais anunciaram cortes no 
ICMS para se adequarem à nova 
Lei. Uma decisão do ministro An-
dré Mendonça, do STF, vai inter-
ferir na forma como o estado vai 
cobrar o ICMS na gasolina. Ago-
ra, as unidades da federação vão 
aplicar taxas sobre a média dos 
últimos cinco anos dos valores de 
combustível. De acordo com cál-
culos, este valor médio seria de 
R$ 4,96 no RN. 

Em entrevista ao programa 12 
em ponto, da Rádio 98FM, Xavier 
apontou que aguarda redução de 
até R$ 1 por litro na gasolina e ga-
rante que haverá fiscalização. “É 
isso que a gente espera que acon-
teça. Não sei se vai acontecer. O 
Procon é um órgão de defesa do 
consumidor. Está entre os papéis 
dele o de fiscalização de possíveis 
práticas abusivas. O Procon vai fis-
calizar. Agora, o mercado é livre. A 
gente espera que isso chegue na 
bomba efetivamente”, afirmou.

Maxwell Flor, presidente do 
Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Derivados de Petróleo do 
RN, ainda disse que não é possí-
vel prever de fato qual será o valor 
final ao consumidor. “A gente só 
vai ter a real dimensão do preço 

quando a gente receber das dis-
tribuidoras. E quanto mais bara-
to, mais vendas”, defendeu.

Flor ainda defendeu que o 
setor de postos de combustíveis 
aqui do Rio Grande do Norte ti-
nha grande expectativa em re-
lação à mudança da alíquota do 
ICMS. “Isso vai ajudar a gente a 
retomar um pouco das vendas 
que estavam tão estagnadas em 
função dos altos preços”, disse 
Maxwell Flor à reportagem.

Para o economista Robes-
pierre Do Ó, se houver um au-
mento da procura dos combus-
tíveis, a tendência é de que logo 
haja um reajuste no preço final. 
No entanto, o impacto disso no 
bolso do consumidor vai depen-
der do comportamento. “Existe 
aumento de empregos, mas não 
representa aumento de salários. 
Os salários estão arrochados. Es-
sa sobra de caixa que a pessoa 
vai ter, pode ser que ela direcione 
para outro consumo. Para quem 
usa o combustível no dia a dia de 
trabalho, vai ser ótimo, terá uma 
queda de custo e vai sobrar mais 
recursos para direcionar a outras 
coisas”, declarou.

COMPOSIÇÃO. De acordo com 
a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, são pelo menos 
quatro pontos que influenciam 
diretamente no preço final dos 
combustíveis. Um deles é o pre-
ço de realização da Petrobras, que 
depende diretamente do custo de 
extração ou de compra do petró-
leo a ser refinado, se foi extraído 
no Brasil, ou então do custo da im-
portação desta commodity. 

Segundo a EPE, o custo de 
biocombustíveis como o biodie-
sel –  que também faz parte da 
composição do diesel – e do eta-
nol anidro, que faz parte da com-
posição da gasolina, também é 
um dos fatores. Os custos de dis-
tribuição e revenda dos combus-
tíveis também entram no cálculo. 

O outro fator são tributos fe-
derais, como Pis/Pasep, Cofins 
e Cide – que somados são res-
ponsáveis por 9,5% do preço da 
gasolina e estão zerados para o 
diesel – e o ICMS, estadual, que 
são 11,7% do diesel e 24,1% na 
gasolina. Estas porcentagens são 
com base em dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) e do 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada da Universi-
dade de São Paulo (CEPEA/USP) 
no mês de junho deste ano.

Douglas Lemos
Repórter de Economia

Litro da gasolina pode 
� car R$ 1 mais barato

Segmento de postos estava na 
expectativa pela diminuição 

da alíquota do ICMS sobre 
combustíveis, mas não prevê 

preço final nas bombas

Preço da gasolina nos postos nesta semana 
era comercializado acima dos R$ 7 o litro
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“O Auxílio Brasil vai de R$ 400 
R$ para 600, tem o auxílio cami-
nhoneiro de R$ 1 mil. Sei que é 
pouco, sei que os caminhonei-
ros gastam bastante combustí-
vel, mas é uma ajuda que a gen-

te está dando aqui. E vamos do-
brar também o valor do vale gás. 
E vem mais coisa também so-
bre redução de imposto de com-
bustível nessa PEC, em comum 
acordo”, afirmou o presiden-

te Jair Bolsonaro, ao falar para 
seus eleitores durante a live nes-
ta quinta-feira 30, quando classi-
ficou a PEC como “ajuda” e pro-
meteu mais redução de impos-
tos nos combustíveis.

A aprovação da medida é 
uma vitória para o presiden-
te, que é pré-candidato à reelei-
ção. A Lei Eleitoral veda a cria-
ção ou a ampliação de bene-
fícios a pessoas físicas em ano 

de eleições, a não ser em esta-
do de emergência ou de calami-
dade. Por isso, para não ser pu-
nido pela Justiça, o governo fe-
deral incluiu na PEC o estado de 
emergência nacional.

‘Ajuda que a gente está dando’, afirma Bolsonaro, sobre legislação

PEC Kamikaze: pré-candidatos à 
Presidência comentam medida

Aprovada no Senado Fede-
ral, a PEC 1/2022, que ins-
titui estado de emergência 

no Brasil até o dia 31 de dezem-
bro para ampliar  o pagamento 
de benefícios sociais, será anali-
sada pela Câmara dos Deputados 
nos próximos dias. A medida pre-
vê mais de R$ 41,2 bilhões para 
ações como a expansão do Auxí-
lio Brasil e do vale-gás e a criação 
de auxílios financeiros aos cami-
nhoneiros e taxistas, sem que se-
ja necessário observar o teto de 
gastos ou a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). O fato causou 
reações diferentes entre os cinco 
principais pré-candidatos à Pre-
sidência da República.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
definiu a PEC 1/2022 como um 
projeto eleitoreiro e tentativa de 
“compra do povo” por parte do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
“Bolsonaro sabe o problema de-
le não é urna eletrônica, mas o 
povo brasileiro. Acho que o po-
vo tem que pegar o dinheiro, mas 
não é isso que resolve o proble-
ma, porque tudo isso vai acabar 
em dezembro. Na verdade, o pro-
jeto que ele mandou é um projeto 
eleitoral. Ele acha que pode com-
prar o povo, ele acha que o povo 
é um rebanho, que o povo não 
pensa, que o povo vai acreditar 
em mentira e não vai”, afirmou, 
em entrevista à rádio Metrópole 

nesta sexta-feira 1º.
Para Ciro Gomes (PDT), ter-

ceiro colocado nas pesquisas de 
intenção de votos, a medida é 
uma “fraude eleitoral” cometida 
por Bolsonaro, por desrespeito à 
Constituição Federal. “Ao povo, 
no seu estado de penúria, não se 
pode negar nada. Mas não se po-
de colocar no seu prato de comi-
da os restos triturados da Cons-
tituição. Se continuarmos a fazer 
isso, seremos uma nação sem lei, 
sem estado de direito e sem de-
mocracia. Em um momento em 
que se discute, com absoluta fal-
sidade fática e conceitual, supos-
tas ameaças de fraude eleitoral, 
acaba de ser cometida a grande 
fraude eleitoral destas eleições”, 
disse

O pedetista citou o fato do Le-
gislativo e Judiciário não terem 
interferido para barrar a iniciati-

va. “A tal PEC das Bondades - que 
deveria se chamar PEC do Deses-
pero, PEC do Fim do Mundo, ou 
PEC da Vergonha - é mais um ca-
pítulo deste festival de PECs que 
assola o país, com o beneplácito 
dos Três Poderes. Um desman-
telo institucional do qual todos 
nós viramos vítimas e cúmplices. 
Temos um Executivo bandido e 
perdido. Um Legislativo acuado, 
cercado de uma maioria oportu-
nista. Temos um STF que às ve-
zes parece abdicar do seu papel 
de garantidor mor da Constitui-
ção para se contentar com ati-
vismos diversos, e permite, que 
aquilo que deveria ser exceção, as 
PECs, virem uma expressão coti-
diana de politicagem”, disse.

Já André Janones (Avante) 
considera politicagem a propos-
ta do governo federal, mas en-
tende ser o auxílio a única forma 

de “salvar os mais pobres” da fo-
me. Relembra ter apoiado o au-
xílio emergencial aprovado pelo 
Congresso durante a pandemia 
da Covid, proposto por R$ 200 
pelo governo e aprovado por R$ 
600. “Bolsonaro tá fazendo poli-
ticagem? Está. Mas não dá pa-
ra pensar em voto quando o po-
vo fica pobre e está passando fo-
me. Não há outra opção para sal-
var os mais pobres além do auxí-
lio”, disse.

Para Simone Tebet (MDB), 
quem tem fome tem pressa. “O 
nosso papel institucional e polí-
tico nós estamos fazendo no Se-
nado, mas estamos fazendo den-
tro daquilo que nos foi oferecido. 
E aqui, eu quero dizer, de forma 
muito objetiva: este é o caminho 
certo no que se refere a essa ques-
tão dramática que o Brasil está vi-
vendo”, afirmou.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Lula: “Ele acha que pode comprar o povo, ele acha que o povo é um rebanho” Bolsonaro: “Sei que é pouco, mas é uma ajuda que a gente está dando aqui”
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O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou ontem 
que vai reduzir para 18% a 

alíquota do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis, gás 
natural, energia elétrica e comu-
nicações. Antes, a porcentagem 
era 29%. A medida é uma tentati-
va de diminuir o preço dos com-
bustíveis na bomba; no início da 
semana um levantamento do 
Procon Natal apontou como os 
registros mais caros do litro da 
gasolina o valor de R$ 8,19 o litro 
e do diesel a R$ 8,29. A expectati-
va é de que o preço médio da ga-
solina – que alcançou os R$ 7,89 
– caia em até R$ 1, para R$ 6,89.

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Tributação (SET-RN), 
a mudança será publicada em di-
ário oficial hoje e terá efeito retro-
ativo a partir de 23 de junho, data 
em que a Lei Complementar nº 
194/2022, que limita a 18% a co-
brança do imposto em combus-
tíveis, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo, foi 
publicada no Diário Oficial da 
União. Nesta semana, governa-

dores de 11 estados – entre eles o 
Rio Grande do Norte – e do Dis-
trito Federal protocolaram uma 
ação no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contrária à Lei sanciona-
da pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

“Trata-se de um intervencio-
nismo sem precedentes da União 
Federal nos demais entes sub-
nacionais, por meio de desone-
rações tributárias heterônomas, 
em ofensa às regras de repartição 
de competências postas na Cons-
tituição Federal de 1988, violação 
da autonomia financeira dos en-
tes subnacionais e ônus excessi-
vo e desproporcional aos cofres 
estaduais e municipais”, argu-
mentava o pedido. No STF exis-
tem pelo menos outras três ações 
do tipo a respeito da cobrança do 
ICMS sobre combustíveis. 

Em um vídeo gravado na 185ª 
Reunião Ordinária do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), Carlos Eduardo Xavier, 
secretário estadual de Tributa-
ção, disse que o impacto deve ser 
de R$ 90 milhões na arrecadação 
por mês. “O governo espera que 
efetivamente estas reduções che-
guem a reduzir o preço dos com-
bustíveis nas bombas benefician-
do a população”, comentou. 

Durante a semana, estados 
como Goiás, São Paulo e Minas 
Gerais anunciaram cortes no 
ICMS para se adequarem à nova 
Lei. Uma decisão do ministro An-
dré Mendonça, do STF, vai inter-
ferir na forma como o estado vai 
cobrar o ICMS na gasolina. Ago-
ra, as unidades da federação vão 
aplicar taxas sobre a média dos 
últimos cinco anos dos valores de 
combustível. De acordo com cál-
culos, este valor médio seria de 
R$ 4,96 no RN. 

Em entrevista ao programa 12 
em ponto, da Rádio 98FM, Xavier 
apontou que aguarda redução de 
até R$ 1 por litro na gasolina e ga-
rante que haverá fiscalização. “É 
isso que a gente espera que acon-
teça. Não sei se vai acontecer. O 
Procon é um órgão de defesa do 
consumidor. Está entre os papéis 
dele o de fiscalização de possíveis 
práticas abusivas. O Procon vai fis-
calizar. Agora, o mercado é livre. A 
gente espera que isso chegue na 
bomba efetivamente”, afirmou.

Maxwell Flor, presidente do 
Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Derivados de Petróleo do 
RN, ainda disse que não é possí-
vel prever de fato qual será o valor 
final ao consumidor. “A gente só 
vai ter a real dimensão do preço 

quando a gente receber das dis-
tribuidoras. E quanto mais bara-
to, mais vendas”, defendeu.

Flor ainda defendeu que o 
setor de postos de combustíveis 
aqui do Rio Grande do Norte ti-
nha grande expectativa em re-
lação à mudança da alíquota do 
ICMS. “Isso vai ajudar a gente a 
retomar um pouco das vendas 
que estavam tão estagnadas em 
função dos altos preços”, disse 
Maxwell Flor à reportagem.

Para o economista Robes-
pierre Do Ó, se houver um au-
mento da procura dos combus-
tíveis, a tendência é de que logo 
haja um reajuste no preço final. 
No entanto, o impacto disso no 
bolso do consumidor vai depen-
der do comportamento. “Existe 
aumento de empregos, mas não 
representa aumento de salários. 
Os salários estão arrochados. Es-
sa sobra de caixa que a pessoa 
vai ter, pode ser que ela direcione 
para outro consumo. Para quem 
usa o combustível no dia a dia de 
trabalho, vai ser ótimo, terá uma 
queda de custo e vai sobrar mais 
recursos para direcionar a outras 
coisas”, declarou.

COMPOSIÇÃO. De acordo com 
a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, são pelo menos 
quatro pontos que influenciam 
diretamente no preço final dos 
combustíveis. Um deles é o pre-
ço de realização da Petrobras, que 
depende diretamente do custo de 
extração ou de compra do petró-
leo a ser refinado, se foi extraído 
no Brasil, ou então do custo da im-
portação desta commodity. 

Segundo a EPE, o custo de 
biocombustíveis como o biodie-
sel –  que também faz parte da 
composição do diesel – e do eta-
nol anidro, que faz parte da com-
posição da gasolina, também é 
um dos fatores. Os custos de dis-
tribuição e revenda dos combus-
tíveis também entram no cálculo. 

O outro fator são tributos fe-
derais, como Pis/Pasep, Cofins 
e Cide – que somados são res-
ponsáveis por 9,5% do preço da 
gasolina e estão zerados para o 
diesel – e o ICMS, estadual, que 
são 11,7% do diesel e 24,1% na 
gasolina. Estas porcentagens são 
com base em dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) e do 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada da Universi-
dade de São Paulo (CEPEA/USP) 
no mês de junho deste ano.

Douglas Lemos
Repórter de Economia

Litro da gasolina pode 
� car R$ 1 mais barato

Segmento de postos estava na 
expectativa pela diminuição 

da alíquota do ICMS sobre 
combustíveis, mas não prevê 

preço final nas bombas

Preço da gasolina nos postos nesta semana 
era comercializado acima dos R$ 7 o litro
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Intenção de consumo das famílias cresceu 18,8% em comparação ao ano passado, diz levantamento da CNC

TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL

Deste ontem todos os re-
frigeradores que chega-
rem ao comércio brasi-

leiro, fabricados nacionalmente 
ou importados, devem exibir a 
nova Etiqueta de Conservação 
de Energia Elétrica (Ence) do 
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro). A nova etiqueta traz três 
subclasses, indicando diferença 
de consumo de até 30% entre os 
produtos mais eficientes. Além 
disso, introduz um QR Code 
que, no primeiro momento, vai 
remeter o consumidor ao status 
do registro do refrigerador, “se 

ele está ativo, inativo, suspenso 
ou cancelado”.

Segundo o chefe da Divisão 
de Verificação e Estudos Técni-
cos Científicos (Divet) do insti-
tuto, Hércules Souza, “na verda-
de, tem que estar sempre ativo. 
Significa dizer que aquele refri-
gerador atende os requisitos es-
tabelecidos no regulamento e 
tem liberação aprovada pelo In-
metro para ser comercializado 
no mercado nacional”.

Hércules Sousa esclareceu 
que inicialmente, o QR Code 
vai fazer apenas o link com a 
página de registro, e o próprio 

Geladeiras terão 
nova etiqueta de 
eficiência energética

MUDANÇA consumidor poderá conferir o 
status do registro daquele refri-
gerador. Essa é a novidade que 
o Inmetro está implementan-
do agora com a nova etiqueta. 
O chefe da Divet adiantou, en-
tretanto, que existe um projeto 
em paralelo para dar robustez 
maior a esse QR Code.

O Inmetro vai contratar 
empresa que criará uma pla-
taforma, em que não será ge-
rada somente informação do 
status do registro da geladeira, 
mas também associará vídeos 
informativos para a utilização 
inteligente de refrigeradores, 
com dicas para o consumidor 
ficar atento e obter utilização 
eficiente do produto. Souza in-
formou que o consumidor, a 
partir do QR Code, vai ser ca-
paz também de acessar uma es-
pécie de calculadora de gastos, 
para ter ideia do consumo e do 
valor monetário que terá na sua 
conta de energia pelo uso de 
um refrigerador mais econômi-
co, em comparação a um apa-
relho menos eficiente.

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) cresceu 
2,9% de maio para junho 

deste ano e atingiu 80,2 pontos 
em uma escala de 0 a 200. É a 
sexta alta consecutiva do indi-

Na comparação 
com junho de 2021, 

expansão é de 18,8%

cador, que atingiu o maior pa-
tamar  desde maio de 2020 (81,7 
pontos). Os dados foram divul-
gados ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Os sete componentes do in-
dicador tiveram alta de maio 
para junho, com destaque para 
as avaliações sobre perspectiva 
profissional (5,4%), renda atual 
(3,5%) e emprego atual (3%).

COMPARAÇÃO. Na compa-
ração com junho de 2021, a ICF 

cresceu 18,8%, puxada pelos 
mesmos componentes: pers-
pectiva profissional (30,9%), 
emprego atual (24,2%) e renda 
atual (23,4%).

Segundo a CNC, o indica-
dor cresceu em todos os meses 
do ano, apesar da inflação e dos 
juros mais altos. “Isso pode ser 
atribuído às medidas de suporte 
à renda e à evolução positiva do 
mercado de trabalho. No primei-
ro semestre, o avanço na inten-
ção de consumo foi de 10,1%”, 
informou nota da CNC. 

 Intenção de Consumo 
das Famílias cresce 2,9%

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

Há correntes no Con-
gresso Nacional defen-
dendo a instalação de 

CPI para apurar fatos no Mi-
nistério da Educação e na Pe-
trobras.

Instalar uma CPI? Não!

CPI. Nesse tipo de investigação, o Poder Legislativo exerce função 
fiscalizadora, podendo determinar diligências, ouvir indiciados, in-
quirir testemunhas, requisitar de órgãos e entidades da administração 
pública informações e documentos, requerer a audiência de Deputa-
dos e Ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades.

HISTÓRICO. A primeira CPI foi na Inglaterra, em 1689. No Brasil, 
a Constituição imperial de 1824 era omissa a respeito das CPIs. A de 
1891também. Somente com o advento da Constituição de 1934 houve 
a previsão expressa das comissões, mantidas até hoje.

POLARIZAÇÃO. No momento eleitoral brasileiro uma CPI em nada 
contribuirá, salvo para acirrar antagonismos entres os grupos em dis-
puta. Se existirem irregularidades, que elas sejam apuradas pela justi-
ça, Ministério Público, Política Federal e demais órgãos fiscalizadores.

BOM SENSO. O que se espera é que prevaleça o bom senso e as elei-
ções de 2022 não sejam atingidas pelos inevitáveis conflitos e agita-
ções sociais, decorrentes do funcionamento de uma CPI. Eleição é pa-
ra discutir propostas.

DATANORTE. O ex-diretor-geral 
do Procon de Natal, Jonny Costa é 
o novo Diretor-Presidente da Data-
norte. Excelente escolha.

BOMBA. Explodiu o conheci-
mento público da declaração a 
empresários do pré-candidato a 
vice de Bolsonaro, general Braga 
Netto, que não haverá eleição, se 
não for feita a auditoria dos votos 
defendida pelo presidente da Re-
pública.

AMEAÇA. O fato teria deixado 
os empresários da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro cons-
trangidos. Houve um incômodo si-
lêncio após a declaração, segundo 
a colunista Malu Gaspar, do Globo.

CEF. Indicação oportuna foi 
de Daniella Marques para presidir 
a Caixa Economia Federal. Ela já 
atua no Ministério da Economia 
é tem livre transito entre os par-
lamentares de todos os partidos, 
tribunais superiores e Tribunal de 
Contas da União (TCU).

TESTE NA BAHIA. Hoje se co-
memora a independência da 
Bahia. Os dois pré-candidatos à 
presidência Bolsonaro e Lula estão 
em Salvador. O presidente faz uma 
motociata. O “ex” ato político no 
estádio da Fonte Nova.

APLAUSOS. Sucesso nas festas 
juninas de Mossoró. Mérito para o 
prefeito Allyson Bezerra.

PESAR. Faleceu o deputado 
Nelson Queiroz. Um homem de 
bem e de atitudes firmes. Deixa 
exemplo na política estadual.

ALCKMIN. O MP de SP não de-
sistiu e recorreu da decisão que li-
berou os bens do ex-governador 
Geraldo Alckmin, até o valor de 
R$ 9,9 milhões, para ressarcir co-
fres públicos caso seja condena-
do. Agora a dobradinha Lula e Al-
ckmin tem graves problemas pen-
dentes na justiça

DÍVIDA. O presidente Jair Bolso-
naro sancionou lei, que que permi-
te o abatimento de até 99% das dí-
vidas de estudantes com o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies).

DIFERENÇA DO CRÉDITO EDU-
CATIVO. O crédito educativo, pro-
posta do autor desta coluna quan-
do deputado federal, financiava 
diretamente o estudante universi-
tário das Universidades públicas, 
para ajudar na alimentação, ves-
tuário, livros etc. No governo Lula, 
o crédito educativo mudou de no-
me e substituído pelo FIES, porém 
com uma diferença: somente paga 
as mensalidades de estudantes em 
instituições privadas de ensino su-
perior, enquanto eles cursam a fa-
culdade.

LUTA. A grande esperança dos 
universitários é que volte o crédi-
to educativo, da forma como ele foi 
criado, beneficiando universida-
des públicas também.

BOMBEIRO. Hoje o dia do bom-
beiro, que faz alusão ao 2 de julho de 
1856, quando dom Pedro II assinou 
o Decreto, que criava o Corpo de 
Bombeiros Provisório da Corte. Tra-
ta-se de uma categoria profissional 
que merece o respeito comunitário.

Olho aberto
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Promotora de Justiça Érica Canuto acredita que número de estupros é maiorPsicoterapeuta Sarah Moura defende apoio psicológico para as vítimas
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Casos de estupro de vulnerável 
crescem 6,8% em um ano no RN

A violência sexual traz, consequentemente, grandes traumas 
para a vida das vítimas, tanto físicos quanto psicológicos, e de-
vem ser tratados por profissionais.

Segundo a psicoterapeuta Sarah Moura, aquelas mulheres 
que sofrem abuso sexual começam a se colocar como as próprias 
culpadas pela violência, desenvolvendo bloqueios para se rela-
cionar. Por isso ,“é necessário tratar essa mulher para que ela re-
duza esses sintomas”.

É necessário que haja apoio psicológico, assim como uma re-
de de apoio familiar para trabalhar o medo instaurado pelo trau-
ma. “Infelizmente o julgamento é muito grande. Por isso, busque 
ajuda profissional, confie em um familiar e faça a denúncia”, rei-
tera Sarah. (Sob a supervisão da jornalista Nathallya Macedo).

Atendimento às vítimas

Ainda de acordo com as infor-
mações do anuário, 8 em cada 10 
casos registrados no ano passa-
do no Brasil foram de autoria de 
uma pessoa conhecida. Esse fator 
contribui para que o crime se tor-
ne ainda mais complexo, pois os 
caminhos de denúncia ficam ain-
da mais complicados.

A promotora Érica Canuto ex-
plica que, nesses casos, o crimi-
noso é alguém que apresenta um 
vínculo familiar ou afetivo com 

a vítima, uma história, e que por 
isso “a rede de proteção tem que 
estar preparada para fazer o aco-
lhimento dessa demanda especí-
fica. É preciso realizar uma busca 
ativa, para alcançar a mulher e 
promover a intervenção nos ser-
viços de apoio. Denunciar pode 
salvar a vida da mulher”.

Além da denúncia, a promo-
tora acrescenta que os meios de 
proteção devem ser intensifi-
cados quando relacionados às 

crianças e adolescentes, atra-
vés da educação sexual nas es-
colas. “Falar sobre violência de 
gênero nas escolas é uma lei fe-
deral e deve ser cumprida, para 
ensinar professores e funcioná-
rios como agir diante dos casos 
que têm conhecimento e para 
que crianças consigam identifi-
car que alguns atos são abusos 
e não afeto, e que encontrem 
suporte e acolhimento para de-
nunciar”, explica.

Abusador pode ser uma pessoa conhecida

Estupros contra 
meninas saíram de 

316 em 2020 para 
340 em 2021 no RN, 
segundo o Anuário 

Brasileiro da 
Segurança Pública

“Eu perdi minha mãe 
quando tinha 6 anos. 
Quando isso aconteceu, 

eu fiquei em casa com meu pai e 
meus irmãos maiores de idade. 
Quando meu pai saía para tra-
balhar, eu ficava com eles e, aos 7 
anos, começaram os abusos. To-
dos os dias, todas as noites. Eu fui 
molestada até os 9 anos e resol-
vi sair de casa”. O relato é de Ma-
ria (nome fictício), vítima de vio-
lência sexual sofrida quando era 
uma criança.

Sem apoio familiar, Maria 
passou a dormir em calçadas e 
alpendres, trabalhou como em-
pregada doméstica ainda criança 
e mentia ao falar que tinha lugar 
para dormir à noite. Casos como 
esse não acontecem de forma 
isolada e, recentemente, estive-
ram em evidência no Brasil. 

Maria conta que, mesmo ten-
do perdoado seus agressores, se 
arrepende de não os ter denun-
ciado. “Quando a gente cala, con-
sente esse tipo de violência. Tem 
que chegar em uma autoridade e 
realmente falar o que está se pas-
sando dentro da própria casa, 
porque é onde mais acontece”, 
afirma a vítima.

Os casos de estupro de vulne-
rável contra meninas cresceram 
6,8% em um ano no Rio Grande 
do Norte, saindo de 316 casos em 
2020 para 340 registros em 2021. 
Os dados estão no Anuário Brasi-
leiro da Segurança Pública, divul-
gado na última terça-feira 28.

De acordo com o documento, 
os casos de estupro contra mu-
lheres diminuíram no RN. Em 
números absolutos, os casos saí-
ram de 175 para 154 entre 2020 e 

2021, uma diminuição percentu-
al de 12,7%.

Segundo o anuário, em 2021, 
os índices de estupro no Brasil 
mostram que as vítimas são ma-
joritariamente mulheres (88,2%). 
Desse percentual, 61,3% são me-
ninas de até 13 anos, sendo a 
maior concentração na faixa de 
5 a 9 anos, com 19,1% das víti-
mas, e de 10 a 13 anos, que reúne 
31,7% dos registros.

Essas vítimas se enquadram na 
Lei 12.015/2018 do Código Penal, 
referente ao estupro de vulnerável 
– violação sexual praticada contra 
qualquer pessoa que tenha até 14 
anos de idade ou que seja incapaz 
de consentir sobre o ato, seja por 
conta de sua condição (enfermida-
de ou deficiência) ou por não pos-
suir discernimento para tal.

Conforme informa o anuário, 
a busca para denunciar esse tipo 
de violência aumentou no país. 
No ano passado, 66.020 boletins 
de ocorrência de estupro e estu-
pro de vulnerável foram registra-
dos no Brasil, um aumento de 
4,2% em relação a 2020.

Para a promotora de Justiça, 
Érica Canuto, à frente do Núcleo 
de Apoio à Mulher Vítima de Vio-
lência Doméstica do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte, 
mesmo que o número oficial de 
denúncias tenha crescido no pa-
ís, ainda são poucas as mulheres 
que registram a violência e pedem 
providências, tanto por sentirem 
vergonha quanto por acharem 
que quem a violentou irá mudar. 

“A violência é muito maior do 
que consta nos números. O au-
mento no registro significa tanto 
que a violência aumentou quan-
to que existiram mais chances e 
decidiram denunciar”, afirma.

Luana Costa e Ney Douglas
Estagiária e repórter
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Intenção de consumo das famílias cresceu 18,8% em comparação ao ano passado, diz levantamento da CNC
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Deste ontem todos os re-
frigeradores que chega-
rem ao comércio brasi-

leiro, fabricados nacionalmente 
ou importados, devem exibir a 
nova Etiqueta de Conservação 
de Energia Elétrica (Ence) do 
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro). A nova etiqueta traz três 
subclasses, indicando diferença 
de consumo de até 30% entre os 
produtos mais eficientes. Além 
disso, introduz um QR Code 
que, no primeiro momento, vai 
remeter o consumidor ao status 
do registro do refrigerador, “se 

ele está ativo, inativo, suspenso 
ou cancelado”.

Segundo o chefe da Divisão 
de Verificação e Estudos Técni-
cos Científicos (Divet) do insti-
tuto, Hércules Souza, “na verda-
de, tem que estar sempre ativo. 
Significa dizer que aquele refri-
gerador atende os requisitos es-
tabelecidos no regulamento e 
tem liberação aprovada pelo In-
metro para ser comercializado 
no mercado nacional”.

Hércules Sousa esclareceu 
que inicialmente, o QR Code 
vai fazer apenas o link com a 
página de registro, e o próprio 

Geladeiras terão 
nova etiqueta de 
eficiência energética

MUDANÇA consumidor poderá conferir o 
status do registro daquele refri-
gerador. Essa é a novidade que 
o Inmetro está implementan-
do agora com a nova etiqueta. 
O chefe da Divet adiantou, en-
tretanto, que existe um projeto 
em paralelo para dar robustez 
maior a esse QR Code.

O Inmetro vai contratar 
empresa que criará uma pla-
taforma, em que não será ge-
rada somente informação do 
status do registro da geladeira, 
mas também associará vídeos 
informativos para a utilização 
inteligente de refrigeradores, 
com dicas para o consumidor 
ficar atento e obter utilização 
eficiente do produto. Souza in-
formou que o consumidor, a 
partir do QR Code, vai ser ca-
paz também de acessar uma es-
pécie de calculadora de gastos, 
para ter ideia do consumo e do 
valor monetário que terá na sua 
conta de energia pelo uso de 
um refrigerador mais econômi-
co, em comparação a um apa-
relho menos eficiente.

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) cresceu 
2,9% de maio para junho 

deste ano e atingiu 80,2 pontos 
em uma escala de 0 a 200. É a 
sexta alta consecutiva do indi-

Na comparação 
com junho de 2021, 

expansão é de 18,8%

cador, que atingiu o maior pa-
tamar  desde maio de 2020 (81,7 
pontos). Os dados foram divul-
gados ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Os sete componentes do in-
dicador tiveram alta de maio 
para junho, com destaque para 
as avaliações sobre perspectiva 
profissional (5,4%), renda atual 
(3,5%) e emprego atual (3%).

COMPARAÇÃO. Na compa-
ração com junho de 2021, a ICF 

cresceu 18,8%, puxada pelos 
mesmos componentes: pers-
pectiva profissional (30,9%), 
emprego atual (24,2%) e renda 
atual (23,4%).

Segundo a CNC, o indica-
dor cresceu em todos os meses 
do ano, apesar da inflação e dos 
juros mais altos. “Isso pode ser 
atribuído às medidas de suporte 
à renda e à evolução positiva do 
mercado de trabalho. No primei-
ro semestre, o avanço na inten-
ção de consumo foi de 10,1%”, 
informou nota da CNC. 

 Intenção de Consumo 
das Famílias cresce 2,9%

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

Há correntes no Con-
gresso Nacional defen-
dendo a instalação de 

CPI para apurar fatos no Mi-
nistério da Educação e na Pe-
trobras.

Instalar uma CPI? Não!

CPI. Nesse tipo de investigação, o Poder Legislativo exerce função 
fiscalizadora, podendo determinar diligências, ouvir indiciados, in-
quirir testemunhas, requisitar de órgãos e entidades da administração 
pública informações e documentos, requerer a audiência de Deputa-
dos e Ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades.

HISTÓRICO. A primeira CPI foi na Inglaterra, em 1689. No Brasil, 
a Constituição imperial de 1824 era omissa a respeito das CPIs. A de 
1891também. Somente com o advento da Constituição de 1934 houve 
a previsão expressa das comissões, mantidas até hoje.

POLARIZAÇÃO. No momento eleitoral brasileiro uma CPI em nada 
contribuirá, salvo para acirrar antagonismos entres os grupos em dis-
puta. Se existirem irregularidades, que elas sejam apuradas pela justi-
ça, Ministério Público, Política Federal e demais órgãos fiscalizadores.

BOM SENSO. O que se espera é que prevaleça o bom senso e as elei-
ções de 2022 não sejam atingidas pelos inevitáveis conflitos e agita-
ções sociais, decorrentes do funcionamento de uma CPI. Eleição é pa-
ra discutir propostas.

DATANORTE. O ex-diretor-geral 
do Procon de Natal, Jonny Costa é 
o novo Diretor-Presidente da Data-
norte. Excelente escolha.

BOMBA. Explodiu o conheci-
mento público da declaração a 
empresários do pré-candidato a 
vice de Bolsonaro, general Braga 
Netto, que não haverá eleição, se 
não for feita a auditoria dos votos 
defendida pelo presidente da Re-
pública.

AMEAÇA. O fato teria deixado 
os empresários da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro cons-
trangidos. Houve um incômodo si-
lêncio após a declaração, segundo 
a colunista Malu Gaspar, do Globo.

CEF. Indicação oportuna foi 
de Daniella Marques para presidir 
a Caixa Economia Federal. Ela já 
atua no Ministério da Economia 
é tem livre transito entre os par-
lamentares de todos os partidos, 
tribunais superiores e Tribunal de 
Contas da União (TCU).

TESTE NA BAHIA. Hoje se co-
memora a independência da 
Bahia. Os dois pré-candidatos à 
presidência Bolsonaro e Lula estão 
em Salvador. O presidente faz uma 
motociata. O “ex” ato político no 
estádio da Fonte Nova.

APLAUSOS. Sucesso nas festas 
juninas de Mossoró. Mérito para o 
prefeito Allyson Bezerra.

PESAR. Faleceu o deputado 
Nelson Queiroz. Um homem de 
bem e de atitudes firmes. Deixa 
exemplo na política estadual.

ALCKMIN. O MP de SP não de-
sistiu e recorreu da decisão que li-
berou os bens do ex-governador 
Geraldo Alckmin, até o valor de 
R$ 9,9 milhões, para ressarcir co-
fres públicos caso seja condena-
do. Agora a dobradinha Lula e Al-
ckmin tem graves problemas pen-
dentes na justiça

DÍVIDA. O presidente Jair Bolso-
naro sancionou lei, que que permi-
te o abatimento de até 99% das dí-
vidas de estudantes com o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies).

DIFERENÇA DO CRÉDITO EDU-
CATIVO. O crédito educativo, pro-
posta do autor desta coluna quan-
do deputado federal, financiava 
diretamente o estudante universi-
tário das Universidades públicas, 
para ajudar na alimentação, ves-
tuário, livros etc. No governo Lula, 
o crédito educativo mudou de no-
me e substituído pelo FIES, porém 
com uma diferença: somente paga 
as mensalidades de estudantes em 
instituições privadas de ensino su-
perior, enquanto eles cursam a fa-
culdade.

LUTA. A grande esperança dos 
universitários é que volte o crédi-
to educativo, da forma como ele foi 
criado, beneficiando universida-
des públicas também.

BOMBEIRO. Hoje o dia do bom-
beiro, que faz alusão ao 2 de julho de 
1856, quando dom Pedro II assinou 
o Decreto, que criava o Corpo de 
Bombeiros Provisório da Corte. Tra-
ta-se de uma categoria profissional 
que merece o respeito comunitário.

Olho aberto
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Promotora de Justiça Érica Canuto acredita que número de estupros é maiorPsicoterapeuta Sarah Moura defende apoio psicológico para as vítimas

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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Casos de estupro de vulnerável 
crescem 6,8% em um ano no RN

A violência sexual traz, consequentemente, grandes traumas 
para a vida das vítimas, tanto físicos quanto psicológicos, e de-
vem ser tratados por profissionais.

Segundo a psicoterapeuta Sarah Moura, aquelas mulheres 
que sofrem abuso sexual começam a se colocar como as próprias 
culpadas pela violência, desenvolvendo bloqueios para se rela-
cionar. Por isso ,“é necessário tratar essa mulher para que ela re-
duza esses sintomas”.

É necessário que haja apoio psicológico, assim como uma re-
de de apoio familiar para trabalhar o medo instaurado pelo trau-
ma. “Infelizmente o julgamento é muito grande. Por isso, busque 
ajuda profissional, confie em um familiar e faça a denúncia”, rei-
tera Sarah. (Sob a supervisão da jornalista Nathallya Macedo).

Atendimento às vítimas

Ainda de acordo com as infor-
mações do anuário, 8 em cada 10 
casos registrados no ano passa-
do no Brasil foram de autoria de 
uma pessoa conhecida. Esse fator 
contribui para que o crime se tor-
ne ainda mais complexo, pois os 
caminhos de denúncia ficam ain-
da mais complicados.

A promotora Érica Canuto ex-
plica que, nesses casos, o crimi-
noso é alguém que apresenta um 
vínculo familiar ou afetivo com 

a vítima, uma história, e que por 
isso “a rede de proteção tem que 
estar preparada para fazer o aco-
lhimento dessa demanda especí-
fica. É preciso realizar uma busca 
ativa, para alcançar a mulher e 
promover a intervenção nos ser-
viços de apoio. Denunciar pode 
salvar a vida da mulher”.

Além da denúncia, a promo-
tora acrescenta que os meios de 
proteção devem ser intensifi-
cados quando relacionados às 

crianças e adolescentes, atra-
vés da educação sexual nas es-
colas. “Falar sobre violência de 
gênero nas escolas é uma lei fe-
deral e deve ser cumprida, para 
ensinar professores e funcioná-
rios como agir diante dos casos 
que têm conhecimento e para 
que crianças consigam identifi-
car que alguns atos são abusos 
e não afeto, e que encontrem 
suporte e acolhimento para de-
nunciar”, explica.

Abusador pode ser uma pessoa conhecida

Estupros contra 
meninas saíram de 

316 em 2020 para 
340 em 2021 no RN, 
segundo o Anuário 

Brasileiro da 
Segurança Pública

“Eu perdi minha mãe 
quando tinha 6 anos. 
Quando isso aconteceu, 

eu fiquei em casa com meu pai e 
meus irmãos maiores de idade. 
Quando meu pai saía para tra-
balhar, eu ficava com eles e, aos 7 
anos, começaram os abusos. To-
dos os dias, todas as noites. Eu fui 
molestada até os 9 anos e resol-
vi sair de casa”. O relato é de Ma-
ria (nome fictício), vítima de vio-
lência sexual sofrida quando era 
uma criança.

Sem apoio familiar, Maria 
passou a dormir em calçadas e 
alpendres, trabalhou como em-
pregada doméstica ainda criança 
e mentia ao falar que tinha lugar 
para dormir à noite. Casos como 
esse não acontecem de forma 
isolada e, recentemente, estive-
ram em evidência no Brasil. 

Maria conta que, mesmo ten-
do perdoado seus agressores, se 
arrepende de não os ter denun-
ciado. “Quando a gente cala, con-
sente esse tipo de violência. Tem 
que chegar em uma autoridade e 
realmente falar o que está se pas-
sando dentro da própria casa, 
porque é onde mais acontece”, 
afirma a vítima.

Os casos de estupro de vulne-
rável contra meninas cresceram 
6,8% em um ano no Rio Grande 
do Norte, saindo de 316 casos em 
2020 para 340 registros em 2021. 
Os dados estão no Anuário Brasi-
leiro da Segurança Pública, divul-
gado na última terça-feira 28.

De acordo com o documento, 
os casos de estupro contra mu-
lheres diminuíram no RN. Em 
números absolutos, os casos saí-
ram de 175 para 154 entre 2020 e 

2021, uma diminuição percentu-
al de 12,7%.

Segundo o anuário, em 2021, 
os índices de estupro no Brasil 
mostram que as vítimas são ma-
joritariamente mulheres (88,2%). 
Desse percentual, 61,3% são me-
ninas de até 13 anos, sendo a 
maior concentração na faixa de 
5 a 9 anos, com 19,1% das víti-
mas, e de 10 a 13 anos, que reúne 
31,7% dos registros.

Essas vítimas se enquadram na 
Lei 12.015/2018 do Código Penal, 
referente ao estupro de vulnerável 
– violação sexual praticada contra 
qualquer pessoa que tenha até 14 
anos de idade ou que seja incapaz 
de consentir sobre o ato, seja por 
conta de sua condição (enfermida-
de ou deficiência) ou por não pos-
suir discernimento para tal.

Conforme informa o anuário, 
a busca para denunciar esse tipo 
de violência aumentou no país. 
No ano passado, 66.020 boletins 
de ocorrência de estupro e estu-
pro de vulnerável foram registra-
dos no Brasil, um aumento de 
4,2% em relação a 2020.

Para a promotora de Justiça, 
Érica Canuto, à frente do Núcleo 
de Apoio à Mulher Vítima de Vio-
lência Doméstica do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte, 
mesmo que o número oficial de 
denúncias tenha crescido no pa-
ís, ainda são poucas as mulheres 
que registram a violência e pedem 
providências, tanto por sentirem 
vergonha quanto por acharem 
que quem a violentou irá mudar. 

“A violência é muito maior do 
que consta nos números. O au-
mento no registro significa tanto 
que a violência aumentou quan-
to que existiram mais chances e 
decidiram denunciar”, afirma.

Luana Costa e Ney Douglas
Estagiária e repórter
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Hoje, 02, a partir das 21:00, o Jiqui Country Club man-
tém sua tradicional festa de São Pedro, show com 
os amigos Geandro Leroada, Felipe Rayan e Ban-

da dos anos 60, tradicional São Pedro em família, reservas 
com o amigo Santiago: 9.9426-6611, grato pelo convite!

ANIVERSARIO DO NOVA NATAL. Dia 15 e 16 de 
Julho, aniversario de 40 anos do bairro Nova Natal, 
será comemorado com shows de Luan Lima, An-
diare Freitas, Ewando Monte, Iran Paixão e Adre-
nalina e para finalizar Debinha Ramos. APOIO: 
FUNCART, SECULT, STTU, Urbana, Prefeitura de 
Natal, 96FM/Povo no Radio, Band/Brasil Urgente, 
Jornal Agora RN e o amigo de Zé Negão

SHOW NOS BAIRROS. Conversei com o Secre-
tário Dácio Galvão da Funcart, para que juntos 
a Prefeitura de Natal e Band fizessem o projeto 
Show de Bairros, seria a cada 15 dias a escolha da 
melhor voz do Bairro com apresentação de artis-
tas da terra, em todos os bairros da cidade e no fi-
nal do ano a escolha da melhor voz do ano para 
gravar um CD e receber a premiação, o Secretario 
Dacio Galvão e o Diretor da Band Joãozinho acha-
ram a ideia excelente, vamos aguardar a posição 
do Prefeito Álvaro Dias, pois o Secretário Dacio fi-
cou de levar o projeto a ele.

TEATRO. Conforme o Secretario da Funcart, 
Dacio Galvão, já está com projeto pronto para re-
forma e reabertura do Teatro Popular Sandoval 
Wanderley no Bairro do Alecrim, a cultura agra-
dece!

JIQUI COUNTRY CLUB

TURISMO. O RN retoma voô direto entre Natal e Buenos Ai-
res a a partir de Novembro, o turismo agradece!

PREVIDÊNCIA. A Câmara Municipal de Natal, aprovou 
um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que reorga-
niza o regime previdenciário dos servidores de Natal.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Prefeito de São Gonçalo 
já assinou contrato para construção de mais um hospital 
com 135 leitos, também assinou ordem de serviço do 16º 
batalhão de polícia militar que contou com uma emen-
da parlamentar de 1,5 milhão da Senadora Zenaide Maia, 
Parabéns!

TAPA BURACO. Secretário da Semov Carlson, disse que já 
está com o projeto e as empresas prontas, esperando para 
o período de chuvas para fazer operação tapa buraco e pa-
vimentação nas 04 regiões de Natal. Deus queira que acon-
teça logo!!!

TEATRO RIACHUELO. Já começa a ser divulgado e bastan-
te comentado, um grande show para o dia 10 de agosto no 
Teatro Riachuelo, projeto seis e meia cujo um dos coorde-
nadores é Amaury Júnior, para um grande show com o Rei 
do Brega Luiz Almir e Banda, também o grande cantor na-
cional Adílson Ramos.

Secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Carlson Gomes, e o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB)

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO NATAL

Prefeito assina ordem de 
serviço para recuperação 
de ruas e avenidas de Natal

Obras acontecerão em 
27 bairros da capital 

potiguar; três contratos 
foram assinados, 

somando um 
investimento na ordem 

de R$ 6,4 milhões

O inverno este ano foi 
mais rigoroso em Natal e 
o volume de chuvas pro-

vocou danos na malha viária da 
cidade. Desde o mês passado, a 
Prefeitura do Natal vem recu-
perando trechos de pavimenta-
ção, executando obras nas qua-
tro regiões da Natal.

Nesta sexta-feira 1º, o prefei-
to Álvaro Dias (PSDB) determi-
nou a ampliação das obras, ao 
assinar a ordem de serviço para 
as obras de manutenção, con-
servação e melhoria de ruas e 
avenidas em toda a cidade.

O trabalho de capeamento, 
recapeamento e pavimenta-
ção de paralelepípedos vai en-
volver a ação de 12 equipes de 
trabalho. Para o prefeito Álvaro 
Dias, a operação vai prevenir 
acidentes e melhorar as condi-
ções de trafegabilidade, dando 
mais segurança e conforto aos 
natalenses. 

“Vamos iniciar um trabalho 
amplo de restauração e de tapa-
-buraco nas quatro zonas da ci-
dade de Natal. Como todos sa-
bem, o inverno foi muito acima 
do normal. Agora que o inverno 
está chegando ao seu final, va-

mos estabelecer doze equipes 
trabalhando concomitantemen-
te nas quatro zonas da cidade de 
Natal para restaurar e fazer a ma-
nutenção devida de todos os bu-
racos existentes na cidade”, infor-
mou Álvaro.

Foram assinados três con-
tratos que juntos somam apro-
ximadamente R$ 6,4 milhões. O 
ato de assinatura também con-
tou com a participação do secre-

tário municipal de Infraestrutura 
(Seinfra), Carlson Gomes, que re-
forçou a prioridade da Prefeitura 
de Natal para a recuperação da 
malha viária. “Nosso cronogra-
ma de trabalho já foi estabelecido 
e já temos equipes nas ruas exe-
cutando os serviços. A Prefeitura 
vem investindo forte para garan-
tir que as obras sejam concluídas 
de forma eficiente e breve”, disse 
o secretário.

As obras vão acontecer nos 
bairros de Pitimbu, Candelária, 
Ponta Negra, Neópolis, Lagoa 
Nova, Capim Macio, Nova Desco-
berta, Barro Vermelho, Mãe Lui-
za, Redinha, Petrópolis, Alecrim, 
Tirol, Areia Preta, Igapó, Pajuçara, 
Potengi, Redinha, Nossa Senhora 
da Apresentação, Lagoa Azul, Ci-
dade Nova, Felipe Camarão, Na-
zaré, Planalto, Dix-Sept Rosado, 
Bom Pastor e Guarapes.

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) 
oficializou, nesta sex-

ta-feira 1º, o primeiro caso da 
varíola dos macacos (Monke-
ypox) no Rio Grande do Nor-
te. Segundo as informações, o 
infectado é um homem de 40 
anos que está de forma está-
vel, sem grandes riscos de in-
ternação.O homem está na 
sua residência. O paciente 
tem histórico de viagem pa-
ra o exterior e foi atendido no 
Rio Grande do norte, no dia 23 
de junho, o caso foi acionado e 
entrou em investigação.

A Sesap orienta a popula-
ção a ter cuidado e atenção 
aos sintomas. A rede de saú-
de do Estado está disponí-
vel para atender as pessoas. 
O órgão ainda disse que os 
hospitais Giselda Trigueiro, 
em Natal, e Rafael Fernan-
des, em Mossoró, estão dis-
poníveis para eventuais ca-
sos. O período de incubação 
do vírus é geralmente de 6 a 
16 dias, podendo chegar a 21 
dias, segundo a OMS.

Primeiro caso 
confirmado 
de varíola 
dos macacos 
no RN

Alerta
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Cooperativas buscam força 
política: Geraldo Ferreira, Roberto 
Coelho (presidente da OCERN) e 
Eduardo Gatto (Superintendente 
da OCERN)

REPRODUÇÃO

O médico Francisco das Cha-
gas, presidente em exercício do 
Sinmed, defende que as coopera-
tivas tenham um olhar mais aten-
to. “Como é um ano eleitoral, os 
médicos cooperados devem bus-

car representatividade no Parla-
mento. Porque todas as leis que 
podem beneficiar as cooperativas 
passam pela Assembleia, pela Câ-
mara e pelo Senado”.  

Para ele, a representação 

política traria leis que pode-
riam possibilitar vantagens 
competitivas. “As cooperati-
vas merecem essa prioridade, 
essas vantagens competitivas, 
porque elas trabalham o mer-

cado local, a regulamentação 
justa do trabalho, um serviço 
de excelência, e possuem com-
promisso com o bem-estar dos 
profissionais”, afirmou. 

E continuou: “quando você 

melhora as condições de trabalho 
dos médicos, você melhora con-
sequentemente o atendimento à 
população. Por isso, se faz tão ne-
cessária a representação política 
nesses ambientes legislativos”. 

Representação dos médicos cooperados na política é essencial

Cooperativas médicas do estado 
querem força política para crescer

A crise econômica e o alto 
índice de desemprego no 
Brasil apontam para uma 

redução no número de cargos de 
trabalho assalariados. Todos os se-
tores são afetados, inclusive a área 
da saúde. É por isso que o coope-
rativismo médico auxilia a reto-
mada econômica através do em-
preendedorismo, de acordo com 
as necessidades do mercado. 

O cooperativismo existe em 
sete ramos: agropecuário; consu-
mo; crédito; infraestrutura; traba-
lho, produção de bens e serviços; 
transporte e saúde. Neste sábado, 
2 de julho, é comemorado o Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo. O Brasil lidera o cooperati-
vismo de profissionais de saúde 
no mundo: ao todo, são 300 mil 
médicos cooperados distribuídos 
em cerca de 800 cooperativas. 

Em uma cooperativa, os pro-
fissionais são donos e médicos, 
fazendo efetivamente parte des-
se sistema com voz ativa na ad-
ministração do negócio. Apesar 
de atuarem de maneira autôno-
ma, sem cargos assalariados, os 
cooperados partilham decisões 
e resultados. 

No Rio Grande do Norte, há 
164 cooperativas, 72.163 asso-
ciados e 320 mil usuários dos 
serviços. A Cooperativa dos Mé-
dicos Anestesiologistas do RN 
(Coopanest) foi a pioneira, fun-
dada em 1994, quando os profis-
sionais decidiram se desligar de 
empregos que pagavam remu-

nerações inadequadas e criaram 
suas próprias tabelas. 

“O cooperativismo se reves-
te de uma possibilidade de fazer 
trabalho em prol da sociedade. 
Nós reunimos anestesistas com 
o mesmo pensamento para coo-
perar em união. Temos essa pers-
pectiva de iniciativas que se pre-
ocupam com a comunidade”, 
disse Rogério Nei de Brito Costa, 
diretor técnico e médico da Coo-
panest RN. 

A Coopanest incentivou e 
abriu a visão de todas as outras 
categorias. Antes da cooperati-
va, os contratantes faziam o que 
bem entendiam. Com a coopera-
tiva, a situação mudou e os médi-
cos passaram a ter mais direitos 
garantidos nos contratos.

Depois do sucesso da Coo-
panest, surgiu a Cooperativa dos 
Médicos (Coopmed). Atualmen-
te, a organização possui 2,2 mil 
profissionais, sendo a maior co-

Neste sábado, é 
comemorado o Dia 

Internacional do 
Cooperativismo; 

cooperativas 
médicas buscam 

protagonismo

Com a força conjunta, as co-
operativas também oferecem 
um maior poder de negociação 
dos formatos de trabalho e ser-
viços. Dessa forma, Geraldo Fer-
reira exalta o papel das coopera-
tivas no Rio Grande do Norte.

“Como o cooperativismo 
não visa apenas o lucro, mas 
o bem-estar dos médicos e da 
sociedade, os investimentos 
das cooperativas são implan-

tados localmente, de forma na-
tural, e precisam de um olhar 
diferenciado. Por exemplo, se 
há uma licitação pública, a 
vantagem competitiva deveria 
ser das cooperativas, porque o 
que elas ganharem serão inves-
tidos no RN”. 

Nesse contexto, durante a 
pandemia da Covid-19, as coo-
perativas do RN sofreram com 
a concorrência de empresas de 

fora, que venceram licitações 
para administração de serviços 
de saúde no estado. 

“Algumas empresas cobram 
preços bem abaixo do mercado 
e não acompanham a inflação. 
Em consequência, o que acon-
tece é que a maioria dessas 
empresas de fora que ganha 
licitação não consegue profis-
sionais para trabalhar”, relatou 
Geraldo Ferreira. 

Papel das cooperativas no Estado

operativa do estado em número 
de médicos. Representa, portan-
to, a maior parcela do mercado 
de trabalho para os jovens mé-
dicos. O RN também conta com 
a Organização das Cooperativas 
do Estado (OCERN).

Se não fosse o cooperativis-

mo, os médicos estariam preca-
rizados e subempregados até ho-
je. “O cooperativismo, além do 
mercado de trabalho, oferece re-
munerações adequadas, bem-es-
tar do exercício profissional e ga-
nhos sociais, porque há estabili-
dade. A cooperativa cuida da vida 

financeira dos profissionais, do 
processamento dos honorários e 
vencimentos, taxas, tributos, re-
colhimento do INSS, garantindo 
a seguridade social”, frisou o mé-
dico Geraldo Ferreira.

Presidente licenciado do Sin-
dicato dos Médicos do RN (Sin-
med), Geraldo Ferreira partici-
pou da criação e viabilização da 
Coopanest, quando presidente 
da Sociedade de Anestesiologia 
do RN, criou e presidiu a Coop-
med e atualmente preside a Coo-
pBrasil, a mais nova Cooperativa 
de Médicos que se propõe a ofe-
recer serviços completos, como 
por exemplo cirurgias, envolven-
do trabalho médico e despesas 
hospitalares juntos. 
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será comemorado com shows de Luan Lima, An-
diare Freitas, Ewando Monte, Iran Paixão e Adre-
nalina e para finalizar Debinha Ramos. APOIO: 
FUNCART, SECULT, STTU, Urbana, Prefeitura de 
Natal, 96FM/Povo no Radio, Band/Brasil Urgente, 
Jornal Agora RN e o amigo de Zé Negão

SHOW NOS BAIRROS. Conversei com o Secre-
tário Dácio Galvão da Funcart, para que juntos 
a Prefeitura de Natal e Band fizessem o projeto 
Show de Bairros, seria a cada 15 dias a escolha da 
melhor voz do Bairro com apresentação de artis-
tas da terra, em todos os bairros da cidade e no fi-
nal do ano a escolha da melhor voz do ano para 
gravar um CD e receber a premiação, o Secretario 
Dacio Galvão e o Diretor da Band Joãozinho acha-
ram a ideia excelente, vamos aguardar a posição 
do Prefeito Álvaro Dias, pois o Secretário Dacio fi-
cou de levar o projeto a ele.

TEATRO. Conforme o Secretario da Funcart, 
Dacio Galvão, já está com projeto pronto para re-
forma e reabertura do Teatro Popular Sandoval 
Wanderley no Bairro do Alecrim, a cultura agra-
dece!

JIQUI COUNTRY CLUB

TURISMO. O RN retoma voô direto entre Natal e Buenos Ai-
res a a partir de Novembro, o turismo agradece!

PREVIDÊNCIA. A Câmara Municipal de Natal, aprovou 
um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que reorga-
niza o regime previdenciário dos servidores de Natal.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Prefeito de São Gonçalo 
já assinou contrato para construção de mais um hospital 
com 135 leitos, também assinou ordem de serviço do 16º 
batalhão de polícia militar que contou com uma emen-
da parlamentar de 1,5 milhão da Senadora Zenaide Maia, 
Parabéns!

TAPA BURACO. Secretário da Semov Carlson, disse que já 
está com o projeto e as empresas prontas, esperando para 
o período de chuvas para fazer operação tapa buraco e pa-
vimentação nas 04 regiões de Natal. Deus queira que acon-
teça logo!!!

TEATRO RIACHUELO. Já começa a ser divulgado e bastan-
te comentado, um grande show para o dia 10 de agosto no 
Teatro Riachuelo, projeto seis e meia cujo um dos coorde-
nadores é Amaury Júnior, para um grande show com o Rei 
do Brega Luiz Almir e Banda, também o grande cantor na-
cional Adílson Ramos.

Secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Carlson Gomes, e o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB)

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO NATAL

Prefeito assina ordem de 
serviço para recuperação 
de ruas e avenidas de Natal

Obras acontecerão em 
27 bairros da capital 

potiguar; três contratos 
foram assinados, 

somando um 
investimento na ordem 

de R$ 6,4 milhões

O inverno este ano foi 
mais rigoroso em Natal e 
o volume de chuvas pro-

vocou danos na malha viária da 
cidade. Desde o mês passado, a 
Prefeitura do Natal vem recu-
perando trechos de pavimenta-
ção, executando obras nas qua-
tro regiões da Natal.

Nesta sexta-feira 1º, o prefei-
to Álvaro Dias (PSDB) determi-
nou a ampliação das obras, ao 
assinar a ordem de serviço para 
as obras de manutenção, con-
servação e melhoria de ruas e 
avenidas em toda a cidade.

O trabalho de capeamento, 
recapeamento e pavimenta-
ção de paralelepípedos vai en-
volver a ação de 12 equipes de 
trabalho. Para o prefeito Álvaro 
Dias, a operação vai prevenir 
acidentes e melhorar as condi-
ções de trafegabilidade, dando 
mais segurança e conforto aos 
natalenses. 

“Vamos iniciar um trabalho 
amplo de restauração e de tapa-
-buraco nas quatro zonas da ci-
dade de Natal. Como todos sa-
bem, o inverno foi muito acima 
do normal. Agora que o inverno 
está chegando ao seu final, va-

mos estabelecer doze equipes 
trabalhando concomitantemen-
te nas quatro zonas da cidade de 
Natal para restaurar e fazer a ma-
nutenção devida de todos os bu-
racos existentes na cidade”, infor-
mou Álvaro.

Foram assinados três con-
tratos que juntos somam apro-
ximadamente R$ 6,4 milhões. O 
ato de assinatura também con-
tou com a participação do secre-

tário municipal de Infraestrutura 
(Seinfra), Carlson Gomes, que re-
forçou a prioridade da Prefeitura 
de Natal para a recuperação da 
malha viária. “Nosso cronogra-
ma de trabalho já foi estabelecido 
e já temos equipes nas ruas exe-
cutando os serviços. A Prefeitura 
vem investindo forte para garan-
tir que as obras sejam concluídas 
de forma eficiente e breve”, disse 
o secretário.

As obras vão acontecer nos 
bairros de Pitimbu, Candelária, 
Ponta Negra, Neópolis, Lagoa 
Nova, Capim Macio, Nova Desco-
berta, Barro Vermelho, Mãe Lui-
za, Redinha, Petrópolis, Alecrim, 
Tirol, Areia Preta, Igapó, Pajuçara, 
Potengi, Redinha, Nossa Senhora 
da Apresentação, Lagoa Azul, Ci-
dade Nova, Felipe Camarão, Na-
zaré, Planalto, Dix-Sept Rosado, 
Bom Pastor e Guarapes.

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) 
oficializou, nesta sex-

ta-feira 1º, o primeiro caso da 
varíola dos macacos (Monke-
ypox) no Rio Grande do Nor-
te. Segundo as informações, o 
infectado é um homem de 40 
anos que está de forma está-
vel, sem grandes riscos de in-
ternação.O homem está na 
sua residência. O paciente 
tem histórico de viagem pa-
ra o exterior e foi atendido no 
Rio Grande do norte, no dia 23 
de junho, o caso foi acionado e 
entrou em investigação.

A Sesap orienta a popula-
ção a ter cuidado e atenção 
aos sintomas. A rede de saú-
de do Estado está disponí-
vel para atender as pessoas. 
O órgão ainda disse que os 
hospitais Giselda Trigueiro, 
em Natal, e Rafael Fernan-
des, em Mossoró, estão dis-
poníveis para eventuais ca-
sos. O período de incubação 
do vírus é geralmente de 6 a 
16 dias, podendo chegar a 21 
dias, segundo a OMS.

Primeiro caso 
confirmado 
de varíola 
dos macacos 
no RN

Alerta
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Cooperativas buscam força 
política: Geraldo Ferreira, Roberto 
Coelho (presidente da OCERN) e 
Eduardo Gatto (Superintendente 
da OCERN)

REPRODUÇÃO

O médico Francisco das Cha-
gas, presidente em exercício do 
Sinmed, defende que as coopera-
tivas tenham um olhar mais aten-
to. “Como é um ano eleitoral, os 
médicos cooperados devem bus-

car representatividade no Parla-
mento. Porque todas as leis que 
podem beneficiar as cooperativas 
passam pela Assembleia, pela Câ-
mara e pelo Senado”.  

Para ele, a representação 

política traria leis que pode-
riam possibilitar vantagens 
competitivas. “As cooperati-
vas merecem essa prioridade, 
essas vantagens competitivas, 
porque elas trabalham o mer-

cado local, a regulamentação 
justa do trabalho, um serviço 
de excelência, e possuem com-
promisso com o bem-estar dos 
profissionais”, afirmou. 

E continuou: “quando você 

melhora as condições de trabalho 
dos médicos, você melhora con-
sequentemente o atendimento à 
população. Por isso, se faz tão ne-
cessária a representação política 
nesses ambientes legislativos”. 

Representação dos médicos cooperados na política é essencial

Cooperativas médicas do estado 
querem força política para crescer

A crise econômica e o alto 
índice de desemprego no 
Brasil apontam para uma 

redução no número de cargos de 
trabalho assalariados. Todos os se-
tores são afetados, inclusive a área 
da saúde. É por isso que o coope-
rativismo médico auxilia a reto-
mada econômica através do em-
preendedorismo, de acordo com 
as necessidades do mercado. 

O cooperativismo existe em 
sete ramos: agropecuário; consu-
mo; crédito; infraestrutura; traba-
lho, produção de bens e serviços; 
transporte e saúde. Neste sábado, 
2 de julho, é comemorado o Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo. O Brasil lidera o cooperati-
vismo de profissionais de saúde 
no mundo: ao todo, são 300 mil 
médicos cooperados distribuídos 
em cerca de 800 cooperativas. 

Em uma cooperativa, os pro-
fissionais são donos e médicos, 
fazendo efetivamente parte des-
se sistema com voz ativa na ad-
ministração do negócio. Apesar 
de atuarem de maneira autôno-
ma, sem cargos assalariados, os 
cooperados partilham decisões 
e resultados. 

No Rio Grande do Norte, há 
164 cooperativas, 72.163 asso-
ciados e 320 mil usuários dos 
serviços. A Cooperativa dos Mé-
dicos Anestesiologistas do RN 
(Coopanest) foi a pioneira, fun-
dada em 1994, quando os profis-
sionais decidiram se desligar de 
empregos que pagavam remu-

nerações inadequadas e criaram 
suas próprias tabelas. 

“O cooperativismo se reves-
te de uma possibilidade de fazer 
trabalho em prol da sociedade. 
Nós reunimos anestesistas com 
o mesmo pensamento para coo-
perar em união. Temos essa pers-
pectiva de iniciativas que se pre-
ocupam com a comunidade”, 
disse Rogério Nei de Brito Costa, 
diretor técnico e médico da Coo-
panest RN. 

A Coopanest incentivou e 
abriu a visão de todas as outras 
categorias. Antes da cooperati-
va, os contratantes faziam o que 
bem entendiam. Com a coopera-
tiva, a situação mudou e os médi-
cos passaram a ter mais direitos 
garantidos nos contratos.

Depois do sucesso da Coo-
panest, surgiu a Cooperativa dos 
Médicos (Coopmed). Atualmen-
te, a organização possui 2,2 mil 
profissionais, sendo a maior co-

Neste sábado, é 
comemorado o Dia 

Internacional do 
Cooperativismo; 

cooperativas 
médicas buscam 

protagonismo

Com a força conjunta, as co-
operativas também oferecem 
um maior poder de negociação 
dos formatos de trabalho e ser-
viços. Dessa forma, Geraldo Fer-
reira exalta o papel das coopera-
tivas no Rio Grande do Norte.

“Como o cooperativismo 
não visa apenas o lucro, mas 
o bem-estar dos médicos e da 
sociedade, os investimentos 
das cooperativas são implan-

tados localmente, de forma na-
tural, e precisam de um olhar 
diferenciado. Por exemplo, se 
há uma licitação pública, a 
vantagem competitiva deveria 
ser das cooperativas, porque o 
que elas ganharem serão inves-
tidos no RN”. 

Nesse contexto, durante a 
pandemia da Covid-19, as coo-
perativas do RN sofreram com 
a concorrência de empresas de 

fora, que venceram licitações 
para administração de serviços 
de saúde no estado. 

“Algumas empresas cobram 
preços bem abaixo do mercado 
e não acompanham a inflação. 
Em consequência, o que acon-
tece é que a maioria dessas 
empresas de fora que ganha 
licitação não consegue profis-
sionais para trabalhar”, relatou 
Geraldo Ferreira. 

Papel das cooperativas no Estado

operativa do estado em número 
de médicos. Representa, portan-
to, a maior parcela do mercado 
de trabalho para os jovens mé-
dicos. O RN também conta com 
a Organização das Cooperativas 
do Estado (OCERN).

Se não fosse o cooperativis-

mo, os médicos estariam preca-
rizados e subempregados até ho-
je. “O cooperativismo, além do 
mercado de trabalho, oferece re-
munerações adequadas, bem-es-
tar do exercício profissional e ga-
nhos sociais, porque há estabili-
dade. A cooperativa cuida da vida 

financeira dos profissionais, do 
processamento dos honorários e 
vencimentos, taxas, tributos, re-
colhimento do INSS, garantindo 
a seguridade social”, frisou o mé-
dico Geraldo Ferreira.

Presidente licenciado do Sin-
dicato dos Médicos do RN (Sin-
med), Geraldo Ferreira partici-
pou da criação e viabilização da 
Coopanest, quando presidente 
da Sociedade de Anestesiologia 
do RN, criou e presidiu a Coop-
med e atualmente preside a Coo-
pBrasil, a mais nova Cooperativa 
de Médicos que se propõe a ofe-
recer serviços completos, como 
por exemplo cirurgias, envolven-
do trabalho médico e despesas 
hospitalares juntos. 
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Festa do Bode acontecerá entre 11 e 14 de agosto. Será a 22ª edição da festa que tradicionalmente reúne produtores e criadores de várias cidades do RN

Com a LED, Macaíba terá uma iluminação mais efi ciente e de qualidade

SECOM/PMM

ASCOM/PMM

Nova iluminação

Prefeitura realiza ação inédita 
de implantação de lâmpadas 
de tecnologia LED em Macaíba
A partir de agora, o municí-

pio de Macaíba terá uma 
iluminação mais eficiente 

e de qualidade, isso porque co-
meçou na noite da quinta-feira 
30, a implantação de luminárias 
de tecnologia LED (Light Emit-
ting Diode) na Avenida Mônica 
Dantas, área da Praça Paulo Ho-
landa Paz, onde será realizada 
grande parte da programação do 

São João do Povo.
Foram instalados dezenas 

de pontos de iluminação no lo-
cal pela equipe da Secretaria de 
Infraestrutura. De acordo com o 
secretário Vitor Aguiar, o traba-
lho será feito em todo o muni-
cípio de forma gradativa, pro-
porcionando mais segurança e 
qualidade de vida para a popu-
lação macaibense. Esta é mais 

uma ação inédita da atual ges-
tão municipal.

Conforme estudos especiali-
zados, a lâmpada de LED possui 
uma eficiência energética me-
lhor que a de mercúrio, gerando 
mais economia aos cofres públi-
cos devido à redução de energia, 
além de possibilitar uma maior 
qualidade na iluminação das vias 
públicas, deixando os locais mais 

claros e mais seguros.
Ainda, esse tipo de material 

tem grande relevância no sentido 
de que não afeta o meio ambien-
te. A implantação dessas luminá-

rias é um dos principais compro-
missos da gestão do prefeito Emí-
dio Jr, porque também faz parte 
da meta de melhorar a Segurança 
Pública da cidade.

Prefeitura de Mossoró convoca 
barraqueiros interessados em 
participar da Festa do Bode

A reunião será na 
próxima quarta-

feira 6, às 14h, 
no Parque de 

Comercialização 
Armando Buá

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria de Agri-
cultura e Desenvolvimento 

Rural (Seadru) está convocando 
barraqueiros interessados em par-
ticipar da Festa do Bode 2022 para 
uma reunião na próxima quarta-
-feira 6, marcada para acontecer 
às 14h, no Parque de Comerciali-
zação Armando Buá (Feira do Bo-
de), ao lado da Ufersa.

O objetivo dessa primeira reu-
nião é fazer um levantamento do 
número de barraqueiros que de-
sejam participar para a realização 
de inscrição e cadastro. De acor-
do com dados da Seadru, o nú-
mero de barraqueiros será limi-
tado devido ao espaço destinado 
ao evento.

Durante a reunião serão re-
passadas as regras para comer-
cialização na Festa do Bode 2022. 
Neste ano, o evento acontecerá 
no período de 11 a 14 de agos-
to. Será a 22ª edição da festa que 
tradicionalmente reúne produto-
res e criadores de várias cidades 
do RN e de outros cantos do Rio 
Grande do Norte.

MOSSORÓ RURAL. A Prefeitu-
ra de Mossoró, através da Secre-
taria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (Seadru), 

em parceria com o Sebrae, garan-
tiu a participação de agricultores 
familiares na Feira Internacio-
nal da Fruticultura e Horticultu-
ra PEC Nordeste, que aconteceu, 
entre quarta-feira 29 e nesta sex-

ta-feira, 1º de julho, em Fortale-
za-CE. Vinte e cinco pessoas en-
tre produtores e técnicos de Mos-
soró participaram do evento, que 
teve palestras nas áreas de bovi-
nocultura, suinocultura, avicul-

tura e também na área de fruti-
cultura, entre outros temas.

O programa “Mossoró Rural” 
desenvolvido pela Seadru destina 
ações que garantem acesso a téc-
nicas, implementos e assessorias 

visando o fortalecimento do setor 
produtivo na zona rural do muni-
cípio. O programa atende direta-
mente ao pequeno produtor, su-
prindo as mais variadas necessi-
dades e carências do setor.

Sábado e domingo, 2 e 3 de julho de 2022 • 15Geral

Sandra explica que as relações sociais são parte essencial da formação da personalidade

CEDIDA

A professora do curso de Pe-
dagogia da Estácio, Carollini 
Graciani, explica que o papel da 
escola no combate ao racismo 
está vinculado à discussão de 
questões de autoestima, acei-
tação e respeito às diferenças 
desde o ensino infantil. “Nessa 
fase, a criança costuma replicar 
muito o que vê e ouve, e é natu-
ral que questione as diferenças 
estéticas entre elas. No dia a dia, 
o educador vai trabalhando lu-
dicamente com essas crianças 
o fato de não existir um padrão, 
que cada um é único, que nosso 
país é rico culturalmente e que 
devemos respeitar as caracterís-
ticas dos amiguinhos, tudo isso 
por meio de contos e atividades. 

E sempre, claro, inserindo a fa-
mília nessa parceria que é edu-
car”, orienta a pedagoga.

Já nos ensinos fundamental 
e médio, a abordagem é diferen-
te: nesta fase já se pode ir a fun-
do em questões históricas e mos-
trar notícias atuais para trabalhar 
temáticas de responsabilidade, 
conscientização e respeito, lem-
brando aos jovens que a socie-
dade só vai progredir nesta e em 
outras questões se a geração atu-
al mudar de atitude e não perpe-
tuar comportamentos de cunho 
racista. “Nesta idade, quando um 
professor presenciar um aluno 
desrespeitando outro, é neces-
sária uma intervenção pedagó-
gica naquele momento, não po-

de deixar para resolver depois. 
É preciso parar a aula e explicar 
o que é o racismo, como ele se 
construiu e acontece atualmen-
te, mostrar, com exemplos atu-
ais, que a pessoa negra pode che-
gar onde quiser, que pode e de-
ve ocupar o espaço que desejar”, 
enfatiza a docente.

“Assim, trabalhamos a ques-
tão do respeito ao próximo e, ao 
mesmo tempo, a autoestima de 
quem sofreu o preconceito, e é 
ela que o ajudará a se defender 
de atos discriminatórios futu-
ros. E mais uma vez, trabalhar 
junto à família para que este 
aluno tenha uma postura de 
respeito com o próximo”, refor-
ça Carollini.

Escola e família precisam se unir 
para combater o racismo

Combate à discriminação 
racial: especialistas avaliam 
efeitos do racismo na infância

Psicóloga explica 
como relações 
sociais afetam 

subjetividade e 
pedagoga destaca 

papel da escola na 
vida de crianças que 

sofrem preconceito

O Dia Nacional de Comba-
te à Discriminação Ra-
cial marca este domingo 

3 e, desde a criação da primeira 
lei brasileira contra o racismo, 
há 70 anos, até os dias atuais, 
ainda se mostram necessárias 
ações de educação desde o ensi-
no infantil para erradicar práti-
cas preconceituosas que podem 
causar impactos duradouros 
nas gerações futuras. De acordo 
com uma cartilha publicada pe-
lo Centro de Desenvolvimento 
Infantil da Universidade de Har-
vard em 2020, o preconceito ra-
cial sofrido na infância pode ter 
um efeito significativo de des-
gaste no cérebro em desenvol-
vimento e em outros sistemas 
biológicos, além de consequên-
cias na aprendizagem, no com-
portamento e na saúde física e 
mental dos indivíduos.

A psicóloga Sandra Duarte 
Antão, docente do curso de Psi-
cologia da Estácio, explica que 
as relações sociais são parte es-
sencial da formação da persona-
lidade, podendo contribuir para 

o desenvolvimento de aspectos 
como autoestima, autoeficácia, 
empatia e altruísmo. No entan-
to, existem fatores que operam 
de maneira negativa na vida 
de uma criança e a exposição 
ao racismo traz essa realidade, 
podendo gerar consequências 
que irão impactar de maneira 
dolorosa na sua subjetividade. 
“A criança pode ter sentimen-
tos ambivalentes, sentindo-se 
triste, irritada ou ansiosa, po-
dendo gerar comportamentos 
como isolamento social, evita-
ção ou ainda agressividade por 
não sentir-se pertencente àque-
le contexto. Vale lembrar que o 
preconceito faz parte da nossa 
sociedade estruturalmente ra-
cista, que construiu modelos de 
beleza e atratividade social, que 
certamente não considerou a 
pessoa preta na construção des-
se referencial”, descreve.

Sandra, que é doutoranda em 

Psicologia, ressalta que cabe à fa-
mília, à escola e aos que fazem 
parte da formação da criança 
contribuírem para práticas que 
fomentem a construção do sujei-
to respeitando sua história e suas 
características, para que a opres-
são à qual está vinculada sejam 
permanentemente combatidas. 
“Desta forma, poderemos gerar 
debates que ofereçam às crian-
ças condições de um desenvol-
vimento focado em estratégias 
promissoras que auxiliem na for-
mação de uma identidade segu-
ra e protegida, fomentando prá-
ticas que conduzirão à formação 
de um discurso autêntico e sa-
dio sobre si”, opina a professora 
da Estácio, citando um trecho da 
obra Pequeno Manual Antirra-
cista, da escritora Djamila Ribei-
ro, que diz que “é importante ter 
em mente que para pensar solu-
ções para uma realidade, deve-
mos tirá-la da invisibilidade”.

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

PARNAMIRIM >> Parnamirim Médicos do 
município de Parnamirim solicita à Secretaria de 
Saúde que a diferença salarial entre efetivos e 
contratados nos hospitais municipais não exista. Os 
médicos também discutiram, em assembleia, sobre o 
p r o n t o - s o c o r r o  d e  n e o n a t o l o g i a  c r i a d o  n a 
Maternidade Divino Amor que passa hoje por uma 
grande falta de estrutura e de profissionais para o 
atendimento adequado à população.As decisões 
tiradas em assembleia abrangem acionar o Ministério 
Público e o Conselho Regional de Medicina para 
averiguar as denúncias sobre condições de trabalho 
i n a d e q u a d a s ,  c o m  n ú m e r o  i n s u fi c i e n t e  d e 
profissionais, além de solicitar nova audiência com a 
secretária de saúde do município.

ESTADO >> Após meses de negociação entre o 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed 
RN) e a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (SESAP), o projeto que altera o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR) dos médicos e dos 
cirurgiões buco-maxilo-facial foi aprovado em Sessão 
Plenária na Assembleia Legislativa do RN.O projeto 
prevê reajuste de 10% por qualificação profissional, como 
disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
(PCCR), além do 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.É 
importante enfatizar que os aposentados também serão 
beneficiados com a aprovação do plano, uma vez que há 
paridade de salários e a alteração será realizada no salário 
base.
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SINMED CUIDANDO DE VOCÊ >> O Sinmed-RN 
criou o projeto Qualidade de Vida para você cuidar do 
corpo e da mente! Nossos associados podem agendar 
atendimento psicológico, nutricional e com profissional 
da educação física. O projeto acontece nas instalações do 
sindicato, com atendimentos presenciais que deverão ser 
agendados através do (84) 3222-0028 ou (84) 
99934-9642. 

Confira os dias e horários:
Psicóloga: segunda e sexta das 10h às 14h;

Nutricionista: terça e quinta, das 10h às 14h;
Educador Físico: terça e quinta, das 10h às 14h.

  

RESIDENTES >> Em decisão da 5ª Vara Federal do 
Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) foi condenada a pagar 
auxílio moradia a médicos residentes, na importância 
de 30% do valor bruto da bolsa dos médicos residentes, 
devendo ser pago retroativamente. O Sinmed RN 
defende que este é um direito dos residentes, que 
historicamente sempre estiveram à disposição dos 
hospitais. Atualmente a carga horária do médico 
residente é de 60h, sendo assim, torna-se justo o 
direito ao auxílio moradia. O sindicato defende ainda 
que a bolsa dos médicos residentes deve ser de igual 
valor ao que é pago hoje pelo Programa Médicos pelo 
Brasil, correspondente a R$ 13 mil.
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Festa do Bode acontecerá entre 11 e 14 de agosto. Será a 22ª edição da festa que tradicionalmente reúne produtores e criadores de várias cidades do RN

Com a LED, Macaíba terá uma iluminação mais efi ciente e de qualidade

SECOM/PMM

ASCOM/PMM

Nova iluminação

Prefeitura realiza ação inédita 
de implantação de lâmpadas 
de tecnologia LED em Macaíba
A partir de agora, o municí-

pio de Macaíba terá uma 
iluminação mais eficiente 

e de qualidade, isso porque co-
meçou na noite da quinta-feira 
30, a implantação de luminárias 
de tecnologia LED (Light Emit-
ting Diode) na Avenida Mônica 
Dantas, área da Praça Paulo Ho-
landa Paz, onde será realizada 
grande parte da programação do 

São João do Povo.
Foram instalados dezenas 

de pontos de iluminação no lo-
cal pela equipe da Secretaria de 
Infraestrutura. De acordo com o 
secretário Vitor Aguiar, o traba-
lho será feito em todo o muni-
cípio de forma gradativa, pro-
porcionando mais segurança e 
qualidade de vida para a popu-
lação macaibense. Esta é mais 

uma ação inédita da atual ges-
tão municipal.

Conforme estudos especiali-
zados, a lâmpada de LED possui 
uma eficiência energética me-
lhor que a de mercúrio, gerando 
mais economia aos cofres públi-
cos devido à redução de energia, 
além de possibilitar uma maior 
qualidade na iluminação das vias 
públicas, deixando os locais mais 

claros e mais seguros.
Ainda, esse tipo de material 

tem grande relevância no sentido 
de que não afeta o meio ambien-
te. A implantação dessas luminá-

rias é um dos principais compro-
missos da gestão do prefeito Emí-
dio Jr, porque também faz parte 
da meta de melhorar a Segurança 
Pública da cidade.

Prefeitura de Mossoró convoca 
barraqueiros interessados em 
participar da Festa do Bode

A reunião será na 
próxima quarta-

feira 6, às 14h, 
no Parque de 

Comercialização 
Armando Buá

A Prefeitura de Mossoró, atra-
vés da Secretaria de Agri-
cultura e Desenvolvimento 

Rural (Seadru) está convocando 
barraqueiros interessados em par-
ticipar da Festa do Bode 2022 para 
uma reunião na próxima quarta-
-feira 6, marcada para acontecer 
às 14h, no Parque de Comerciali-
zação Armando Buá (Feira do Bo-
de), ao lado da Ufersa.

O objetivo dessa primeira reu-
nião é fazer um levantamento do 
número de barraqueiros que de-
sejam participar para a realização 
de inscrição e cadastro. De acor-
do com dados da Seadru, o nú-
mero de barraqueiros será limi-
tado devido ao espaço destinado 
ao evento.

Durante a reunião serão re-
passadas as regras para comer-
cialização na Festa do Bode 2022. 
Neste ano, o evento acontecerá 
no período de 11 a 14 de agos-
to. Será a 22ª edição da festa que 
tradicionalmente reúne produto-
res e criadores de várias cidades 
do RN e de outros cantos do Rio 
Grande do Norte.

MOSSORÓ RURAL. A Prefeitu-
ra de Mossoró, através da Secre-
taria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (Seadru), 

em parceria com o Sebrae, garan-
tiu a participação de agricultores 
familiares na Feira Internacio-
nal da Fruticultura e Horticultu-
ra PEC Nordeste, que aconteceu, 
entre quarta-feira 29 e nesta sex-

ta-feira, 1º de julho, em Fortale-
za-CE. Vinte e cinco pessoas en-
tre produtores e técnicos de Mos-
soró participaram do evento, que 
teve palestras nas áreas de bovi-
nocultura, suinocultura, avicul-

tura e também na área de fruti-
cultura, entre outros temas.

O programa “Mossoró Rural” 
desenvolvido pela Seadru destina 
ações que garantem acesso a téc-
nicas, implementos e assessorias 

visando o fortalecimento do setor 
produtivo na zona rural do muni-
cípio. O programa atende direta-
mente ao pequeno produtor, su-
prindo as mais variadas necessi-
dades e carências do setor.
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Sandra explica que as relações sociais são parte essencial da formação da personalidade

CEDIDA

A professora do curso de Pe-
dagogia da Estácio, Carollini 
Graciani, explica que o papel da 
escola no combate ao racismo 
está vinculado à discussão de 
questões de autoestima, acei-
tação e respeito às diferenças 
desde o ensino infantil. “Nessa 
fase, a criança costuma replicar 
muito o que vê e ouve, e é natu-
ral que questione as diferenças 
estéticas entre elas. No dia a dia, 
o educador vai trabalhando lu-
dicamente com essas crianças 
o fato de não existir um padrão, 
que cada um é único, que nosso 
país é rico culturalmente e que 
devemos respeitar as caracterís-
ticas dos amiguinhos, tudo isso 
por meio de contos e atividades. 

E sempre, claro, inserindo a fa-
mília nessa parceria que é edu-
car”, orienta a pedagoga.

Já nos ensinos fundamental 
e médio, a abordagem é diferen-
te: nesta fase já se pode ir a fun-
do em questões históricas e mos-
trar notícias atuais para trabalhar 
temáticas de responsabilidade, 
conscientização e respeito, lem-
brando aos jovens que a socie-
dade só vai progredir nesta e em 
outras questões se a geração atu-
al mudar de atitude e não perpe-
tuar comportamentos de cunho 
racista. “Nesta idade, quando um 
professor presenciar um aluno 
desrespeitando outro, é neces-
sária uma intervenção pedagó-
gica naquele momento, não po-

de deixar para resolver depois. 
É preciso parar a aula e explicar 
o que é o racismo, como ele se 
construiu e acontece atualmen-
te, mostrar, com exemplos atu-
ais, que a pessoa negra pode che-
gar onde quiser, que pode e de-
ve ocupar o espaço que desejar”, 
enfatiza a docente.

“Assim, trabalhamos a ques-
tão do respeito ao próximo e, ao 
mesmo tempo, a autoestima de 
quem sofreu o preconceito, e é 
ela que o ajudará a se defender 
de atos discriminatórios futu-
ros. E mais uma vez, trabalhar 
junto à família para que este 
aluno tenha uma postura de 
respeito com o próximo”, refor-
ça Carollini.

Escola e família precisam se unir 
para combater o racismo

Combate à discriminação 
racial: especialistas avaliam 
efeitos do racismo na infância

Psicóloga explica 
como relações 
sociais afetam 

subjetividade e 
pedagoga destaca 

papel da escola na 
vida de crianças que 

sofrem preconceito

O Dia Nacional de Comba-
te à Discriminação Ra-
cial marca este domingo 

3 e, desde a criação da primeira 
lei brasileira contra o racismo, 
há 70 anos, até os dias atuais, 
ainda se mostram necessárias 
ações de educação desde o ensi-
no infantil para erradicar práti-
cas preconceituosas que podem 
causar impactos duradouros 
nas gerações futuras. De acordo 
com uma cartilha publicada pe-
lo Centro de Desenvolvimento 
Infantil da Universidade de Har-
vard em 2020, o preconceito ra-
cial sofrido na infância pode ter 
um efeito significativo de des-
gaste no cérebro em desenvol-
vimento e em outros sistemas 
biológicos, além de consequên-
cias na aprendizagem, no com-
portamento e na saúde física e 
mental dos indivíduos.

A psicóloga Sandra Duarte 
Antão, docente do curso de Psi-
cologia da Estácio, explica que 
as relações sociais são parte es-
sencial da formação da persona-
lidade, podendo contribuir para 

o desenvolvimento de aspectos 
como autoestima, autoeficácia, 
empatia e altruísmo. No entan-
to, existem fatores que operam 
de maneira negativa na vida 
de uma criança e a exposição 
ao racismo traz essa realidade, 
podendo gerar consequências 
que irão impactar de maneira 
dolorosa na sua subjetividade. 
“A criança pode ter sentimen-
tos ambivalentes, sentindo-se 
triste, irritada ou ansiosa, po-
dendo gerar comportamentos 
como isolamento social, evita-
ção ou ainda agressividade por 
não sentir-se pertencente àque-
le contexto. Vale lembrar que o 
preconceito faz parte da nossa 
sociedade estruturalmente ra-
cista, que construiu modelos de 
beleza e atratividade social, que 
certamente não considerou a 
pessoa preta na construção des-
se referencial”, descreve.

Sandra, que é doutoranda em 

Psicologia, ressalta que cabe à fa-
mília, à escola e aos que fazem 
parte da formação da criança 
contribuírem para práticas que 
fomentem a construção do sujei-
to respeitando sua história e suas 
características, para que a opres-
são à qual está vinculada sejam 
permanentemente combatidas. 
“Desta forma, poderemos gerar 
debates que ofereçam às crian-
ças condições de um desenvol-
vimento focado em estratégias 
promissoras que auxiliem na for-
mação de uma identidade segu-
ra e protegida, fomentando prá-
ticas que conduzirão à formação 
de um discurso autêntico e sa-
dio sobre si”, opina a professora 
da Estácio, citando um trecho da 
obra Pequeno Manual Antirra-
cista, da escritora Djamila Ribei-
ro, que diz que “é importante ter 
em mente que para pensar solu-
ções para uma realidade, deve-
mos tirá-la da invisibilidade”.

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

PARNAMIRIM >> Parnamirim Médicos do 
município de Parnamirim solicita à Secretaria de 
Saúde que a diferença salarial entre efetivos e 
contratados nos hospitais municipais não exista. Os 
médicos também discutiram, em assembleia, sobre o 
p r o n t o - s o c o r r o  d e  n e o n a t o l o g i a  c r i a d o  n a 
Maternidade Divino Amor que passa hoje por uma 
grande falta de estrutura e de profissionais para o 
atendimento adequado à população.As decisões 
tiradas em assembleia abrangem acionar o Ministério 
Público e o Conselho Regional de Medicina para 
averiguar as denúncias sobre condições de trabalho 
i n a d e q u a d a s ,  c o m  n ú m e r o  i n s u fi c i e n t e  d e 
profissionais, além de solicitar nova audiência com a 
secretária de saúde do município.

ESTADO >> Após meses de negociação entre o 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed 
RN) e a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (SESAP), o projeto que altera o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR) dos médicos e dos 
cirurgiões buco-maxilo-facial foi aprovado em Sessão 
Plenária na Assembleia Legislativa do RN.O projeto 
prevê reajuste de 10% por qualificação profissional, como 
disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
(PCCR), além do 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.É 
importante enfatizar que os aposentados também serão 
beneficiados com a aprovação do plano, uma vez que há 
paridade de salários e a alteração será realizada no salário 
base.
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SINMED CUIDANDO DE VOCÊ >> O Sinmed-RN 
criou o projeto Qualidade de Vida para você cuidar do 
corpo e da mente! Nossos associados podem agendar 
atendimento psicológico, nutricional e com profissional 
da educação física. O projeto acontece nas instalações do 
sindicato, com atendimentos presenciais que deverão ser 
agendados através do (84) 3222-0028 ou (84) 
99934-9642. 

Confira os dias e horários:
Psicóloga: segunda e sexta das 10h às 14h;

Nutricionista: terça e quinta, das 10h às 14h;
Educador Físico: terça e quinta, das 10h às 14h.

  

RESIDENTES >> Em decisão da 5ª Vara Federal do 
Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) foi condenada a pagar 
auxílio moradia a médicos residentes, na importância 
de 30% do valor bruto da bolsa dos médicos residentes, 
devendo ser pago retroativamente. O Sinmed RN 
defende que este é um direito dos residentes, que 
historicamente sempre estiveram à disposição dos 
hospitais. Atualmente a carga horária do médico 
residente é de 60h, sendo assim, torna-se justo o 
direito ao auxílio moradia. O sindicato defende ainda 
que a bolsa dos médicos residentes deve ser de igual 
valor ao que é pago hoje pelo Programa Médicos pelo 
Brasil, correspondente a R$ 13 mil.
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Artista potiguar 
é um dos nomes 

escalados para 
novela global 

Travessia.  A obra 
substituirá Pantanal 

no horário nobre

Atriz Priscilla Vilela se prepara 
para viver uma personagem na 
nova novela de Glória Perez

Travessia é o terceiro 
trabalho de Priscilla na 
Rede Globo e o primeiro 
contrato assinado para 
um obra inteira

Aos 40 anos de idade, com 
alguns prêmios de melhor 
atriz ao longo da carreira, 

Priscilla Vilela embarcou recen-
temente para uma nova emprei-
tada artística. Está no Rio de Ja-
neiro (RJ), preparando-se para 
viver uma personagem na nove-
la Travessia, de Gloria Perez. Ao 
Agora RN, ela contou como está 
se sentindo por ser juntar ao ti-
me da agência Trama nesta fa-
se, que já confirmou Titina Me-
deiros e Mateus Cardoso, para a 
novela “das seis” Mar do Sertão 
(Mário Teixeira), e a paraibana 
Dudha Moreira,que será sua co-
lega no chamado horário nobre. 
Segundo o agente Marcílio Amo-
rim, 25 nomes da Trama fizeram 
primeira temporada de Cangaço 
Novo, pela Amazon, e ele já tem 
nomes confirmados para a se-
gunda, que depois serão divul-
gados. Acompanhe as novidades 
em @agentetrama.  

AGORA RN - Conte como es-
tá sendo essa experiência. O con-
texto de testes, a seleção, o papel 
e o agora. 

Priscilla Vilela – O tes-
te chegou até mim através 
de Marcílio Amorim (Agente 
Trama). A produtora de elen-
co, Daniela Cimineli, entrou 
em contato com ele. A gen-
te já tinha se falado algumas 
vezes, feito outros testesque 
ela tinha conseguido pra 
mim, e fiz um teste com ou-

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

tro texto, que não era o texto 
da novela, porque esse texto 
é confidencial. De cara eu já 
percebi que era algo muito 
diferente de tudo que eu ti-
nha feito, um texto com uma 
pegada de humor muito or-
gânico, um “time” diferente. 
Fiz uma personagem que era 
uma manicure, fã de Alcione, 
em uma conversa dizendo 
sobre o que ela faria se tives-
se a oportunidade de pintar 
as unhas da Alcione. Era um 
texto fantástico (risos), muito 
diferente, muito desafiador 
pra mim, não tinha muito a 
cara das coisas que eu costu-
mava, que eu tinha as caras 
de fazer, o que era predomi-
nante na minha carreira. 

AGORA RN –E sobre este tra-
balho? Como é sua personagem? 

Priscilla Vilela -O teste foi 
para a personagem Adalgiza. 
Não tenho muitas informa-
ções sobre ela ainda, mas vai 
ser uma personagem, acredi-
to, nessa pegada popular, e é 
isso como eu falei – está nes-
se lugar de desafio, que não é 
uma coisa familiar para mim. 
Está sendo uma oportunida-
de incrívelde poder trabalhar 
num lugar que não é um lugar 
comum, sair da minha zona 
de conforto.Eu estou muito, 
muito, muito feliz. Eu espe-
ro aprender, eu espero trocar, 
a gente está sempre atrás de 
novas oportunidades, de tro-
car, de engrandecer nossa ba-
gagem de trabalho, mas prin-
cipalmente espero estar cada 
vez mais abrindo esse espaço 
pra outros artistas, meus par-
ceiros de Natal que são tantos 
atores que me inspiram, que 
me admiram, que estão na es-
trada há muito tempo. E não 
só abrir espaço pra outros ar-
tistas e quebrar um pouco, a 
gente sabe que essa fronteira 
ela tem sido derrubada já há 
algum tempo. 

AGORA RN – É sua terceira 
experiência na Rede Globo. Con-
te um pouco sobre o caminho 
feito por artistas potiguares até 
chegarem nesse nível de reco-
nhecimento. 

Priscilla Vilela - Isso come-

çou com Titina [Medeiros], 
abrindo inicialmente esse es-
paço, e tem outros artistas 
em obra de alcance nacional. 
Mas, eu acho também que es-
sa participação de atores po-
tiguares em obras de tanto 
alcance, que são as novelas, 
representa também um cha-
ma de olhares para a nossa 
cena, para a nossa cena au-
diovisual, para o cinema po-
tiguar. É importante que os 
gestores públicos percebam 
que essas obras estão viabili-
zando que os nossos artistas 
alcancem outros trabalhos, e 
que se eu tenho um trabalho 
para mostrar, se eu tenho um 
portfolio, se eu tenho traba-
lhos de referência para mos-
trar o meu trabalho, é porque 
eu tive oportunidade de fazer 
obras que foram financiadas 
por editais públicos.

Agora RN – Com a websérie 
Septo, você extrapolou as fron-
teiras e começou a ser reconhe-
cida. Como foi no início de sua 
carreira? 

Priscilla Vilela– Começou-
com o primeiro Cine Natal, 
que foi o de 2013. Eu já tinha 
feito alguns filmes de cinema 
independente com o pessoal 
da UNP, tinha feito Seu Iná-
cio Cinema do Imaginário, 
fiz uma participação nesse 
filme – que não entrou para 
o documentário, produto fi-
nal, mas que foi incrível pra 
mim, foi um aprendizado e 
foi um momento tão impor-
tante, porque foi a partir do 
Seu Inácio que eu conheci as 
pessoas e junto a elas a gente 
construiria o coletivo Caboré 
Audiovisual. A gente sabe a 
importância do coletivo nes-
ses últimos 10 anos de histó-
ria do cinema potiguar. Então 
é isso, não é só sobre mim, é 
sobre os outros atores que 
estão em Mar do Sertão, co-
mo Titina, Matheus, Quitéria, 
César. É sobre atores e atrizes 
potiguares que estão tendo 
novas oportunidades, por-
que antes de qualquer coisa 
fazem parte de uma cena que 
está sendo construída muito 
aguerridamente por profis-
sionais incríveis. 

Agora RN - O que você espera 
da sua vida profissional? 

Priscilla Vilela -Eu espero, 
para a minha carreira pesso-
al, ter mais chances, trabalhar 
mais no cinema, pegar mais 
trabalhos com os quais eu me 
identifico. Mas, também tem 
esse lado da minha carreira 
que não me imagino fora da 
cena audiovisual potiguar. Eu 
penso que vou fazer trabalhos 
fora, até fora do país, se pos-
sível, eu acho que deve ser 
legal atuar em outra língua. 
Mas, eu sempre vou voltar, 
porque antes de qualquer 
coisa eu faço parte dessa ce-
na. Eu quero ver essa cena 
crescer e pulsar, como a ce-
na de Pernambuco. A gente 
vê aí Canne [Sideral), Septo, e 
tantas outras obras incríveis, 
então a gente já mostrou que 
pode, e agora a gente só preci-
sa que haja investimento dire-
tamente proporcional à nossa 
capacidade de produzir.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 26 de Julho de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 004/2022.  Objeto: Contratação de empresa para Execução 
dos serviços de REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM 
CONCRETO ARMADO E CONCRETO CICLÓPICO SOBRE O RIO APODI/MOSSORÓ, LIGANDO 
A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA À COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, 
Zona Rural do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações técnicas e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 
07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, 
ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista 
Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 01 de Julho de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 08.085.318/0001-24, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação – LI, com prazo de validade 
até 30/06/2026, em favor do empreendimento Reforma do Centro de Saúde 
Tibúrcio Freire, localizada em Rua 23 de Dezembro – Centro – Ipanguaçu – RN, 
CEP: 59.508.000.

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal de Ipanguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que realizará no dia 15/07/2022, às 10:00 horas, licitação pública na forma de Pregão 
Eletrônico Nº 029/2022 para contratação de empresa para aquisição de equipamentos 
permanentes para manutenção das atividades grupais do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculo, e famílias em cumprimento de condicionalidades do 
Auxílio Brasil, tendo em vista a qualidade de vida e o bem-estar dos beneficiários da 
Assistência Social. O critério de julgamento será pelo menor preço por item, conforme 
anexo I - Termo de referência do edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal nos horários 
das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN 
ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 01 de julho de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 114/2022 – PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação dia 18/07/2022 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
F O R N E C I M E N T O  D E  M E R E N D A  E S C O L A R .  E n c o n t r a - s e  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

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

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

CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

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

a) Eleição e nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e Avaliação 
(CEA).

Natal/RN, 30 de Junho de 2022

A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 20 de Julho de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, que tem como objeto a contratação de empresa 
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, em diversas Ruas da Zona Urbana e Rural do Município de Felipe Guerra/RN, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, 
atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, 
demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de 
s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  d a s  0 8 h 0 0 m i n  à s  1 3 h 0 0 m i n  o u  p e l o  S i t e : 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 01 de Julho de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

“Literaturas” e “Entre livros”, 
de Marcelo Alves Dias de Souza

Data: 7 de julho de 2022 
(quinta-feira)

Hora: 18h
Local: Academia Norte-rio-

-grandense de Letras (Rua Mipi-
bu, 443, Petrópolis)

Serviço

Procurador e escritor Marcelo 
Alves Dias lança primeiro box da 
série “Literaturas” e “Filoso� as

Sessão de 
autógrafos está 

marcada para a 
próxima quinta-

feira 7; renda 
será doada para 

instituições 
beneficentes

Depois de rodar o mundo 
para falar sobre livrarias 
e bibliotecas, o escritor-

Marcelo Alves Dias de Souza, 
Procurador Regional da Repú-
blica e Acadêmico da ANRL,-
volta-se para os livros que leu. 
O autor reúne em quatro publi-
cações, divididas em duas cole-
ções, seu pensamento e crítica 
na área de literatura e filosofia. 
O primeiro conjunto reúne as 
obras “Literaturas” e “Entre Li-
vros” e será lançado na próxima 
quinta-feira 7, às 18h, na Aca-
demia Norte-rio-grandense de 
Letras. Toda a renda será doada 
para instituições beneficentes. 
O segundo pacote “Filosofia”, 
com os livros “Novos ensaios” e 
“Pequena filosofia”, será lança-
do em setembro. 

“Literaturas” e “Entre Livros” 
são uma compilação de crôni-
cas e artigos escritos por Mar-
celo Alves em veículos os quais 
colabora com artigos sema-
nais.“Recolhi aqui apenas tex-
tos inéditos em livros. E sepa-
rei-os em duas grandes temá-
ticas: literatura e filosofia (geral 
ou do direito)”. Para quem gosta 
de iniciar uma leitura buscando 
referências e comentários, o li-
vro de Marcelo é um bom exer-
cício de análise. O escritor traz 
textos curtos e acessíveis, po-
rém bem elaborados, segundo 
comentou o jornalista Gaudên-
cio Torquato em prefácio. 

O exemplar “Entre Livros” 
condensa um bom conteúdo 
biográfico sobre autores que 
admira, como Machado de As-
sis, e sobre contextos históri-
cos, a exemplo da pandemia e 
obras que tratavam sobre o te-
ma. No texto “Ficção de pande-
mia”, descreve: “Dos romances 
sobre epidemias, talvez o mais 
badalado seja “A Peste” (1947), 
de Albert Camus (1913-1960). O 
título ajuda bastante, é verda-
de. É impactante. Mas o conte-
údo é também excepcional. Em 

1940, substituindo os horrores 
da 2ª Guerra Mundial, uma pes-
te bubônica devasta a cidade de 
Oran, na costa argelina. Roman-
ce existencialista, é a crônica de 
uma luta, a dos habitantes da ci-
dade, subjugados pela natureza 
humana e pelo destino, contra 
a doença que se torna cada dia 
mais assustadora”. Em outros 
textos, também discorre sobre 
Émile Zola, Oscar Wilde, Cesare-
Lombroso, Dostoiévski, Charles 
Dickens, Victor Hugo, Graciliano 
Ramos, entre outros.

Já em “Literaturas”, o autor 
dá o seu tom ao universo da crí-
tica literária percorrendo tan-
to o clássico como o moderno. 
“Com refinada sensibilidade, ele 
elabora o sonho de promover o 
encontro entre autor, crítico e 
leitor, na busca de realizar o ins-
tante mágico de fruição estética 
da literatura como arte”, comen-
tou desta vez Vicente Serejo, que 
assina o prefácio.

Marcelo Alves diz que procu-
ra inspirar em seu leitor a mes-
ma paixão que a obra provocou 
em si. “Mostrar a beleza de em-
barcar numa história diferente 

 DIVULGAÇÃO

O escritor traz textos curtos 
e acessíveis. A segunda 
coleção da série será 
lançada em setembro 

do seu cotidiano, de viver outra 
vida, outras pessoas, a experi-
ência que só a literatura propor-
ciona”, explica, enfatizando que 
também celebra a importân-
cia do livro físico. “É uma forma 
de preservar as livrarias, ainda 
muito atreladas a esse formato”, 
acredita. 
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Artista potiguar 
é um dos nomes 

escalados para 
novela global 

Travessia.  A obra 
substituirá Pantanal 

no horário nobre

Atriz Priscilla Vilela se prepara 
para viver uma personagem na 
nova novela de Glória Perez

Travessia é o terceiro 
trabalho de Priscilla na 
Rede Globo e o primeiro 
contrato assinado para 
um obra inteira

Aos 40 anos de idade, com 
alguns prêmios de melhor 
atriz ao longo da carreira, 

Priscilla Vilela embarcou recen-
temente para uma nova emprei-
tada artística. Está no Rio de Ja-
neiro (RJ), preparando-se para 
viver uma personagem na nove-
la Travessia, de Gloria Perez. Ao 
Agora RN, ela contou como está 
se sentindo por ser juntar ao ti-
me da agência Trama nesta fa-
se, que já confirmou Titina Me-
deiros e Mateus Cardoso, para a 
novela “das seis” Mar do Sertão 
(Mário Teixeira), e a paraibana 
Dudha Moreira,que será sua co-
lega no chamado horário nobre. 
Segundo o agente Marcílio Amo-
rim, 25 nomes da Trama fizeram 
primeira temporada de Cangaço 
Novo, pela Amazon, e ele já tem 
nomes confirmados para a se-
gunda, que depois serão divul-
gados. Acompanhe as novidades 
em @agentetrama.  

AGORA RN - Conte como es-
tá sendo essa experiência. O con-
texto de testes, a seleção, o papel 
e o agora. 

Priscilla Vilela – O tes-
te chegou até mim através 
de Marcílio Amorim (Agente 
Trama). A produtora de elen-
co, Daniela Cimineli, entrou 
em contato com ele. A gen-
te já tinha se falado algumas 
vezes, feito outros testesque 
ela tinha conseguido pra 
mim, e fiz um teste com ou-

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

tro texto, que não era o texto 
da novela, porque esse texto 
é confidencial. De cara eu já 
percebi que era algo muito 
diferente de tudo que eu ti-
nha feito, um texto com uma 
pegada de humor muito or-
gânico, um “time” diferente. 
Fiz uma personagem que era 
uma manicure, fã de Alcione, 
em uma conversa dizendo 
sobre o que ela faria se tives-
se a oportunidade de pintar 
as unhas da Alcione. Era um 
texto fantástico (risos), muito 
diferente, muito desafiador 
pra mim, não tinha muito a 
cara das coisas que eu costu-
mava, que eu tinha as caras 
de fazer, o que era predomi-
nante na minha carreira. 

AGORA RN –E sobre este tra-
balho? Como é sua personagem? 

Priscilla Vilela -O teste foi 
para a personagem Adalgiza. 
Não tenho muitas informa-
ções sobre ela ainda, mas vai 
ser uma personagem, acredi-
to, nessa pegada popular, e é 
isso como eu falei – está nes-
se lugar de desafio, que não é 
uma coisa familiar para mim. 
Está sendo uma oportunida-
de incrívelde poder trabalhar 
num lugar que não é um lugar 
comum, sair da minha zona 
de conforto.Eu estou muito, 
muito, muito feliz. Eu espe-
ro aprender, eu espero trocar, 
a gente está sempre atrás de 
novas oportunidades, de tro-
car, de engrandecer nossa ba-
gagem de trabalho, mas prin-
cipalmente espero estar cada 
vez mais abrindo esse espaço 
pra outros artistas, meus par-
ceiros de Natal que são tantos 
atores que me inspiram, que 
me admiram, que estão na es-
trada há muito tempo. E não 
só abrir espaço pra outros ar-
tistas e quebrar um pouco, a 
gente sabe que essa fronteira 
ela tem sido derrubada já há 
algum tempo. 

AGORA RN – É sua terceira 
experiência na Rede Globo. Con-
te um pouco sobre o caminho 
feito por artistas potiguares até 
chegarem nesse nível de reco-
nhecimento. 

Priscilla Vilela - Isso come-

çou com Titina [Medeiros], 
abrindo inicialmente esse es-
paço, e tem outros artistas 
em obra de alcance nacional. 
Mas, eu acho também que es-
sa participação de atores po-
tiguares em obras de tanto 
alcance, que são as novelas, 
representa também um cha-
ma de olhares para a nossa 
cena, para a nossa cena au-
diovisual, para o cinema po-
tiguar. É importante que os 
gestores públicos percebam 
que essas obras estão viabili-
zando que os nossos artistas 
alcancem outros trabalhos, e 
que se eu tenho um trabalho 
para mostrar, se eu tenho um 
portfolio, se eu tenho traba-
lhos de referência para mos-
trar o meu trabalho, é porque 
eu tive oportunidade de fazer 
obras que foram financiadas 
por editais públicos.

Agora RN – Com a websérie 
Septo, você extrapolou as fron-
teiras e começou a ser reconhe-
cida. Como foi no início de sua 
carreira? 

Priscilla Vilela– Começou-
com o primeiro Cine Natal, 
que foi o de 2013. Eu já tinha 
feito alguns filmes de cinema 
independente com o pessoal 
da UNP, tinha feito Seu Iná-
cio Cinema do Imaginário, 
fiz uma participação nesse 
filme – que não entrou para 
o documentário, produto fi-
nal, mas que foi incrível pra 
mim, foi um aprendizado e 
foi um momento tão impor-
tante, porque foi a partir do 
Seu Inácio que eu conheci as 
pessoas e junto a elas a gente 
construiria o coletivo Caboré 
Audiovisual. A gente sabe a 
importância do coletivo nes-
ses últimos 10 anos de histó-
ria do cinema potiguar. Então 
é isso, não é só sobre mim, é 
sobre os outros atores que 
estão em Mar do Sertão, co-
mo Titina, Matheus, Quitéria, 
César. É sobre atores e atrizes 
potiguares que estão tendo 
novas oportunidades, por-
que antes de qualquer coisa 
fazem parte de uma cena que 
está sendo construída muito 
aguerridamente por profis-
sionais incríveis. 

Agora RN - O que você espera 
da sua vida profissional? 

Priscilla Vilela -Eu espero, 
para a minha carreira pesso-
al, ter mais chances, trabalhar 
mais no cinema, pegar mais 
trabalhos com os quais eu me 
identifico. Mas, também tem 
esse lado da minha carreira 
que não me imagino fora da 
cena audiovisual potiguar. Eu 
penso que vou fazer trabalhos 
fora, até fora do país, se pos-
sível, eu acho que deve ser 
legal atuar em outra língua. 
Mas, eu sempre vou voltar, 
porque antes de qualquer 
coisa eu faço parte dessa ce-
na. Eu quero ver essa cena 
crescer e pulsar, como a ce-
na de Pernambuco. A gente 
vê aí Canne [Sideral), Septo, e 
tantas outras obras incríveis, 
então a gente já mostrou que 
pode, e agora a gente só preci-
sa que haja investimento dire-
tamente proporcional à nossa 
capacidade de produzir.

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Sábado e domingo, 2 e 3 de julho de 2022 • 17Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 26 de Julho de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 004/2022.  Objeto: Contratação de empresa para Execução 
dos serviços de REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM 
CONCRETO ARMADO E CONCRETO CICLÓPICO SOBRE O RIO APODI/MOSSORÓ, LIGANDO 
A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA À COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, 
Zona Rural do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações técnicas e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 
07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, 
ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista 
Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 01 de Julho de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 08.085.318/0001-24, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação – LI, com prazo de validade 
até 30/06/2026, em favor do empreendimento Reforma do Centro de Saúde 
Tibúrcio Freire, localizada em Rua 23 de Dezembro – Centro – Ipanguaçu – RN, 
CEP: 59.508.000.

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal de Ipanguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, torna público aos interessados 
que realizará no dia 15/07/2022, às 10:00 horas, licitação pública na forma de Pregão 
Eletrônico Nº 029/2022 para contratação de empresa para aquisição de equipamentos 
permanentes para manutenção das atividades grupais do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculo, e famílias em cumprimento de condicionalidades do 
Auxílio Brasil, tendo em vista a qualidade de vida e o bem-estar dos beneficiários da 
Assistência Social. O critério de julgamento será pelo menor preço por item, conforme 
anexo I - Termo de referência do edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal nos horários 
das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com. Maiores informações 
pessoalmente no endereço Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266 – Centro, Pedro Avelino/RN 
ou pelo e-mail: pmpacpl@hotmail.com, nos horários das 08h às 14h.

Pedro Avelino/RN, em 01 de julho de 2022
CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 114/2022 – PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação dia 18/07/2022 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
F O R N E C I M E N T O  D E  M E R E N D A  E S C O L A R .  E n c o n t r a - s e  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

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

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

CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

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

a) Eleição e nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e Avaliação 
(CEA).

Natal/RN, 30 de Junho de 2022

A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 20 de Julho de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, que tem como objeto a contratação de empresa 
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, em diversas Ruas da Zona Urbana e Rural do Município de Felipe Guerra/RN, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, 
atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, 
demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de 
s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  d a s  0 8 h 0 0 m i n  à s  1 3 h 0 0 m i n  o u  p e l o  S i t e : 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=473.

Felipe Guerra/RN, 01 de Julho de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

“Literaturas” e “Entre livros”, 
de Marcelo Alves Dias de Souza

Data: 7 de julho de 2022 
(quinta-feira)

Hora: 18h
Local: Academia Norte-rio-

-grandense de Letras (Rua Mipi-
bu, 443, Petrópolis)

Serviço

Procurador e escritor Marcelo 
Alves Dias lança primeiro box da 
série “Literaturas” e “Filoso� as

Sessão de 
autógrafos está 

marcada para a 
próxima quinta-

feira 7; renda 
será doada para 

instituições 
beneficentes

Depois de rodar o mundo 
para falar sobre livrarias 
e bibliotecas, o escritor-

Marcelo Alves Dias de Souza, 
Procurador Regional da Repú-
blica e Acadêmico da ANRL,-
volta-se para os livros que leu. 
O autor reúne em quatro publi-
cações, divididas em duas cole-
ções, seu pensamento e crítica 
na área de literatura e filosofia. 
O primeiro conjunto reúne as 
obras “Literaturas” e “Entre Li-
vros” e será lançado na próxima 
quinta-feira 7, às 18h, na Aca-
demia Norte-rio-grandense de 
Letras. Toda a renda será doada 
para instituições beneficentes. 
O segundo pacote “Filosofia”, 
com os livros “Novos ensaios” e 
“Pequena filosofia”, será lança-
do em setembro. 

“Literaturas” e “Entre Livros” 
são uma compilação de crôni-
cas e artigos escritos por Mar-
celo Alves em veículos os quais 
colabora com artigos sema-
nais.“Recolhi aqui apenas tex-
tos inéditos em livros. E sepa-
rei-os em duas grandes temá-
ticas: literatura e filosofia (geral 
ou do direito)”. Para quem gosta 
de iniciar uma leitura buscando 
referências e comentários, o li-
vro de Marcelo é um bom exer-
cício de análise. O escritor traz 
textos curtos e acessíveis, po-
rém bem elaborados, segundo 
comentou o jornalista Gaudên-
cio Torquato em prefácio. 

O exemplar “Entre Livros” 
condensa um bom conteúdo 
biográfico sobre autores que 
admira, como Machado de As-
sis, e sobre contextos históri-
cos, a exemplo da pandemia e 
obras que tratavam sobre o te-
ma. No texto “Ficção de pande-
mia”, descreve: “Dos romances 
sobre epidemias, talvez o mais 
badalado seja “A Peste” (1947), 
de Albert Camus (1913-1960). O 
título ajuda bastante, é verda-
de. É impactante. Mas o conte-
údo é também excepcional. Em 

1940, substituindo os horrores 
da 2ª Guerra Mundial, uma pes-
te bubônica devasta a cidade de 
Oran, na costa argelina. Roman-
ce existencialista, é a crônica de 
uma luta, a dos habitantes da ci-
dade, subjugados pela natureza 
humana e pelo destino, contra 
a doença que se torna cada dia 
mais assustadora”. Em outros 
textos, também discorre sobre 
Émile Zola, Oscar Wilde, Cesare-
Lombroso, Dostoiévski, Charles 
Dickens, Victor Hugo, Graciliano 
Ramos, entre outros.

Já em “Literaturas”, o autor 
dá o seu tom ao universo da crí-
tica literária percorrendo tan-
to o clássico como o moderno. 
“Com refinada sensibilidade, ele 
elabora o sonho de promover o 
encontro entre autor, crítico e 
leitor, na busca de realizar o ins-
tante mágico de fruição estética 
da literatura como arte”, comen-
tou desta vez Vicente Serejo, que 
assina o prefácio.

Marcelo Alves diz que procu-
ra inspirar em seu leitor a mes-
ma paixão que a obra provocou 
em si. “Mostrar a beleza de em-
barcar numa história diferente 

 DIVULGAÇÃO

O escritor traz textos curtos 
e acessíveis. A segunda 
coleção da série será 
lançada em setembro 

do seu cotidiano, de viver outra 
vida, outras pessoas, a experi-
ência que só a literatura propor-
ciona”, explica, enfatizando que 
também celebra a importân-
cia do livro físico. “É uma forma 
de preservar as livrarias, ainda 
muito atreladas a esse formato”, 
acredita. 
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Jogo que promete ganhos em criptomoedas voltou à ativa nesta semana

Após roubo de US$ 620 
milhões, Axie In� nity 
volta à ativa

Prejuízo veio após 
ataque hacker que 

saqueou quantia 
em criptomoedas, 

empresa responsável 
pelo jogo estilo play-

to-earn anunciou 
retorno das 
transações

O game Axie Infinity, lança-
do em 2020 e que virou 
uma febre recente, princi-

palmente ao público que acom-
panha o setor de criptomoedas, 
voltou à ativa nesta semana se-
gundo a Sky Mavis, responsável 
pelo jogo do estilo play-to-earn 
(jogar para ganhar). Isso porque 
um ataque hacker, em março, 
causou prejuízo de US$ 620 mi-
lhões em criptomoedas. Mas, a 
empresa quer mostrar que é tu-
do passado e afirma que jogado-
res afetados já estão em proces-
so de reembolso.

A história começou ainda 

no mês de março, quando a re-
de de transações de criptomo-
edas Ronin Bridge, serviço que 
permite transferência de fundos 
para contas do jogo, foi alvo da-
quele que é apontado como o 
maior roubo de criptomoedas 
da história. Na época, os crimi-
nosos desviaram cerca de US$ 
620 milhões em ether e USDT – 
stable coin com lastro em dólar. 
Autoridades norte-americanas 
apontam o grupo Lazarus como 
o autor do ataque.

O motivo, de acordo com en-
tidades ligadas ao governo dos 
Estados Unidos, seria o propó-
sito de financiar o programa 
nuclear da Coreia do Norte. Na 
época, o diretor executivo da Bi-
nance, uma corretora de cripto-
moedas, apontou que parte dos 
fundos foram recuperados. “O 
grupo de hackers da RPDC (Re-
pública Popular Democrática 
da Coreia) começou a transferir 
seus fundos roubados da rede 
do Axie Infinity hoje”, disse em 
um tweet publicado em abril. 
“Parte disso foi para a Binance, 
espalhada por mais de 86 con-
tas. US$ 5,8 milhões foram recu-
perados”, completou.

Na semana passada, a Sky 
Mavis disse que começará a re-
embolsar as vítimas do ataque 
hacker. A companhia promete 
indenização de US$ 216,5 mi-

lhões, o que na prática vai cor-
responder a apenas um terço 
das perdas. A desenvolvedora 
não levou em conta a queda do 
valor do Ethereum nos últimos 
três meses.

RETORNO. Depois do epi-
sódio, a Sky Mavis afirmou no 
Twitter que o jogo está de vol-
ta e que o Ronin Bridge voltou 
a funcionar. Na publicação, a 
empresa revelou que a platafor-
ma passou por auditoria interna 
feitas pela Certik e Verichains. A 
responsável pelo jogo recomen-
dou aos jogadores de ‘Axie Infi-
nity’ que não enviem dinheiro 
diretamente para o endereço 
de contato da Ronin. “O Ronin 
Bridge deve ser acessado e usa-
do somente para depósitos/re-
tiradas por meio da interface do 
usuário”, diz a empresa, em no-
ta. “Quaisquer fundos enviados 
diretamente para o endereço de 
contato serão perdidos de forma 
permanente.”

Há não muito tempo o site 
Esports.net apontou uma falha 
no design do ‘Axie Infinity’, o que 
fez com que o valor da moeda 
no jogo despencasse. Segundo a 
Bloomberg, a base de jogadores 
também diminuiu em 40% des-
de o golpe em março — mesmo 
com a exchange Binance tendo 
recuperado 9% do roubo.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Teleperfomance CRM S.A torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo a 
prorrogação de sua Licença de Regularização de Operação pelo prazo de 4 anos, para atividade de prestação 
de serviço de central de atendimento à terceiros, atendimento à clientes, teleatendimento e serviços de 
treinamento, suporte e consultoria no endereço: avenida Tomas Landim, S/N, Jardim Lola, São Gonçalo do 
Amarante. 
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

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

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

Aries  (21/03 a 20/04)

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

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

Libra (23/09 a 22/10)

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

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

Touro (21/04 a 20/05)

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

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

Escorpião (23/10 a 21/11)

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

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

Gêmeos (21/05 a 20/06)

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

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

Sagitário (22/11 a 21/12)

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

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

Cancer (21/06 a 22/07)

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

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

Capricórnio (22/12 a 20/01)

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

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

Leão (23/07 a 22/08)

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

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

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você está atraindo novas 
amizades que serão 
um trunfo para o futuro. 
Esteja aberto a novas 

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

Virgem (23/08 a 22/09 )

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

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

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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milhões, Axie In� nity 
volta à ativa

Prejuízo veio após 
ataque hacker que 

saqueou quantia 
em criptomoedas, 

empresa responsável 
pelo jogo estilo play-

to-earn anunciou 
retorno das 
transações
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do em 2020 e que virou 
uma febre recente, princi-

palmente ao público que acom-
panha o setor de criptomoedas, 
voltou à ativa nesta semana se-
gundo a Sky Mavis, responsável 
pelo jogo do estilo play-to-earn 
(jogar para ganhar). Isso porque 
um ataque hacker, em março, 
causou prejuízo de US$ 620 mi-
lhões em criptomoedas. Mas, a 
empresa quer mostrar que é tu-
do passado e afirma que jogado-
res afetados já estão em proces-
so de reembolso.

A história começou ainda 

no mês de março, quando a re-
de de transações de criptomo-
edas Ronin Bridge, serviço que 
permite transferência de fundos 
para contas do jogo, foi alvo da-
quele que é apontado como o 
maior roubo de criptomoedas 
da história. Na época, os crimi-
nosos desviaram cerca de US$ 
620 milhões em ether e USDT – 
stable coin com lastro em dólar. 
Autoridades norte-americanas 
apontam o grupo Lazarus como 
o autor do ataque.

O motivo, de acordo com en-
tidades ligadas ao governo dos 
Estados Unidos, seria o propó-
sito de financiar o programa 
nuclear da Coreia do Norte. Na 
época, o diretor executivo da Bi-
nance, uma corretora de cripto-
moedas, apontou que parte dos 
fundos foram recuperados. “O 
grupo de hackers da RPDC (Re-
pública Popular Democrática 
da Coreia) começou a transferir 
seus fundos roubados da rede 
do Axie Infinity hoje”, disse em 
um tweet publicado em abril. 
“Parte disso foi para a Binance, 
espalhada por mais de 86 con-
tas. US$ 5,8 milhões foram recu-
perados”, completou.

Na semana passada, a Sky 
Mavis disse que começará a re-
embolsar as vítimas do ataque 
hacker. A companhia promete 
indenização de US$ 216,5 mi-

lhões, o que na prática vai cor-
responder a apenas um terço 
das perdas. A desenvolvedora 
não levou em conta a queda do 
valor do Ethereum nos últimos 
três meses.

RETORNO. Depois do epi-
sódio, a Sky Mavis afirmou no 
Twitter que o jogo está de vol-
ta e que o Ronin Bridge voltou 
a funcionar. Na publicação, a 
empresa revelou que a platafor-
ma passou por auditoria interna 
feitas pela Certik e Verichains. A 
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dou aos jogadores de ‘Axie Infi-
nity’ que não enviem dinheiro 
diretamente para o endereço 
de contato da Ronin. “O Ronin 
Bridge deve ser acessado e usa-
do somente para depósitos/re-
tiradas por meio da interface do 
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ta. “Quaisquer fundos enviados 
diretamente para o endereço de 
contato serão perdidos de forma 
permanente.”

Há não muito tempo o site 
Esports.net apontou uma falha 
no design do ‘Axie Infinity’, o que 
fez com que o valor da moeda 
no jogo despencasse. Segundo a 
Bloomberg, a base de jogadores 
também diminuiu em 40% des-
de o golpe em março — mesmo 
com a exchange Binance tendo 
recuperado 9% do roubo.
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aguçado e fará com que 
você seja seletivo. Não se 
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do ao seu redor que você só tem 
um desejo: fi car sozinho, o que você 
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Happy    Birthday

Celina Marinho Ramos, Telma Mu-
raro, Rodolfo Maia, Ana Karina Wa-

nderley, Nie Duarte, Yasha Barros, 
Branquinha Pedrosa, Dom Peron 

Souza. Em Salvador Gisele Teixeira. 

Sábado

Maria Eduarda Morais, ou apenas MADU MORAIS, 24, é 
um marco. Menina que tinha a beleza questionada pe-
la cor se transformou de patinho esquisito aos olhos dos 

outros, a maior representante da beleza norte-rio grandense. Por 
aclamação e merecimento é a primeira negra a ocupar o posto 
de Miss RN, responsável por representar o estado na competi-
ção nacional. O porte de rainha, o corpo de medidas exatas de 
1,79 altura a levaram a perder o medo, esquecer as críticas, deixar 
o curso em Comércio Exterior, que trancou em 2016, e modelar. 
Com isso já chegou a fazer trabalhos até na Turquia. Hoje vive en-
tre editoriais e desfiles, disputada no mercado. Profissionalmente 
superou limites impostos por uma sociedade ainda muito racista. 
Tem enfrentado cada vez mais  a prática e tem como desejo ser-
vir como inspiração para que outras meninas negras, como ela, 
também entendam que podem pertencer ao pertencer que dese-
jarem. “Quero ainda viajar e conhecer boa parte do mundo, isso é 
um sonho meu. Como miss deseja contagiar com bons princípios 
o maior número de pessoas possível”. Senhoras e senhoras essa 
é  @madumoraix, a nossa Miss RN. Agora é torcer muito por ela. 

Quando e por que começou a modelar?
Comecei a modelar em 2016. Depois de receber tantas pro-

postas para modelar decidi tentar e foi a melhor escolha que 
fiz, amo todo o processo criativo envolvido em cada trabalho.

Sempre se viu como uma pessoa bonita? 
Não. Desde nova minha beleza era comparada com a de 

meninas brancas, era difícil se sentir bonita com tantas opini-
ões contrarias. 

Já sofreu racismo, e como lidou com isso? 
Sim, já sofri, sim. Superei com a ajuda da minha família e 

psicólogos, comecei a compreender que precisava descon-
truir as influências negativas que sofria com frequência, co-
mecei a moldar minha autoestima a partir do reconhecimen-
to dos meus desejos, da minha identidade negra, consideran-
do que eu escrevo minha história e que há beleza em mim. E 
sigo diariamente nesse processo de autoafirmação.

O que significa ser a primeira miss negra do RN?
É uma grande responsabilidade. Significa ocupar um espa-

ço de visibilidade e poder, isso me dá a oportunidade de cola-
borar para que outras belezas negras se apreciem e se sintam 
capazes de estar em qualquer lugar que desejam.

Como esse marco pode ajudar na luta contra o racismo? 
É de extrema importância ter pessoas exercendo papeis de 

destaque, assim servimos de espelho para os que virão, dando 
oportunidades de um mundo igualitário, desconstruindo essa 
estrutura psíquica de superioridade que os racistas possuem. 

Como se prepara para o concurso?
Construir um estilo de vida saudável é de suma importân-

cia, isso inclui: uma boa alimentação, musculação, aulas de 
oratória, cuidados estéticos e estudar um pouco de tudo.

Você já modelou fora, como foi a experiência? 
Sim, morei 3 meses em Istambul, Turquia. Foi muito inte-

ressante conhecer outra cultura, trabalhei bastante e adquiri 
muito conhecimento na minha área.

O que diria para meninas como você que sonham em ser 
modelo? 

Valorize sua personalidade para assim se destacar, cuide 
do seu corpo que é sua ferramenta tão preciosa, estude seus 
melhores ângulos, foque em aprender inglês, compreenda so-
bre mercado da moda, esteja em constante aprendizado e en-
contre uma agência que você se identifique e que queria cres-
cer junto com você.

B-DAY - JOÃO BEZERRA

B-DAY - FÁTIMA SEREJO

B-DAY - ANÍBAL BARBALHO

B-DAY - KEILA MOTA
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BOAS & CURTAS
 Temporada Italiana para a querida 
estilista Juraci Lira, entre Milão, Florença 
e Sardenha aproveita dias de férias e tam-
bém para visitar  parentes que residem 
por lá. Levou na mala coisas boas da terri-
nha como manteiga de garrafa e castanha.
 Após cinco anos dedicados e liderando a 
Comunicação de São Gonçalo do Amarante, 
o jornalista Rodolfo Maia deixa o cargo e 
passa a se dedicar à campanha de Terezi-
nha Maia, viúva de Paulinho, à Assembleia 
Legislativa. Ótimo pro� ssional que é logo 
dará notícias.
 O festejado humorista Victor Camejo, 
que a coluna adora, e comanda o ótimo 

Jornal de Casa, deve se apresentar por 
aqui com seu stand up entre agosto e 
setembro, no Natal Comedy Club, do em-
presário e produtor Rodrigo Verás. 
 O hair e make up stylist Emanuel Nasci-
mento está de volta. Ausente de Natal desde 
agosto de 2018, em andanças pelos Estados 
Unidos e Sul do Brasil, fará temporada no salão 
de Anninha, em Tirol. Cuida ainda dos negó-
cios da família em Martins. 
 Os arquitetos Léo Maia, Márcio Catão, 
Bethânia Tejo, escritório JT escolheram 
peças em mármore do artista potiguar De-
métrius Coelho para compor seus espaços 
na Mostra ArteFacto, em João Pessoa. 

Happy    Birthday

Nice Medeiros, Daniel Menezes, Fer-
nando Amaral, Carlos Peixoto, João 
Bezerra Júnior, Fátima Serejo, Laura 
Helena Pinheiro, Nilma Dias Arruda 
Câmara, Idalia Radaci e Fred Mes-
quita  - Segunda Juliano Eugênio, 

Aníbal Barbalho, Keila Motta, Allan 
Jhonnes, Carlos Augusto Nascimento.

(A)NOTA 
É hoje que um grupo de jornalistas 

e influenciadores de Natal e Mossoró 
segue para um dos destinos mais fas-
cinante no Ceará: Canoa Quebrada.A 
iniciativa é da Associação dos Empre-
endedores de Canoa Quebrada(AS-
DECQ), com apoio do trade turístico 
da praia, parceria da jornalista Cristi-
na Lira e Prefeitura Municipal de Ara-
cati. Na programação boa gastrono-
mia, passeios e diversão. O objetivo da 
ação é mostrar o potencial turístico da 
região junto ao mercado potiguar, um 
dos principais emissores e atrair novos 
visitantes. A coluna marca presença. 

“ ”
Não guarde nada para 

ocasiões especiais 

Domingo

Secretaria estadual de Turismo, Anninha Costa entre Gustavo Porpino e 
Antônio Roberto Rocha da Argus Eventos, no lançamento da Femptur

O Encontro das amigas Nalva Melo e Margot Ferreira

Só Love pelo Sudeste do país, Karenine Fernandes e Paulo Eduardo

Ainda das delícias de junho, 
Renata Castro e Gustavo Vila

Itamara  Araujo de Rainha do Milho
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A FIFA anunciou ontem uma 
grande novidade para a Co-
pa do Mundo do Qatar. Uma 

ferramenta chamada “impedimen-
to semiautomático” que promete 
decisões muito mais acertas que 
às usadas atualmente, e com tem-
po de checagem do VAR caindo dos 
atuais 70 segundos para no máxi-
mo 20 segundos. A implementa-
ção implicará numa série de adap-
tações que vão desde dos estádios 
onde às partidas serão realizadas a 
bola utilizada pelos jogadores. Tu-
do que vier para diminuir o núme-
ro de erros, sempre será bem vindo.

“Impedimento semiautomático”

PEDRO NETOEsporte

NÃO CABE MAIS DESCULPAS. Na partida de amanhã contra o Afo-
gados, a equipe do América sabe que nenhum outro resultado inte-
ressa a não ser uma vitória. Um empate pode até ser considerado um 
bom resultado, desde que se tenha a convicção de duas vitórias da 
equipe nas duas últimas rodadas contra Crato (C) e Sousa (F). A essa 
altura do campeonato desculpas com bola, chuva, gramado, céu, nu-
vem, sol, frio, vento, neve, já não cabem mais. É vencer ou vencer.

NÃO ACREDITO QUE TENHA DÚVIDAS. Segundo os repórteres que 
cobrem o ABC, o técnico Fernando Marchiori ainda tem dúvidas sobre 
a equipe que vai para campo contra o Aparecidense na segunda-feira. 
Será? No meu entendimento Fernando Marchiori já tem na sua cabe-
ça a escalação da equipe, contudo como sempre tem feito, só deverá 
divulgar os onze titulares no vestiário. Então, é melhor aguardar.

EM OBRAS. Segundo dois con-
selheiros do América com quem 
falei, se dentro de campo às coi-
sas não andam bem, fora das 
quatro linhas o clube rubro pas-
sa por reformas. Diversas obras 
estão sendo executadas em Jape-
canga. O presidente José Ivanaldo 
de Souza tem dado uma atenção 
especial às dependências do clu-
be. E, isso é muito bom. O  CT es-
tava meio abandonado.

LATERAL É FERIDO COM AR-
MA BRANCA PELO GERENTE DO 
PRÓPRIO CLUBE QUE ATUA. O 
lateral João Guilherme, que atua 
no FF Sport-AL, encontra-se hos-
pitalizado, e seu quadro é consi-
derável estável, após ser esfaque-
ado pelo gerente de futebol do 
próprio clube Anderson Salguei-
ro, que encontra-se foragido. Se-
gundo a polícia o fato aconteceu 
porque o lateral desobedeceu 
uma ordem do gerente de que 
nenhum atleta poderia se ausen-
tar da concentração onde eles 
moram. Não falta acontecer mais 
nada no futebol. Ou ainda falta?

MARACANÃ LOTADO. A torci-
da do Vasco comprou toda a car-
ga de ingressos para a partida de 
amanhã contra o Sport. A parti-
da será no Maracanã. Mais de 60 

mil ingressos foram vendidos. Eu 
concordo com o comentário de 
Juca Kfouri dessa semana quan-
do ele falou que, hoje, às duas tor-
cidas que merecem aplausos no 
futebol brasileiro são às do Corin-
thians e do Vasco da Gama. Real-
mente as duas tem dado show.

SE SEU CLUBE TEM DINHEI-
RO EM CAIXA... Se seu clube tem 
dinheiro em caixa, ou se você ga-
nhou na loteria e quer ajudar seu 
clube de coração, vai aqui uma 
dica. Marcelo (ex-Real Madrid), 
Daniel Alves (ex-Barcelona), Die-
go Costa (ex-Atlético-MG), Thiago 
Neves (ex-Fluminense), todos eles 
estão sem clube, aguardando pro-
postas. Algum clube se habilita?

FICA DIFÍCIL DE ENTENDER. 
Na última reunião do Conselho 
do Flamengo, Bernardo Amaral, 
vice presidente de planejamento 
do clube, disse que o rubro negro 
precisa arrecadar R$ 120 milhões, 
até o final do ano de 2022, com a 
venda de jogadores. Eu juro que 
não consigo entender, pois na 
semana passada o clube carioca 
pagou quase R$ 70 milhões por 
Everton Cebolinha ao Benfica. Vá 
entender o que se passa na cabe-
ça dos dirigentes do futebol bra-
sileiro.

Último treino da equipe em solo potiguar aconteceu sem o acesso da torcida

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

O grupo abecedista segue 
em preparação para a 
partida contra a Apareci-

dense-GO, marcada para segun-
da-feira, dia 4, às 20h, no Está-
dio Anibal Batista de Toledo, em 
Aparecida de Goânia-GO. O gru-
po realizou dois treinamentos tá-
ticos no campo do CT Alberi Fer-
reira de Matos, e no estádio Fras-
queirão, ambos sob o comando 
da comissão técnica alvinegra. O 
alvinegro tem 22 pontos e ocu-
pa a 3ª posição na classificação 
da Série C. O elenco abecedista 

já conhece o Aparecidense, time 
contra quem disputou a lideran-
ça da Série D de 2021.

Pelo lado goiano está o técni-
co Moacir Júnior que já coman-
dou o ABC. No clube potiguar, 
ele conquistou o acesso para a 
Série C, mas acabou demitido 
depois da eliminação na Copa 
do Brasil. O atual comandante 
abecedista Fernando Marchio-
ri não vê problema em enfren-
tar um técnico que conhece sua 
equipe, e classificou a partida 
como mais um jogo duro, igual 

ABC tem dois jogadores 
suspensos pelo STJD; 
time treina para 
recuperar prejuízo

Série C às que disputou até agora.
“Será mais um jogo duro, 

mais um jogo difícil fora de ca-
sa. A equipe deles trabalha mui-
to a bola parada, e é uma equi-
pe agressiva. Sem dúvida, vamos 
ter uma grande pedreira”, disse 
Fernando Marchiori em entre-
vista divulgada pela assessoria 
de comunicação do Clube.

SUSPENSOS. Os laterais Fe-
lipinho e Alyson, do ABC, foram 
punidos com seis jogos de sus-
pensão pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva. Eles foram 
denunciados pela expulsão na vi-
tória por 1 a 0 sobre o Atlético-CE, 
em Pacajus, no último dia 21 de 
maio, pela sétima rodada da Sé-
rie C do Campeonato Brasileiro. 
Fernando Marchiori lamentou a 
suspensão. “Você perde dois atle-
tas com características originais 
da posição. Ficar sem eles é com-
plicado. Agora, temos que ver o 
que pode se encaixar de melhor 
para esses confrontos e suprir a 
ausência destes atletas neste pe-
ríodo”, pontuou.

A equipe rubra já está em 
Afogados da Ingazeira-
-PE, onde, na manhã des-

te sábado 2, realiza o último trei-
no preparativo para o jogo des-
te domingo 3. A partida contra o 
Afogados-PE, válida pela 12ª ro-
dada do Grupo A3 do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol – Série 
D, está prevista para começar às 
16 horas, no estádio Vianão.

O último treino em solo po-
tiguar aconteceu de portões fe-
chados para que o técnico Le-
andro Sena pudesse começar a 
montar a equipe que iniciará o 
confronto. Poupado nos últimos 
dias por conta de dores muscu-
lares, o atacante Elvinho partici-
pou normalmente da atividade. 
Já o lateral direito Felipe iniciou 
o período de transição.

“Não podemos vacilar. Esse 
jogo contra o Afogados-PE é tão 
importante pra gente quanto pra 

América-RN vai em 
busca dos três pontos

Equipe americana 
quer vencer o 

Afogados-PE, assim 
trilhar caminho 

para classificação

eles, que estão uma posição abai-
xo na tabela e fora do G4. Precisa-
mos fazer um jogo inteligente pa-
ra que possamos sair de lá com a 
vitória. Vamos entrar em campo 
com o mesmo pensamento, que 
é vencer. Agora, jogar com inteli-
gência pode fazer toda a diferen-
ça no final”, disse Sena à assesso-
ria de comunicação do Clube.

VOO ALTO. Cria das categorias 
de base do Alvirrubro, o lateral 
direito Rodrigo embarcou para 
os Emirados Árabes. O atleta vi-
nha chamando a atenção do Al 
Wasl, que fez proposta pela com-
pra do garoto, que por sua vez se 
mostrou interessado na negocia-

ção e pediu liberação. Rodrigo 
viajou na sesta sexta-feira 1º para 
Dubai, onde vai realizar exames, 
sendo aprovado, o negócio será 
finalizado entre os dois clubes.

GLOBO F.C. O Globo F.C, que 
ocupa a vice-lanterna do Grupo 
A3 Série D do Brasileirão, recebe, 
neste sábado 2, às 15 horas, no 
Barrettão, em Ceará-Mirim-RN, 
o Retrô-PE. O time pernambu-
cano líder absoluto do Grupo já 
está matematicamente classifi-
cado para próxima fase da com-
petição. A Águia, depois da vitó-
ria diante do Afogados-PE, deve 
lutar para conseguir mais três 
pontos dentro de casa. 

Sábado e domingo, 2 e 3 de julho de 2022 • 23Esportes

REPRODUÇÃO YOUTUBE FIFA

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

A tecnologia será 
utilizada em todas as 
sedes do torneio

Jogadores, como Juninho Paulista, posaram com a taça da Copa do Mundo

Passaram-se duas décadas, 
mas a emoção de ficar cara 
a cara com a Copa do Mun-

do continua a mesma. Na quinta-
-feira 30, durante a festa que cele-
brou os 20 Anos do Penta, os pen-
tacampeões do mundo tiveram 
a oportunidade de reencontrar a 
taça que levantaram em 2002.

De frente para as lentes de Lu-
cas Figueiredo, fotógrafo da Sele-
ção Brasileira e da CBF, os ex-atle-
tas posaram para retratos que 
eternizaram este momento, que 
ficará guardado com carinho no 
coração de cada um.

É assim que está Juninho Pau-

lista, pentacampeão do mundo 
e atual Coordenador da Seleção 
Brasileira. O ex-jogador falou so-
bre o sentimento de nostalgia e 
valorizou a oportunidade de re-
encontrar os amigos que se tor-
naram uma família na Coreia do 
Sul e no Japão.

“Passa muito rápido, né? Essa 
conquista, esse feito... a ficha vai 
caindo aos poucos. Muitos têm as 
suas atividades, então não é sem-
pre que conseguimos nos encon-
trar. Isso torna a celebração ain-
da mais especial”, disse Juninho 
Paulista.

Campeão do mundo em 2002, 

Juninho Paulista se vê, 20 anos 
depois, mais uma vez envolvido 
na disputa da Copa. Dessa vez 
fora das quatro linhas, o Coorde-
nador da Seleção viveu na pele 
as dificuldades para conquistar o 
torneio. Por isso, sabe o quão de-
safiadora será a Copa do Mundo 
do Catar, mas deposita sua espe-
rança no trabalho realizado por 
todos na Seleção Brasileira.

“Todos nós estamos torcen-
do e muito preparados para es-
se campeonato. Então, estamos 
muito confiantes que consegui-
remos conquistar esse título”, 
afirmou Juninho. 

CBF faz ensaio fotográfico 
para celebrar 20 ano do penta

Bem na Foto

Copa do Qatar: Fifa aprova tecnologia 
de impedimento semiautomático

A tecnologia já foi 
testada em dois 

torneios nos últimos 
sete meses

A Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa) in-
formou, nesta sexta-feira 

1º, que vai usar a tecnologia se-
miautomática de impedimento 
na Copa do Mundo deste ano no 
Qatar. Segundo a entidade má-
xima do futebol, o uso do me-
canismo promete decisões mais 
precisas e mais rápidas. No que 
pode ser considerado um desen-
volvimento marcante na arbi-
tragem, a tecnologia será capaz 
de resolver impedimentos con-
troversos com uma velocidade 
e precisão inimagináveis há me-
nos de uma década.

Usando câmeras estrategi-
camente posicionadas ao redor 
dos estádios e um chip na bola 
da partida, a Fifa disse que a tec-
nologia ajudará a reduzir as deci-
sões contínuas do Árbitro Assis-
tente de Vídeo (VAR) em análises 
sobre impedimento e o tempo 
necessário para verificações.

A solução, revelou a Fifa, é o 
chamado SAOT, que trará uma 

sensação futurista ao futebol, 
com os torcedores podendo ver 
algumas das animações em 3D 
quando as decisões do VAR são 
explicadas na tela gigante de 
um estádio.

A tecnologia já foi testada em 
dois torneios nos últimos sete 

meses e deve ser aprovada para 
a Copa do Mundo no Catar, que 
ocorre de 21 de novembro a 18 de 
dezembro. Será utilizada em to-
das as sedes do torneio.

Ela usa 12 câmeras de rastre-
amento montadas sob o teto de 
um estádio para rastrear a bola 

e até 29 pontos de dados de ca-
da jogador, 50 vezes por segun-
do, calculando sua posição exata 
em campo. Os 29 pontos de da-
dos coletados incluem todos os 
membros e extremidades rele-
vantes para fazer análises de im-
pedimento. 
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A FIFA anunciou ontem uma 
grande novidade para a Co-
pa do Mundo do Qatar. Uma 

ferramenta chamada “impedimen-
to semiautomático” que promete 
decisões muito mais acertas que 
às usadas atualmente, e com tem-
po de checagem do VAR caindo dos 
atuais 70 segundos para no máxi-
mo 20 segundos. A implementa-
ção implicará numa série de adap-
tações que vão desde dos estádios 
onde às partidas serão realizadas a 
bola utilizada pelos jogadores. Tu-
do que vier para diminuir o núme-
ro de erros, sempre será bem vindo.

“Impedimento semiautomático”

PEDRO NETOEsporte

NÃO CABE MAIS DESCULPAS. Na partida de amanhã contra o Afo-
gados, a equipe do América sabe que nenhum outro resultado inte-
ressa a não ser uma vitória. Um empate pode até ser considerado um 
bom resultado, desde que se tenha a convicção de duas vitórias da 
equipe nas duas últimas rodadas contra Crato (C) e Sousa (F). A essa 
altura do campeonato desculpas com bola, chuva, gramado, céu, nu-
vem, sol, frio, vento, neve, já não cabem mais. É vencer ou vencer.

NÃO ACREDITO QUE TENHA DÚVIDAS. Segundo os repórteres que 
cobrem o ABC, o técnico Fernando Marchiori ainda tem dúvidas sobre 
a equipe que vai para campo contra o Aparecidense na segunda-feira. 
Será? No meu entendimento Fernando Marchiori já tem na sua cabe-
ça a escalação da equipe, contudo como sempre tem feito, só deverá 
divulgar os onze titulares no vestiário. Então, é melhor aguardar.

EM OBRAS. Segundo dois con-
selheiros do América com quem 
falei, se dentro de campo às coi-
sas não andam bem, fora das 
quatro linhas o clube rubro pas-
sa por reformas. Diversas obras 
estão sendo executadas em Jape-
canga. O presidente José Ivanaldo 
de Souza tem dado uma atenção 
especial às dependências do clu-
be. E, isso é muito bom. O  CT es-
tava meio abandonado.

LATERAL É FERIDO COM AR-
MA BRANCA PELO GERENTE DO 
PRÓPRIO CLUBE QUE ATUA. O 
lateral João Guilherme, que atua 
no FF Sport-AL, encontra-se hos-
pitalizado, e seu quadro é consi-
derável estável, após ser esfaque-
ado pelo gerente de futebol do 
próprio clube Anderson Salguei-
ro, que encontra-se foragido. Se-
gundo a polícia o fato aconteceu 
porque o lateral desobedeceu 
uma ordem do gerente de que 
nenhum atleta poderia se ausen-
tar da concentração onde eles 
moram. Não falta acontecer mais 
nada no futebol. Ou ainda falta?

MARACANÃ LOTADO. A torci-
da do Vasco comprou toda a car-
ga de ingressos para a partida de 
amanhã contra o Sport. A parti-
da será no Maracanã. Mais de 60 

mil ingressos foram vendidos. Eu 
concordo com o comentário de 
Juca Kfouri dessa semana quan-
do ele falou que, hoje, às duas tor-
cidas que merecem aplausos no 
futebol brasileiro são às do Corin-
thians e do Vasco da Gama. Real-
mente as duas tem dado show.

SE SEU CLUBE TEM DINHEI-
RO EM CAIXA... Se seu clube tem 
dinheiro em caixa, ou se você ga-
nhou na loteria e quer ajudar seu 
clube de coração, vai aqui uma 
dica. Marcelo (ex-Real Madrid), 
Daniel Alves (ex-Barcelona), Die-
go Costa (ex-Atlético-MG), Thiago 
Neves (ex-Fluminense), todos eles 
estão sem clube, aguardando pro-
postas. Algum clube se habilita?

FICA DIFÍCIL DE ENTENDER. 
Na última reunião do Conselho 
do Flamengo, Bernardo Amaral, 
vice presidente de planejamento 
do clube, disse que o rubro negro 
precisa arrecadar R$ 120 milhões, 
até o final do ano de 2022, com a 
venda de jogadores. Eu juro que 
não consigo entender, pois na 
semana passada o clube carioca 
pagou quase R$ 70 milhões por 
Everton Cebolinha ao Benfica. Vá 
entender o que se passa na cabe-
ça dos dirigentes do futebol bra-
sileiro.

Último treino da equipe em solo potiguar aconteceu sem o acesso da torcida

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

O grupo abecedista segue 
em preparação para a 
partida contra a Apareci-

dense-GO, marcada para segun-
da-feira, dia 4, às 20h, no Está-
dio Anibal Batista de Toledo, em 
Aparecida de Goânia-GO. O gru-
po realizou dois treinamentos tá-
ticos no campo do CT Alberi Fer-
reira de Matos, e no estádio Fras-
queirão, ambos sob o comando 
da comissão técnica alvinegra. O 
alvinegro tem 22 pontos e ocu-
pa a 3ª posição na classificação 
da Série C. O elenco abecedista 

já conhece o Aparecidense, time 
contra quem disputou a lideran-
ça da Série D de 2021.

Pelo lado goiano está o técni-
co Moacir Júnior que já coman-
dou o ABC. No clube potiguar, 
ele conquistou o acesso para a 
Série C, mas acabou demitido 
depois da eliminação na Copa 
do Brasil. O atual comandante 
abecedista Fernando Marchio-
ri não vê problema em enfren-
tar um técnico que conhece sua 
equipe, e classificou a partida 
como mais um jogo duro, igual 

ABC tem dois jogadores 
suspensos pelo STJD; 
time treina para 
recuperar prejuízo

Série C às que disputou até agora.
“Será mais um jogo duro, 

mais um jogo difícil fora de ca-
sa. A equipe deles trabalha mui-
to a bola parada, e é uma equi-
pe agressiva. Sem dúvida, vamos 
ter uma grande pedreira”, disse 
Fernando Marchiori em entre-
vista divulgada pela assessoria 
de comunicação do Clube.

SUSPENSOS. Os laterais Fe-
lipinho e Alyson, do ABC, foram 
punidos com seis jogos de sus-
pensão pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva. Eles foram 
denunciados pela expulsão na vi-
tória por 1 a 0 sobre o Atlético-CE, 
em Pacajus, no último dia 21 de 
maio, pela sétima rodada da Sé-
rie C do Campeonato Brasileiro. 
Fernando Marchiori lamentou a 
suspensão. “Você perde dois atle-
tas com características originais 
da posição. Ficar sem eles é com-
plicado. Agora, temos que ver o 
que pode se encaixar de melhor 
para esses confrontos e suprir a 
ausência destes atletas neste pe-
ríodo”, pontuou.

A equipe rubra já está em 
Afogados da Ingazeira-
-PE, onde, na manhã des-

te sábado 2, realiza o último trei-
no preparativo para o jogo des-
te domingo 3. A partida contra o 
Afogados-PE, válida pela 12ª ro-
dada do Grupo A3 do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol – Série 
D, está prevista para começar às 
16 horas, no estádio Vianão.

O último treino em solo po-
tiguar aconteceu de portões fe-
chados para que o técnico Le-
andro Sena pudesse começar a 
montar a equipe que iniciará o 
confronto. Poupado nos últimos 
dias por conta de dores muscu-
lares, o atacante Elvinho partici-
pou normalmente da atividade. 
Já o lateral direito Felipe iniciou 
o período de transição.

“Não podemos vacilar. Esse 
jogo contra o Afogados-PE é tão 
importante pra gente quanto pra 

América-RN vai em 
busca dos três pontos

Equipe americana 
quer vencer o 

Afogados-PE, assim 
trilhar caminho 

para classificação

eles, que estão uma posição abai-
xo na tabela e fora do G4. Precisa-
mos fazer um jogo inteligente pa-
ra que possamos sair de lá com a 
vitória. Vamos entrar em campo 
com o mesmo pensamento, que 
é vencer. Agora, jogar com inteli-
gência pode fazer toda a diferen-
ça no final”, disse Sena à assesso-
ria de comunicação do Clube.

VOO ALTO. Cria das categorias 
de base do Alvirrubro, o lateral 
direito Rodrigo embarcou para 
os Emirados Árabes. O atleta vi-
nha chamando a atenção do Al 
Wasl, que fez proposta pela com-
pra do garoto, que por sua vez se 
mostrou interessado na negocia-

ção e pediu liberação. Rodrigo 
viajou na sesta sexta-feira 1º para 
Dubai, onde vai realizar exames, 
sendo aprovado, o negócio será 
finalizado entre os dois clubes.

GLOBO F.C. O Globo F.C, que 
ocupa a vice-lanterna do Grupo 
A3 Série D do Brasileirão, recebe, 
neste sábado 2, às 15 horas, no 
Barrettão, em Ceará-Mirim-RN, 
o Retrô-PE. O time pernambu-
cano líder absoluto do Grupo já 
está matematicamente classifi-
cado para próxima fase da com-
petição. A Águia, depois da vitó-
ria diante do Afogados-PE, deve 
lutar para conseguir mais três 
pontos dentro de casa. 
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sedes do torneio

Jogadores, como Juninho Paulista, posaram com a taça da Copa do Mundo

Passaram-se duas décadas, 
mas a emoção de ficar cara 
a cara com a Copa do Mun-

do continua a mesma. Na quinta-
-feira 30, durante a festa que cele-
brou os 20 Anos do Penta, os pen-
tacampeões do mundo tiveram 
a oportunidade de reencontrar a 
taça que levantaram em 2002.

De frente para as lentes de Lu-
cas Figueiredo, fotógrafo da Sele-
ção Brasileira e da CBF, os ex-atle-
tas posaram para retratos que 
eternizaram este momento, que 
ficará guardado com carinho no 
coração de cada um.

É assim que está Juninho Pau-

lista, pentacampeão do mundo 
e atual Coordenador da Seleção 
Brasileira. O ex-jogador falou so-
bre o sentimento de nostalgia e 
valorizou a oportunidade de re-
encontrar os amigos que se tor-
naram uma família na Coreia do 
Sul e no Japão.

“Passa muito rápido, né? Essa 
conquista, esse feito... a ficha vai 
caindo aos poucos. Muitos têm as 
suas atividades, então não é sem-
pre que conseguimos nos encon-
trar. Isso torna a celebração ain-
da mais especial”, disse Juninho 
Paulista.

Campeão do mundo em 2002, 

Juninho Paulista se vê, 20 anos 
depois, mais uma vez envolvido 
na disputa da Copa. Dessa vez 
fora das quatro linhas, o Coorde-
nador da Seleção viveu na pele 
as dificuldades para conquistar o 
torneio. Por isso, sabe o quão de-
safiadora será a Copa do Mundo 
do Catar, mas deposita sua espe-
rança no trabalho realizado por 
todos na Seleção Brasileira.

“Todos nós estamos torcen-
do e muito preparados para es-
se campeonato. Então, estamos 
muito confiantes que consegui-
remos conquistar esse título”, 
afirmou Juninho. 

CBF faz ensaio fotográfico 
para celebrar 20 ano do penta

Bem na Foto

Copa do Qatar: Fifa aprova tecnologia 
de impedimento semiautomático

A tecnologia já foi 
testada em dois 

torneios nos últimos 
sete meses

A Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa) in-
formou, nesta sexta-feira 

1º, que vai usar a tecnologia se-
miautomática de impedimento 
na Copa do Mundo deste ano no 
Qatar. Segundo a entidade má-
xima do futebol, o uso do me-
canismo promete decisões mais 
precisas e mais rápidas. No que 
pode ser considerado um desen-
volvimento marcante na arbi-
tragem, a tecnologia será capaz 
de resolver impedimentos con-
troversos com uma velocidade 
e precisão inimagináveis há me-
nos de uma década.

Usando câmeras estrategi-
camente posicionadas ao redor 
dos estádios e um chip na bola 
da partida, a Fifa disse que a tec-
nologia ajudará a reduzir as deci-
sões contínuas do Árbitro Assis-
tente de Vídeo (VAR) em análises 
sobre impedimento e o tempo 
necessário para verificações.

A solução, revelou a Fifa, é o 
chamado SAOT, que trará uma 

sensação futurista ao futebol, 
com os torcedores podendo ver 
algumas das animações em 3D 
quando as decisões do VAR são 
explicadas na tela gigante de 
um estádio.

A tecnologia já foi testada em 
dois torneios nos últimos sete 

meses e deve ser aprovada para 
a Copa do Mundo no Catar, que 
ocorre de 21 de novembro a 18 de 
dezembro. Será utilizada em to-
das as sedes do torneio.

Ela usa 12 câmeras de rastre-
amento montadas sob o teto de 
um estádio para rastrear a bola 

e até 29 pontos de dados de ca-
da jogador, 50 vezes por segun-
do, calculando sua posição exata 
em campo. Os 29 pontos de da-
dos coletados incluem todos os 
membros e extremidades rele-
vantes para fazer análises de im-
pedimento. 
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CLAUDIO Duarte
RE A L IZA ÇÃ O:

GP da Inglaterra de F1: 
treinos livres continuam 
neste sábado

Na sexta-feira, Carlos 
Sainz, em 1º, mostrou-
se em melhor situação 

que Charles Leclerc e 
os rivais da Red Bull. 

Lewis Hamilton f
icou em 2º

A corrida do GP da Inglater-
ra no Circuito de Silversto-
ne começa às 11 horas des-

te domingo 3. Os pilotos e suas 
máquinas já começaram, na sex-
ta-feira 1º, os treinos livres, que 
seguem neste sábado 2, a partir 
das 8 horas da manhã, com o TL3 
(terceiro treino livre), e às 11 ho-
ras a classificação. Na sexta-feira, 
sem a chuva da manhã, o segun-
do treino livre (TL2) teve sol entre 
nuvens e pista liberada. Para re-
cuperar o tempo perdido, equi-
pes e pilotos povoaram o traçado 
de Silverstone bastante ao longo 
dos 60 minutos. No fim das con-
tas, após Valtteri Bottas pontuar 
no TL1 (primeiro treino livre), as 
coisas voltaram ao normal: Car-
los Sainz ficou com o primeiro 
tempo. Com informações do por-
tal Grande Prêmio.

Apesar de um período peque-

no na marca de metade do treino 
em que Lando Norris colocou a 
McLaren na frente, a Ferrari con-
trolou as ações da tabela de tem-
pos no restante do dia. Quase 
sempre, Sainz esteve mais rápido 
que Charles Leclerc, mas os dois, 
por via de regra, foram superiores 
a Max Verstappen e Sergio Pérez.

Quem mostrou novamente 

que vem para um fim de sema-
na promissor foi a Mercedes – so-
bretudo Lewis Hamilton. O hep-
tacampeão ficou com a segun-
da colocação, atrás somente de 
Sainz. É verdade que já havia sido 
assim, com o segundo posto no 
TL1, mas os tempos e as circuns-
tâncias ali foram pouco represen-
tativas. No TL2, nem tanto.

O líder do campeonato Max 
Verstappen sofreu com o vento 
forte e não esteve totalmente certo 
da estabilidade do carro. Ele ficou 
em quarto lugar na sessão que en-
cerra o primeiro dia de atividades 
no Circuito de Silverstone.

WILLIAMS. A equipe britâni-
ca encerrou a segunda sessão de 

treinos com a 14ª e 20ª posições, 
com Alexander Albon e Nicho-
las Latifi, respectivamente. Após 
as sessões, os pilotos e o chefe de 
performance, Dave Robson, ava-
liaram o desempenho do time 
nesta sexta-feira 1º. “É um pou-
co frustrante que o clima nos im-
pediu de fazer algo útil no TL1, 
mas pelo menos estava seco pa-
ra o TL2, permitindo-nos iniciar a 
avaliação das novas peças. Temos 
muito o que enfrentar esta noite, 
mas há alguns sinais positivos, 
apesar das condições do vento”, 
afirmou Robson ao portal F1.

Espanhol Carlos Sainz, piloto da Ferrari, foi o mais rápido do segundo treino livre no Circuto de Silverstone na Inglaterra

AF
P

1) Max Verstappen 175 pts
2) Sergio Pérez 129
3) Charles Leclerc 126
4) George Russell 111
5) Carlos Sainz Jr. 102
6) Lewis Hamilton 77
7) Lando Norris 50
8) Valtteri Bottas 46
9) Esteban Ocon 39
10) Fernando Alonso 18  

CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DA 
FÓRMULA 1


