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Prisão de Milton
expõe corrupção no 
governo Bolsonaro, 
afirma oposição
Políticos potiguares atacam governo de Jair Bolsonaro (PL) após
Polícia Federal prender ex-ministro Milton Ribeiro (Educação)

Repercussão

A prisão preventiva do ex-mi-
nistro da Educação Milton 
Ribeiro, em Santos (SP), 

e dos pastores da Igreja Assem-
bleia de Deus Arilton Moura e Gil-
mar Santos, ligados ao presidente 

Jair Bolsonaro (PL), na operação 
“Acesso Pago” da Polícia Federal, 
nesta sexta-feira 22, movimentou 
o cenário político potiguar. A ação 
investiga um esquema de corrup-
ção e tráfico de influência dentro 

do MEC.
Para políticos opositores ouvi-

dos pelo AGORA RN, como o se-
nador Styvenson Valentim (Pode-
mos), discurso do governo ficou 
comprometido.

__PÁG.7

Preconceito

Michael Diniz criticou o 
movimento LGBT+ e sugeriu 
tratamento psiquiátrico para 
pessoas que participam de atos 
contrários ao cristianismo.

Deputado ataca 
população LGBT: 
“Povo precisa de 
um tratamento”

__PÁG.5

Eleições

Ministros decidiram, por 4 
votos a 3, que partidos não po-
dem ter coligações diferentes 
para as disputas de Governo do 
Estado e Senado, o que afeta si-
tuação no Rio Grande do Norte.

Decisão do TSE 
força Fátima a 
escolher entre 
PDT e PSB

__PÁG.12

Cultura

Poeta, artista plástica e co-
nhecida agitadora cultural da 
cidade há mais de três déca-
das, Civone Medeiros fez ci-
rurgia recente de apendicite e 
infecção.

Artista do RN 
precisa de apoio 
financeiro após 
cirurgia

__PÁG.16

Crise

Governadores querem que 
o Supremo considere inconsti-
tucional a lei que mudou as re-
gras de incidência do ICMS so-
bre combustíveis.

Estados vão ao 
STF para tentar 
derrubar lei que 
reduziu ICMS

__PÁG. 3

Negociação

Prefeitura do Natal faz 
nova proposta para 
salários dos professores

__PÁG.22

__PÁG.12

__PÁG.19

Pedro Neto

Luiz Almir

Sal e Pimenta

ABC precisa fazer promoção.
Não é hora de pensar em dinheiro

Com cidade esburacada, ninguém 
age, mas todo mundo quer voto

Confira seis dicas para diminuir
os carboidratos da sua dieta

__PÁG. 12
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Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chvuas intensas no RN nas próximas horas, com precipitações de até 100 mm

Chuvas causam transtornos em Natal, e vai chover mais
Monitoramento da Emparn aponta que choveu mais de 40 mm na capital potiguar em 24 horas
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que 
partidos coligados para concorrer ao gover-
no do estado não podem fazer outra aliança 

para o cargo de senador. Por maioria de votos, os 
ministros mantiveram a jurisprudência da Corte no 
sentido de vedar a possibilidade de que as agremia-
ções que se uniram para disputar a vaga de gover-
nador, formem coligações distintas com o intuito 
de concorrer ao Senado Federal. No entanto, caso 
a coligação não abranja as duas vagas (governador 
e senador), o TSE autorizou os partidos a lançarem 
candidaturas próprias – fora da aliança – para o car-
go remanescente.

Assim, também foi confirmada a possibilida-
de de uma agremiação, sem integrar qualquer co-
ligação, lançar candidata ou candidato ao cargo 
de senador individualmente. Por exemplo, o de-
putado federal Rafael Motta do PSB não poderá 
fazer coligação para o Governo com o PT de Fáti-
ma Bezerra, caso os petistas insistam em formali-
zar o apoio ao PDT do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves. PT, PDT e PSB não podem se aliar para o 
Governo e ter dois candidatos ao Senado. Mas, al-
gum dos partidos poderá não se aliar oficialmen-
te a governador, e tanto Rafael, como Carlos Edu-
ardo concorrerão a senador.

Em 2010, na campanha que Rosalba Ciarlini foi 
candidata ao Governo pelo antigo DEM, tinham 
duas vagas de senador. Foi candidato à reeleição, 
o então senador José Agripino Maia. Como o MDB 
tinha uma parte que ia apoiar o então governador 
Iberê Ferreira de Souza (PSB), que era o deputado 
Henrique Alves... O senador Garibaldi Filho fez uma 
coligação só para o Senado com o PV, que indicou 
o deputado Paulo Davim de primeiro suplente, e o 
PL, que tinha o ex-vice-prefeito de Nova Cruz, Max 
Andrade como segundo suplente. Então, o MDB 
não tinha coligação formalizada para governador.

Pela decisão do TSE, Rafael  pode se candidatar 
a senador, mas sem coligação com o PT de Fátima

CORTE. O presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN), de-
sembargador Gilson Barbosa, 
vai deixar a Corte Eleitoral sem 
fazer as eleições suplementares 
de vários municípios. Dois cha-
mam a atenção: Canguaretama 
e Pedro Velho.

FISCALIZAÇÃO. O Correge-
dor Regional Eleitoral, desem-
bargador Claudio Santos, re-
comendou aos juízes eleitorais 
que concluam o julgamento 
dos processos relacionados ao 
pleito eleitoral de 2020. Caso 
a determinação não seja cum-
prida, serão abertos processos 
administrativos para analisar 
a demora nos julgamentos dos 

processos da 1ª instância.

TROCA. O prefeito de Ipan-
guaçu, Valderedo, traiu o depu-
tado George Soares (PV), que 
participou da sua campanha. 
Depois que a Justiça cassou seu 
mandato, ele correu para o de-
putado Raimundo Fernandes 
(PSDB), sem um argumento de 
parceria administrativa. O que 
será que houve?

CORRUPÇÃO. Aliados do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) ava-
liam que a prisão do ex-ministro 
Milton Ribeiro (Educação), on-
tem, coroa o pior momento da 
campanha eleitoral do manda-
tário, que aparece em segundo 
lugar nas pesquisas, distante do 

líder Lula da Silva (PT). Já apre-
ensivos com a alta do preço dos 
combustíveis, anunciada na se-
mana passada pela Petrobras, 
pessoas próximas do presidente 
dizem que a prisão abala ainda 
mais um dos pilares da campa-
nha, que é o discurso anticorrup-
ção, usado para fazer frente ao ex-
-presidente petista.

DENÚNCIA. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) lançou o Sis-
tema de Alerta de Desinforma-
ção Contra as Eleições. Por meio 
da ferramenta, cidadãs e cida-
dãos poderão comunicar à Justi-
ça Eleitoral o recebimento de no-
tícias falsas, descontextualizadas 
ou manipuladas sobre o processo 
eleitoral brasileiro.

Editorial
Boas notícias na economia

A economia local, espe-
cialmente o comércio, 
parece ter entrado na ro-

ta da normalidade após a he-
catombe provocada pela Co-
vid-19. Que o diga o presidente 
da CDL Natal, empresário José 
Lucena, que adotou tom oti-
mista e esperançoso em entre-
vista a este AGORA RN publi-
cada na edição de ontem.

Na entrevista, José Lucena, 
que é empresário do ramo de 
material de construção, enal-
teceu que o comércio local te-
ve bons resultados no Dia das 
Mães e no Dia dos Namorado-
res e que tudo indica que o Dia 
dos Pais será positivo também. 
O comércio, importante ter-
mômetro da economia, indica 
aquecimento nas vendas.

As notícias não poderiam 
ser melhores. O comércio, que 
agora vai voltando à normali-
dade, foi duramente castigado 
durante o auge da pandemia. 
Vários estabelecimentos passa-
ram meses fechados, vendendo 
apenas pela internet, e com rí-
gidos protocolos de segurança 
sanitária. Muitos quebraram e 
não tiveram como reabrir.

Mas a pandemia deixou 
alguns legados positivos. Um 
deles é adequação dos lojistas 
ao comércio eletrônico. A im-
possibilidade de abrir a loja fí-
sica forçou os comerciantes a 
criarem vitrines virtuais, acele-
rando o processo de digitaliza-
ção das vendas. Nesse aspecto, 
ressalta José Lucena, o avanço 
foi bastante significativo e fica-
rá como um impacto positivo 
deixado pela crise.

O relacionamento entre 

comerciantes e poder público 
foi outro ponto que melhorou 
após a crise da Covid-19. José 
Lucena comemora que, agora, 
comerciantes têm uma melhor 
interlocução com prefeituras e 
os governos estadual e federal.

Basta lembrar que, em no-
vembro de 2020, entrou em vi-
gor no Estado a Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa – uma 
luta antiga dos comerciantes 
que só foi efetivada durante a 
pandemia. Em Natal, foi votado 
e sancionado o novo Plano Dire-
tor. Duas importantes medidas, 
que vão estimular o desenvolvi-
mento da cidade e do Estado.

Mas, nem tudo são flores. A 
inflação pós-pandêmica afeta 
alguns setores importantes. O 
consumidor tem hoje menor 
aquisitivo e passou a adiar pla-
nos em função da escalada nos 
preços. Os segmentos que não 
estão repassando toda a alta 
para o consumidor reduziram 
margens de lucro.

O presidente da CDL tam-
bém ressaltou a importância da 
chegada de novos investimentos 
na cidade e citou a instalação da 
loja da Havan – que está no cen-
tro de uma discussão tola (a da 
estátua), mas que vai gerar em-
pregos importantes na cidade.

Sobre a política, José Lu-
cena dá um recado: é preciso 
bom senso e definir o que é 
melhor para o Estado e para o 
País. Independentemente de 
lado, todos devem mirar um 
objetivo comum: a melhora do 
desenvolvimento do Estado.

Que venham mais dias me-
lhores e boas notícias para a 
economia potiguar.
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CONTAS. Os partidos políticos têm 
até a próxima quinta-feira 30 para en-
viar as suas prestações de contas do 
exercício financeiro de 2021 à Justiça 
Eleitoral. O prazo vale para os diretó-
rios nacionais, estaduais e municipais 
com vigência durante o ano de 2021, 
ainda que constituídos de comissões 
provisórias/interventoras, inclusive 
para aqueles que não tenham tido 
movimentação financeira ou de bens 
estimáveis. 
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Direto da Redação
Governadores pedem que STF julgue 
inconstitucional mudança do ICMS 

A governadora do Rio Gran-
de do Norte Fátima Be-
zerra (PT) e governadores 

da Paraíba, Pernambuco, Mara-
nhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, Alagoas, Ceará e 
Rio Grande do Sul, entraram com 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (Adi) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a lei, apro-
vada em março e sancionada pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que determinou a incidência do 
ICMS estadual em uma única vez, 
com alíquotas uniformes, em re-
ais, sobre os preços dos combus-
tíveis. Antes da lei, a alíquota do 
ICMS variava a depender do es-
tado. O governo federal, que bus-

ca uma alternativa para conter a 
inflação de combustíveis em ano 
eleitoral, argumenta que o velho 
modelo encarece o produto.

AGÊNCIA SENADO

ALEGAÇÃO. Na ação, os es-
tados alegam que o ICMS é um 
imposto de competência esta-
dual e do Distrito Federal e que, 
por isso, a mudança “feriu gra-
vemente o pacto federativo e o 
princípio da autonomia dos en-
tes subnacionais, sob vários as-
pectos”. “Tal inovação legislativa 
trouxe graves riscos à governabi-
lidade de Estados, Distrito Fede-
ral, diante dos imensos prejuízos 
gerados com a perda de arreca-
dação direta, e até para Municí-
pios, dada a correspondente re-
dução das transferências cons-
titucionais obrigatórias”, acres-
centaram.

DEU O QUE FALAR. A prisão, 
pela Polícia Federal, do ex-mi-
nistro do governo Bolsonaro - 
Milton Ribeiro, por suspeita de 
corrupção e tráfico de influência 
no Ministério da Educação (ME) 

movimentou o cenário político 
nacional, e consequentemente, 
local. Na época em que ventilou-
-se o balcão de negócios no ME, 
envolvendo o então ministro e 
pastores, o presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou: “Boto minha 
cara no fogo pelo Milton Ribeiro” 
(em 24/03/2022). Nesta quar-
ta 22, nas redes sociais o assun-
to bombou. O petista Fernando 
Mineiro tuitou: “Queimou a lín-
gua e a cara”.

PROMESSA CUMPRIDA. Carlos 
Eduardo Alves (PDT), ex-prefeito 
de Natal e ex-bolsonarista, apro-
veitou a prisão do ex-ministro e 
colocou em prática o que prome-
teu: meteu a lenha no presiden-
te. “Nenhum presidente nomeou 
tantos ministros da Educação 
como Bolsonaro. O resultado do 
desgoverno não poderia ser ou-
tro: prisão, escândalo de corrup-

ção e a certeza de que a mudança 
é o único caminho para o nosso 
país voltar a andar”.

COMEÇOU MAL. A fala precon-
ceituosa do deputado Michael 
Diniz, que substitui o deputado 
estadual Kelps Lima, pegou mal. 
Seu próprio partido – o Solidarie-
dade – emitiu nota de repúdio: 
“O Partido Solidariedade RN não 
concorda nem possui entre suas 
atividades posições de cunho de 
preconceito ou discriminação de 
qualquer forma. Muito pelo con-
trário, o partido é formado sob a 
base de que todos devem e po-
dem encontrar em na agremia-
ção uma plataforma para discutir 
e defender suas ideias com tole-
rância e respeito. As posições do 
deputado Michael Diniz não re-
fletem a opinião formal do parti-
do e não fazem parte das bandei-
ras partidárias”.

Rafael: “Seguimos fi rmes. Todos os partidos políticos têm direito a lançar candidatos para os cargos em disputa”

ASCOM/PSB

PT vai analisar decisão do TSE antes 
de se pronunciar sobre PSB e PDT

A decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que 
impede que uma mesma 

federação tenha duas candidatu-
ras ao Senado, causou certo bur-
burinho na campanha à reelei-
ção da governadora Fátima Be-
zerra (PT), nesta quarta-feira 22. 
Isso porque a gestora possui dois 
pré-candidatos ao Senado – Car-
los Eduardo Alves (PDT) e Rafael 
Motta (PSB).

O PT já deliberou pelo apoio 
a Carlos Eduardo, em encontro 
tático realizado no fim do mês 
passado. O que muda, agora, é 
que a manutenção desse apoio 
significa retirar o PSB da alian-
ça para o governo, contrarian-
do a união nacional formada 
entre petistas e socialistas, nas 
figuras do ex-presidente Lula e 

que terá a candidatura de Fáti-
ma Bezerra. Então ele sai de for-
ma isolada, com tempo de TV 
só dele, e lança a candidatura. 
Isso é o que foi decidido, ou se-
ja, foi mantido o entendimen-
to ao longo dos últimos anos 
do TSE. Ricardo Lewandowski 
tinha modificado, mas ele foi 
vencido”, explicou.

A Corte Eleitoral analisou 
uma consulta feita pelo depu-
tado federal Delegado Waldir 
(União Brasil), que perguntou 
se partidos que formam uma 
coligação para disputar o posto 
de governador são obrigados a 
lançar um único candidato ao 
Senado. O relator do caso, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
disse que não, abrindo a pos-
sibilidade de candidaturas di-
versas ao Senado por integran-
tes de uma mesma coligação. O 
magistrado, no entanto, ficou 
vencido, por 4 votos a 3.

FEDERAÇÃO. Em nível nacio-
nal, o PT, PV e PCdoB se uniram 
e formaram a federação Brasil da 
Esperança, que deve ser segui-
da por estados e municípios até 
os próximos quatro anos. No RN, 
para as eleições de outubro, es-
ta federação se aliou ao MDB e 
ao PDT. Walter Alves, do MDB, é 
pré-candidato ao cargo de vice-
-governador ao lado de Fátima. Já 
Carlos Eduardo foi escolhido para 
ser pré-candidato ao Senado.  

do ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin.

Rafael Motta se pronunciou 
sobre o caso em suas redes sociais 
e afirmou que o PSB não integra a 
federação com o PT no Rio Gran-
de do Norte, já em âmbito nacio-
nal, Geraldo Alckmin (PSB) é o 
pré-candidato a vice-presidente 
na chapa de Lula. “A nossa pré-
-candidatura ao Senado segue fir-
me, baseada no princípio da au-
tonomia partidária. Todos os par-
tidos políticos têm direito a lançar 
candidatos para os cargos em dis-

puta. Vamos ampliar o diálogo e 
as andanças nos próximos dias, 
para que mais pessoas conheçam 
o nosso projeto”, disse.

O fato é que a coordenação 
da campanha de Fátima consul-
tará sua assessoria jurídica para 
decidir o que fará, já que, antes 
tranquila por ter o apoio do PSB, 
mesmo sem apoiar Rafael Motta 
ao Senado, a governadora agora 
terá que escolher se quer o pesse-
bista ou o PDT em seu palanque. 
Afinal, o TSE impediu que uma 
única candidatura ao governo te-

nha, no seu grupo coligado, mais 
de uma candidatura ao Senado.

Segundo o advogado es-
pecialista em Direito Eleitoral 
Erick Pereira, os partidos in-
tegrantes da majoritária deci-
dem quem serão os candidatos. 
“Quando se forma a chapa ma-
joritária, os partidos integran-
tes decidem as candidaturas. 
Se for mantida a maioria para 
a candidatura de Carlos Eduar-
do, a única hipótese para Rafael 
Motta manter a candidatura ao 
Senado é não coligar na chapa 

Coordenação 
da campanha 

petista consultará 
assessoria jurídica 
para decidir o que 
fará nos próximos 

dias

Alessandra Bernardo
Repórter de Política
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que é empresário do ramo de 
material de construção, enal-
teceu que o comércio local te-
ve bons resultados no Dia das 
Mães e no Dia dos Namorado-
res e que tudo indica que o Dia 
dos Pais será positivo também. 
O comércio, importante ter-
mômetro da economia, indica 
aquecimento nas vendas.

As notícias não poderiam 
ser melhores. O comércio, que 
agora vai voltando à normali-
dade, foi duramente castigado 
durante o auge da pandemia. 
Vários estabelecimentos passa-
ram meses fechados, vendendo 
apenas pela internet, e com rí-
gidos protocolos de segurança 
sanitária. Muitos quebraram e 
não tiveram como reabrir.

Mas a pandemia deixou 
alguns legados positivos. Um 
deles é adequação dos lojistas 
ao comércio eletrônico. A im-
possibilidade de abrir a loja fí-
sica forçou os comerciantes a 
criarem vitrines virtuais, acele-
rando o processo de digitaliza-
ção das vendas. Nesse aspecto, 
ressalta José Lucena, o avanço 
foi bastante significativo e fica-
rá como um impacto positivo 
deixado pela crise.

O relacionamento entre 

comerciantes e poder público 
foi outro ponto que melhorou 
após a crise da Covid-19. José 
Lucena comemora que, agora, 
comerciantes têm uma melhor 
interlocução com prefeituras e 
os governos estadual e federal.

Basta lembrar que, em no-
vembro de 2020, entrou em vi-
gor no Estado a Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa – uma 
luta antiga dos comerciantes 
que só foi efetivada durante a 
pandemia. Em Natal, foi votado 
e sancionado o novo Plano Dire-
tor. Duas importantes medidas, 
que vão estimular o desenvolvi-
mento da cidade e do Estado.

Mas, nem tudo são flores. A 
inflação pós-pandêmica afeta 
alguns setores importantes. O 
consumidor tem hoje menor 
aquisitivo e passou a adiar pla-
nos em função da escalada nos 
preços. Os segmentos que não 
estão repassando toda a alta 
para o consumidor reduziram 
margens de lucro.

O presidente da CDL tam-
bém ressaltou a importância da 
chegada de novos investimentos 
na cidade e citou a instalação da 
loja da Havan – que está no cen-
tro de uma discussão tola (a da 
estátua), mas que vai gerar em-
pregos importantes na cidade.

Sobre a política, José Lu-
cena dá um recado: é preciso 
bom senso e definir o que é 
melhor para o Estado e para o 
País. Independentemente de 
lado, todos devem mirar um 
objetivo comum: a melhora do 
desenvolvimento do Estado.

Que venham mais dias me-
lhores e boas notícias para a 
economia potiguar.
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CONTAS. Os partidos políticos têm 
até a próxima quinta-feira 30 para en-
viar as suas prestações de contas do 
exercício financeiro de 2021 à Justiça 
Eleitoral. O prazo vale para os diretó-
rios nacionais, estaduais e municipais 
com vigência durante o ano de 2021, 
ainda que constituídos de comissões 
provisórias/interventoras, inclusive 
para aqueles que não tenham tido 
movimentação financeira ou de bens 
estimáveis. 
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Direto da Redação
Governadores pedem que STF julgue 
inconstitucional mudança do ICMS 

A governadora do Rio Gran-
de do Norte Fátima Be-
zerra (PT) e governadores 

da Paraíba, Pernambuco, Mara-
nhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, Alagoas, Ceará e 
Rio Grande do Sul, entraram com 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (Adi) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a lei, apro-
vada em março e sancionada pe-
lo presidente Jair Bolsonaro (PL), 
que determinou a incidência do 
ICMS estadual em uma única vez, 
com alíquotas uniformes, em re-
ais, sobre os preços dos combus-
tíveis. Antes da lei, a alíquota do 
ICMS variava a depender do es-
tado. O governo federal, que bus-

ca uma alternativa para conter a 
inflação de combustíveis em ano 
eleitoral, argumenta que o velho 
modelo encarece o produto.

AGÊNCIA SENADO

ALEGAÇÃO. Na ação, os es-
tados alegam que o ICMS é um 
imposto de competência esta-
dual e do Distrito Federal e que, 
por isso, a mudança “feriu gra-
vemente o pacto federativo e o 
princípio da autonomia dos en-
tes subnacionais, sob vários as-
pectos”. “Tal inovação legislativa 
trouxe graves riscos à governabi-
lidade de Estados, Distrito Fede-
ral, diante dos imensos prejuízos 
gerados com a perda de arreca-
dação direta, e até para Municí-
pios, dada a correspondente re-
dução das transferências cons-
titucionais obrigatórias”, acres-
centaram.

DEU O QUE FALAR. A prisão, 
pela Polícia Federal, do ex-mi-
nistro do governo Bolsonaro - 
Milton Ribeiro, por suspeita de 
corrupção e tráfico de influência 
no Ministério da Educação (ME) 

movimentou o cenário político 
nacional, e consequentemente, 
local. Na época em que ventilou-
-se o balcão de negócios no ME, 
envolvendo o então ministro e 
pastores, o presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou: “Boto minha 
cara no fogo pelo Milton Ribeiro” 
(em 24/03/2022). Nesta quar-
ta 22, nas redes sociais o assun-
to bombou. O petista Fernando 
Mineiro tuitou: “Queimou a lín-
gua e a cara”.

PROMESSA CUMPRIDA. Carlos 
Eduardo Alves (PDT), ex-prefeito 
de Natal e ex-bolsonarista, apro-
veitou a prisão do ex-ministro e 
colocou em prática o que prome-
teu: meteu a lenha no presiden-
te. “Nenhum presidente nomeou 
tantos ministros da Educação 
como Bolsonaro. O resultado do 
desgoverno não poderia ser ou-
tro: prisão, escândalo de corrup-

ção e a certeza de que a mudança 
é o único caminho para o nosso 
país voltar a andar”.

COMEÇOU MAL. A fala precon-
ceituosa do deputado Michael 
Diniz, que substitui o deputado 
estadual Kelps Lima, pegou mal. 
Seu próprio partido – o Solidarie-
dade – emitiu nota de repúdio: 
“O Partido Solidariedade RN não 
concorda nem possui entre suas 
atividades posições de cunho de 
preconceito ou discriminação de 
qualquer forma. Muito pelo con-
trário, o partido é formado sob a 
base de que todos devem e po-
dem encontrar em na agremia-
ção uma plataforma para discutir 
e defender suas ideias com tole-
rância e respeito. As posições do 
deputado Michael Diniz não re-
fletem a opinião formal do parti-
do e não fazem parte das bandei-
ras partidárias”.

Rafael: “Seguimos fi rmes. Todos os partidos políticos têm direito a lançar candidatos para os cargos em disputa”

ASCOM/PSB

PT vai analisar decisão do TSE antes 
de se pronunciar sobre PSB e PDT

A decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que 
impede que uma mesma 

federação tenha duas candidatu-
ras ao Senado, causou certo bur-
burinho na campanha à reelei-
ção da governadora Fátima Be-
zerra (PT), nesta quarta-feira 22. 
Isso porque a gestora possui dois 
pré-candidatos ao Senado – Car-
los Eduardo Alves (PDT) e Rafael 
Motta (PSB).

O PT já deliberou pelo apoio 
a Carlos Eduardo, em encontro 
tático realizado no fim do mês 
passado. O que muda, agora, é 
que a manutenção desse apoio 
significa retirar o PSB da alian-
ça para o governo, contrarian-
do a união nacional formada 
entre petistas e socialistas, nas 
figuras do ex-presidente Lula e 

que terá a candidatura de Fáti-
ma Bezerra. Então ele sai de for-
ma isolada, com tempo de TV 
só dele, e lança a candidatura. 
Isso é o que foi decidido, ou se-
ja, foi mantido o entendimen-
to ao longo dos últimos anos 
do TSE. Ricardo Lewandowski 
tinha modificado, mas ele foi 
vencido”, explicou.

A Corte Eleitoral analisou 
uma consulta feita pelo depu-
tado federal Delegado Waldir 
(União Brasil), que perguntou 
se partidos que formam uma 
coligação para disputar o posto 
de governador são obrigados a 
lançar um único candidato ao 
Senado. O relator do caso, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
disse que não, abrindo a pos-
sibilidade de candidaturas di-
versas ao Senado por integran-
tes de uma mesma coligação. O 
magistrado, no entanto, ficou 
vencido, por 4 votos a 3.

FEDERAÇÃO. Em nível nacio-
nal, o PT, PV e PCdoB se uniram 
e formaram a federação Brasil da 
Esperança, que deve ser segui-
da por estados e municípios até 
os próximos quatro anos. No RN, 
para as eleições de outubro, es-
ta federação se aliou ao MDB e 
ao PDT. Walter Alves, do MDB, é 
pré-candidato ao cargo de vice-
-governador ao lado de Fátima. Já 
Carlos Eduardo foi escolhido para 
ser pré-candidato ao Senado.  

do ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin.

Rafael Motta se pronunciou 
sobre o caso em suas redes sociais 
e afirmou que o PSB não integra a 
federação com o PT no Rio Gran-
de do Norte, já em âmbito nacio-
nal, Geraldo Alckmin (PSB) é o 
pré-candidato a vice-presidente 
na chapa de Lula. “A nossa pré-
-candidatura ao Senado segue fir-
me, baseada no princípio da au-
tonomia partidária. Todos os par-
tidos políticos têm direito a lançar 
candidatos para os cargos em dis-

puta. Vamos ampliar o diálogo e 
as andanças nos próximos dias, 
para que mais pessoas conheçam 
o nosso projeto”, disse.

O fato é que a coordenação 
da campanha de Fátima consul-
tará sua assessoria jurídica para 
decidir o que fará, já que, antes 
tranquila por ter o apoio do PSB, 
mesmo sem apoiar Rafael Motta 
ao Senado, a governadora agora 
terá que escolher se quer o pesse-
bista ou o PDT em seu palanque. 
Afinal, o TSE impediu que uma 
única candidatura ao governo te-

nha, no seu grupo coligado, mais 
de uma candidatura ao Senado.

Segundo o advogado es-
pecialista em Direito Eleitoral 
Erick Pereira, os partidos in-
tegrantes da majoritária deci-
dem quem serão os candidatos. 
“Quando se forma a chapa ma-
joritária, os partidos integran-
tes decidem as candidaturas. 
Se for mantida a maioria para 
a candidatura de Carlos Eduar-
do, a única hipótese para Rafael 
Motta manter a candidatura ao 
Senado é não coligar na chapa 

Coordenação 
da campanha 

petista consultará 
assessoria jurídica 
para decidir o que 
fará nos próximos 

dias

Alessandra Bernardo
Repórter de Política
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Únicos parlamentares que se manifestaram sobre visitas de presidenciáveis a Natal
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As denúncias serão repassadas 
às plataformas digitais e agências 
de checagem parceiras da Corte 
Eleitoral no Programa de Enfren-
tamento à Desinformação para 
rápida contenção do impacto pro-
vocado pela disseminação desse 
tipo de conteúdo na internet.

Dependendo da gravidade do 
caso, os relatos recebidos também 
poderão ser encaminhados ao 

Ministério Público Eleitoral (MPE) 
e demais autoridades para adoção 
das medidas legais cabíveis.

O QUE PODE SER DENUNCIA-
DO. No Sistema de Alerta de De-
sinformação, o eleitorado poderá 
reportar informações equivoca-
das sobre a participação nas Elei-
ções Gerais de 2022, como distor-
ção dos horários, locais e docu-

mentos exigidos durante a vota-
ção, por exemplo.

Será possível ainda comu-
nicar o uso de contas falsas que 
usem a imagem da Justiça Elei-
toral para compartilhar mate-
riais enganosos sobre o pleito e 
postagens com discurso de ódio 
ou qualquer tipo de incitação à 
violência que visem atacar a in-
tegridade eleitoral e os agentes 

públicos envolvidos no proces-
so. A ferramenta receberá ainda 
denúncias de ameaças às seções 
eleitorais, cartórios ou prédios da 
Justiça Eleitoral e de informações 
não verificadas sobre supostas 
fraudes eleitorais, adulteração e 
contagem de votos ou certifica-
ção dos resultados da eleição.

O QUE NÃO PODE SER DENUN-

Agilidade no combate às notícias falsas na internet CIADO. Como o objetivo da ferra-
menta é coletar informações sobre 
mentiras relativas às eleições e ao 
sistema eleitoral que possam gerar 
prejuízo à democracia, condutas 
inadequadas de candidatos e can-
didatas não devem ser feitas no Sis-
tema de Alerta de Desinformação.

Infrações eleitorais relacio-
nadas à propaganda eleitoral ou 
mensagens desinformativas con-
tra candidaturas deverão ser re-
portadas no aplicativo Pardal, já 
disponível para download. 

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, lan-

çou o Sistema de Alerta de Desin-
formação Contra as Eleições, que 
permitirá aos cidadãos a comu-
nicação sobre o recebimento de 
notícias falsas, descontextualiza-
das ou manipuladas sobre o pro-
cesso eleitoral brasileiro.

“A partir de agora, qualquer 

pessoa poderá acessar esse siste-
ma, já está disponível no site do 
TSE, e reportar episódios envol-
vendo a circulação de notícias 
falsas, portadoras de inverdades 
sobre o sistema eleitoral brasi-
leiro, que atentem contra a ima-
gem de segurança e integridade 
do processo de votação e que 
possam afetar a normalidade do 
pleito eleitoral”, anunciou.

Segundo Fachin, nas Elei-
ções Municipais de 2020, o ca-
nal exclusivo da Justiça Eleito-
ral com o WhatsApp – que inte-
grava parte do memorando de 
entendimento firmado entre a 
empresa e o TSE – recebeu mais 
de 5,3 mil denúncias de com-
portamentos inautênticos. Por 
meio da iniciativa, o aplicati-
vo de mensagens baniu 1.042 

contas que fizeram disparos em 
massa naquele pleito.

“Se em 2020 a parceria foi com 
apenas uma plataforma e obtive-
mos resultados tão expressivos, 
não podemos deixar de ressaltar 
o importante avanço que repre-
senta a criação deste sistema, que 
conta com todas as plataformas 
parceiras da Justiça Eleitoral no 
enfrentamento à desinformação”, 

analisou o presidente do TSE.
Atualmente, o Tribunal Supe-

rior Eleitoral mantém acordos de 
cooperação com as plataformas 
digitais Google Brasil, YouTube, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Telegram, Kwai, TikTok, LinkedIn, 
Twitter e Spotify.

O ministro agradeceu as em-
presas pela contribuição à de-
mocracia brasileira”, disse.

TSE abre canal para receber denúncias sobre desinformação 

Contra mentiras eleitorais

A reportagem do AGORA RN 
também procurou parlamenta-
res petistas para que avaliassem 
a visita de Jair Bolsonaro (PL) a 
Natal, na última sexta-feira 17. 
Ao contrário da postura adota-
da pela oposição, eles falaram.

“Não há o que avaliar, do pon-
to de vista de conquistas para o 

nosso Estado. Apenas firulas pré-
-eleitorais de um presidente que 
está desesperado em razão do 
desastre administrativo e da re-
provação gigante do seu governo 
em razão dos retrocessos que a 
população brasileira vem viven-
ciando em todas as áreas, espe-
cialmente os mais pobres”, afir-

mou o líder do governo na As-
sembleia Legislativa, deputado 
estadual Francisco do PT.

“As pesquisas apontam para 
uma provável derrota, com possi-
bilidade de ocorrer já no primei-
ro turno. Aliás, Bolsonaro deu ao 
povo do Rio Grande do Norte um 
belo ‘presente de grego’, pois a da-

ta da sua vinda marcou mais um 
aumento no preço dos combustí-
veis”, lamentou.

Para a vereadora de Natal Bri-
sa Bracchi (PT), a visita de Bolso-
naro foi um “retumbante fracas-
so”. “Seja pelo tamanho público 
da atividade que reflete que seu 
apoio está se restringindo cada 

‘Presente de grego’, diz Francisco, sobre presidente vez mais a um núcleo duro ideo-
lógico, seja por não ter cumprido 
com o que veio prometer, a en-
trega de internet pública de alta 
qualidade”, afirmou.

“Não acho que o cenário das 
eleições será fácil, especialmente 
pelas ameaças ao regime demo-
crático que Bolsonaro realiza co-
tidianamente, mas temos muita 
esperança que vamos virar essa 
página tão triste da história do 
nosso país”, pontuou. 

Oposição silencia sobre visita de Lula e 
petistas lamentam vinda de Bolsonaro

A reportagem do AGORA 
RN procurou, insisten-
temente, nesta quarta-

-feira 22, os candidatos que fa-

Adenilson Costa
Repórter de Política

zem parte da oposição ao Par-
tido dos Trabalhadores (PT) no 
Rio Grande do Norte, para que 
estes avaliassem a passagem 
do pré-candidato à Presidên-
cia pelo PT,  Luiz Inácio Lula da 
Silva, a Natal, na última quinta-
-feira 16. No entanto, eles recu-
aram e optaram pelo silêncio. 
O único que falou, ainda assim, 
se isentando, foi o deputado es-
tadual Nelter Queiroz (PSDB), 
que disse: “Em todas as elei-
ções para presidente, eu nun-
ca me envolvi, assim pretendo 
continuar”.

O deputado estadual Tom-
ba Farias (PSDB), opositor 
ferrenho do PT e que sempre 
tece duras críticas à gestão 

petista no RN, com denún-
cias na área da saúde pública 
e cobrança de soluções, não 
respondeu às nossas mensa-
gens. Por meio de sua asses-
soria, fomos informados que 
ele estava no interior. “Não 
atende”, informaram.

 Já seus colegas de partido 
José Dias e Getúlio Rêgo não se 
pronunciaram até o fechamento 
desta edição. A assessoria do de-
putado estadual Coronel Azeve-
do (PL) disse que não conseguiu 
falar com o parlamentar. Já o lí-
der do PL potiguar, deputado fe-
deral João Maia, como sempre, 
visualizou as mensagens por 
aplicativo, mas não respondeu 
uma só palavra.

Parlamentares 
evitam comentar 

visitas de 
presidenciáveis 

a Natal
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Michael: “Esse povo precisa de um tratamento psiquiátrico urgente”

Azevedo apresenta PL que discrimina transsexuais

O secretário-chefe do 
Gabinete Civil do Rio 
Grande do Norte, Rai-

mundo Alves, explicou, com 
exclusividade ao AGORA RN, 
que deixou o posto de prin-
cipal articulador político da 
campanha de reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
por causa do cargo que ocupa 
na administração da petista. 
“Minha função foi apenas na 

pré-campanha. Estou impedi-
do de assumir função na cam-
panha, em virtude do cargo, 
questão de incompatibilidade 
mesmo”, esclareceu.

Raimundo explicou que 
sua função foi apenas coorde-
nar o período de pré-campa-
nha e que, a partir de agora, 
quem comandará essa função 
será Adriano Gadelha, asses-
sor parlamentar do senador 

Jean Paul Prates, e o presiden-
te estadual da legenda, Júnior 
Souto, que o responsável pela 
federação do partido com as 
legendas PV e PCdoB, cujo ob-
jetivo é a recondução de Fáti-
ma Bezerra à cadeira do Poder 
Executivo estadual.

No entanto, uma das justi-
ficativas para a mudança, con-
forme informações dos basti-
dores da política potiguar, da-

vam conta que a alteração te-
ria ocorrido devido o perfil de 
Raimundo, mais severo e in-
flexível em suas decisões. Isso 
teria desagradado a membros 
tanto do PT quanto do PCdoB 
e do PV, que integram a cha-
mada “Federação Brasil da Es-
perança”. O nome de Gadelha 
teria surgido a partir deste de-
talhe importante, uma vez que 
ele possui um perfil mais ma-

‘A campanha será com Adriano Gadelha 
e Júnior Souto’, explica Raimundo Alves

Chapa governista leável e discreto.

COMPOSIÇÃO. Na edição des-
ta quarta-feira 22, o AGORA RN 
adiantou em primeira mão a tro-
ca no comando da articulação 
política da campanha da gover-
nadora Fátima Bezerra. Segun-
do Adriano Gadelha, “estamos 
compondo a coordenação da 
campanha como um todo e es-
tou incluído entre aqueles que 
contribuirão.

Gadelha explicou que o PT 
está montado o organograma, 
composto por coordenador-ge-
ral, coordenação de programa de 
governo, coordenação de mobili-
zação, coordenação de acompa-
nhamento jurídico e coordena-
ção de comunicação, com parti-
cipação dos demais partidos que 
estão compondo com Fátima. 

Nesta quarta-feira 22, o 
deputado estadual Coronel 
Azevedo (PL) apresentou um 
projeto de lei que, em suas 
palavras, protege a mulher 
que é atleta e as competições 
esportivas realizadas no Rio 
Grande do Norte. Segundo o 

parlamentar, o projeto esta-
belece o sexo biológico como 
único critério para definição 
de gênero de competidores 
de partidas esportivas oficiais 
no Estado.

“Apresentei projeto de lei que, 
independente da questão religio-

sa, serve para a proteção da mu-
lher e o direito esportivo no RN 
e diz que é vedada a atuação de 
transsexuais em equipes que cor-
respondam ao sexo oposto ao de 
nascimento. A federação, entida-
de e clube desportivo que des-
cumprir essa lei será multada em 

dez salários-mínimos vigentes 
no país” explicou.

Azevedo usou a tese do 
“anabolizante natural presen-
te nos homens” como resposta 
para seu projeto de lei. “É imo-
ral e antiesportivo colocar ho-
mens em equipes femininas, 

porque a compleição física do 
homem é muito maior. Por 
mais que alguém tome algum 
medicamento para modificar a 
taxa hormonal, isso não vai tra-
zer a igualdade da competição 
porque, ao longo dos anos, o 
corpo do homem se desenvol-
veu diferente. Toda a complei-
ção física dos homens é muito 
superior (às mulheres)”, disse o 
parlamentar. 

‘Desprezo esse movimento 
LGBT’, a� rma Michael Diniz

Recém-empossado 
na Assembleia 

Legislativa, deputado 
faz discurso 

conservador e com 
tom preconceituoso

O deputado Michael Diniz 
(SDD), recém-empossa-
do como suplente do de-

putado licenciado Kelps Lima 
(SDD) na Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte, cri-
ticou a comunidade LGBTQIA+ 
e sugeriu tratamento psiquiá-
trico às pessoas que, em seu en-
tendimento conservador, parti-
cipam de atos contrários ao que 
considera cristianismo. A fala 
ocorreu em pronunciamen-
to nesta quarta-feira 22, após o 
deputado Coronel Azevedo (PL) 
descrever seu PL que proíbe os 
atletas transsexuais de partici-
parem de competições espor-
tivas no Estado, sob pena de 
multa às federações, entidades 
e clubes desportivos que deso-
bedecerem à regra.

Michael Diniz abordou uma 
matéria jornalística que mostra 
uma transsexual posando pa-
ra uma sessão fotográfica ves-
tida como Nossa Senhora, o 
que ele disse ser uma “chacota 
contra os cristãos e um fardo 

aos conservadores”. Disse ainda 
não entender “esse povo” e que 
“esse povo” precisa fazer trata-
mento médico psiquiátrico.

“Eu, sinceramente, não en-
tendo esse povo. Pedem respei-
to e desrespeitam a fé alheia. 
Não têm o menor senso ético e 
moral. É uma libertinagem ex-
tremamente acentuada. Que-
rem corromper as crianças, 
sensualizar, querem queimar a 
bíblia, como já fizeram. Since-
ramente, eu acredito que esse 
povo precisa de um tratamento 
psiquiatra (SIC) urgente. Não é 
normal essa falta de respeito”, 
disparou.

Michael Diniz disse repu-
diar o movimento LGBTQIA+ 
e convocou conservadores a se 
posicionarem contra a comu-
nidade, que sofre com o cresci-
mento da violência causada pe-
lo preconceito e homofobia. De 
acordo com o Relatório de Mor-
tes Violentas de LGBT+ no Bra-
sil ocorridas em 2021, do Grupo 
Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lés-
bicas, gays, bissexuais, trans-
sexuais, entre outros) sofreram 
morte violenta no Brasil no ano 
passado, número que represen-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

ta 8% a mais do que no ano an-
terior, sendo 276 homicídios e 
24 suicídios.

“Quero registrar meu repú-

dio e meu desprezo por todo 
esse movimento LGBT. O ho-
mossexual, que é diferente da-
quela pessoa que participa do 

movimento, tem todo meu res-
peito. Todos nós temos nossos 
defeitos, todos nós temos nos-
so jeito de querer seguir a vida, 
ninguém é perfeito. Agora, esse 
movimento não cabe mais em 
nossa sociedade. Até quando 
vamos suportar essas coisas e 
ficar calado? Até quando a so-
ciedade vai ver essa depravação 
e nada vai fazer?”, questionou. 

SOLIDARIEDADE EMITE NOTA 
OFICIAL SOBRE EPISÓDIO. O dire-
tório estadual do Solidariedade 
divulgou nota oficial sobre o ca-
so, em que afirma não concor-
dar e não possuir, entre suas ati-
vidades, posições de cunho de 
preconceito ou discriminação 
de qualquer forma. E não con-
corda com as posições do de-
putado Michael Diniz, que não 
refletem a opinião formal do 
partido e não fazem parte das 
bandeiras partidárias. 

“Muito pelo contrário, o par-
tido é formado sob a base de 
que todos devem e podem en-
contrar em na agremiação uma 
plataforma para discutir e de-
fender suas ideias com tolerân-
cia e respeito”.
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As denúncias serão repassadas 
às plataformas digitais e agências 
de checagem parceiras da Corte 
Eleitoral no Programa de Enfren-
tamento à Desinformação para 
rápida contenção do impacto pro-
vocado pela disseminação desse 
tipo de conteúdo na internet.

Dependendo da gravidade do 
caso, os relatos recebidos também 
poderão ser encaminhados ao 

Ministério Público Eleitoral (MPE) 
e demais autoridades para adoção 
das medidas legais cabíveis.

O QUE PODE SER DENUNCIA-
DO. No Sistema de Alerta de De-
sinformação, o eleitorado poderá 
reportar informações equivoca-
das sobre a participação nas Elei-
ções Gerais de 2022, como distor-
ção dos horários, locais e docu-

mentos exigidos durante a vota-
ção, por exemplo.

Será possível ainda comu-
nicar o uso de contas falsas que 
usem a imagem da Justiça Elei-
toral para compartilhar mate-
riais enganosos sobre o pleito e 
postagens com discurso de ódio 
ou qualquer tipo de incitação à 
violência que visem atacar a in-
tegridade eleitoral e os agentes 

públicos envolvidos no proces-
so. A ferramenta receberá ainda 
denúncias de ameaças às seções 
eleitorais, cartórios ou prédios da 
Justiça Eleitoral e de informações 
não verificadas sobre supostas 
fraudes eleitorais, adulteração e 
contagem de votos ou certifica-
ção dos resultados da eleição.

O QUE NÃO PODE SER DENUN-

Agilidade no combate às notícias falsas na internet CIADO. Como o objetivo da ferra-
menta é coletar informações sobre 
mentiras relativas às eleições e ao 
sistema eleitoral que possam gerar 
prejuízo à democracia, condutas 
inadequadas de candidatos e can-
didatas não devem ser feitas no Sis-
tema de Alerta de Desinformação.

Infrações eleitorais relacio-
nadas à propaganda eleitoral ou 
mensagens desinformativas con-
tra candidaturas deverão ser re-
portadas no aplicativo Pardal, já 
disponível para download. 

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, lan-

çou o Sistema de Alerta de Desin-
formação Contra as Eleições, que 
permitirá aos cidadãos a comu-
nicação sobre o recebimento de 
notícias falsas, descontextualiza-
das ou manipuladas sobre o pro-
cesso eleitoral brasileiro.

“A partir de agora, qualquer 

pessoa poderá acessar esse siste-
ma, já está disponível no site do 
TSE, e reportar episódios envol-
vendo a circulação de notícias 
falsas, portadoras de inverdades 
sobre o sistema eleitoral brasi-
leiro, que atentem contra a ima-
gem de segurança e integridade 
do processo de votação e que 
possam afetar a normalidade do 
pleito eleitoral”, anunciou.

Segundo Fachin, nas Elei-
ções Municipais de 2020, o ca-
nal exclusivo da Justiça Eleito-
ral com o WhatsApp – que inte-
grava parte do memorando de 
entendimento firmado entre a 
empresa e o TSE – recebeu mais 
de 5,3 mil denúncias de com-
portamentos inautênticos. Por 
meio da iniciativa, o aplicati-
vo de mensagens baniu 1.042 

contas que fizeram disparos em 
massa naquele pleito.

“Se em 2020 a parceria foi com 
apenas uma plataforma e obtive-
mos resultados tão expressivos, 
não podemos deixar de ressaltar 
o importante avanço que repre-
senta a criação deste sistema, que 
conta com todas as plataformas 
parceiras da Justiça Eleitoral no 
enfrentamento à desinformação”, 

analisou o presidente do TSE.
Atualmente, o Tribunal Supe-

rior Eleitoral mantém acordos de 
cooperação com as plataformas 
digitais Google Brasil, YouTube, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Telegram, Kwai, TikTok, LinkedIn, 
Twitter e Spotify.

O ministro agradeceu as em-
presas pela contribuição à de-
mocracia brasileira”, disse.

TSE abre canal para receber denúncias sobre desinformação 

Contra mentiras eleitorais

A reportagem do AGORA RN 
também procurou parlamenta-
res petistas para que avaliassem 
a visita de Jair Bolsonaro (PL) a 
Natal, na última sexta-feira 17. 
Ao contrário da postura adota-
da pela oposição, eles falaram.

“Não há o que avaliar, do pon-
to de vista de conquistas para o 

nosso Estado. Apenas firulas pré-
-eleitorais de um presidente que 
está desesperado em razão do 
desastre administrativo e da re-
provação gigante do seu governo 
em razão dos retrocessos que a 
população brasileira vem viven-
ciando em todas as áreas, espe-
cialmente os mais pobres”, afir-

mou o líder do governo na As-
sembleia Legislativa, deputado 
estadual Francisco do PT.

“As pesquisas apontam para 
uma provável derrota, com possi-
bilidade de ocorrer já no primei-
ro turno. Aliás, Bolsonaro deu ao 
povo do Rio Grande do Norte um 
belo ‘presente de grego’, pois a da-

ta da sua vinda marcou mais um 
aumento no preço dos combustí-
veis”, lamentou.

Para a vereadora de Natal Bri-
sa Bracchi (PT), a visita de Bolso-
naro foi um “retumbante fracas-
so”. “Seja pelo tamanho público 
da atividade que reflete que seu 
apoio está se restringindo cada 

‘Presente de grego’, diz Francisco, sobre presidente vez mais a um núcleo duro ideo-
lógico, seja por não ter cumprido 
com o que veio prometer, a en-
trega de internet pública de alta 
qualidade”, afirmou.

“Não acho que o cenário das 
eleições será fácil, especialmente 
pelas ameaças ao regime demo-
crático que Bolsonaro realiza co-
tidianamente, mas temos muita 
esperança que vamos virar essa 
página tão triste da história do 
nosso país”, pontuou. 

Oposição silencia sobre visita de Lula e 
petistas lamentam vinda de Bolsonaro

A reportagem do AGORA 
RN procurou, insisten-
temente, nesta quarta-

-feira 22, os candidatos que fa-

Adenilson Costa
Repórter de Política

zem parte da oposição ao Par-
tido dos Trabalhadores (PT) no 
Rio Grande do Norte, para que 
estes avaliassem a passagem 
do pré-candidato à Presidên-
cia pelo PT,  Luiz Inácio Lula da 
Silva, a Natal, na última quinta-
-feira 16. No entanto, eles recu-
aram e optaram pelo silêncio. 
O único que falou, ainda assim, 
se isentando, foi o deputado es-
tadual Nelter Queiroz (PSDB), 
que disse: “Em todas as elei-
ções para presidente, eu nun-
ca me envolvi, assim pretendo 
continuar”.

O deputado estadual Tom-
ba Farias (PSDB), opositor 
ferrenho do PT e que sempre 
tece duras críticas à gestão 

petista no RN, com denún-
cias na área da saúde pública 
e cobrança de soluções, não 
respondeu às nossas mensa-
gens. Por meio de sua asses-
soria, fomos informados que 
ele estava no interior. “Não 
atende”, informaram.

 Já seus colegas de partido 
José Dias e Getúlio Rêgo não se 
pronunciaram até o fechamento 
desta edição. A assessoria do de-
putado estadual Coronel Azeve-
do (PL) disse que não conseguiu 
falar com o parlamentar. Já o lí-
der do PL potiguar, deputado fe-
deral João Maia, como sempre, 
visualizou as mensagens por 
aplicativo, mas não respondeu 
uma só palavra.

Parlamentares 
evitam comentar 

visitas de 
presidenciáveis 

a Natal
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Michael: “Esse povo precisa de um tratamento psiquiátrico urgente”

Azevedo apresenta PL que discrimina transsexuais

O secretário-chefe do 
Gabinete Civil do Rio 
Grande do Norte, Rai-

mundo Alves, explicou, com 
exclusividade ao AGORA RN, 
que deixou o posto de prin-
cipal articulador político da 
campanha de reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 
por causa do cargo que ocupa 
na administração da petista. 
“Minha função foi apenas na 

pré-campanha. Estou impedi-
do de assumir função na cam-
panha, em virtude do cargo, 
questão de incompatibilidade 
mesmo”, esclareceu.

Raimundo explicou que 
sua função foi apenas coorde-
nar o período de pré-campa-
nha e que, a partir de agora, 
quem comandará essa função 
será Adriano Gadelha, asses-
sor parlamentar do senador 

Jean Paul Prates, e o presiden-
te estadual da legenda, Júnior 
Souto, que o responsável pela 
federação do partido com as 
legendas PV e PCdoB, cujo ob-
jetivo é a recondução de Fáti-
ma Bezerra à cadeira do Poder 
Executivo estadual.

No entanto, uma das justi-
ficativas para a mudança, con-
forme informações dos basti-
dores da política potiguar, da-

vam conta que a alteração te-
ria ocorrido devido o perfil de 
Raimundo, mais severo e in-
flexível em suas decisões. Isso 
teria desagradado a membros 
tanto do PT quanto do PCdoB 
e do PV, que integram a cha-
mada “Federação Brasil da Es-
perança”. O nome de Gadelha 
teria surgido a partir deste de-
talhe importante, uma vez que 
ele possui um perfil mais ma-

‘A campanha será com Adriano Gadelha 
e Júnior Souto’, explica Raimundo Alves

Chapa governista leável e discreto.

COMPOSIÇÃO. Na edição des-
ta quarta-feira 22, o AGORA RN 
adiantou em primeira mão a tro-
ca no comando da articulação 
política da campanha da gover-
nadora Fátima Bezerra. Segun-
do Adriano Gadelha, “estamos 
compondo a coordenação da 
campanha como um todo e es-
tou incluído entre aqueles que 
contribuirão.

Gadelha explicou que o PT 
está montado o organograma, 
composto por coordenador-ge-
ral, coordenação de programa de 
governo, coordenação de mobili-
zação, coordenação de acompa-
nhamento jurídico e coordena-
ção de comunicação, com parti-
cipação dos demais partidos que 
estão compondo com Fátima. 

Nesta quarta-feira 22, o 
deputado estadual Coronel 
Azevedo (PL) apresentou um 
projeto de lei que, em suas 
palavras, protege a mulher 
que é atleta e as competições 
esportivas realizadas no Rio 
Grande do Norte. Segundo o 

parlamentar, o projeto esta-
belece o sexo biológico como 
único critério para definição 
de gênero de competidores 
de partidas esportivas oficiais 
no Estado.

“Apresentei projeto de lei que, 
independente da questão religio-

sa, serve para a proteção da mu-
lher e o direito esportivo no RN 
e diz que é vedada a atuação de 
transsexuais em equipes que cor-
respondam ao sexo oposto ao de 
nascimento. A federação, entida-
de e clube desportivo que des-
cumprir essa lei será multada em 

dez salários-mínimos vigentes 
no país” explicou.

Azevedo usou a tese do 
“anabolizante natural presen-
te nos homens” como resposta 
para seu projeto de lei. “É imo-
ral e antiesportivo colocar ho-
mens em equipes femininas, 

porque a compleição física do 
homem é muito maior. Por 
mais que alguém tome algum 
medicamento para modificar a 
taxa hormonal, isso não vai tra-
zer a igualdade da competição 
porque, ao longo dos anos, o 
corpo do homem se desenvol-
veu diferente. Toda a complei-
ção física dos homens é muito 
superior (às mulheres)”, disse o 
parlamentar. 

‘Desprezo esse movimento 
LGBT’, a� rma Michael Diniz

Recém-empossado 
na Assembleia 

Legislativa, deputado 
faz discurso 

conservador e com 
tom preconceituoso

O deputado Michael Diniz 
(SDD), recém-empossa-
do como suplente do de-

putado licenciado Kelps Lima 
(SDD) na Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte, cri-
ticou a comunidade LGBTQIA+ 
e sugeriu tratamento psiquiá-
trico às pessoas que, em seu en-
tendimento conservador, parti-
cipam de atos contrários ao que 
considera cristianismo. A fala 
ocorreu em pronunciamen-
to nesta quarta-feira 22, após o 
deputado Coronel Azevedo (PL) 
descrever seu PL que proíbe os 
atletas transsexuais de partici-
parem de competições espor-
tivas no Estado, sob pena de 
multa às federações, entidades 
e clubes desportivos que deso-
bedecerem à regra.

Michael Diniz abordou uma 
matéria jornalística que mostra 
uma transsexual posando pa-
ra uma sessão fotográfica ves-
tida como Nossa Senhora, o 
que ele disse ser uma “chacota 
contra os cristãos e um fardo 

aos conservadores”. Disse ainda 
não entender “esse povo” e que 
“esse povo” precisa fazer trata-
mento médico psiquiátrico.

“Eu, sinceramente, não en-
tendo esse povo. Pedem respei-
to e desrespeitam a fé alheia. 
Não têm o menor senso ético e 
moral. É uma libertinagem ex-
tremamente acentuada. Que-
rem corromper as crianças, 
sensualizar, querem queimar a 
bíblia, como já fizeram. Since-
ramente, eu acredito que esse 
povo precisa de um tratamento 
psiquiatra (SIC) urgente. Não é 
normal essa falta de respeito”, 
disparou.

Michael Diniz disse repu-
diar o movimento LGBTQIA+ 
e convocou conservadores a se 
posicionarem contra a comu-
nidade, que sofre com o cresci-
mento da violência causada pe-
lo preconceito e homofobia. De 
acordo com o Relatório de Mor-
tes Violentas de LGBT+ no Bra-
sil ocorridas em 2021, do Grupo 
Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lés-
bicas, gays, bissexuais, trans-
sexuais, entre outros) sofreram 
morte violenta no Brasil no ano 
passado, número que represen-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

ta 8% a mais do que no ano an-
terior, sendo 276 homicídios e 
24 suicídios.

“Quero registrar meu repú-

dio e meu desprezo por todo 
esse movimento LGBT. O ho-
mossexual, que é diferente da-
quela pessoa que participa do 

movimento, tem todo meu res-
peito. Todos nós temos nossos 
defeitos, todos nós temos nos-
so jeito de querer seguir a vida, 
ninguém é perfeito. Agora, esse 
movimento não cabe mais em 
nossa sociedade. Até quando 
vamos suportar essas coisas e 
ficar calado? Até quando a so-
ciedade vai ver essa depravação 
e nada vai fazer?”, questionou. 

SOLIDARIEDADE EMITE NOTA 
OFICIAL SOBRE EPISÓDIO. O dire-
tório estadual do Solidariedade 
divulgou nota oficial sobre o ca-
so, em que afirma não concor-
dar e não possuir, entre suas ati-
vidades, posições de cunho de 
preconceito ou discriminação 
de qualquer forma. E não con-
corda com as posições do de-
putado Michael Diniz, que não 
refletem a opinião formal do 
partido e não fazem parte das 
bandeiras partidárias. 

“Muito pelo contrário, o par-
tido é formado sob a base de 
que todos devem e podem en-
contrar em na agremiação uma 
plataforma para discutir e de-
fender suas ideias com tolerân-
cia e respeito”.



Já se disse outrora, quer a paz, 
prepare-se para a guerra. A vio-
lência diária no país tem cha-

mado atenção dos especialistas, 
que desfilam seus conceitos e so-
luções as mais variadas para pôr 
fim a ela, o que é uma utopia, ou 
pelo menos trazê-la a níveis con-
fortáveis de tolerância social, o 
que é possível. A verdade é que 
não há uma solução pronta, per-
feita e acabada que possa modifi-
car de uma hora para outra a situ-
ação desesperadora por que pas-
sa o cidadão brasileiro, à mercê 
de toda sorte de violência come-
tida pelos meliantes, que avan-
çam com domínio quase que to-
tal dos espaços públicos, como 
nunca visto em toda a nossa his-
tória. Sabemos que as raízes des-

sa violência têm seu passado his-
tórico edificado numa sociedade 
extremamente injusta, desigual e 
porque não dizer desumana, on-
de poucos afortunados gozavam 
do acesso à educação e das condi-
ções dignas de vida em sociedade, 
enquanto a grande legião do po-
vo era escravizado, marginaliza-
do e excluído do processo de de-
senvolvimento social. Com o pas-
sar do tempo a sociedade produ-
ziu este estado de coisas, que ho-
je lamentavelmente colhemos e 
que se providências eficazes de 
indução de políticas públicas so-
ciais não forem inauguradas ur-
gentemente, iremos sim com cer-

teza legar um país pior para as fu-
turas gerações. As chagas expostas 
no país, mostram uma pandemia 
muito pior do que a da Covid-19, 
que ainda nos assola, que é a pan-
demia da exclusão social e da mi-
séria, a exemplo das muitas crian-
ças e jovens fora da sala de aula, o 
avanço do consumo de drogas ilí-
citas, a alta concentração de renda 
de poucos, o alto número de de-
sempregados, o aumento de mo-
radores de rua e todas as formas 
de discriminação, e que lamenta-
velmente sem providências, nos 
dão o Norte de que caminhamos 
para mais sofreguidão.

Se quisermos chegar a paz so-

cial que tanto almejamos e ga-
nharmos a guerra dessa exclu-
são de vulnerabilidade social 
em que o país se encontra, tere-
mos que nos preparar para a in-
dução social de políticas públi-
cas sociais que sejam capazes de 
levar todas as crianças para a es-
cola, de garantirmos a participa-
ção dos trabalhadores nos lucros 
das empresas, de tributarmos 
as grandes fortunas, de ofertar-
mos auxílio social transitório aos 
que buscam se inserir ou retor-
nar ao mercado de trabalho, de 
recuperarmos aqueles que pre-
cisam abandonar as drogas ilí-
citas, além de dedicarmos nos-

sa capacidade de pesquisa cien-
tífica e estratégia, a médio e lon-
go prazo, para refrearmos essas 
chagas sociais que nos afligem ao 
longo da nossa equivocada histó-
ria. Porém, não vamos imaginar 
que haverá salvador da pátria ca-
paz de nos conduzir a esta vitória. 
Se vamos buscar a paz social, se-
remos nós mesmos, o conjunto 
de cidadãos de bem, que iremos 
guerrear contra estas chagas so-
ciais, e após vencê-las ou mino-
rá-las, legarmos um futuro me-
lhor para as novas gerações que 
se avizinham e que merecem um 
país melhor e mais justo.

Guerra e paz
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Anísio Marinho Neto é professor e 
procurador de Justiça.

Álvaro: “Iremos pagar, junto 
com a folha do mês de junho, 
a antecipação de 40% do 
décimo terceiro para todos os 
professores da ativa”

EDUARDO MAIA/ALRN

Artigo ANÍSIO MARINHO NETO
anisiomarinho@hotmail.com

Em audiência de conciliação 
realizada na 2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJ-RN), nesta quarta-
-feira (22), a Prefeitura de Natal se 
comprometeu a pagar aos profes-
sores da rede pública municipal de 

ensino os mesmos valores pratica-
dos pelo governo do Estado. A pro-
posta foi apresentada pelo prefeito 
Álvaro Dias aos representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do RN (Sinte/RN).

Caso seja acatada pela cate-

goria, a proposta vai beneficiar 
mais de quatro mil servidores, 
entre professores e educadores 
infantis. O Sinte/RN ficou de de-
liberar a proposta em assembleia 
da categoria antes de se posicio-
nar junto ao Judiciário. O desem-

bargador Virgílio Macedo abriu 
o prazo de 15 dias para as partes 
apresentarem as suas alegações 
finais. Após esse tempo, ele deve-
rá proferir a sua decisão.

 “Nossa proposta foi estudada 
pela área econômica da Prefei-

tura e está dentro do que pode-
mos honrar sem colocar em ris-
co o pagamento em dia de todos 
os servidores públicos como es-
tamos fazendo e iremos continu-
ar fazendo na nossa gestão”, disse 
o prefeito Álvaro Dias.

Prefeitura propõe pagar aos professores mesmos valores pagos pelo Estado

Álvaro Dias antecipa 40% do 13° 
salário dos professores da ativa

O prefeito de Natal, Álva-
ro Dias (PSDB) anunciou 
nesta quarta-feira 22, o pa-

gamento dos salários do mês de 
junho e o adiantamento de 40% 
do valor referente ao 13° salário, 
aos 4.347 professores ativos da re-
de pública municipal de Educa-
ção, entre educadores infantis e 
docentes efetivos e temporários. 
Ele disse que, nem mesmo a cri-
se econômica causada pela pan-
demia do coronavírus, iniciada 
há cerca de dois anos e três me-
ses, impede o Executivo munici-

pal de cumprir o calendário de 
pagamentos.

“Apesar da crise resultante 
da pandemia de Covid-19, a Pre-
feitura do Natal segue cumprin-
do suas obrigações, em dia com 
o funcionalismo. Iremos pagar, 
junto com a folha do mês de ju-
nho, a antecipação de 40% do dé-
cimo terceiro para todos os pro-
fessores da ativa”, afirmou o pre-
feito Álvaro Dias. Vale lembrar 
que a Prefeitura vem antecipan-
do parte do 13° salário dos educa-
dores da ativa há alguns anos na 
gestão Álvaro Dias.

Em 2018, por exemplo, o pa-
gamento do percentual de 40% 
foi realizado no dia 13 de ju-
lho. Em 2020, primeiro ano da 
pandemia do Covid-19, foram 
repassados aos professores o 
equivalente a 30% do 13º salá-
rio no dia 25 de junho (30%) e, 
no ano passado, os 40% foram 
depositados no dia 29 de junho. 
De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), o 
valor líquido a ser injetado na 

Este é o terceiro 
ano que a 

Prefeitura de Natal 
antecipa parte do 
pagamento junto 
com o salário  de 

junho

economia natalense supera o 
montante de R$ 7,3 milhões.

 “Estamos valorizando os pro-
fessores, que podem passar as 
festas juninas com uma melhor 
condição junto aos seus familia-
res. Além disso, acontece uma in-
jeção importante de recursos pa-
ra a economia local, melhorando, 
inclusive a arrecadação”, comen-
tou a secretária de Educação do 
Município, Cristina Diniz, para 
quem a antecipação é mais uma 
comprovação da valorização dos 
professores pela atual gestão.
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Pré-candidatos à Presidên-
cia criticaram o presidente Jair 
Bolsonaro após a prisão do ex-
-ministro da Educação Milton 
Ribeiro. Para os presidenci-
áveis, o caso demonstra cor-

rupção no atual governo, con-
forme reportagem do Correio 
Braziliense.

“Bolsonaro diz que fica no 
governo até quando Deus qui-
ser. Se o pastor Milton Ribeiro 

cumprir o compromisso cris-
tão de falar a verdade, será um 
poderoso agente da vontade di-
vina”, afirmou o ex-governador 
do Ceará Ciro Gomes (PDT).

O pedetista ironizou uma fa-

Presidenciáveis atacam Bolsonaro após 
prisão de ex-ministro da Educação

la de Bolsonaro sobre o ex-mi-
nistro. Em 24 de março, o presi-
dente afirmou que botava “a ca-
ra no fogo” por Milton. Quatro 
dias depois, ele pediu exonera-
ção do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC).

Já a senadora Simone Tebet 
(MDB) disse: “A prisão preven-
tiva do ex-ministro e de lobistas 
por suspeita de corrupção reve-
la todo desmando que virou a 

Educação. Corrupção também 
é marca desse governo. Nas va-
cinas, na educação, no orça-
mento secreto”.

Já o deputado federal André 
Janones (Avante) ironizou a si-
tuação em suas redes sociais. 
“Ministro do governo ‘sem cor-
rupção’ preso por corrupção. 
Taokey?”, disse. 

Acabou discurso de governo
sem corrupção, a� rma oposição

A prisão preventiva do ex-
-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, em San-

tos (SP), e dos pastores da Igre-
ja Assembleia de Deus Arilton 
Moura e Gilmar Santos, ligados 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(PL), na operação “Acesso Pago” 
da Polícia Federal, nesta sex-
ta-feira 22, movimentou o ce-
nário político potiguar. A ação 
investiga um esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro do MEC, com verbas do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada à pasta.

O senador Jean Paul Prates 
(PT) relembrou a fala do pre-
sidente Jair Bolsonaro, quan-
do este afirmou “colocar a cara 
no fogo” pelo auxiliar, no início 
do ano e que agora, com a pri-
são de Ribeiro decretada, tenta 
afastar sua imagem do caso. Ele 
afirmou também que, quando 
estourou o escândalo do MEC 
– revelado em reportagens dos 
jornais “Folha de S.Paulo” e “O 
Estado de S. Paulo”, havia se co-
locado favorável à instalação 
da CPI do MEC. A iniciativa foi 
abortada por não alcançar a 
quantidade necessária de assi-
naturas para dar início ao pro-
cedimento, no Congresso Na-
cional e agora, foi reativada.

 “Agentes públicos nego-
ciando propina para liberar 
verbas da Educação. Que a PF 
tenha toda a liberdade para in-
vestigar e punir os culpados. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

putado estadual Francisco do 
PT, mais um ministro bolsona-
rista cai. “Infelizmente, este é 
mais um ex-ministro da Edu-
cação que em nada contribuiu 
para esta área tão fundamen-
tal para o desenvolvimento do 
país e das transformações so-
ciais que ela pode proporcionar 
à vida das pessoas. Além disso, 
só reforça o balcão de negócios 
espúrios instalado no MEC. Cai 
a máscara de um (des)governo 
que tentou alicerçar um discur-
so falso moralista”, afirmou.

Para a deputada estadual 
Isolda Dantas (PT), a prisão de 
Ribeiro desmonta a tese defen-
dida com unhas e dentes pe-
lo presidente Jair Bolsonaro, de 
que não há corrupção em seu 
governo. “Da série: “não tem 
corrupção no governo Bolso-
naro”. Anram! Ex-ministro/pas-
tor/aliado de Bolsonaro é preso 
pela operação balcão do MEC. 
É sobre isso e não está tudo 
bem!”, afirmou.

O deputado estadual Nelter 
Queiroz (PSDB) teve compor-
tamento diferente dos seus co-
legas da Assembleia Legislativa 
e preferiu se manter longe de 
qualquer avaliação sobre o te-
ma que movimentou o cenário 
político nacional nesta quarta-
-feira 22, ao afirmar que prefe-
ria não opinar sobre o fato. “Eu 
não vi nada, passei o dia todo 
numa audiência pública em La-
goa Nova e mesmo assim o ce-
nário nacional nunca gosto de 
opinar”, disse.

“Essa prisão é mais uma 
prova que o governo Bolsonaro 
está afundado em corrupção. É 
um absurdo que o Ministério 
da Educação esteja envolvido 
em escândalos de troca de fa-
vores entre prefeituras e pasto-
res, tudo isso feito com a anu-
ência do então ministro. Vale 
ressaltar que Bolsonaro afir-
mou que punha a cara no fogo 
por essa pessoa. Será que ele 
realmente arrisca se queimar?”, 
concluiu a vereadora de Natal, 
Brisa Bracchi (PT).  

Autoridades falam 
sobre desmonte da 
tese defendida por 

Bolsonaro: que não 
existe corrupção em 

seu governo  

No governo que diz ter acabado 
com a corrupção, espero que 
não queiram acabar com as in-
vestigações. Mais uma vez, Bol-
sonaro se enrola com suas de-
clarações. Disse que colocava 
a cara no fogo pelo ministro da 
Educação e agora, fala que não 
tem nada com os malfeitos do 
pastor que comandou a pasta 
e que, como tudo indica, nego-
ciava verbas com prefeituras e 
aliados. Haja corrupção”, disse.

Já o senador Styvenson Va-
lentim (Podemos) disse que 
não é necessária CPI para in-
vestigar corrupção no governo, 
pois este é o papel das institui-
ções policiais. “A Polícia Federal 
já investiga e cumpre seu papel 
constitucional. Uma CPI, com 
seu viés político, pode atrapa-
lhar ao invés de ajudar nas in-
vestigações. Hoje sabemos que 
há ministros de Bolsonaro en-
volvidos com corrupção: o le-
ma ‘governo livre de corrup-
ção’ não pode mais ser usado”, 
afirmou.

O pré-candidato ao Senado 
pelo PDT, Carlos Eduardo Alves, 

escreveu em uma rede social: 
“Nenhum presidente nomeou 
tantos ministros da Educação 
como Bolsonaro. O resultado 
do desgoverno não poderia ser 
outro: prisão, escândalo de cor-
rupção e a certeza de que a mu-
dança é o único caminho para o 
nosso país voltar a andar”.

Diferentes de Carlos Edu-
ardo Alves, os pré-candidatos 
ao Senado Rogério Marinho 
(PL) e Rafael Motta (PSB) não 
emitiram nenhuma fala sobre 
a prisão de Milton Ribeiro e o 
escândalo de corrupção no go-
verno federal. Rafael passou o 
dia explicando que a decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) não afetou em nada sua 
campanha, já Rogério não quis 
comentar a prisão do colega 
bolsonarista.

Única representante poti-
guar na Câmara Federal a se 
manifestar sobre o caso, a de-
putada federal Natália Bonavi-
des (PT) afirmou que o presi-
dente Bolsonaro sabia do caso, 
tendo sido “entregue” por uma 
indiscrição do ex-auxiliar. “Jair 

sabia de tudo e quem disso isso 
foi o próprio ex-ministro Milton 
Ribeiro: ‘Foi um pedido espe-
cial que o presidente da Repú-
blica fez pra mim’. Agora, tenta 
tirar o corpo fora da corrupção 
do MEC, mas a gente sabe que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
atendeu a um “pedido especial” 
de Bolsonaro”, afirmou.

Segundo o líder governista 
da Assembleia Legislativa, de-

Ex-ministro da Educação 
foi preso pela Polícia 
Federal, suspeito de 
integrar esquema de 
corrupção e tráfi co de 
infl uência dentro do MEC

ASCOM/MEC
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Já se disse outrora, quer a paz, 
prepare-se para a guerra. A vio-
lência diária no país tem cha-

mado atenção dos especialistas, 
que desfilam seus conceitos e so-
luções as mais variadas para pôr 
fim a ela, o que é uma utopia, ou 
pelo menos trazê-la a níveis con-
fortáveis de tolerância social, o 
que é possível. A verdade é que 
não há uma solução pronta, per-
feita e acabada que possa modifi-
car de uma hora para outra a situ-
ação desesperadora por que pas-
sa o cidadão brasileiro, à mercê 
de toda sorte de violência come-
tida pelos meliantes, que avan-
çam com domínio quase que to-
tal dos espaços públicos, como 
nunca visto em toda a nossa his-
tória. Sabemos que as raízes des-

sa violência têm seu passado his-
tórico edificado numa sociedade 
extremamente injusta, desigual e 
porque não dizer desumana, on-
de poucos afortunados gozavam 
do acesso à educação e das condi-
ções dignas de vida em sociedade, 
enquanto a grande legião do po-
vo era escravizado, marginaliza-
do e excluído do processo de de-
senvolvimento social. Com o pas-
sar do tempo a sociedade produ-
ziu este estado de coisas, que ho-
je lamentavelmente colhemos e 
que se providências eficazes de 
indução de políticas públicas so-
ciais não forem inauguradas ur-
gentemente, iremos sim com cer-

teza legar um país pior para as fu-
turas gerações. As chagas expostas 
no país, mostram uma pandemia 
muito pior do que a da Covid-19, 
que ainda nos assola, que é a pan-
demia da exclusão social e da mi-
séria, a exemplo das muitas crian-
ças e jovens fora da sala de aula, o 
avanço do consumo de drogas ilí-
citas, a alta concentração de renda 
de poucos, o alto número de de-
sempregados, o aumento de mo-
radores de rua e todas as formas 
de discriminação, e que lamenta-
velmente sem providências, nos 
dão o Norte de que caminhamos 
para mais sofreguidão.

Se quisermos chegar a paz so-

cial que tanto almejamos e ga-
nharmos a guerra dessa exclu-
são de vulnerabilidade social 
em que o país se encontra, tere-
mos que nos preparar para a in-
dução social de políticas públi-
cas sociais que sejam capazes de 
levar todas as crianças para a es-
cola, de garantirmos a participa-
ção dos trabalhadores nos lucros 
das empresas, de tributarmos 
as grandes fortunas, de ofertar-
mos auxílio social transitório aos 
que buscam se inserir ou retor-
nar ao mercado de trabalho, de 
recuperarmos aqueles que pre-
cisam abandonar as drogas ilí-
citas, além de dedicarmos nos-

sa capacidade de pesquisa cien-
tífica e estratégia, a médio e lon-
go prazo, para refrearmos essas 
chagas sociais que nos afligem ao 
longo da nossa equivocada histó-
ria. Porém, não vamos imaginar 
que haverá salvador da pátria ca-
paz de nos conduzir a esta vitória. 
Se vamos buscar a paz social, se-
remos nós mesmos, o conjunto 
de cidadãos de bem, que iremos 
guerrear contra estas chagas so-
ciais, e após vencê-las ou mino-
rá-las, legarmos um futuro me-
lhor para as novas gerações que 
se avizinham e que merecem um 
país melhor e mais justo.

Guerra e paz
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Anísio Marinho Neto é professor e 
procurador de Justiça.

Álvaro: “Iremos pagar, junto 
com a folha do mês de junho, 
a antecipação de 40% do 
décimo terceiro para todos os 
professores da ativa”

EDUARDO MAIA/ALRN

Artigo ANÍSIO MARINHO NETO
anisiomarinho@hotmail.com

Em audiência de conciliação 
realizada na 2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJ-RN), nesta quarta-
-feira (22), a Prefeitura de Natal se 
comprometeu a pagar aos profes-
sores da rede pública municipal de 

ensino os mesmos valores pratica-
dos pelo governo do Estado. A pro-
posta foi apresentada pelo prefeito 
Álvaro Dias aos representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do RN (Sinte/RN).

Caso seja acatada pela cate-

goria, a proposta vai beneficiar 
mais de quatro mil servidores, 
entre professores e educadores 
infantis. O Sinte/RN ficou de de-
liberar a proposta em assembleia 
da categoria antes de se posicio-
nar junto ao Judiciário. O desem-

bargador Virgílio Macedo abriu 
o prazo de 15 dias para as partes 
apresentarem as suas alegações 
finais. Após esse tempo, ele deve-
rá proferir a sua decisão.

 “Nossa proposta foi estudada 
pela área econômica da Prefei-

tura e está dentro do que pode-
mos honrar sem colocar em ris-
co o pagamento em dia de todos 
os servidores públicos como es-
tamos fazendo e iremos continu-
ar fazendo na nossa gestão”, disse 
o prefeito Álvaro Dias.

Prefeitura propõe pagar aos professores mesmos valores pagos pelo Estado

Álvaro Dias antecipa 40% do 13° 
salário dos professores da ativa

O prefeito de Natal, Álva-
ro Dias (PSDB) anunciou 
nesta quarta-feira 22, o pa-

gamento dos salários do mês de 
junho e o adiantamento de 40% 
do valor referente ao 13° salário, 
aos 4.347 professores ativos da re-
de pública municipal de Educa-
ção, entre educadores infantis e 
docentes efetivos e temporários. 
Ele disse que, nem mesmo a cri-
se econômica causada pela pan-
demia do coronavírus, iniciada 
há cerca de dois anos e três me-
ses, impede o Executivo munici-

pal de cumprir o calendário de 
pagamentos.

“Apesar da crise resultante 
da pandemia de Covid-19, a Pre-
feitura do Natal segue cumprin-
do suas obrigações, em dia com 
o funcionalismo. Iremos pagar, 
junto com a folha do mês de ju-
nho, a antecipação de 40% do dé-
cimo terceiro para todos os pro-
fessores da ativa”, afirmou o pre-
feito Álvaro Dias. Vale lembrar 
que a Prefeitura vem antecipan-
do parte do 13° salário dos educa-
dores da ativa há alguns anos na 
gestão Álvaro Dias.

Em 2018, por exemplo, o pa-
gamento do percentual de 40% 
foi realizado no dia 13 de ju-
lho. Em 2020, primeiro ano da 
pandemia do Covid-19, foram 
repassados aos professores o 
equivalente a 30% do 13º salá-
rio no dia 25 de junho (30%) e, 
no ano passado, os 40% foram 
depositados no dia 29 de junho. 
De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), o 
valor líquido a ser injetado na 

Este é o terceiro 
ano que a 

Prefeitura de Natal 
antecipa parte do 
pagamento junto 
com o salário  de 

junho

economia natalense supera o 
montante de R$ 7,3 milhões.

 “Estamos valorizando os pro-
fessores, que podem passar as 
festas juninas com uma melhor 
condição junto aos seus familia-
res. Além disso, acontece uma in-
jeção importante de recursos pa-
ra a economia local, melhorando, 
inclusive a arrecadação”, comen-
tou a secretária de Educação do 
Município, Cristina Diniz, para 
quem a antecipação é mais uma 
comprovação da valorização dos 
professores pela atual gestão.
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Pré-candidatos à Presidên-
cia criticaram o presidente Jair 
Bolsonaro após a prisão do ex-
-ministro da Educação Milton 
Ribeiro. Para os presidenci-
áveis, o caso demonstra cor-

rupção no atual governo, con-
forme reportagem do Correio 
Braziliense.

“Bolsonaro diz que fica no 
governo até quando Deus qui-
ser. Se o pastor Milton Ribeiro 

cumprir o compromisso cris-
tão de falar a verdade, será um 
poderoso agente da vontade di-
vina”, afirmou o ex-governador 
do Ceará Ciro Gomes (PDT).

O pedetista ironizou uma fa-

Presidenciáveis atacam Bolsonaro após 
prisão de ex-ministro da Educação

la de Bolsonaro sobre o ex-mi-
nistro. Em 24 de março, o presi-
dente afirmou que botava “a ca-
ra no fogo” por Milton. Quatro 
dias depois, ele pediu exonera-
ção do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC).

Já a senadora Simone Tebet 
(MDB) disse: “A prisão preven-
tiva do ex-ministro e de lobistas 
por suspeita de corrupção reve-
la todo desmando que virou a 

Educação. Corrupção também 
é marca desse governo. Nas va-
cinas, na educação, no orça-
mento secreto”.

Já o deputado federal André 
Janones (Avante) ironizou a si-
tuação em suas redes sociais. 
“Ministro do governo ‘sem cor-
rupção’ preso por corrupção. 
Taokey?”, disse. 

Acabou discurso de governo
sem corrupção, a� rma oposição

A prisão preventiva do ex-
-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, em San-

tos (SP), e dos pastores da Igre-
ja Assembleia de Deus Arilton 
Moura e Gilmar Santos, ligados 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(PL), na operação “Acesso Pago” 
da Polícia Federal, nesta sex-
ta-feira 22, movimentou o ce-
nário político potiguar. A ação 
investiga um esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro do MEC, com verbas do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada à pasta.

O senador Jean Paul Prates 
(PT) relembrou a fala do pre-
sidente Jair Bolsonaro, quan-
do este afirmou “colocar a cara 
no fogo” pelo auxiliar, no início 
do ano e que agora, com a pri-
são de Ribeiro decretada, tenta 
afastar sua imagem do caso. Ele 
afirmou também que, quando 
estourou o escândalo do MEC 
– revelado em reportagens dos 
jornais “Folha de S.Paulo” e “O 
Estado de S. Paulo”, havia se co-
locado favorável à instalação 
da CPI do MEC. A iniciativa foi 
abortada por não alcançar a 
quantidade necessária de assi-
naturas para dar início ao pro-
cedimento, no Congresso Na-
cional e agora, foi reativada.

 “Agentes públicos nego-
ciando propina para liberar 
verbas da Educação. Que a PF 
tenha toda a liberdade para in-
vestigar e punir os culpados. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

putado estadual Francisco do 
PT, mais um ministro bolsona-
rista cai. “Infelizmente, este é 
mais um ex-ministro da Edu-
cação que em nada contribuiu 
para esta área tão fundamen-
tal para o desenvolvimento do 
país e das transformações so-
ciais que ela pode proporcionar 
à vida das pessoas. Além disso, 
só reforça o balcão de negócios 
espúrios instalado no MEC. Cai 
a máscara de um (des)governo 
que tentou alicerçar um discur-
so falso moralista”, afirmou.

Para a deputada estadual 
Isolda Dantas (PT), a prisão de 
Ribeiro desmonta a tese defen-
dida com unhas e dentes pe-
lo presidente Jair Bolsonaro, de 
que não há corrupção em seu 
governo. “Da série: “não tem 
corrupção no governo Bolso-
naro”. Anram! Ex-ministro/pas-
tor/aliado de Bolsonaro é preso 
pela operação balcão do MEC. 
É sobre isso e não está tudo 
bem!”, afirmou.

O deputado estadual Nelter 
Queiroz (PSDB) teve compor-
tamento diferente dos seus co-
legas da Assembleia Legislativa 
e preferiu se manter longe de 
qualquer avaliação sobre o te-
ma que movimentou o cenário 
político nacional nesta quarta-
-feira 22, ao afirmar que prefe-
ria não opinar sobre o fato. “Eu 
não vi nada, passei o dia todo 
numa audiência pública em La-
goa Nova e mesmo assim o ce-
nário nacional nunca gosto de 
opinar”, disse.

“Essa prisão é mais uma 
prova que o governo Bolsonaro 
está afundado em corrupção. É 
um absurdo que o Ministério 
da Educação esteja envolvido 
em escândalos de troca de fa-
vores entre prefeituras e pasto-
res, tudo isso feito com a anu-
ência do então ministro. Vale 
ressaltar que Bolsonaro afir-
mou que punha a cara no fogo 
por essa pessoa. Será que ele 
realmente arrisca se queimar?”, 
concluiu a vereadora de Natal, 
Brisa Bracchi (PT).  

Autoridades falam 
sobre desmonte da 
tese defendida por 

Bolsonaro: que não 
existe corrupção em 

seu governo  

No governo que diz ter acabado 
com a corrupção, espero que 
não queiram acabar com as in-
vestigações. Mais uma vez, Bol-
sonaro se enrola com suas de-
clarações. Disse que colocava 
a cara no fogo pelo ministro da 
Educação e agora, fala que não 
tem nada com os malfeitos do 
pastor que comandou a pasta 
e que, como tudo indica, nego-
ciava verbas com prefeituras e 
aliados. Haja corrupção”, disse.

Já o senador Styvenson Va-
lentim (Podemos) disse que 
não é necessária CPI para in-
vestigar corrupção no governo, 
pois este é o papel das institui-
ções policiais. “A Polícia Federal 
já investiga e cumpre seu papel 
constitucional. Uma CPI, com 
seu viés político, pode atrapa-
lhar ao invés de ajudar nas in-
vestigações. Hoje sabemos que 
há ministros de Bolsonaro en-
volvidos com corrupção: o le-
ma ‘governo livre de corrup-
ção’ não pode mais ser usado”, 
afirmou.

O pré-candidato ao Senado 
pelo PDT, Carlos Eduardo Alves, 

escreveu em uma rede social: 
“Nenhum presidente nomeou 
tantos ministros da Educação 
como Bolsonaro. O resultado 
do desgoverno não poderia ser 
outro: prisão, escândalo de cor-
rupção e a certeza de que a mu-
dança é o único caminho para o 
nosso país voltar a andar”.

Diferentes de Carlos Edu-
ardo Alves, os pré-candidatos 
ao Senado Rogério Marinho 
(PL) e Rafael Motta (PSB) não 
emitiram nenhuma fala sobre 
a prisão de Milton Ribeiro e o 
escândalo de corrupção no go-
verno federal. Rafael passou o 
dia explicando que a decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) não afetou em nada sua 
campanha, já Rogério não quis 
comentar a prisão do colega 
bolsonarista.

Única representante poti-
guar na Câmara Federal a se 
manifestar sobre o caso, a de-
putada federal Natália Bonavi-
des (PT) afirmou que o presi-
dente Bolsonaro sabia do caso, 
tendo sido “entregue” por uma 
indiscrição do ex-auxiliar. “Jair 

sabia de tudo e quem disso isso 
foi o próprio ex-ministro Milton 
Ribeiro: ‘Foi um pedido espe-
cial que o presidente da Repú-
blica fez pra mim’. Agora, tenta 
tirar o corpo fora da corrupção 
do MEC, mas a gente sabe que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
atendeu a um “pedido especial” 
de Bolsonaro”, afirmou.

Segundo o líder governista 
da Assembleia Legislativa, de-

Ex-ministro da Educação 
foi preso pela Polícia 
Federal, suspeito de 
integrar esquema de 
corrupção e tráfi co de 
infl uência dentro do MEC

ASCOM/MEC
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Bolsonaro afi rmou ser capaz de “colocar a cara no fogo” por este, mas ontem, tentou se isentar da responsabilidade

RAFAELA FELICCIANO

Após ser comunicado so-
bre a prisão de seu ex-auxiliar, 
o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou não ter o controle sobre 
corrupção nos ministérios. Se 
antes, ele defendia Milton Ri-
beiro e era capaz até de “colocar 
a cara no fogo” pela inocência 
deste, ontem, o chefe do Exe-
cutivo nacional pensou melhor 
e decidiu se isentar de respon-
sabilidade ao dizer que afastou 
o ex-ministro, investigado por 
corrupção passiva, tráfico de in-
fluência, advocacia administra-
tiva e prevaricação por suposto 
envolvimento em esquema de 

cobrança de propina para libe-
ração de verbas do MEC.

“Se alguém faz algo de er-
rado, pô, vai botar a culpa em 
mim?”, questionou, em entre-
vista à rádio Itatiaia. E foi incisi-
vo. “Ele responda pelos atos de-
le. Eu peço a Deus que não te-
nha problema nenhum. Mas, se 
tem algum problema, a PF está 
agindo, está investigando, é um 
sinal de que eu não interfiro na 
PF, porque isso aí vai respigar 
em mim, obviamente”, disse.

Até as 19h de ontem, a 
transferência de Milton Ribei-
ro para Brasília havia sido can-

celada e o ex-ministro passaria 
a noite na Superintendência da 
Polícia Federal em São Paulo. A 
Justiça Federal negou o pedido 
da defesa para que ele ficasse 
em São Paulo e participasse da 
audiência de custódia, na tarde 
desta quinta-feira 23, por vide-
oconferência. Conforme a Jus-
tiça Federal no Distrito Federal, 
foram presos, além de Ribeiro 
e dos pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura, o advogado 
e ex-assessor do MEC Lucia-
no de Freitas Musse e o ex-as-
sessor da Prefeitura de Goiânia 
(GO) Helder Bartolomeu. O ca-

so corre sob sigilo na Justiça.
Ribeiro assumiu o coman-

do do Ministério da Educação 
no dia 16 de julho de 2020, 
após uma série de crises na li-
derança da pasta. Desde o co-
meço do governo Bolsonaro, 
o MEC vinha sendo alvo de 
disputas pelo seu comando, 
por ser o terceiro maior orça-
mento do governo federal, es-
timado em R$ 159 bilhões.

No ápice da crise no MEC, 
Ribeiro afirmou priorizar pas-
tores aliados na liberação de 
recursos do FNDE. Na grava-
ção, ele cita que o favoreci-

Antes defensor de Ribeiro, Bolsonaro jogou 
o ex-auxiliar na fogueira após sua prisão

mento é um pedido expres-
so do presidente Jair Bolsona-
ro (PL). “Minha prioridade é 
atender primeiro os municí-
pios que mais precisam e, se-
gundo, atender a todos os que 
são amigos do pastor Gilmar”. 
O escândalo levou ao pedido 
de exoneração feito por ele, em 
março deste ano.

Conforme a CNN Brasil, a 
defesa de Milton Ribeiro ela-
bora habeas corpus baseado 
em três pontos: o ex-ministro 
estava em liberdade e não ha-
via motivo para decretar sua 
prisão; não há motivo e peri-
culosidade ao ponto de se im-
por prisão antecipada por não 
haver risco a testemunhas ou à 
ordem pública e que não há fa-
to novo, em sua visão, que jus-
tifique a prisão e que qualquer 
outra medida alternativa seria 
suficiente.

Investigação da CGU encontra 
movimentação � nanceira 
suspeita de Milton Ribeiro

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 7

Com indícios, órgão 
passou a procurar 

relação direta do 
ex-ministro com 

pastores Arilton Moura 
e Gilmar Santos, 

também presos

Ao longo desta quarta-
-feira 22, vários deta-
lhes sobre a investiga-

ção que culminou com a pri-
são preventiva do ex-minis-
tro da Educação Milton Ribei-
ro, que pediu exoneração em 
março passado após uma sé-
rie de reportagens dos jornais 
Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo ter revelado a exis-
tência de um esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro da pasta, foram sendo 
revelados. Entre eles, a iden-
tificação de movimentação fi-
nanceira suspeita na conta do 
ex-auxiliar do presidente Jair 
Messias Bolsonaro (PL).

A movimentação financei-
ra foi encontrada pela Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), 
que começou a investigar as 
denúncias e identificou fluxos 
suspeitos nas contas bancárias 
nas contas de Milton Ribeiro. O 
fato acendeu o alerta do órgão 
para a existência de mais indí-
cios que sustentassem a inves-
tigação, feita pela Polícia Fede-
ral. Também foram presos, na 
operação, os pastores da Igre-
ja Assembleia de Deus Arilton 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

gação Preliminar Sumária que 
“destinava-se a apurar a possí-
vel atuação irregular de agen-
tes públicos e privados na in-
termediação de políticas públi-
cas vinculadas ao MEC”.

“A referida Investigação foi 
concluída, em 23 de maio de 
2022, com a entrega de Rela-
tório Final elaborado por ser-
vidores públicos. Como resul-
tados da apuração feita, hou-
ve a abertura, em 14 de abril de 
2022, de Processo Administra-
tivo Disciplinar (PAD), em face 
de agente público, e a instau-
ração, em 16 de maio de 2022, 
de Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR), em 
desfavor de ente privado”.

A CGU informou ainda que 
“a investigação gerou a aber-
tura de trabalhos de auditoria 
complementares, os quais per-
manecem em curso. No decur-
so da Investigação Preliminar 
Sumária, também foi identifi-
cada a prática de atos suspeitos 
por pessoas que não se subme-
tem à competência correcional 
da CGU. Os indícios relaciona-
dos às condutas de tais pesso-
as foram, conforme a legisla-
ção de regência, devidamente 
encaminhados à Polícia Fede-
ral e ao Ministério Público Fe-
deral.”, finalizou.

Moura, no Pará, e Gilmar San-
tos, em Brasília. 

Conforme a CGU, o achado 
veio há cerca de três semanas e 
mudou os rumos da investiga-
ção. Uma fonte graduada com 
acesso aos achados disse que 
houve surpresa entre a equipe 
da CGU, que desde então, tra-

balha para cruzar essa movi-
mentação com outros indícios 
e a relação direta de Milton com 
os pastores, conforme a CNN 
Brasil. Isso porque, até então, 
os cruzamentos feitos pelos de-
sembolsos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e dos municípios 

beneficiados não se mostravam 
prósperos. Mas o achado dos 
ganhos financeiros atípicos te-
ve impacto decisivo na investi-
gação, que ainda está em curso.

CGU. Em nota oficial, a CGU 
diz que, em 23 de março pas-
sado, instaurou uma Investi-
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Os desafios e oportunida-
des que a indústria do hi-
drogênio verde traz pa-

ra o Brasil estarão no centro das 
discussões nos dias 23 e 24 de ju-
nho, em Natal, dentro da progra-
mação do “Conhecendo a Indús-
tria”, Programa desenvolvido pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e realizado pela primei-
ra vez no Rio Grande do Norte. O 
evento será promovido em par-
ceria com o Sistema FIERN, que 
engloba o SENAI, o SESI, o IEL e 
a Federação das Indústrias do es-
tado, com início da programação 
na Casa da Indústria.

A programação terá início às 
14h desta quinta-feira (23), com 
o presidente do Sistema FIERN e 
da Comissão Temática de Ener-
gias Renováveis (COERE), da Fe-
deração das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales de Araújo. 

Representantes da Associa-
ção Brasileira de Energia Eólica e 
Novas Tecnologias (ABEEÓLICA), 
de quatro Ministérios do gover-
no - da Educação (MEC), de Mi-
nas e Energia (MME), da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e 
da Economia (ME) - além da Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO), do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), do 
Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados participam.

O diretor do Instituto SENAI 
de Inovação em Energias Reno-
váveis (ISI-ER) e do departamen-
to regional do SENAI-RN, Rodri-
go Mello, comanda, na quinta-
-feira, o painel Desafios e oportu-
nidades no Desenvolvimento da 
Indústria e do Mercado de Hidro-
gênio no Brasil, em conjunto com 
o assessor técnico da ABEEólica, 
André Themoteo.

Na sexta-feira (24), a partir das 
8h, os/as participantes do even-
to visitam o Hub de Inovação e 
Tecnologia (HIT) do SENAI-RN. 
O HIT, localizado em Natal, sedia 
o ISI-ER - Instituto que pesqui-

CNI e FIERN realizam Programa 
“Conhecendo a Indústria”, 
em Natal, sobre desa� os e 
oportunidades do Hidrogênio

O Brasil pode 
viabilizar a 

produção de 
hidrogênio 

sustentável a partir 
de biomassa e a 

produção a partir de 
energias renováveis

sa rotas sustentáveis de produ-
ção de hidrogênio há mais de 10 
anos e que é a principal referên-
cia do SENAI no Brasil em Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inova-
ção (PD&I) em energia eólica, so-
lar e sustentabilidade - e o Centro 
de Tecnologias do Gás e Energias 
Renováveis (CTGAS-ER) - esco-
lhido pelo Departamento Nacio-
nal do SENAI como centro de ex-
celência e coordenador nacional 
de projeto em parceria com a en-
tidade alemã de cooperação GIZ, 
para desenvolver infraestrutura, 
metodologias e cursos para for-
mação de profissionais que irão 
atuar na cadeia produtiva do hi-
drogênio, no país.

O Programa “Conhecendo a 
Indústria” é realizado desde 2014 
pela CNI com o objetivo de apre-
sentar a representantes do gover-
no, de agências reguladoras e do 
Congresso Nacional, por exem-
plo, o que o Sistema Indústria e 
grandes unidades fabris brasi-
leiras estão fazendo em relação 
a temáticas selecionadas. Temas 
como Propriedade Intelectual e 
renovação dos incentivos da Su-

dene e da Sudam estão entre os 
que já foram discutidos. Esta se-
rá a primeira edição do Programa 
no Rio Grande do Norte.

OPORTUNIDADES. O diretor 
do ISI-ER, do CTGAS-ER e do SE-
NAI-RN, Rodrigo Mello, ressal-
ta que o Brasil tem “gigantescas 
oportunidades” para viabilizar a 
atividade do Hidrogênio: a pro-
dução de hidrogênio sustentável 
a partir de biomassa e a produ-
ção a partir de energias renová-
veis, incluindo a energia eólica 
no offshore – ou seja, da energia 
prevista com futuros parques eó-
licos implantados no mar, uma 
frente de investimentos que está 
em processo de regulamentação 
e à espera dos primeiros licencia-
mentos ambientais no país.

Apenas na faixa do litoral que 
engloba o Rio Grande do Norte e 
o leste do Ceará, o potencial de 
geração eólica, medido, é de 140 
Gigawatts (GW) de energia of-
fshore, “o que representa 10 Itai-
pus de energia”, observa Mello, se 
referindo à maior usina hidrelé-
trica do Brasil e a uma das maio-

res do mundo. 
Nacionalmente, o poten-

cial também é considerado “gi-
gante”. São 700 GW, “o que cor-
responde a 4 vezes toda a ca-
pacidade instalada que temos 
no país (considerando todas as 
fontes de energia)”, acrescentou 
o diretor do SENAI-RN.

O hidrogênio desponta nesse 
contexto, observa ainda ele, co-
mo possibilidade de insumo para 
uso em processos industriais, pa-
ra utilização como combustível e 
também como meio de armaze-
namento da geração offshore - o 
que possibilitaria ao Brasil se tor-
nar exportador de energia para 
outros países, em um contexto de 
crescente demanda mundial.

A oportunidade também é 
vista para estados como o Rio 
Grande do Norte, que já lidera a 
geração de energia eólica em ter-
ra e é apontado como uma das 
zonas mais promissoras para in-
vestimentos em parques eólicos 
no mar. Oito projetos previstos 
para o estado estão atualmente 
esperando licenças ambientais. 

“Nós iremos incluir, na pauta 

de exportação brasileira, que his-
toricamente é composta de com-
modities, de produtos de bai-
xo valor agregado, certamente o 
produto mais estratégico para a 
humanidade no momento, que é 
a energia”, reforça Mello.

O hidrogênio é um gás cha-
mado de hidrogênio verde quan-
do a eletricidade usada no pro-
cesso químico para obtê-lo – co-
nhecido como eletrólise – vem de 
fontes renováveis, como hidrelé-
trica, eólica e solar. A produção 
a partir de gás metano, mais po-
luente, é mais comum atualmen-
te ao redor do globo.

Amaro Sales, presidente 
do Sistema FIERN e da 
Comissão Temática de 
Energias Renováveis, abre 
os debates

FIERN
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Bolsonaro afi rmou ser capaz de “colocar a cara no fogo” por este, mas ontem, tentou se isentar da responsabilidade

RAFAELA FELICCIANO

Após ser comunicado so-
bre a prisão de seu ex-auxiliar, 
o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou não ter o controle sobre 
corrupção nos ministérios. Se 
antes, ele defendia Milton Ri-
beiro e era capaz até de “colocar 
a cara no fogo” pela inocência 
deste, ontem, o chefe do Exe-
cutivo nacional pensou melhor 
e decidiu se isentar de respon-
sabilidade ao dizer que afastou 
o ex-ministro, investigado por 
corrupção passiva, tráfico de in-
fluência, advocacia administra-
tiva e prevaricação por suposto 
envolvimento em esquema de 

cobrança de propina para libe-
ração de verbas do MEC.

“Se alguém faz algo de er-
rado, pô, vai botar a culpa em 
mim?”, questionou, em entre-
vista à rádio Itatiaia. E foi incisi-
vo. “Ele responda pelos atos de-
le. Eu peço a Deus que não te-
nha problema nenhum. Mas, se 
tem algum problema, a PF está 
agindo, está investigando, é um 
sinal de que eu não interfiro na 
PF, porque isso aí vai respigar 
em mim, obviamente”, disse.

Até as 19h de ontem, a 
transferência de Milton Ribei-
ro para Brasília havia sido can-

celada e o ex-ministro passaria 
a noite na Superintendência da 
Polícia Federal em São Paulo. A 
Justiça Federal negou o pedido 
da defesa para que ele ficasse 
em São Paulo e participasse da 
audiência de custódia, na tarde 
desta quinta-feira 23, por vide-
oconferência. Conforme a Jus-
tiça Federal no Distrito Federal, 
foram presos, além de Ribeiro 
e dos pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura, o advogado 
e ex-assessor do MEC Lucia-
no de Freitas Musse e o ex-as-
sessor da Prefeitura de Goiânia 
(GO) Helder Bartolomeu. O ca-

so corre sob sigilo na Justiça.
Ribeiro assumiu o coman-

do do Ministério da Educação 
no dia 16 de julho de 2020, 
após uma série de crises na li-
derança da pasta. Desde o co-
meço do governo Bolsonaro, 
o MEC vinha sendo alvo de 
disputas pelo seu comando, 
por ser o terceiro maior orça-
mento do governo federal, es-
timado em R$ 159 bilhões.

No ápice da crise no MEC, 
Ribeiro afirmou priorizar pas-
tores aliados na liberação de 
recursos do FNDE. Na grava-
ção, ele cita que o favoreci-

Antes defensor de Ribeiro, Bolsonaro jogou 
o ex-auxiliar na fogueira após sua prisão

mento é um pedido expres-
so do presidente Jair Bolsona-
ro (PL). “Minha prioridade é 
atender primeiro os municí-
pios que mais precisam e, se-
gundo, atender a todos os que 
são amigos do pastor Gilmar”. 
O escândalo levou ao pedido 
de exoneração feito por ele, em 
março deste ano.

Conforme a CNN Brasil, a 
defesa de Milton Ribeiro ela-
bora habeas corpus baseado 
em três pontos: o ex-ministro 
estava em liberdade e não ha-
via motivo para decretar sua 
prisão; não há motivo e peri-
culosidade ao ponto de se im-
por prisão antecipada por não 
haver risco a testemunhas ou à 
ordem pública e que não há fa-
to novo, em sua visão, que jus-
tifique a prisão e que qualquer 
outra medida alternativa seria 
suficiente.

Investigação da CGU encontra 
movimentação � nanceira 
suspeita de Milton Ribeiro
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Com indícios, órgão 
passou a procurar 

relação direta do 
ex-ministro com 

pastores Arilton Moura 
e Gilmar Santos, 

também presos

Ao longo desta quarta-
-feira 22, vários deta-
lhes sobre a investiga-

ção que culminou com a pri-
são preventiva do ex-minis-
tro da Educação Milton Ribei-
ro, que pediu exoneração em 
março passado após uma sé-
rie de reportagens dos jornais 
Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo ter revelado a exis-
tência de um esquema de cor-
rupção e tráfico de influência 
dentro da pasta, foram sendo 
revelados. Entre eles, a iden-
tificação de movimentação fi-
nanceira suspeita na conta do 
ex-auxiliar do presidente Jair 
Messias Bolsonaro (PL).

A movimentação financei-
ra foi encontrada pela Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), 
que começou a investigar as 
denúncias e identificou fluxos 
suspeitos nas contas bancárias 
nas contas de Milton Ribeiro. O 
fato acendeu o alerta do órgão 
para a existência de mais indí-
cios que sustentassem a inves-
tigação, feita pela Polícia Fede-
ral. Também foram presos, na 
operação, os pastores da Igre-
ja Assembleia de Deus Arilton 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

gação Preliminar Sumária que 
“destinava-se a apurar a possí-
vel atuação irregular de agen-
tes públicos e privados na in-
termediação de políticas públi-
cas vinculadas ao MEC”.

“A referida Investigação foi 
concluída, em 23 de maio de 
2022, com a entrega de Rela-
tório Final elaborado por ser-
vidores públicos. Como resul-
tados da apuração feita, hou-
ve a abertura, em 14 de abril de 
2022, de Processo Administra-
tivo Disciplinar (PAD), em face 
de agente público, e a instau-
ração, em 16 de maio de 2022, 
de Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR), em 
desfavor de ente privado”.

A CGU informou ainda que 
“a investigação gerou a aber-
tura de trabalhos de auditoria 
complementares, os quais per-
manecem em curso. No decur-
so da Investigação Preliminar 
Sumária, também foi identifi-
cada a prática de atos suspeitos 
por pessoas que não se subme-
tem à competência correcional 
da CGU. Os indícios relaciona-
dos às condutas de tais pesso-
as foram, conforme a legisla-
ção de regência, devidamente 
encaminhados à Polícia Fede-
ral e ao Ministério Público Fe-
deral.”, finalizou.

Moura, no Pará, e Gilmar San-
tos, em Brasília. 

Conforme a CGU, o achado 
veio há cerca de três semanas e 
mudou os rumos da investiga-
ção. Uma fonte graduada com 
acesso aos achados disse que 
houve surpresa entre a equipe 
da CGU, que desde então, tra-

balha para cruzar essa movi-
mentação com outros indícios 
e a relação direta de Milton com 
os pastores, conforme a CNN 
Brasil. Isso porque, até então, 
os cruzamentos feitos pelos de-
sembolsos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e dos municípios 

beneficiados não se mostravam 
prósperos. Mas o achado dos 
ganhos financeiros atípicos te-
ve impacto decisivo na investi-
gação, que ainda está em curso.

CGU. Em nota oficial, a CGU 
diz que, em 23 de março pas-
sado, instaurou uma Investi-
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Os desafios e oportunida-
des que a indústria do hi-
drogênio verde traz pa-

ra o Brasil estarão no centro das 
discussões nos dias 23 e 24 de ju-
nho, em Natal, dentro da progra-
mação do “Conhecendo a Indús-
tria”, Programa desenvolvido pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e realizado pela primei-
ra vez no Rio Grande do Norte. O 
evento será promovido em par-
ceria com o Sistema FIERN, que 
engloba o SENAI, o SESI, o IEL e 
a Federação das Indústrias do es-
tado, com início da programação 
na Casa da Indústria.

A programação terá início às 
14h desta quinta-feira (23), com 
o presidente do Sistema FIERN e 
da Comissão Temática de Ener-
gias Renováveis (COERE), da Fe-
deração das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales de Araújo. 

Representantes da Associa-
ção Brasileira de Energia Eólica e 
Novas Tecnologias (ABEEÓLICA), 
de quatro Ministérios do gover-
no - da Educação (MEC), de Mi-
nas e Energia (MME), da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e 
da Economia (ME) - além da Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO), do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), do 
Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados participam.

O diretor do Instituto SENAI 
de Inovação em Energias Reno-
váveis (ISI-ER) e do departamen-
to regional do SENAI-RN, Rodri-
go Mello, comanda, na quinta-
-feira, o painel Desafios e oportu-
nidades no Desenvolvimento da 
Indústria e do Mercado de Hidro-
gênio no Brasil, em conjunto com 
o assessor técnico da ABEEólica, 
André Themoteo.

Na sexta-feira (24), a partir das 
8h, os/as participantes do even-
to visitam o Hub de Inovação e 
Tecnologia (HIT) do SENAI-RN. 
O HIT, localizado em Natal, sedia 
o ISI-ER - Instituto que pesqui-

CNI e FIERN realizam Programa 
“Conhecendo a Indústria”, 
em Natal, sobre desa� os e 
oportunidades do Hidrogênio

O Brasil pode 
viabilizar a 

produção de 
hidrogênio 

sustentável a partir 
de biomassa e a 

produção a partir de 
energias renováveis

sa rotas sustentáveis de produ-
ção de hidrogênio há mais de 10 
anos e que é a principal referên-
cia do SENAI no Brasil em Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inova-
ção (PD&I) em energia eólica, so-
lar e sustentabilidade - e o Centro 
de Tecnologias do Gás e Energias 
Renováveis (CTGAS-ER) - esco-
lhido pelo Departamento Nacio-
nal do SENAI como centro de ex-
celência e coordenador nacional 
de projeto em parceria com a en-
tidade alemã de cooperação GIZ, 
para desenvolver infraestrutura, 
metodologias e cursos para for-
mação de profissionais que irão 
atuar na cadeia produtiva do hi-
drogênio, no país.

O Programa “Conhecendo a 
Indústria” é realizado desde 2014 
pela CNI com o objetivo de apre-
sentar a representantes do gover-
no, de agências reguladoras e do 
Congresso Nacional, por exem-
plo, o que o Sistema Indústria e 
grandes unidades fabris brasi-
leiras estão fazendo em relação 
a temáticas selecionadas. Temas 
como Propriedade Intelectual e 
renovação dos incentivos da Su-

dene e da Sudam estão entre os 
que já foram discutidos. Esta se-
rá a primeira edição do Programa 
no Rio Grande do Norte.

OPORTUNIDADES. O diretor 
do ISI-ER, do CTGAS-ER e do SE-
NAI-RN, Rodrigo Mello, ressal-
ta que o Brasil tem “gigantescas 
oportunidades” para viabilizar a 
atividade do Hidrogênio: a pro-
dução de hidrogênio sustentável 
a partir de biomassa e a produ-
ção a partir de energias renová-
veis, incluindo a energia eólica 
no offshore – ou seja, da energia 
prevista com futuros parques eó-
licos implantados no mar, uma 
frente de investimentos que está 
em processo de regulamentação 
e à espera dos primeiros licencia-
mentos ambientais no país.

Apenas na faixa do litoral que 
engloba o Rio Grande do Norte e 
o leste do Ceará, o potencial de 
geração eólica, medido, é de 140 
Gigawatts (GW) de energia of-
fshore, “o que representa 10 Itai-
pus de energia”, observa Mello, se 
referindo à maior usina hidrelé-
trica do Brasil e a uma das maio-

res do mundo. 
Nacionalmente, o poten-

cial também é considerado “gi-
gante”. São 700 GW, “o que cor-
responde a 4 vezes toda a ca-
pacidade instalada que temos 
no país (considerando todas as 
fontes de energia)”, acrescentou 
o diretor do SENAI-RN.

O hidrogênio desponta nesse 
contexto, observa ainda ele, co-
mo possibilidade de insumo para 
uso em processos industriais, pa-
ra utilização como combustível e 
também como meio de armaze-
namento da geração offshore - o 
que possibilitaria ao Brasil se tor-
nar exportador de energia para 
outros países, em um contexto de 
crescente demanda mundial.

A oportunidade também é 
vista para estados como o Rio 
Grande do Norte, que já lidera a 
geração de energia eólica em ter-
ra e é apontado como uma das 
zonas mais promissoras para in-
vestimentos em parques eólicos 
no mar. Oito projetos previstos 
para o estado estão atualmente 
esperando licenças ambientais. 

“Nós iremos incluir, na pauta 

de exportação brasileira, que his-
toricamente é composta de com-
modities, de produtos de bai-
xo valor agregado, certamente o 
produto mais estratégico para a 
humanidade no momento, que é 
a energia”, reforça Mello.

O hidrogênio é um gás cha-
mado de hidrogênio verde quan-
do a eletricidade usada no pro-
cesso químico para obtê-lo – co-
nhecido como eletrólise – vem de 
fontes renováveis, como hidrelé-
trica, eólica e solar. A produção 
a partir de gás metano, mais po-
luente, é mais comum atualmen-
te ao redor do globo.

Amaro Sales, presidente 
do Sistema FIERN e da 
Comissão Temática de 
Energias Renováveis, abre 
os debates

FIERN
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EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
 
Processo nº: 0201160-17.2012.8.06.0001 
Classe: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Requerente: Banco Aymoré Crédito e Financiamento S/A 
Requerido: Alvelinny Carneiro Mendes – ME 
Valor da Causa: R$ 45.953,28 
 
O Dr. Agenor Studart Neto, Juiz de Direito da 16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por 
nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
parte de Banco Aymoré Crédito e Financiamento S/A, foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em face de 
ALVELINNYCARNEIRO MENDES – ME, a qual se encontra em local incerto e não sabido. Por isso foi expedido o 
presente EDITAL, através do qual fica CITADA ALVELINNY CARNEIRO MENDES - ME, CNPJ nº 09.612.095/0001-79, 
com último endereço conhecido, como sendo Avenida da Abolição, nº 4022 – A, Mucuripe, Fortaleza-CE, e o veículo em 
questão: Marca VW, Modelo FOX 1.6 GII, Ano Fab/Mod. 2010/2011, Cor Prata, Placa NVF-3197, Chassi 
9BWAB05Z2B4115402, objeto da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, por força do 
despacho a seguir transcrito: “No mais, verificando a dificuldade na localização da parte para ser citada pessoalmente e, 
em observância aos diversos mandados que já foram expedidos ao longo do trâmite processual, determino a citação 
por edital (art. 256, I, CPC/2015), devendo a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 
respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, conforme previsto pelo art. 257, II, do 
CPC/2015.." Advertindo-a de que, não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora na petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE, em 07 de agosto de 
2020.  

Agenor Studart Neto 
Juiz¹ 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2017-108256/TEC/RLO-0297 

 
ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA, CNPJ 11.287.738/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação de Licença de 
operação N° 2017-108256/TEC/RLO-0297, com prazo de validade até 23/05/2022, localizado na Rua Alto do 
Garcia Dantas, Nº 1318, Zeca Pedro, Município de Pau dos Ferros/RN. 

 
ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA  

Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Camaribe Fazenda de Camarão Ltda, CNPJ: 43.133.526/0001-52, torna público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2020-156650/TEC/LS-0435, com prazo de validade até  29/01/2027, em favor do 
EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Camaribe I, com área produtiva de 4,39 
ha, Canguaretama - RN. 

CAMARIBE FAZENDA DE CAMARÃO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2019-145440/TEC/LO-0321 
 

FABIO MACIEL DANTAS, CNPJ 15.479.978/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação N° 
2019-145440/TEC/LO-0321, com prazo de validade até 12/03/2026, localizado na Rua Tabelião Edson 
Apolônio da Costa, Nº 25, Centro, Encanto/RN. 

 
FABIO MACIEL DANTAS  

Representante Legal 

 
 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação – LI 
para Linha de Injeção associada ao poço de código 7-CLD-6-RN. Localizado no Campo CARDEAL, zona 
rural de Mossoró/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão e nº 3056/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, 
estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, e de 22/07/2022 
até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, 
CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia VIA BA 526 KM01, Nº 15, CIA SUL / 
Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-5325 / (71) 98735-5309 / (71) 3102-0220. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site: www.hastaleiloes.com.br).

(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, 
serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no 
site do leiloeiro, no endereço:  www.hastaleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Bandeira Verde 
Sem cobrança adicional

Bandeira Amarela 
+59,5%, de R$ 1,874 para R$ 2,989 
por megawatt-hora (MWh)

Bandeira Vermelha Patamar 1 
+63,7%, de R$ 3,971 para R$ 6,500 
por megawatt-hora (MWh);

Bandeira Vermelha Patamar 2 
+3,2%, de R$ 9,492 para R$ 9,795 
por megawatt-hora (MWh). 

NOVOS VALORES DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS:

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
agendou para amanhã 

24 o anúncio da cobrança ex-
tra aplicada às contas de luz to-
da vez que houver aumento no 
custo da produção da energia no 
País. O aumento que chega até a 
63,7% do valor das bandeiras ta-
rifárias foi aprovado pela Direto-
ria Colegiada da Aneel na última 
terça 21.

Apenas a bandeira verde não 
terá cobrança. A bandeira verme-
lha patamar 1 terá o maior impac-
to, com reajuste de 63,7%. Em se-
guida, a bandeira amarela, com 
59,5%. Já a bandeira vermelha pa-
tamar 2 teve incremento de 3,2%.

Esta revisão é feita de forma 
anual pela agência, que consi-
dera a previsão da variação dos 
custos de energia relativos ao 
risco hidrológico das usinas hi-
drelétricas, geração por termelé-
tricas, exposição aos preços de 
liquidação no mercado de cur-
to prazo e também aos encar-
gos setoriais – como o Encargo 
de Serviços do Sistema (ESS) e o 

de Energia de Reserva – que pos-
sam afetar os agentes de distri-
buição de energia que estão co-
nectados ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, os aumen-
tos vão encarecer as contas de 
luz porque, desde abril, a ban-
deira tarifária está verde, quan-
do não ocorre cobrança adicio-
nal. Os valores entrarão em vi-
gor em 1º de julho e tem previ-
são de novo reajuste no meio do 
ano que vem. De acordo com a 
Agência, a alta reflete a inflação e 
o maior custo com as usinas ter-
melétricas em 2022, acionadas 
em momentos de crise hídrica.

Em 2022, de acordo com a 
Agência, dados do mercado de 
compra de energia durante o 

período de escassez hídrica no 
ano passado, custo do despacho 
térmico em razão da alta dos 
combustíveis e também a cor-
reção monetária pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – que em 2021 en-
cerrou o ano com aumento de 
10,06% – foram alguns dos mo-
tivos que causaram impacto no 
preço da energia.

Desde 16 de abril, vigora no 
Brasil a bandeira verde, quando 
foi antecipado o fim da bandei-
ra de escassez hídrica. Segundo 
o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), a bandeira verde 
será mantida até dezembro, por 
causa da recuperação dos níveis 
dos reservatórios das usinas hi-
drelétricas no início do ano.

 Aumento das 
bandeiras tarifárias 

que entra em vigor 
a partir do dia 1º de 

julho mês varia de 
3,2% a 63,7%

Aneel anuncia amanhã 
novos valores de 
bandeiras tarifárias

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESAP, CNPJ: 08.241.754/0001-
45, por meio do Projeto Governo Cidadão, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a LI para concluir instalação do Hospital Regional da Mulher de 
Mossoró, localizada na rua Professor Antônio Campos, Mossoró/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão
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Decreto da Prefeitura altera ponto facultativo
Natal

A Prefeitura do Natal alte-
rou o Decreto que lista os 
feriados e pontos faculta-

tivos na capital potiguar. A nova 
redação determina que o pon-
to facultativo referente ao dia 
de São Pedro, em 29 de junho 
(quarta-feira), passe a ser válido 

na sexta-feira (1 de julho). 
A mudança nas datas respei-

ta o princípio constitucional ad-
ministrativo da razoabilidade e 
da economia, uma vez que faci-
lita o funcionamento da máqui-
na pública e permite um melhor 
atendimento à população. 

Com a nova redação, o de-
creto n.o 12.409 de 23 de de-
zembro de 2021 passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 
Fica declarado ponto facultati-
vo, nas Repartições Públicas da 
Administração Municipal Dire-
ta, Indireta, Autárquica e Fun-

dacional, nos dias: 28 de Feve-
reiro, Segunda-Feira de Carna-
val; 01 de Março, Terça-Feira de 
Carnaval; 02 de Março, Ponto 
Facultativo até as 14h, Quar-
ta-Feira de Cinzas; 1º de Julho, 
Sexta-Feira, São Pedro e 28 de 
Outubro, Sexta-Feira, Dia do 

Servidor Público.” 
O decreto determina, ain-

da, que os dirigentes dos ór-
gãos e entidades cabe fazer 
observar o funcionamento dos 
serviços essenciais afetos às 
respectivas áreas de compe-
tência nesse dia.

RN só deve ter queda de casos de 
Covid na segunda quinzena de julho

O Rio Grande do Norte tem 
vivenciado um aumen-
to nos casos de Covid-19. 

Nesta quarta-feira 22, por exem-
plo, foram registrados 985 infec-
tados pelo vírus. O cientista e di-
retor executivo do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Ricardo Valentim, explica o por-
quê do aumento, alerta sobre a 
estagnação da imunização, e pre-
vê que os números de novos ca-
sos comecem a cair na segunda 
quinzena do mês de julho.

O pesquisador explica que o 
aumento de casos de Covid-19 no 
Rio Grande do Norte já era espe-
rado, por causa da sazonalidade e 
das síndromes gripais. Ele destaca 
que não é algo que esteja ocorren-
do somente no RN, mas também 
no resto do Brasil e do mundo.

 “Uma das coisas que explica 
esse aumento de casos é também 
a questão da estagnação da imu-
nização que a gente está vendo 

ção grave. Mas temos um grande 
grupo de pessoas não vacinadas 
ou com vacinas em atraso que 
chega a mais 700 mil pessoas”.

Recentemente, pesquisado-
res detectaram duas novas va-
riantes da Ômicron em Natal. Pa-
ra Ricardo, esses novos casos es-
tão relacionados a essas varian-
tes. “Sim, pois essas sub variantes 
são as que estão circulando mais, 
isso já é normal, é importante di-
zer que é normal e esperado, pois 
são da natureza do vírus. Então 
muito provavelmente durante a 
história da Covid daqui para fren-
te vamos ver outras sub varian-
tes. A dominante no Brasil hoje é 
a Ômicron, que tem uma capaci-
dade de replicação muito grande. 
Por isso, precisamos fortalecer a 
imunização. É importante que a 
população saiba que por um pe-
ríodo ainda vamos conviver com 
a Covid, até que ela seja uma do-
ença endêmica como é a gripe“, 
alertou Valentim.

PREVISÃO. Segundo o pes-
quisador, os casos devem con-
tinuar aumentando no RN. Po-
rém, logo em breve, haverá uma 
redução desse número de casos, 
assim como aconteceu em todos 
os períodos da pandemia. “Nos-
sos estudos mostram que em 30 
ou 35 dias esses casos começa-
rão a reduzir. Isso deve ocorrer 
mais ou menos depois da segun-
da quinzena de julho. É o que es-
peramos: essa redução no nú-
mero de novos casos, em virtu-
de da imunização e também da 
própria circulação do vírus”, fri-
sou ele. (Supervisão da jornalista 
Nathallya Macedo). 

Carol Medeiros 
Estagiária*

Nesta quarta-feira 
22, estado teve 

mais de 900 novos 
casos da doença; 

pesquisador diz que 
a vacinação com as 

doses de reforço deve 
ser fortalecida

no Brasil. O país estagnou e o Rio 
Grande do Norte também, ocor-
reu uma estagnação principal-
mente quanto à terceira dose. O 
nosso estado deveria estar neste 
momento acima dos 70% de pes-
soas imunizadas com a terceira 
dose. Como nós estamos atrasa-
dos nessa imunização, o que es-
tamos vendo são pessoas que es-
tão adoecendo. Porém, felizmen-
te, esse adoecimento é de casos 
mais leves”, disse.

E continuou: “Nós chegamos 
a ter 400 pacientes internados 
em UTI, na época da variante 
Gama com a metade do núme-
ro de novos casos. Já na variante 
Ômicron, tivemos mais do que 
o dobro de casos em relação a 
Gama, mas só tínhamos 120 pa-
cientes internados”.

O pesquisador alega ainda 
que há uma atenuação da con-
taminação e dos adoecimentos 
em virtude da camada de prote-
ção que está sendo criada na so-
ciedade em função da imuniza-
ção. “O aumento de casos ainda 
é menor do que vimos durante 
a Ômicron, o que significa que a 
vacinação, a imunização e a pró-
pria circulação do vírus têm con-
ferido uma proteção para a so-
ciedade.”, descreveu.

De acordo com Valentim, nes-
te momento a maior recomen-
dação que deve ser dada para a 
população é para tomar a tercei-
ra dose. Mesmo que esteja sen-
do feito um esforço para a quarta 
dose - que no momento é impor-
tante na população acima dos 40 
anos - o maior problema é que 

parte da população jovem de 18 a 
50 anos não tomou a terceira do-
se da vacina. 

Ele conta que é exatamente 
essa população que está adoe-
cendo. “Graças a imunização da-
da pela primeira e segunda dose, 
nós não estamos vendo interna-

De acordo com Valentim, 
neste momento a maior 
recomendação que deve 
ser dada para a população 
é para tomar a terceira dose

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria 

CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8364, Fortaleza-CE - E-mail: for16cv@tjce.jus.brFortaleza 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
 
Processo nº: 0201160-17.2012.8.06.0001 
Classe: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
Requerente: Banco Aymoré Crédito e Financiamento S/A 
Requerido: Alvelinny Carneiro Mendes – ME 
Valor da Causa: R$ 45.953,28 
 
O Dr. Agenor Studart Neto, Juiz de Direito da 16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por 
nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
parte de Banco Aymoré Crédito e Financiamento S/A, foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em face de 
ALVELINNYCARNEIRO MENDES – ME, a qual se encontra em local incerto e não sabido. Por isso foi expedido o 
presente EDITAL, através do qual fica CITADA ALVELINNY CARNEIRO MENDES - ME, CNPJ nº 09.612.095/0001-79, 
com último endereço conhecido, como sendo Avenida da Abolição, nº 4022 – A, Mucuripe, Fortaleza-CE, e o veículo em 
questão: Marca VW, Modelo FOX 1.6 GII, Ano Fab/Mod. 2010/2011, Cor Prata, Placa NVF-3197, Chassi 
9BWAB05Z2B4115402, objeto da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, por força do 
despacho a seguir transcrito: “No mais, verificando a dificuldade na localização da parte para ser citada pessoalmente e, 
em observância aos diversos mandados que já foram expedidos ao longo do trâmite processual, determino a citação 
por edital (art. 256, I, CPC/2015), devendo a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 
respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, conforme previsto pelo art. 257, II, do 
CPC/2015.." Advertindo-a de que, não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora na petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE, em 07 de agosto de 
2020.  

Agenor Studart Neto 
Juiz¹ 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2017-108256/TEC/RLO-0297 

 
ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA, CNPJ 11.287.738/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação de Licença de 
operação N° 2017-108256/TEC/RLO-0297, com prazo de validade até 23/05/2022, localizado na Rua Alto do 
Garcia Dantas, Nº 1318, Zeca Pedro, Município de Pau dos Ferros/RN. 

 
ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA  

Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Camaribe Fazenda de Camarão Ltda, CNPJ: 43.133.526/0001-52, torna público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2020-156650/TEC/LS-0435, com prazo de validade até  29/01/2027, em favor do 
EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Camaribe I, com área produtiva de 4,39 
ha, Canguaretama - RN. 

CAMARIBE FAZENDA DE CAMARÃO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2019-145440/TEC/LO-0321 
 

FABIO MACIEL DANTAS, CNPJ 15.479.978/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação N° 
2019-145440/TEC/LO-0321, com prazo de validade até 12/03/2026, localizado na Rua Tabelião Edson 
Apolônio da Costa, Nº 25, Centro, Encanto/RN. 

 
FABIO MACIEL DANTAS  

Representante Legal 

 
 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação – LI 
para Linha de Injeção associada ao poço de código 7-CLD-6-RN. Localizado no Campo CARDEAL, zona 
rural de Mossoró/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão e nº 3056/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, 
estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, e de 22/07/2022 
até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, 
CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia VIA BA 526 KM01, Nº 15, CIA SUL / 
Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-5325 / (71) 98735-5309 / (71) 3102-0220. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site: www.hastaleiloes.com.br).

(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, 
serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no 
site do leiloeiro, no endereço:  www.hastaleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Bandeira Verde 
Sem cobrança adicional

Bandeira Amarela 
+59,5%, de R$ 1,874 para R$ 2,989 
por megawatt-hora (MWh)

Bandeira Vermelha Patamar 1 
+63,7%, de R$ 3,971 para R$ 6,500 
por megawatt-hora (MWh);

Bandeira Vermelha Patamar 2 
+3,2%, de R$ 9,492 para R$ 9,795 
por megawatt-hora (MWh). 

NOVOS VALORES DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS:

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
agendou para amanhã 

24 o anúncio da cobrança ex-
tra aplicada às contas de luz to-
da vez que houver aumento no 
custo da produção da energia no 
País. O aumento que chega até a 
63,7% do valor das bandeiras ta-
rifárias foi aprovado pela Direto-
ria Colegiada da Aneel na última 
terça 21.

Apenas a bandeira verde não 
terá cobrança. A bandeira verme-
lha patamar 1 terá o maior impac-
to, com reajuste de 63,7%. Em se-
guida, a bandeira amarela, com 
59,5%. Já a bandeira vermelha pa-
tamar 2 teve incremento de 3,2%.

Esta revisão é feita de forma 
anual pela agência, que consi-
dera a previsão da variação dos 
custos de energia relativos ao 
risco hidrológico das usinas hi-
drelétricas, geração por termelé-
tricas, exposição aos preços de 
liquidação no mercado de cur-
to prazo e também aos encar-
gos setoriais – como o Encargo 
de Serviços do Sistema (ESS) e o 

de Energia de Reserva – que pos-
sam afetar os agentes de distri-
buição de energia que estão co-
nectados ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, os aumen-
tos vão encarecer as contas de 
luz porque, desde abril, a ban-
deira tarifária está verde, quan-
do não ocorre cobrança adicio-
nal. Os valores entrarão em vi-
gor em 1º de julho e tem previ-
são de novo reajuste no meio do 
ano que vem. De acordo com a 
Agência, a alta reflete a inflação e 
o maior custo com as usinas ter-
melétricas em 2022, acionadas 
em momentos de crise hídrica.

Em 2022, de acordo com a 
Agência, dados do mercado de 
compra de energia durante o 

período de escassez hídrica no 
ano passado, custo do despacho 
térmico em razão da alta dos 
combustíveis e também a cor-
reção monetária pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – que em 2021 en-
cerrou o ano com aumento de 
10,06% – foram alguns dos mo-
tivos que causaram impacto no 
preço da energia.

Desde 16 de abril, vigora no 
Brasil a bandeira verde, quando 
foi antecipado o fim da bandei-
ra de escassez hídrica. Segundo 
o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), a bandeira verde 
será mantida até dezembro, por 
causa da recuperação dos níveis 
dos reservatórios das usinas hi-
drelétricas no início do ano.

 Aumento das 
bandeiras tarifárias 

que entra em vigor 
a partir do dia 1º de 

julho mês varia de 
3,2% a 63,7%

Aneel anuncia amanhã 
novos valores de 
bandeiras tarifárias

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESAP, CNPJ: 08.241.754/0001-
45, por meio do Projeto Governo Cidadão, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a LI para concluir instalação do Hospital Regional da Mulher de 
Mossoró, localizada na rua Professor Antônio Campos, Mossoró/RN.

ANA CRISTINA OLÍMPIO GUEDES SPINELLI
Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão
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Decreto da Prefeitura altera ponto facultativo
Natal

A Prefeitura do Natal alte-
rou o Decreto que lista os 
feriados e pontos faculta-

tivos na capital potiguar. A nova 
redação determina que o pon-
to facultativo referente ao dia 
de São Pedro, em 29 de junho 
(quarta-feira), passe a ser válido 

na sexta-feira (1 de julho). 
A mudança nas datas respei-

ta o princípio constitucional ad-
ministrativo da razoabilidade e 
da economia, uma vez que faci-
lita o funcionamento da máqui-
na pública e permite um melhor 
atendimento à população. 

Com a nova redação, o de-
creto n.o 12.409 de 23 de de-
zembro de 2021 passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 
Fica declarado ponto facultati-
vo, nas Repartições Públicas da 
Administração Municipal Dire-
ta, Indireta, Autárquica e Fun-

dacional, nos dias: 28 de Feve-
reiro, Segunda-Feira de Carna-
val; 01 de Março, Terça-Feira de 
Carnaval; 02 de Março, Ponto 
Facultativo até as 14h, Quar-
ta-Feira de Cinzas; 1º de Julho, 
Sexta-Feira, São Pedro e 28 de 
Outubro, Sexta-Feira, Dia do 

Servidor Público.” 
O decreto determina, ain-

da, que os dirigentes dos ór-
gãos e entidades cabe fazer 
observar o funcionamento dos 
serviços essenciais afetos às 
respectivas áreas de compe-
tência nesse dia.

RN só deve ter queda de casos de 
Covid na segunda quinzena de julho

O Rio Grande do Norte tem 
vivenciado um aumen-
to nos casos de Covid-19. 

Nesta quarta-feira 22, por exem-
plo, foram registrados 985 infec-
tados pelo vírus. O cientista e di-
retor executivo do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Ricardo Valentim, explica o por-
quê do aumento, alerta sobre a 
estagnação da imunização, e pre-
vê que os números de novos ca-
sos comecem a cair na segunda 
quinzena do mês de julho.

O pesquisador explica que o 
aumento de casos de Covid-19 no 
Rio Grande do Norte já era espe-
rado, por causa da sazonalidade e 
das síndromes gripais. Ele destaca 
que não é algo que esteja ocorren-
do somente no RN, mas também 
no resto do Brasil e do mundo.

 “Uma das coisas que explica 
esse aumento de casos é também 
a questão da estagnação da imu-
nização que a gente está vendo 

ção grave. Mas temos um grande 
grupo de pessoas não vacinadas 
ou com vacinas em atraso que 
chega a mais 700 mil pessoas”.

Recentemente, pesquisado-
res detectaram duas novas va-
riantes da Ômicron em Natal. Pa-
ra Ricardo, esses novos casos es-
tão relacionados a essas varian-
tes. “Sim, pois essas sub variantes 
são as que estão circulando mais, 
isso já é normal, é importante di-
zer que é normal e esperado, pois 
são da natureza do vírus. Então 
muito provavelmente durante a 
história da Covid daqui para fren-
te vamos ver outras sub varian-
tes. A dominante no Brasil hoje é 
a Ômicron, que tem uma capaci-
dade de replicação muito grande. 
Por isso, precisamos fortalecer a 
imunização. É importante que a 
população saiba que por um pe-
ríodo ainda vamos conviver com 
a Covid, até que ela seja uma do-
ença endêmica como é a gripe“, 
alertou Valentim.

PREVISÃO. Segundo o pes-
quisador, os casos devem con-
tinuar aumentando no RN. Po-
rém, logo em breve, haverá uma 
redução desse número de casos, 
assim como aconteceu em todos 
os períodos da pandemia. “Nos-
sos estudos mostram que em 30 
ou 35 dias esses casos começa-
rão a reduzir. Isso deve ocorrer 
mais ou menos depois da segun-
da quinzena de julho. É o que es-
peramos: essa redução no nú-
mero de novos casos, em virtu-
de da imunização e também da 
própria circulação do vírus”, fri-
sou ele. (Supervisão da jornalista 
Nathallya Macedo). 

Carol Medeiros 
Estagiária*

Nesta quarta-feira 
22, estado teve 

mais de 900 novos 
casos da doença; 

pesquisador diz que 
a vacinação com as 

doses de reforço deve 
ser fortalecida

no Brasil. O país estagnou e o Rio 
Grande do Norte também, ocor-
reu uma estagnação principal-
mente quanto à terceira dose. O 
nosso estado deveria estar neste 
momento acima dos 70% de pes-
soas imunizadas com a terceira 
dose. Como nós estamos atrasa-
dos nessa imunização, o que es-
tamos vendo são pessoas que es-
tão adoecendo. Porém, felizmen-
te, esse adoecimento é de casos 
mais leves”, disse.

E continuou: “Nós chegamos 
a ter 400 pacientes internados 
em UTI, na época da variante 
Gama com a metade do núme-
ro de novos casos. Já na variante 
Ômicron, tivemos mais do que 
o dobro de casos em relação a 
Gama, mas só tínhamos 120 pa-
cientes internados”.

O pesquisador alega ainda 
que há uma atenuação da con-
taminação e dos adoecimentos 
em virtude da camada de prote-
ção que está sendo criada na so-
ciedade em função da imuniza-
ção. “O aumento de casos ainda 
é menor do que vimos durante 
a Ômicron, o que significa que a 
vacinação, a imunização e a pró-
pria circulação do vírus têm con-
ferido uma proteção para a so-
ciedade.”, descreveu.

De acordo com Valentim, nes-
te momento a maior recomen-
dação que deve ser dada para a 
população é para tomar a tercei-
ra dose. Mesmo que esteja sen-
do feito um esforço para a quarta 
dose - que no momento é impor-
tante na população acima dos 40 
anos - o maior problema é que 

parte da população jovem de 18 a 
50 anos não tomou a terceira do-
se da vacina. 

Ele conta que é exatamente 
essa população que está adoe-
cendo. “Graças a imunização da-
da pela primeira e segunda dose, 
nós não estamos vendo interna-

De acordo com Valentim, 
neste momento a maior 
recomendação que deve 
ser dada para a população 
é para tomar a terceira dose

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Chuvas provocam transtornos em 
Natal, e precipitações continuam       

Chuvas de volumes modera-
dos a intensos que caíram 
em diversos municípios do 

litoral do Rio Grande do Norte, 
especialmente nas cidades que 
compõem a região metropolita-
na de Natal, confirmaram as pre-
visões anunciadas. O Sistema de 
Monitoramento da Emparn re-
gistrou, no boletim pluviométrico 
entre 9h15 de terça 21, até a ma-
nhã desta quarta-feira 22 no mes-
mo horário os maiores volumes: 
Natal (Leste), 40,4mm; Monte Ale-
gre (Agreste), 25 mm; São Bento 
(Central), 24mm.

Na capital potiguar, as chuvas 
causaram transtornos à popula-
ção. A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) registrou 

vários pontos de alagamentos, 
além de semáforos apagados em 
decorrência de quedas de energia. 
Na terça, um vazamento provocou 
a abertura de um buraco na BR-
101, o que deixou nove bairros sem 
abastecimento de água. 

O chefe da unidade de meteoro-
logia, Gilmar Bristot, explica que as 
precipitações irão continuar no de-
correr da semana.  “As chuvas que 
estão caindo desde a madrugada 
são decorrentes da atuação de siste-
mas meteorológicos de leste que se 
formam no oceano e atingem o lito-
ral. Em toda faixa litorânea do Nor-
deste está chovendo e deve conti-
nuar com maior concentração na 
região metropolitana de Natal, na 
região de Extremoz e municípios vi-

zinhos”.
De segunda 20 até quarta-fei-

ra 22, segundo dia da estação in-
verno no hemisfério sul, já cho-
veu acima de 50 mm em diversos 
municípios, como é o caso de Vi-
la Flor com 70,6mm, Maxaran-
guape (Leste) com 63,2mm, Na-
tal (Leste) com 60,8mm. 

“Essa chuva deverá adentrar 
o Agreste e interior do estado ao 
longo do dia e nos próximos dias. 
Estamos num momento com 
condições favoráveis para ocor-
rência de chuvas”, comentou 
Bristot.

INMET EMITE DOIS ALERTAS. 
O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) emitiu dois aler-

tas de acumulado de chuvas que 
abrangem todo o Rio Grande do 
Norte. Os alertas valem até às 10h 
desta quinta-feira 23.

O alerta laranja atinge todo o li-
toral do estado e prevê chuvas en-
tre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/
dia, com risco de alagamentos, 
deslizamentos de encostas e trans-
bordamentos de rios.

Já o alerta amarelo prevê chu-
vas entre 20 a 30 mm/h ou até 
50 mm/dia com baixo risco de 
alagamentos e pequenos desli-
zamentos. O Inmet recomenda 
que a população evite enfrentar 
o mau tempo, observe alterações 
nas encostas e, se possível, desli-
gue aparelhos elétricos e quadro 
de energia. 

 Previsão dia a dia:

23/06/22 (Quinta-feira): Céu 
parcialmente nublado a claro em 
todas as regiões.

24/06/22 (Sexta-feira): Céu 
parcialmente nublado a claro em 
todas as regiões, com possibilida-
de de pancadas de chuvas na re-
gião Leste, Agreste, Vale do Açu, 
Alto Oeste e Mossoró.

25/06/22 (Sábado): Céu par-
cialmente nublado a claro em to-
das as regiões.

Emparn prevê  
mais chuvas no 

interior do estado 
ao longo dos 

próximos dias 

Inmet emitiu dois alertas de chuvas que 
abrangem o RN até às 10h desta quinta

DIVULGAÇÃO / STTU

Diversas ruas e avenidas da capital potiguar 
fi caram alagadas nesta quarta-feira 22, 

conforme informou a STTU
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Praça Maria José Lira no 
Panatis 2, conseguida há 
08 anos em uma luta nos-

sa junto a Prefeitura de Natal, 
conseguimos uma quadra de 
futevôlei, academia da tercei-
ra idade, deixando toda comu-
nidade feliz, inclusive eu moro 
há 40 anos próximo a esta pra-
ça, ultimamente a academia da 
terceira idade foi retirada, pois 
os equipamentos tava todos 
enferrujados e os mato tomou 
conta da praça, Graça a Deus 
uma equipe de servidores da ur-
bana/semsur vinheram com os 
equipamentos adequados pa-
ra fazer a limpeza da praça, em 
função das chuvas, os operários 
pediram para guardar o equi-
pamento no Bar do Pimenta do 
amigo Zico para que amanhã ou depois, logo, que o sol apareca, eles 
retornem para fazer a limpeza da referida praça, estamos acompa-
nhando!

PRAÇA MARIA JOSÉ LIRA
BENEFICIO. Motoboys e MotoTaxistas 

recebem beneficio da nova lei de crédito 
para categoria, o Estado sancionou uma 
lei que garante crédito especial. O “CRE-
DIMOTO” contribuirá para manutenção 
e geração de emprego e renda aos profis-
sionais da área, o crédito poderá ser usa-
do para três fins especifico: aquisição de 
motocicletas novas ou usadas, regulari-
zação fiscal ou compra de equipamentos 
para regularização, a lei passou a vigorar 
ontem. Parabéns!

CARISTIA. Depois dos aumentos abu-
sivos dos combustíveis, inclusive o diesel 
com 14%, todo produto transportado por 
caminhões, carros ou carretas, sofreram 
aumentos, exemplo: frutas, verduras, se-
riais, cesta básica, transporte de todos os 
sentidos, a indefinição contínua com o 
transporte publico de Natal, pois, confor-
me os empresários e planilhas feitas por 
técnicos apresentados a prefeitura, só há 
duas alternativas, ou aumenta o preço da 
passagem para R$ 8,20 voltando 100% da 
frota ou a Prefeitura subsidia o transporte 
gratuito para idosos, deficientes e a meia 
passagem, Caso contrário continua tudo 
do jeito que está e o trabalhador sofrendo.

CACHAÇA. O RN se destaca ganhando a medalha de ouro 
em concurso nacional de destilados com a cachaça Mipibu… 
Boa toda!!!

COVID19. Ontem, o RN registrou o maior número de 
casos de novos casos de COVID19, chegando a 826 casos 
confirmados em 24 horas, o Secretário de Saúde disse que 
já vinha prevendo isso há 15 dias, portanto reforça o pedi-
do para que as pessoas se vacinem e usem mascara, prin-
cipalmente em ambientes fechados e festas juninas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Assembleia Legislativa do 
Estado, divulga edital para o concurso publico com 47 
vagas, salario de até 9 mil reais, as inscrições deverão co-
meçar agora e a prova do concurso para o mês de setem-
bro.

DROGA APREENDIDA. Nossa gloriosa Polícia Federal, 
mas uma vez apreende 19 quilos de skunky e 1500 com-
primidos extacsy nos correios de Natal. Parabéns!

CHUVAS. A reclamação é generalizada, toda Natal está 
esburacada, tanto a parte de responsabilidade do DNIT 
(Gancho do Igapó), o Pró Transporte de responsabilidade 
do Governo do Estado, e ruas e travessas que é de respon-
sabilidade da Prefeitura de Natal, muitas promessas e ne-
nhuma ação, porém quando chega Outubro todo mundo 
quer voto.

REPRODUÇÃO

Serviço prestado pela 
Seccional Potiguar 

realiza centenas 
de atendimentos, 

anualmente, 
garantindo acesso à 
justiça aos cidadãos

Presidente da COAJUR, Romildo Martins, destaca papel constitucional da OAB na promoção da efetivação de Direito

Assistência Jurídica da OAB-RN 
retoma atendimento à população

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do 
Norte, por meio da Comis-

são de Assistência Jurídica (COA-
JUR), informou o retorno das ati-
vidades. Desde a última segun-
da-feira 20 que os atendimentos 
estão acontecendo. A população 
tem acesso aos serviços de segun-
da a sexta-feira, das 14h às 18h, 
na sede da OAB-RN, localizada 
na Rua Barão de Serra Branca, no 
bairro de Candelária.

O presidente da COAJUR, Ro-
mildo Martins, destaca o papel 
constitucional da OAB/RN na 

promoção da efetivação de Direi-
to. “O Brasil deu tratamento cons-
titucional ao direito de acesso à 
Justiça, das pessoas insuficientes 
de recursos. E a nossa institui-
ção tem como missão defender a 
Constituição, a ordem jurídica do 
Estado Democrático, os direitos 
humanos e a justiça social. En-
tão, nada mais justo que ofertar 
às pessoas o direito de ter direitos 
e o forte compromisso constru-
ção de uma sociedade mais justa 
e solidária”, explica.

A Comissão de Assistência Ju-
rídica da OAB/RN presta atendi-
mento jurídico gratuito na área 
de Direito da Família à popula-
ção residente em Natal, e que 
tem renda familiar mensal de até 
02 salários mínimos. Os agen-
damentos serão feitos, por meio 
do seguinte contato: (84) 99868-
0169 (WhatsApp).

O serviço prestado pela Sec-
cional Potiguar realiza centenas 
de atendimentos, anualmen-
te, garantindo acesso à justiça 
aos cidadãos. Entre as princi-
pais demandas atendidas estão: 
ação de alimentos; execução de 
alimentos; divórcio; reconheci-
mento de união estável; curate-
la; dentre outras.

 ELPÍDIO JÚNIOR/CMNAT
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Chuvas provocam transtornos em 
Natal, e precipitações continuam       

Chuvas de volumes modera-
dos a intensos que caíram 
em diversos municípios do 

litoral do Rio Grande do Norte, 
especialmente nas cidades que 
compõem a região metropolita-
na de Natal, confirmaram as pre-
visões anunciadas. O Sistema de 
Monitoramento da Emparn re-
gistrou, no boletim pluviométrico 
entre 9h15 de terça 21, até a ma-
nhã desta quarta-feira 22 no mes-
mo horário os maiores volumes: 
Natal (Leste), 40,4mm; Monte Ale-
gre (Agreste), 25 mm; São Bento 
(Central), 24mm.

Na capital potiguar, as chuvas 
causaram transtornos à popula-
ção. A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) registrou 

vários pontos de alagamentos, 
além de semáforos apagados em 
decorrência de quedas de energia. 
Na terça, um vazamento provocou 
a abertura de um buraco na BR-
101, o que deixou nove bairros sem 
abastecimento de água. 

O chefe da unidade de meteoro-
logia, Gilmar Bristot, explica que as 
precipitações irão continuar no de-
correr da semana.  “As chuvas que 
estão caindo desde a madrugada 
são decorrentes da atuação de siste-
mas meteorológicos de leste que se 
formam no oceano e atingem o lito-
ral. Em toda faixa litorânea do Nor-
deste está chovendo e deve conti-
nuar com maior concentração na 
região metropolitana de Natal, na 
região de Extremoz e municípios vi-

zinhos”.
De segunda 20 até quarta-fei-

ra 22, segundo dia da estação in-
verno no hemisfério sul, já cho-
veu acima de 50 mm em diversos 
municípios, como é o caso de Vi-
la Flor com 70,6mm, Maxaran-
guape (Leste) com 63,2mm, Na-
tal (Leste) com 60,8mm. 

“Essa chuva deverá adentrar 
o Agreste e interior do estado ao 
longo do dia e nos próximos dias. 
Estamos num momento com 
condições favoráveis para ocor-
rência de chuvas”, comentou 
Bristot.

INMET EMITE DOIS ALERTAS. 
O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) emitiu dois aler-

tas de acumulado de chuvas que 
abrangem todo o Rio Grande do 
Norte. Os alertas valem até às 10h 
desta quinta-feira 23.

O alerta laranja atinge todo o li-
toral do estado e prevê chuvas en-
tre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/
dia, com risco de alagamentos, 
deslizamentos de encostas e trans-
bordamentos de rios.

Já o alerta amarelo prevê chu-
vas entre 20 a 30 mm/h ou até 
50 mm/dia com baixo risco de 
alagamentos e pequenos desli-
zamentos. O Inmet recomenda 
que a população evite enfrentar 
o mau tempo, observe alterações 
nas encostas e, se possível, desli-
gue aparelhos elétricos e quadro 
de energia. 

 Previsão dia a dia:

23/06/22 (Quinta-feira): Céu 
parcialmente nublado a claro em 
todas as regiões.

24/06/22 (Sexta-feira): Céu 
parcialmente nublado a claro em 
todas as regiões, com possibilida-
de de pancadas de chuvas na re-
gião Leste, Agreste, Vale do Açu, 
Alto Oeste e Mossoró.

25/06/22 (Sábado): Céu par-
cialmente nublado a claro em to-
das as regiões.

Emparn prevê  
mais chuvas no 

interior do estado 
ao longo dos 

próximos dias 

Inmet emitiu dois alertas de chuvas que 
abrangem o RN até às 10h desta quinta

DIVULGAÇÃO / STTU

Diversas ruas e avenidas da capital potiguar 
fi caram alagadas nesta quarta-feira 22, 

conforme informou a STTU
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A Praça Maria José Lira no 
Panatis 2, conseguida há 
08 anos em uma luta nos-

sa junto a Prefeitura de Natal, 
conseguimos uma quadra de 
futevôlei, academia da tercei-
ra idade, deixando toda comu-
nidade feliz, inclusive eu moro 
há 40 anos próximo a esta pra-
ça, ultimamente a academia da 
terceira idade foi retirada, pois 
os equipamentos tava todos 
enferrujados e os mato tomou 
conta da praça, Graça a Deus 
uma equipe de servidores da ur-
bana/semsur vinheram com os 
equipamentos adequados pa-
ra fazer a limpeza da praça, em 
função das chuvas, os operários 
pediram para guardar o equi-
pamento no Bar do Pimenta do 
amigo Zico para que amanhã ou depois, logo, que o sol apareca, eles 
retornem para fazer a limpeza da referida praça, estamos acompa-
nhando!

PRAÇA MARIA JOSÉ LIRA
BENEFICIO. Motoboys e MotoTaxistas 

recebem beneficio da nova lei de crédito 
para categoria, o Estado sancionou uma 
lei que garante crédito especial. O “CRE-
DIMOTO” contribuirá para manutenção 
e geração de emprego e renda aos profis-
sionais da área, o crédito poderá ser usa-
do para três fins especifico: aquisição de 
motocicletas novas ou usadas, regulari-
zação fiscal ou compra de equipamentos 
para regularização, a lei passou a vigorar 
ontem. Parabéns!

CARISTIA. Depois dos aumentos abu-
sivos dos combustíveis, inclusive o diesel 
com 14%, todo produto transportado por 
caminhões, carros ou carretas, sofreram 
aumentos, exemplo: frutas, verduras, se-
riais, cesta básica, transporte de todos os 
sentidos, a indefinição contínua com o 
transporte publico de Natal, pois, confor-
me os empresários e planilhas feitas por 
técnicos apresentados a prefeitura, só há 
duas alternativas, ou aumenta o preço da 
passagem para R$ 8,20 voltando 100% da 
frota ou a Prefeitura subsidia o transporte 
gratuito para idosos, deficientes e a meia 
passagem, Caso contrário continua tudo 
do jeito que está e o trabalhador sofrendo.

CACHAÇA. O RN se destaca ganhando a medalha de ouro 
em concurso nacional de destilados com a cachaça Mipibu… 
Boa toda!!!

COVID19. Ontem, o RN registrou o maior número de 
casos de novos casos de COVID19, chegando a 826 casos 
confirmados em 24 horas, o Secretário de Saúde disse que 
já vinha prevendo isso há 15 dias, portanto reforça o pedi-
do para que as pessoas se vacinem e usem mascara, prin-
cipalmente em ambientes fechados e festas juninas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Assembleia Legislativa do 
Estado, divulga edital para o concurso publico com 47 
vagas, salario de até 9 mil reais, as inscrições deverão co-
meçar agora e a prova do concurso para o mês de setem-
bro.

DROGA APREENDIDA. Nossa gloriosa Polícia Federal, 
mas uma vez apreende 19 quilos de skunky e 1500 com-
primidos extacsy nos correios de Natal. Parabéns!

CHUVAS. A reclamação é generalizada, toda Natal está 
esburacada, tanto a parte de responsabilidade do DNIT 
(Gancho do Igapó), o Pró Transporte de responsabilidade 
do Governo do Estado, e ruas e travessas que é de respon-
sabilidade da Prefeitura de Natal, muitas promessas e ne-
nhuma ação, porém quando chega Outubro todo mundo 
quer voto.

REPRODUÇÃO

Serviço prestado pela 
Seccional Potiguar 

realiza centenas 
de atendimentos, 

anualmente, 
garantindo acesso à 
justiça aos cidadãos

Presidente da COAJUR, Romildo Martins, destaca papel constitucional da OAB na promoção da efetivação de Direito

Assistência Jurídica da OAB-RN 
retoma atendimento à população

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do 
Norte, por meio da Comis-

são de Assistência Jurídica (COA-
JUR), informou o retorno das ati-
vidades. Desde a última segun-
da-feira 20 que os atendimentos 
estão acontecendo. A população 
tem acesso aos serviços de segun-
da a sexta-feira, das 14h às 18h, 
na sede da OAB-RN, localizada 
na Rua Barão de Serra Branca, no 
bairro de Candelária.

O presidente da COAJUR, Ro-
mildo Martins, destaca o papel 
constitucional da OAB/RN na 

promoção da efetivação de Direi-
to. “O Brasil deu tratamento cons-
titucional ao direito de acesso à 
Justiça, das pessoas insuficientes 
de recursos. E a nossa institui-
ção tem como missão defender a 
Constituição, a ordem jurídica do 
Estado Democrático, os direitos 
humanos e a justiça social. En-
tão, nada mais justo que ofertar 
às pessoas o direito de ter direitos 
e o forte compromisso constru-
ção de uma sociedade mais justa 
e solidária”, explica.

A Comissão de Assistência Ju-
rídica da OAB/RN presta atendi-
mento jurídico gratuito na área 
de Direito da Família à popula-
ção residente em Natal, e que 
tem renda familiar mensal de até 
02 salários mínimos. Os agen-
damentos serão feitos, por meio 
do seguinte contato: (84) 99868-
0169 (WhatsApp).

O serviço prestado pela Sec-
cional Potiguar realiza centenas 
de atendimentos, anualmen-
te, garantindo acesso à justiça 
aos cidadãos. Entre as princi-
pais demandas atendidas estão: 
ação de alimentos; execução de 
alimentos; divórcio; reconheci-
mento de união estável; curate-
la; dentre outras.
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VTN é o valor de mercado do solo com sua superfície e a respectiva mata, fl oresta e pastagem nativa que integram o imóvel rural 

CNM

CNM convoca ato contra aumento de 
despesas e redução de receitas dos Municípios

Mobilização

Alertando para medidas 
unilaterais dos Três Pode-
res federais que impactam 

fortemente a autonomia e os or-
çamentos municipais, a Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) convoca todos os gesto-
res locais a participarem de gran-
de mobilização em 5 de julho, 
em Brasília. Balanço da entidade 
– considerando as pautas mais 
prejudiciais propostas – somam 
um impacto financeiro superior 
a R$100 bilhões por ano para os 
Municípios brasileiros.

 “É evidente que essa situação 
não é sustentável. As instâncias 
federais criam novas despesas e 
ainda aprovam medidas que re-
duzem a arrecadação dos Muni-
cípios. Como é que o gestor vai 

atender o cidadão lá na ponta des-
sa maneira?”, argumenta o presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Para efetivamente evitar que 
esse cenário siga se repetindo, 
uma das prioridades do movi-
mento municipalista na mobi-
lização será pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 122/2015, que proíbe a 
criação de novos encargos para 
os Municípios sem a devida pre-
visão orçamentária. Já aprovada 
no Senado e por comissão espe-
cial da Câmara, após forte mobi-
lização da Confederação, a me-
dida, agora, aguarda votação no 
Plenário da Câmara.

MAIS DESPESA. No Congres-
so, em apenas seis propostas de 

pisos salariais para diferentes ca-
tegorias, o aumento de despesas 
para os Entes locais chega a R$ 
55,7 bilhões por ano. Duas dessas 
medidas estão em estágio avan-
çado – aumento no piso de agen-
tes comunitários de saúde e de 
endemias foi sancionado e aguar-
da regulamentação e a criação de 
piso para enfermeiros e outras 
categorias de saúde aguarda san-
ção e aprovação da PEC 11/2022. 
A CNM segue na luta para que a 
criação dos novos pisos seja con-
dicionada à corresponsabilidade 
da União no pagamento dos va-
lores. Se acatado o entendimento 
do governo federal sobre o reajus-
te do piso do magistério, soma-se 
ainda despesa de R$ 30,46 bilhões 
por ano. Portaria do Ministério da 

Educação anunciou em fevereiro 
percentual de reajuste de 33,24%, 
embora a Confederação alerte 
que não há eficácia legal, uma 
vez que o critério para reajuste do 
piso em questão tem referência a 
uma lei revogada.

MENOS RECEITA. Ao mesmo 
tempo que propostas apresenta-
das na capital federal aumentam 
as despesas dos Municípios, há 
outras que reduzem as receitas, 
agravando o cenário. São exem-
plos a redução de alíquota do 
ICMS para setores como com-
bustíveis, energia e comunica-
ções e o aumento de isenção no 
imposto de renda, o que juntos 
reduzem em R$ 31,5 bilhões/
ano os recursos financeiros dos 

Entes locais. A ampliação da de-
soneração do IPI em 35% para 
diversos produtos – decretada 
pelo governo federal – represen-
ta outros R$ 6,75 bilhões de re-
cursos que deixarão de chegar 
aos cofres municipais.

MOBILIZAÇÃO. Diante desse 
cenário, a CNM ressalta a impor-
tância da participação de todos 
os municipalistas na mobilização 
de 5 de julho. A concentração, na 
parte da manhã, ocorrerá na sede 
da Confederação, em Brasília. À 
tarde, o movimento levará a mo-
bilização ao Congresso Nacional. 
Em respeito ao pacto federativo e 
à autonomia municipal, a entida-
de destaca que tais medidas não 
devem ser tomadas pelas demais 
instâncias sem diálogo e partici-
pação dos Entes locais. Além dis-
so, a Confederação alerta que não 
se verifica real ganho para a po-
pulação com medidas que pro-
metem reduzir carga tributária 
sem considerar os reais proble-
mas estruturais, sendo urgente 
um debate qualificado e sem in-
tenções eleitoreiras.

Atenção gestores munici-
pais: a Receita Federal do 
Brasil (RFB) prorrogou o 

prazo para envio do laudo do Va-
lor da Terra Nua (VTN). A medi-
da atende a um pedido feito pela 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), por meio de ofí-
cio enviado à Receita Federal do 
Brasil (RFB). No pedido, a entida-
de solicitava mais tempo para os 
Municípios atenderem à deman-
da e sugeriu o fim do prazo para 
o último dia útil de junho, como 
nos anos de 2019 a 2021. As infor-
mações são da CNM.

A prorrogação foi publicada 
no Diário Oficial da União desta 
segunda-feira, 20 de junho. De 
acordo com a Instrução Normati-
va 2089/2022, os Municípios que 
não enviaram o laudo até o dia 29 
de abril, poderão enviar até o dia 
30 de junho sem prejuízo aos en-
tes conveniados para fiscalizar e 
arrecadar o Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (ITR).

Os Municípios que não se 
atentarem ao prazo final, que é 
30 de junho, podem ter o convê-
nio denunciado e perder 50% da 
arrecadação do imposto. 

Municípios que 
perderem o prazo 
final, que é 30 de 

junho, podem perder 
50% da arrecadação 

do imposto

Após pedido da CNM, envio de laudo 
do Valor da Terra Nua é prorrogado
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1º LEILÃO: 12/07/2022  - 10:20h       -        2º LEILÃO: 14/07/2022  - 10:20h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco,

Cássia Maria de Melo Pessoa, 
Presencial e/ou 

Online  IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
12/07/2022, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 14/07/2022, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Barão Ho-
mem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES 
FIDUCIANTES

CREDOR FI-
DUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/000101. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES:1º Lei-
lão: R$309.358,56 (trezentos e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos) 2º leilão: R$154.679,28 (cento e cinquenta quatro mil, seiscentos e setenta e nove 
reais e vinte oito centavos),

leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

www.francoleiloes.com.br

leilão. OBSERVAÇÕES:

. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo 
a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  
Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por rea-
lizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais 
ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrema-
tante o direito à desistência da arrematação.

. 

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 011/2022
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 011/2022 - Processo Administrativo nº 2193/2022 - Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Brinquedos para o Projeto Casa do Brincar, promovido 
pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré/RN, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o  DIA 06 DE JULHO DE 2022, ÀS 09:00 (NOVE  HORAS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 22 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 41.403.721/0001-20 torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 22/06/2028 em 
favor do empreendimento com a atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDO, Localizado na Av. PEDRO FERREIRA, 248 A CENTRO CEP: 59.162-000 no município de SÃO 
JOSÉ DE MIPIBU/RN.  

LÉCIO SOARES DA SILVA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

Inscrições para o 9º Prêmio 
Sebrae de Jornalismo 
encerram na quinta, dia 30

Esta edição marca 
o cinquentenário 

do Sebrae e reforça 
a importância 

da imprensa 
para fortalecer os 

pequenos negócios

JORNALISMO EM TEXTO
 veículos impressos ou digitais.

JORNALISMO EM ÁUDIO
 emissoras de rádio ou podcasts.

JORNALISMO EM VÍDEO
 emissoras de TV ou canais de jornalismo nas plataformas digitais.

FOTOJORNALISMO
 veículos impressos ou digitais.

PREMIAÇÕES ESPECIAIS

GRANDE PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO
 para o melhor conteúdo entre todas as premiadas nas categorias 

de Texto, Áudio, Vídeo e Foto.

JORNALISTA REVELAÇÃO
 para profi ssional de até 25 anos, nascido a partir de 01/01/1997, 

que atue em um veículo de imprensa.

JORNALISTA EMPREENDEDOR
 para o melhor projeto jornalístico digital, criado a partir de 2010, 

que veicule conteúdo inovador com foco em empreendedorismo e pe-
quenos negócios.

JORNALISTA INFLUENCIADOR DIGITAL
 para jornalista que tenha publicado uma série de conteúdos jor-

nalísticos, com foco em empreendedorismo e pequenos negócios, nas 
redes sociais (Twitter, Instagram ou Facebook).

CATEGORIAS

SOBRE O PRÊMIO

9º Prêmio Sebrae de Jorna-
lismo – A força do jornalismo 
a favor da cultura empreende-
dora – É um concurso jorna-
lístico instituído pelo Sebrae, 
que se tornou referência no 
fomento do jornalismo empre-
endedor no Brasil. A edição de 
retomada do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo, realizada em 
2021, teve um número recor-
de de inscrições – mais de 1,1 
mil trabalhos inscritos – sen-
do 63 premiados na primeira 
etapa, que ocorreu em 20 es-
tados. Veja no site www.pre-
miosebraejornalismo.com.br 
o histórico dos veículos e jor-
nalistas que já foram reconhe-
cidos pela premiação.

O prazo para profissionais 
do jornalismo inscreve-
rem trabalhos e concor-

rem ao 9º Prêmio Sebrae de Jor-
nalismo termina no dia 30 de ju-
nho. A premiação irá reconhecer 
as melhores notícias veiculadas 
em diferentes canais da impren-
sa brasileira ou novas platafor-
mas digitais sobre empreende-
dorismo e pequenos negócios. 
Esta edição marca o cinquente-
nário do Sebrae e reforça a im-
portância do reconhecimento ao 
papel fundamental da imprensa 
para fortalecer e dar visibilidade 
aos pequenos negócios. As ins-
crições podem ser feitas de for-
ma rápida e fácil pelo site www.
premiosebraejornalismo.com.br.

Além das categorias princi-
pais e do prêmio de Jornalista 
Revelação, serão dois prêmios 
especiais. Alinhado ao tema 
do cinquentenário do Sebrae – 
“Criar o futuro é fazer história” 
– a premiação irá prestigiar um 
Jornalista Empreendedor, com 
iniciativa inovadora na produ-
ção de conteúdo jornalístico vol-
tado aos empresários de peque-
nos negócios. Também irá re-
conhecer um jornalista atuante 

nas redes sociais com o título de 
Jornalista Influenciador Digital.

O tema central desta edição 
é “A importância dos pequenos 
negócios para a economia do 
país”. Atualmente, os pequenos 
negócios respondem por 99% 
das empresas brasileiras, mais 
de 55% dos empregos formais e 
30% do PIB. Durante a pande-
mia, apenas em 2021, eles con-
centraram 98% das novas em-
presas e 78% das contratações.

Neste contexto, o Prêmio 
Sebrae de Jornalismo premiará 
matérias que melhor abordem o 
tema, considerando os diversos 
aspectos relacionados ao uni-

verso do empreendedorismo no 
Brasil, como: empreendedoris-
mo, produtividade e competivi-
dade, inovação e startups, inclu-
são produtiva a sustentabilida-
de, transformação digital, políti-
cas públicas e legislação, acesso 
a crédito.

Poderão concorrer maté-
rias e reportagens veiculadas de 
1º de setembro de 2021 a 29 de 
junho de 2022. Bem como pod-
casts e vídeos veiculados em pla-
taformas digitais de vídeo nesse 
mesmo período. São quatro ca-
tegorias para reconhecer os pro-
fissionais de imprensa que pau-
tam os pequenos negócios.

A solenidade de entrega da etapa nacional do prêmio ocorre em Brasília-DF
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Municípios

VTN é o valor de mercado do solo com sua superfície e a respectiva mata, fl oresta e pastagem nativa que integram o imóvel rural 

CNM

CNM convoca ato contra aumento de 
despesas e redução de receitas dos Municípios

Mobilização

Alertando para medidas 
unilaterais dos Três Pode-
res federais que impactam 

fortemente a autonomia e os or-
çamentos municipais, a Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) convoca todos os gesto-
res locais a participarem de gran-
de mobilização em 5 de julho, 
em Brasília. Balanço da entidade 
– considerando as pautas mais 
prejudiciais propostas – somam 
um impacto financeiro superior 
a R$100 bilhões por ano para os 
Municípios brasileiros.

 “É evidente que essa situação 
não é sustentável. As instâncias 
federais criam novas despesas e 
ainda aprovam medidas que re-
duzem a arrecadação dos Muni-
cípios. Como é que o gestor vai 

atender o cidadão lá na ponta des-
sa maneira?”, argumenta o presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Para efetivamente evitar que 
esse cenário siga se repetindo, 
uma das prioridades do movi-
mento municipalista na mobi-
lização será pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 122/2015, que proíbe a 
criação de novos encargos para 
os Municípios sem a devida pre-
visão orçamentária. Já aprovada 
no Senado e por comissão espe-
cial da Câmara, após forte mobi-
lização da Confederação, a me-
dida, agora, aguarda votação no 
Plenário da Câmara.

MAIS DESPESA. No Congres-
so, em apenas seis propostas de 

pisos salariais para diferentes ca-
tegorias, o aumento de despesas 
para os Entes locais chega a R$ 
55,7 bilhões por ano. Duas dessas 
medidas estão em estágio avan-
çado – aumento no piso de agen-
tes comunitários de saúde e de 
endemias foi sancionado e aguar-
da regulamentação e a criação de 
piso para enfermeiros e outras 
categorias de saúde aguarda san-
ção e aprovação da PEC 11/2022. 
A CNM segue na luta para que a 
criação dos novos pisos seja con-
dicionada à corresponsabilidade 
da União no pagamento dos va-
lores. Se acatado o entendimento 
do governo federal sobre o reajus-
te do piso do magistério, soma-se 
ainda despesa de R$ 30,46 bilhões 
por ano. Portaria do Ministério da 

Educação anunciou em fevereiro 
percentual de reajuste de 33,24%, 
embora a Confederação alerte 
que não há eficácia legal, uma 
vez que o critério para reajuste do 
piso em questão tem referência a 
uma lei revogada.

MENOS RECEITA. Ao mesmo 
tempo que propostas apresenta-
das na capital federal aumentam 
as despesas dos Municípios, há 
outras que reduzem as receitas, 
agravando o cenário. São exem-
plos a redução de alíquota do 
ICMS para setores como com-
bustíveis, energia e comunica-
ções e o aumento de isenção no 
imposto de renda, o que juntos 
reduzem em R$ 31,5 bilhões/
ano os recursos financeiros dos 

Entes locais. A ampliação da de-
soneração do IPI em 35% para 
diversos produtos – decretada 
pelo governo federal – represen-
ta outros R$ 6,75 bilhões de re-
cursos que deixarão de chegar 
aos cofres municipais.

MOBILIZAÇÃO. Diante desse 
cenário, a CNM ressalta a impor-
tância da participação de todos 
os municipalistas na mobilização 
de 5 de julho. A concentração, na 
parte da manhã, ocorrerá na sede 
da Confederação, em Brasília. À 
tarde, o movimento levará a mo-
bilização ao Congresso Nacional. 
Em respeito ao pacto federativo e 
à autonomia municipal, a entida-
de destaca que tais medidas não 
devem ser tomadas pelas demais 
instâncias sem diálogo e partici-
pação dos Entes locais. Além dis-
so, a Confederação alerta que não 
se verifica real ganho para a po-
pulação com medidas que pro-
metem reduzir carga tributária 
sem considerar os reais proble-
mas estruturais, sendo urgente 
um debate qualificado e sem in-
tenções eleitoreiras.

Atenção gestores munici-
pais: a Receita Federal do 
Brasil (RFB) prorrogou o 

prazo para envio do laudo do Va-
lor da Terra Nua (VTN). A medi-
da atende a um pedido feito pela 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), por meio de ofí-
cio enviado à Receita Federal do 
Brasil (RFB). No pedido, a entida-
de solicitava mais tempo para os 
Municípios atenderem à deman-
da e sugeriu o fim do prazo para 
o último dia útil de junho, como 
nos anos de 2019 a 2021. As infor-
mações são da CNM.

A prorrogação foi publicada 
no Diário Oficial da União desta 
segunda-feira, 20 de junho. De 
acordo com a Instrução Normati-
va 2089/2022, os Municípios que 
não enviaram o laudo até o dia 29 
de abril, poderão enviar até o dia 
30 de junho sem prejuízo aos en-
tes conveniados para fiscalizar e 
arrecadar o Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (ITR).

Os Municípios que não se 
atentarem ao prazo final, que é 
30 de junho, podem ter o convê-
nio denunciado e perder 50% da 
arrecadação do imposto. 

Municípios que 
perderem o prazo 
final, que é 30 de 

junho, podem perder 
50% da arrecadação 

do imposto

Após pedido da CNM, envio de laudo 
do Valor da Terra Nua é prorrogado
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1º LEILÃO: 12/07/2022  - 10:20h       -        2º LEILÃO: 14/07/2022  - 10:20h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco,

Cássia Maria de Melo Pessoa, 
Presencial e/ou 

Online  IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
12/07/2022, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 14/07/2022, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Barão Ho-
mem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES 
FIDUCIANTES

CREDOR FI-
DUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/000101. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES:1º Lei-
lão: R$309.358,56 (trezentos e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos) 2º leilão: R$154.679,28 (cento e cinquenta quatro mil, seiscentos e setenta e nove 
reais e vinte oito centavos),

leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

www.francoleiloes.com.br

leilão. OBSERVAÇÕES:

. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo 
a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  
Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por rea-
lizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais 
ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrema-
tante o direito à desistência da arrematação.

. 

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 011/2022
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 011/2022 - Processo Administrativo nº 2193/2022 - Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Brinquedos para o Projeto Casa do Brincar, promovido 
pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré/RN, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o  DIA 06 DE JULHO DE 2022, ÀS 09:00 (NOVE  HORAS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 22 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 41.403.721/0001-20 torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 22/06/2028 em 
favor do empreendimento com a atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDO, Localizado na Av. PEDRO FERREIRA, 248 A CENTRO CEP: 59.162-000 no município de SÃO 
JOSÉ DE MIPIBU/RN.  

LÉCIO SOARES DA SILVA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

Inscrições para o 9º Prêmio 
Sebrae de Jornalismo 
encerram na quinta, dia 30

Esta edição marca 
o cinquentenário 

do Sebrae e reforça 
a importância 

da imprensa 
para fortalecer os 

pequenos negócios

JORNALISMO EM TEXTO
 veículos impressos ou digitais.

JORNALISMO EM ÁUDIO
 emissoras de rádio ou podcasts.

JORNALISMO EM VÍDEO
 emissoras de TV ou canais de jornalismo nas plataformas digitais.

FOTOJORNALISMO
 veículos impressos ou digitais.

PREMIAÇÕES ESPECIAIS

GRANDE PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO
 para o melhor conteúdo entre todas as premiadas nas categorias 

de Texto, Áudio, Vídeo e Foto.

JORNALISTA REVELAÇÃO
 para profi ssional de até 25 anos, nascido a partir de 01/01/1997, 

que atue em um veículo de imprensa.

JORNALISTA EMPREENDEDOR
 para o melhor projeto jornalístico digital, criado a partir de 2010, 

que veicule conteúdo inovador com foco em empreendedorismo e pe-
quenos negócios.

JORNALISTA INFLUENCIADOR DIGITAL
 para jornalista que tenha publicado uma série de conteúdos jor-

nalísticos, com foco em empreendedorismo e pequenos negócios, nas 
redes sociais (Twitter, Instagram ou Facebook).

CATEGORIAS

SOBRE O PRÊMIO

9º Prêmio Sebrae de Jorna-
lismo – A força do jornalismo 
a favor da cultura empreende-
dora – É um concurso jorna-
lístico instituído pelo Sebrae, 
que se tornou referência no 
fomento do jornalismo empre-
endedor no Brasil. A edição de 
retomada do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo, realizada em 
2021, teve um número recor-
de de inscrições – mais de 1,1 
mil trabalhos inscritos – sen-
do 63 premiados na primeira 
etapa, que ocorreu em 20 es-
tados. Veja no site www.pre-
miosebraejornalismo.com.br 
o histórico dos veículos e jor-
nalistas que já foram reconhe-
cidos pela premiação.

O prazo para profissionais 
do jornalismo inscreve-
rem trabalhos e concor-

rem ao 9º Prêmio Sebrae de Jor-
nalismo termina no dia 30 de ju-
nho. A premiação irá reconhecer 
as melhores notícias veiculadas 
em diferentes canais da impren-
sa brasileira ou novas platafor-
mas digitais sobre empreende-
dorismo e pequenos negócios. 
Esta edição marca o cinquente-
nário do Sebrae e reforça a im-
portância do reconhecimento ao 
papel fundamental da imprensa 
para fortalecer e dar visibilidade 
aos pequenos negócios. As ins-
crições podem ser feitas de for-
ma rápida e fácil pelo site www.
premiosebraejornalismo.com.br.

Além das categorias princi-
pais e do prêmio de Jornalista 
Revelação, serão dois prêmios 
especiais. Alinhado ao tema 
do cinquentenário do Sebrae – 
“Criar o futuro é fazer história” 
– a premiação irá prestigiar um 
Jornalista Empreendedor, com 
iniciativa inovadora na produ-
ção de conteúdo jornalístico vol-
tado aos empresários de peque-
nos negócios. Também irá re-
conhecer um jornalista atuante 

nas redes sociais com o título de 
Jornalista Influenciador Digital.

O tema central desta edição 
é “A importância dos pequenos 
negócios para a economia do 
país”. Atualmente, os pequenos 
negócios respondem por 99% 
das empresas brasileiras, mais 
de 55% dos empregos formais e 
30% do PIB. Durante a pande-
mia, apenas em 2021, eles con-
centraram 98% das novas em-
presas e 78% das contratações.

Neste contexto, o Prêmio 
Sebrae de Jornalismo premiará 
matérias que melhor abordem o 
tema, considerando os diversos 
aspectos relacionados ao uni-

verso do empreendedorismo no 
Brasil, como: empreendedoris-
mo, produtividade e competivi-
dade, inovação e startups, inclu-
são produtiva a sustentabilida-
de, transformação digital, políti-
cas públicas e legislação, acesso 
a crédito.

Poderão concorrer maté-
rias e reportagens veiculadas de 
1º de setembro de 2021 a 29 de 
junho de 2022. Bem como pod-
casts e vídeos veiculados em pla-
taformas digitais de vídeo nesse 
mesmo período. São quatro ca-
tegorias para reconhecer os pro-
fissionais de imprensa que pau-
tam os pequenos negócios.

A solenidade de entrega da etapa nacional do prêmio ocorre em Brasília-DF
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Civone Medeiros precisa 
de apoio � nanceiro 
após cirurgia
Reconhecida poeta, artista visual e 
agitadora cultural está temporariamente 
impossibilitada de trabalhar

Poeta, artista plástica e co-
nhecida agitadora cultu-
ral da cidade há mais de 

três décadas, Civone Medeiros 
distribui há anos uma marca 
poética com mensagens posi-
tivas que abordam amor, gra-
tidão e liberdade, por meio de 
produtos artísticos saídos do 
seu Laboratóriode Vivências 
Poéticas, atualmente chama-
do de ArtLabCim. Agora, é ela 
quem precisa de retribuição, 
pois está impossibilitada de 
trabalhar após uma cirurgia re-
cente de apendicite, e o agrava-
mento da infecção.

A artista necessita de um 
aporte financeiro para ajudar 
nos gastos pós-hospitalares e 

amigos e comunidade artística, 
rede afetiva que tem se mostra-
do presente. “Esperamos devol-
ver todo esse carinho e cuida-
do assim que possível. Estamos 
pensando em lançar uma cam-
panha do ‘apoia-se’ para manu-
tenção do Atelier, já que a maior 
parte da produção é feita ape-
nas por ela”, explicou.

PALAVRAS DE CIVONE.  Até 
o fechamento desta edição, a 
poeta recebeu a notícia de que 
amigos e amigas estão se arti-
culando em prol de uma festa 
beneficente, que será realiza-
da no Porão das Artes, situado 
no Distrito Litoral Pium/Par-
namirim (RN). “Amor, gratidão, 
hoje está sendo um dia melhor 
- mesmo assim, daqui a pouco 
vou ter que tomar mais soro do 
tanto que tenho chorado e me 
emocionado com os afagos de 
vocês! Hoje, a família mais per-
to, aos poucos harmonizamos 
a rotina e por benção, Mamãe 
está uma potência e com luci-
dez. Eu cá não tenho consegui-
do ficar sentada e a exaustão 
ainda comanda... mas é parte e 
passa”. Oxalá, mana! 

Cinthia Lopes
Colaboradora

em sua recuperação. Amigos e 
parceiros estão ajudando de di-
ferentes formas. Através de do-
ação por meio de PIX ou ven-
dendo trabalhos autorais, ca-
so da poeta e professora Rousi 
Flor de Caeté, que está doando 
a renda com a venda do livro 
“Jogos de Espelhos” diretamen-
te para Civone. Quem quiser 
adquirir a obra ou fazer uma 
doação direta, pode repassar 
para o PIX ateliercimbrasil@
gmail.com 

No livro de Rousi que está à 
venda, a autora aborda em en-
saios a poesia de Civone Me-
deiros fazendo um diálogo com 
a obra “Escrituras Sagradas”, de 
Civone, e questiona a literatu-
ra excludente, já que trata-se de  
“uma poeta que atua fora da tra-
dição literária”. 

Em contato com o Típico 

Local [portal em que esta maté-
ria foi publicada inicialmente], 
a filha de Civone, Bianca Me-
deiros, disse que a mãe está em 
processo de recuperação da ci-
rurgia, entretanto, esse proces-
so ainda inspira cuidados por 
que desde fevereiro se instalou 
uma infecção na região intes-
tinal, que agravou a apendici-
te.”No momento ela está cirur-
giada, com os pontos e se me-
dicando contra a inflamação. 
Ela é uma pessoa muito dinâ-
mica e vivaz e por ordens mé-
dicas só vai poder voltar às ati-
vidades em agosto”, explicou.

Bianca comentou que essa 
impossibilidade de trabalhar 
tem sido “um baque muito for-
te também na energia dela”. De 
fato, Civone é conhecida como 
uma artista intensa e ativa. Há 
também o suporte a outro fa-

miliar que neces-
sita de cuidados. 
“Eu e meu tio tra-
balhamos fora e 
geralmente ela 
que se encarrega-
va da maior par-
te dos cuidados 
da minha vó, que 
já estána fila de 
uma cirurgia im-
portante e neces-
sita de cuidados 
diários”.

Segundo Bian-
ca, quanto ao tra-
tamento hospi-
talar o caminho 
foi duro, mas fe-
lizmente foram 
atendidas de 
forma acolhe-
dora.Ela também aproveita pa-
ra agradecer a rede de apoio dos 

Porão das Artes em 
Pium (Parnamirim-

RN) abrigará evento 
benefi cente em prol 

da artista
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No dia de São João, público 
tem um encontro marcado 
com Fagner e  Bartô Galeno

Alceu Valença e outras atrações 
movimentam última semana 
do Mossoró Cidade Junina

O cantor, compositor 
e instrumentista 

pernambucano é 
um dos artistas mais 
aguardados da festa

A organização da 25ª edição 
do “Mossoró Cidade Juni-
na” considera que o evento 

conquistou o público em todos 
os aspectos: estrutura, atrações e 
segurança. A noite de shows des-
ta quinta-feira 23, no Polo Esta-
ção das Artes, na antiga estação 
ferroviária do município, será 
aberta pelo artista mossoroense 
Zé Lima. Em seguida, Carol Melo, 
com o ritmo do forró, realçará a 
música regional. 

O cantor, compositor e instru-
mentista pernambucano Alceu Va-
lença, um dos artistas mais aguar-
dados da noite, encantará o públi-
co com seu repertório de excelên-
cia reconhecida. A noite de shows 
na Estação será finalizada com a 
apresentação de Thyalis Martins.

Na Cidadela, a boa música é 
garantida pelos artistas da terra. 
Ainda na quinta-feira, Marcos 
Júnior e Banda 2Takes agitam o 
palco 1 da cidade cenográfica. 
No outro palco, a animação do 
público fica por conta da Banda 
Swing da Cor e Nataly Vox. Quem 
gosta da gastronomia regional 
não pode perder a variedade de 
comidas típicas disponíveis na 
praça de alimentação da Cida-
dela. O espaço coletivo é ide-
al para quem gosta de se reunir 

com amigos e familiares.  
No dia de São João Batista, 

sexta-feira24, o público tem um 
encontro marcado com Fagner, 
Felipe Grilo, Bartô Galeno e La-
gosta Bronzeada no palco na Es-
tação das Artes. A noite promete 
reunir grande público com a pre-
sença ilustre dos artistas. As apre-
sentações serão iniciadas às 20h. 

Com diversidade de ritmos, 
as atrações Nida Lira, Banda Ca-
dillacVip, Banda Farra de Casal e 
Renata Falcão vão garantir a co-
memoração da noite de São João, 
vibrando nos palcos da Cidadela.

BOCA DA NOITE. Sábado 25, 
fechando o São Joãocultural de 
Mossoró, a festa está confirmada 
com o “Boca da Noite”. Iniciando 
às 18h, com direito a trio elétri-
co no Corredor Cultural, a alegria 
do público estará garantida pelas 
atrações Parangolé, Zé Cantor, 
Davson Davis, Lucas Lima, Muny 
Santos, Ewerton Linhares, Aline 
Reis e André Luvi. 

Na Cidadela, haverá artistas lo-
cais cantando e encantando o São 
João de Mossoró, com Coisa Luz e 
Ultimato Pop Rock no palco ao la-
do da Capela de São Vicente. Já o 
palco 2 terá a presença de Maykon 
Miller e Forró dos Contatinhos.

Público vai cair no “frevião” com o autor de 
Morena Tropicana e outros clássicos
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Civone Medeiros precisa 
de apoio � nanceiro 
após cirurgia
Reconhecida poeta, artista visual e 
agitadora cultural está temporariamente 
impossibilitada de trabalhar

Poeta, artista plástica e co-
nhecida agitadora cultu-
ral da cidade há mais de 

três décadas, Civone Medeiros 
distribui há anos uma marca 
poética com mensagens posi-
tivas que abordam amor, gra-
tidão e liberdade, por meio de 
produtos artísticos saídos do 
seu Laboratóriode Vivências 
Poéticas, atualmente chama-
do de ArtLabCim. Agora, é ela 
quem precisa de retribuição, 
pois está impossibilitada de 
trabalhar após uma cirurgia re-
cente de apendicite, e o agrava-
mento da infecção.

A artista necessita de um 
aporte financeiro para ajudar 
nos gastos pós-hospitalares e 

amigos e comunidade artística, 
rede afetiva que tem se mostra-
do presente. “Esperamos devol-
ver todo esse carinho e cuida-
do assim que possível. Estamos 
pensando em lançar uma cam-
panha do ‘apoia-se’ para manu-
tenção do Atelier, já que a maior 
parte da produção é feita ape-
nas por ela”, explicou.

PALAVRAS DE CIVONE.  Até 
o fechamento desta edição, a 
poeta recebeu a notícia de que 
amigos e amigas estão se arti-
culando em prol de uma festa 
beneficente, que será realiza-
da no Porão das Artes, situado 
no Distrito Litoral Pium/Par-
namirim (RN). “Amor, gratidão, 
hoje está sendo um dia melhor 
- mesmo assim, daqui a pouco 
vou ter que tomar mais soro do 
tanto que tenho chorado e me 
emocionado com os afagos de 
vocês! Hoje, a família mais per-
to, aos poucos harmonizamos 
a rotina e por benção, Mamãe 
está uma potência e com luci-
dez. Eu cá não tenho consegui-
do ficar sentada e a exaustão 
ainda comanda... mas é parte e 
passa”. Oxalá, mana! 

Cinthia Lopes
Colaboradora

em sua recuperação. Amigos e 
parceiros estão ajudando de di-
ferentes formas. Através de do-
ação por meio de PIX ou ven-
dendo trabalhos autorais, ca-
so da poeta e professora Rousi 
Flor de Caeté, que está doando 
a renda com a venda do livro 
“Jogos de Espelhos” diretamen-
te para Civone. Quem quiser 
adquirir a obra ou fazer uma 
doação direta, pode repassar 
para o PIX ateliercimbrasil@
gmail.com 

No livro de Rousi que está à 
venda, a autora aborda em en-
saios a poesia de Civone Me-
deiros fazendo um diálogo com 
a obra “Escrituras Sagradas”, de 
Civone, e questiona a literatu-
ra excludente, já que trata-se de  
“uma poeta que atua fora da tra-
dição literária”. 

Em contato com o Típico 

Local [portal em que esta maté-
ria foi publicada inicialmente], 
a filha de Civone, Bianca Me-
deiros, disse que a mãe está em 
processo de recuperação da ci-
rurgia, entretanto, esse proces-
so ainda inspira cuidados por 
que desde fevereiro se instalou 
uma infecção na região intes-
tinal, que agravou a apendici-
te.”No momento ela está cirur-
giada, com os pontos e se me-
dicando contra a inflamação. 
Ela é uma pessoa muito dinâ-
mica e vivaz e por ordens mé-
dicas só vai poder voltar às ati-
vidades em agosto”, explicou.

Bianca comentou que essa 
impossibilidade de trabalhar 
tem sido “um baque muito for-
te também na energia dela”. De 
fato, Civone é conhecida como 
uma artista intensa e ativa. Há 
também o suporte a outro fa-

miliar que neces-
sita de cuidados. 
“Eu e meu tio tra-
balhamos fora e 
geralmente ela 
que se encarrega-
va da maior par-
te dos cuidados 
da minha vó, que 
já estána fila de 
uma cirurgia im-
portante e neces-
sita de cuidados 
diários”.

Segundo Bian-
ca, quanto ao tra-
tamento hospi-
talar o caminho 
foi duro, mas fe-
lizmente foram 
atendidas de 
forma acolhe-
dora.Ela também aproveita pa-
ra agradecer a rede de apoio dos 

Porão das Artes em 
Pium (Parnamirim-
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benefi cente em prol 

da artista
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movimentam última semana 
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O cantor, compositor 
e instrumentista 

pernambucano é 
um dos artistas mais 
aguardados da festa

A organização da 25ª edição 
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na” considera que o evento 

conquistou o público em todos 
os aspectos: estrutura, atrações e 
segurança. A noite de shows des-
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ção das Artes, na antiga estação 
ferroviária do município, será 
aberta pelo artista mossoroense 
Zé Lima. Em seguida, Carol Melo, 
com o ritmo do forró, realçará a 
música regional. 

O cantor, compositor e instru-
mentista pernambucano Alceu Va-
lença, um dos artistas mais aguar-
dados da noite, encantará o públi-
co com seu repertório de excelên-
cia reconhecida. A noite de shows 
na Estação será finalizada com a 
apresentação de Thyalis Martins.

Na Cidadela, a boa música é 
garantida pelos artistas da terra. 
Ainda na quinta-feira, Marcos 
Júnior e Banda 2Takes agitam o 
palco 1 da cidade cenográfica. 
No outro palco, a animação do 
público fica por conta da Banda 
Swing da Cor e Nataly Vox. Quem 
gosta da gastronomia regional 
não pode perder a variedade de 
comidas típicas disponíveis na 
praça de alimentação da Cida-
dela. O espaço coletivo é ide-
al para quem gosta de se reunir 

com amigos e familiares.  
No dia de São João Batista, 

sexta-feira24, o público tem um 
encontro marcado com Fagner, 
Felipe Grilo, Bartô Galeno e La-
gosta Bronzeada no palco na Es-
tação das Artes. A noite promete 
reunir grande público com a pre-
sença ilustre dos artistas. As apre-
sentações serão iniciadas às 20h. 

Com diversidade de ritmos, 
as atrações Nida Lira, Banda Ca-
dillacVip, Banda Farra de Casal e 
Renata Falcão vão garantir a co-
memoração da noite de São João, 
vibrando nos palcos da Cidadela.

BOCA DA NOITE. Sábado 25, 
fechando o São Joãocultural de 
Mossoró, a festa está confirmada 
com o “Boca da Noite”. Iniciando 
às 18h, com direito a trio elétri-
co no Corredor Cultural, a alegria 
do público estará garantida pelas 
atrações Parangolé, Zé Cantor, 
Davson Davis, Lucas Lima, Muny 
Santos, Ewerton Linhares, Aline 
Reis e André Luvi. 

Na Cidadela, haverá artistas lo-
cais cantando e encantando o São 
João de Mossoró, com Coisa Luz e 
Ultimato Pop Rock no palco ao la-
do da Capela de São Vicente. Já o 
palco 2 terá a presença de Maykon 
Miller e Forró dos Contatinhos.
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO  
 

 MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte licença, Licença 
de Operação – LO, com prazo de validade até 21/06/2024, em favor de uma Linha de Injeção de Água 
associada ao Poço 7-CLD-1-RN, Localizado no Campo de Produção Cardeal, Fazenda São Lourenço S/N, 
zona rural do município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP CNPJ: 13.259.674/0001-
57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) para um Posto de Combustível, localizado na Avenida 
Governador Tarcísio Maia, 42, Centro, Tibau-RN. 

 
POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP  

Representante Legal 

 

BMW M3 ganha versão 
perua com tração integral
Carroceria inédita, rival da Audi RS4 estreia com 510 cv e faz de 0 a 100 
km/h em 3,6 segundos. Vendas começam em dezembro na Europa

Em um mundo cada vez 
mais simpático aos SUV, 
as peruas acabaram per-

dendo espaço no mercado. Se 
elas têm aquela pegada de car-
ro familiar, pode apostar que a 
BMW está pensando em tornar 
o caminho de casa até a escola 
das crianças em algo um tanto 
divertido. Isso porque a marca 
apresentou a nova M3 na ver-
são Touring e será a arma da fa-
bricante bávara para peitar nin-
guém menos que a Audi RS4. É 
a primeira vez que a M3 ganha 
carroceria wagon. E sem ne-
nhum tipo de eletrificação.

A estreia não poderia ser em 
um lugar melhor: o Festival de 
Velocidade de Goodwood 2022, 
ao lado do recém apresentado 
M4 CSL.  A mecânica leva basi-
camente o mesmo conjunto da 
versão sedã. Debaixo do capô, 
um propulsor 3.0 de seis cilin-
dros em linha, equipado com 
tecnologia M Twin Power Tur-
bo, que envia toda sua força pa-
ra o eixo traseiro por meio da 
transmissão M Steptronic com 

Drivelogic. 
O modelo tem nada menos 

que 510 cv de potência a 6.250 
rpm e 650Nm de torque entre 
2.750 e 5.500 rpm. O câmbio é 
automático, de oito velocidades 
e com bloqueio eletrônico do di-
ferencial traseiro. Tudo isso é o 
suficiente para levar o modelo 
de 0 a 100 km/h em 3,6 segun-
dos. Para chegar aos 200 km/h, 
bastam 12,9 segundos. A veloci-
dade máxima é de 280 km/h.

Mas segundo a BMW, não foi 
tão fácil transformar a M3 em 
uma perua. O eixo traseiro do 
M3 sedã não servia na Touring. 
Então, a carroceria precisou ser 
alargada em 76 mm. As caixas 
de rodas traseiras bem pronun-
ciadas denunciam isto. As rodas 
são de liga leve e seguem a mes-
ma receita do três volumes: 19” 
na frente e 20” na traseira. Vale 
ressaltar o cuidado na distribui-
ção de peso 50:50. A suspensão é 
independente na traseira e rece-
beu reforços pensando na carga 
extra.

O modelo será oferecido em 

apenas uma versão, a Compe-
tition. Em termos de tração, te-
rá seletor de tração nas opções 
4WD, 4WD Sport – que oferece 
mais emoção para quem quer 
derrapar por aí – e 2WD, que 
desliga o controle de estabilida-
de e deixa o carro pronto para 
fazer drift. O drift, inclusive, con-
ta com um sistema de análise e 
controle de tração com 10 níveis.

No interior, a adoção da su-
pertela usada no iX e no i4. O 
quadro de instrumentos é digi-
tal, em uma tela de 12,3 polega-
das. Já a central multimídia tem 
14,9 polegadas. Ambas são po-
sicionadas lado a lado. A perua 
também terá opção de bancos 
de concha em fibra de carbono, 
mais leves. 

As vendas começam apenas 
em dezembro. Antes, em se-
tembro, a Touring terá pré-ven-
da com preços a partir de 97.800 
Euros, cerca de R$ 530 mil. Se 
por aqui elas praticamente já 
não existem mais, no velho con-
tinente as peruas continuam 
mais vivas do que nunca. 

M3 terá carroceria Touring, 
inédita na história do modelo 
com chancela esportiva

 Interior poderá ser equipado 
com bancos concha em fi bra de 

carbono: 9,6 kg a menos

DIVULGAÇÃO / BMW

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO AO
AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma do 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Concorrência Nº 
003/2021 – Processo Administrativo Nº 116/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS (CONVÊNIO Nº 
885185/2019), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT 
ROSADO/RN, no dia 27 de julho de 2022, às 09h na sala da Comissão Permanente de Licitações na 
Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 
665, Centro. O Edital contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 
665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 22 de junho de 2022.
NADJA DE FRANCA COSTA

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI – CNPJ: 32.131.453/0001-43, torna público que recebeu do 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação Nº 2018-124565/TEC/LRO-0169, com prazo de validade 
até 08/12/2022, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado 
na Rod. RN 160, Est. Natal a São Gonçalo do Amarante, s/n, Lot. Samburá, São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Jussimário Junior da Silva – Diretor 

 
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, 
por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2022, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, MENOR 
PREÇO GLOBAL, para locação de Veículos, para atendimento da necessidade do 
SENAR-AR/RN, declarando a empresa ERO LOCAÇÕES LTDA – ME / 09.643.897/0001-46, 
Vencedora dos itens 01 a 04 do referido certame licitatório.

Natal (RN), 22 de junho de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

Rótulos de alimentos 
mudam a partir 
de outubro

Tabela de informação 
nutricional deve 

passar por mudanças 
significativas e 

dados precisarão 
estar mais legíveis ao 
consumidor. Norma 

define padrões de 
rotulagem

A partir do último trimestre do 
ano novas regras para rotu-
lagem de alimentos entram 

em vigor. Além de mudanças na 
tabela de informação e nas alega-
ções nutricionais, a novidade será 
a adoção da rotulagem nutricional 
frontal. Portanto, novos produtos 
lançados a partir de 9 de outubro 
de 2022 já devem estar com os ró-
tulos adequados às novas regras. 
As mudanças na rotulagem foram 
estabelecidas pela Resolução de 
Diretoria Colegiada – RDC nº 429 e 
Instrução Normativa nº 75, publi-
cadas em outubro de 2020. 

Já conhecida pelos consumi-
dores brasileiros, a Tabela de In-
formação Nutricional passará 
por mudanças significativas. A 
primeira delas é que a tabela pas-
sa a ter apenas letras pretas e fun-
do branco. O objetivo é afastar a 
possibilidade de uso de contras-

tes que atrapalhem na legibilida-
de das informações.   

Outra alteração será nas in-
formações disponibilizadas na 
tabela. Passará a ser obrigatória 
a declaração de açúcares totais e 
adicionados, do valor energético 
e de nutrientes por 100 g ou 100 
ml, para ajudar na comparação 
de produtos, bem como o núme-
ro de porções por embalagem.  

Além disso, a tabela deverá es-
tar localizada, em geral, próxima à 
lista de ingredientes e em superfí-
cie contínua, não sendo aceita di-
visão. Ela não poderá ser apresen-
tada em áreas encobertas, locais 
deformados ou regiões de difícil 
visualização. A exceção só se aplica 
aos produtos em embalagens pe-
quenas – com á rea de rotulagem 
inferior a 100 cm² –, em que a tabe-
la poderá ser apresentada em á reas 
encobertas, desde que acessí veis.   

ROTULAGEM FRONTAL. Con-
siderada a maior inovação das 
novas regras, a rotulagem nutri-
cional frontal é um símbolo in-
formativo que deve constar no 
painel da frente da embalagem. A 
ideia é esclarecer o consumidor, 
de forma clara e simples, sobre o 
alto conteúdo de nutrientes que 
têm relevância para a saúde.  

Para tal, foi desenvolvido um 
design de lupa para identificar o 
alto teor de três nutrientes: açú-
cares adicionados, gorduras sa-
turadas e sódio. O símbolo de-
verá ser aplicado na face frontal 
da embalagem, na parte supe-
rior, por ser uma área facilmente 
capturada pelo nosso olhar. Será 
obrigatória a veiculação do sím-
bolo de lupa com indicação de 
um ou mais nutrientes.

As alegações nutricionais per-
manecem como informações vo-

luntárias. Em relação aos critérios 
para uso de tais alegações, foram 
propostas alterações com o obje-
tivo de evitar contradições com a 
rotulagem nutricional frontal. 

 Até 09 de outubro de 2023 (12 meses da data de vigência da norma) para os 
alimentos em geral;

 Até 09 de outubro de 2024 (24 meses da data de vigência da norma) para os ali-
mentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreen-
dimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pe-
queno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal; e

 Até 09 de outubro de 2025 (36 meses da data de vigência da norma) para as 
bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, observando o processo gradu-
al de substituição dos rótulos.

PRAZOS DE ADEQUAÇÃO::

Rótulos de alimentos 
passarão por mudanças: 
objetivo é facilitar acesso 
à informação 

Oi pessoal, hoje venho aqui 
mostrar truques bem fáceis para 
diminuir os carboidratos de sua 
alimentação de forma saudável. 
Vem comigo?! 

1- Batata doce, raízes, arroz 
integral e quinua são todos “per-
mitidos” em uma alimentação 
com menos carboidratos e não 
devem ser excluídos. Eles forne-
cem energia, fibras e saciedade - 
o que ajuda a atingir seus objeti-
vos de perda de peso.  

TRUQUE: focar na quantida-
de, sem exageros e na porção 
correta!

2. Arroz de couve-flor ou bró-
colis, uma delícia para substituir 
o arroz do jantar, você pode co-
mer uma quantidade maior e 
sua saciedade estará garantida. 

Adicione vegetais e sua proteína 
favorita para uma refeição bem 
balanceada e com baixo teor de 
carboidratos.

3. Você não precisa desistir 
das massas! Em vez disso, troque 
a base. Experimente molho bolo-
nhesa em macarrão de abóbora 
ou pupunha. Você também pode 
experimentar lasanha de vegetais 
e cobri-la com cogumelos ou to-
fu, cebola e tomate para um prato 
vegetariano rico em fibras.  

ESTRATÉGIA: spaghetti de 
abobrinha. 

4. TROQUE suas farinhas! 
Tortas, bolos e cookies de fari-
nha de amêndoa ou de farinha 
de coco podem ficar maravilho-
sos! Estas farinhas contêm me-
nos carboidratos e podem ser as 

substituições para a farinha de 
trigo. 

5. Mais mingau, menos cere-
al ou sucrilhos. Sim, a aveia con-
tém carboidratos e entra em uma 
alimentação low carb, 1 xícara de 
aveia cozida contém 27 gramas 
de carboidratos, o que geralmen-
te é significativamente menor do 
que o sucrilhos. Além disso, ao 
contrário dos sucrilhos, que po-
dem ser altamente processados   e 
conter muito açúcar adicionado, 
a aveia tem baixo índice glicêmi-
co e fornece muita saciedade! 

6. Siga o exemplo do AVOCA-
DO TOAST e pense em seus san-
duíches e hambúrguer abertos 
no prato. Ao diminuir uma fatia 
de pão, você cortou automatica-
mente os carboidratos pela me-
tade.

DICAS PARA DIMINUIR OS CARBOIDRATOS 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO  
 

 MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte licença, Licença 
de Operação – LO, com prazo de validade até 21/06/2024, em favor de uma Linha de Injeção de Água 
associada ao Poço 7-CLD-1-RN, Localizado no Campo de Produção Cardeal, Fazenda São Lourenço S/N, 
zona rural do município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP CNPJ: 13.259.674/0001-
57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) para um Posto de Combustível, localizado na Avenida 
Governador Tarcísio Maia, 42, Centro, Tibau-RN. 

 
POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP  

Representante Legal 

 

BMW M3 ganha versão 
perua com tração integral
Carroceria inédita, rival da Audi RS4 estreia com 510 cv e faz de 0 a 100 
km/h em 3,6 segundos. Vendas começam em dezembro na Europa

Em um mundo cada vez 
mais simpático aos SUV, 
as peruas acabaram per-

dendo espaço no mercado. Se 
elas têm aquela pegada de car-
ro familiar, pode apostar que a 
BMW está pensando em tornar 
o caminho de casa até a escola 
das crianças em algo um tanto 
divertido. Isso porque a marca 
apresentou a nova M3 na ver-
são Touring e será a arma da fa-
bricante bávara para peitar nin-
guém menos que a Audi RS4. É 
a primeira vez que a M3 ganha 
carroceria wagon. E sem ne-
nhum tipo de eletrificação.

A estreia não poderia ser em 
um lugar melhor: o Festival de 
Velocidade de Goodwood 2022, 
ao lado do recém apresentado 
M4 CSL.  A mecânica leva basi-
camente o mesmo conjunto da 
versão sedã. Debaixo do capô, 
um propulsor 3.0 de seis cilin-
dros em linha, equipado com 
tecnologia M Twin Power Tur-
bo, que envia toda sua força pa-
ra o eixo traseiro por meio da 
transmissão M Steptronic com 

Drivelogic. 
O modelo tem nada menos 

que 510 cv de potência a 6.250 
rpm e 650Nm de torque entre 
2.750 e 5.500 rpm. O câmbio é 
automático, de oito velocidades 
e com bloqueio eletrônico do di-
ferencial traseiro. Tudo isso é o 
suficiente para levar o modelo 
de 0 a 100 km/h em 3,6 segun-
dos. Para chegar aos 200 km/h, 
bastam 12,9 segundos. A veloci-
dade máxima é de 280 km/h.

Mas segundo a BMW, não foi 
tão fácil transformar a M3 em 
uma perua. O eixo traseiro do 
M3 sedã não servia na Touring. 
Então, a carroceria precisou ser 
alargada em 76 mm. As caixas 
de rodas traseiras bem pronun-
ciadas denunciam isto. As rodas 
são de liga leve e seguem a mes-
ma receita do três volumes: 19” 
na frente e 20” na traseira. Vale 
ressaltar o cuidado na distribui-
ção de peso 50:50. A suspensão é 
independente na traseira e rece-
beu reforços pensando na carga 
extra.

O modelo será oferecido em 

apenas uma versão, a Compe-
tition. Em termos de tração, te-
rá seletor de tração nas opções 
4WD, 4WD Sport – que oferece 
mais emoção para quem quer 
derrapar por aí – e 2WD, que 
desliga o controle de estabilida-
de e deixa o carro pronto para 
fazer drift. O drift, inclusive, con-
ta com um sistema de análise e 
controle de tração com 10 níveis.

No interior, a adoção da su-
pertela usada no iX e no i4. O 
quadro de instrumentos é digi-
tal, em uma tela de 12,3 polega-
das. Já a central multimídia tem 
14,9 polegadas. Ambas são po-
sicionadas lado a lado. A perua 
também terá opção de bancos 
de concha em fibra de carbono, 
mais leves. 

As vendas começam apenas 
em dezembro. Antes, em se-
tembro, a Touring terá pré-ven-
da com preços a partir de 97.800 
Euros, cerca de R$ 530 mil. Se 
por aqui elas praticamente já 
não existem mais, no velho con-
tinente as peruas continuam 
mais vivas do que nunca. 

M3 terá carroceria Touring, 
inédita na história do modelo 
com chancela esportiva

 Interior poderá ser equipado 
com bancos concha em fi bra de 

carbono: 9,6 kg a menos

DIVULGAÇÃO / BMW

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO AO
AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e na forma do 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública a Concorrência Nº 
003/2021 – Processo Administrativo Nº 116/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS (CONVÊNIO Nº 
885185/2019), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TRANSPORTE E URBANISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT 
ROSADO/RN, no dia 27 de julho de 2022, às 09h na sala da Comissão Permanente de Licitações na 
Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado localizada à Rua Manoel Joaquim, nº 
665, Centro. O Edital contendo maiores informações se encontra à disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sito à Sede na Rua Manoel Joaquim, nº 
665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN ou pelo e-mail eletrônico: 
cpldixsept@gmail.com.

Governador Dix-Sept Rosado-RN, 22 de junho de 2022.
NADJA DE FRANCA COSTA

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI – CNPJ: 32.131.453/0001-43, torna público que recebeu do 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação Nº 2018-124565/TEC/LRO-0169, com prazo de validade 
até 08/12/2022, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado 
na Rod. RN 160, Est. Natal a São Gonçalo do Amarante, s/n, Lot. Samburá, São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Jussimário Junior da Silva – Diretor 

 
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, 
por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2022, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, MENOR 
PREÇO GLOBAL, para locação de Veículos, para atendimento da necessidade do 
SENAR-AR/RN, declarando a empresa ERO LOCAÇÕES LTDA – ME / 09.643.897/0001-46, 
Vencedora dos itens 01 a 04 do referido certame licitatório.

Natal (RN), 22 de junho de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira
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Rótulos de alimentos 
mudam a partir 
de outubro

Tabela de informação 
nutricional deve 

passar por mudanças 
significativas e 

dados precisarão 
estar mais legíveis ao 
consumidor. Norma 

define padrões de 
rotulagem

A partir do último trimestre do 
ano novas regras para rotu-
lagem de alimentos entram 

em vigor. Além de mudanças na 
tabela de informação e nas alega-
ções nutricionais, a novidade será 
a adoção da rotulagem nutricional 
frontal. Portanto, novos produtos 
lançados a partir de 9 de outubro 
de 2022 já devem estar com os ró-
tulos adequados às novas regras. 
As mudanças na rotulagem foram 
estabelecidas pela Resolução de 
Diretoria Colegiada – RDC nº 429 e 
Instrução Normativa nº 75, publi-
cadas em outubro de 2020. 

Já conhecida pelos consumi-
dores brasileiros, a Tabela de In-
formação Nutricional passará 
por mudanças significativas. A 
primeira delas é que a tabela pas-
sa a ter apenas letras pretas e fun-
do branco. O objetivo é afastar a 
possibilidade de uso de contras-

tes que atrapalhem na legibilida-
de das informações.   

Outra alteração será nas in-
formações disponibilizadas na 
tabela. Passará a ser obrigatória 
a declaração de açúcares totais e 
adicionados, do valor energético 
e de nutrientes por 100 g ou 100 
ml, para ajudar na comparação 
de produtos, bem como o núme-
ro de porções por embalagem.  

Além disso, a tabela deverá es-
tar localizada, em geral, próxima à 
lista de ingredientes e em superfí-
cie contínua, não sendo aceita di-
visão. Ela não poderá ser apresen-
tada em áreas encobertas, locais 
deformados ou regiões de difícil 
visualização. A exceção só se aplica 
aos produtos em embalagens pe-
quenas – com á rea de rotulagem 
inferior a 100 cm² –, em que a tabe-
la poderá ser apresentada em á reas 
encobertas, desde que acessí veis.   

ROTULAGEM FRONTAL. Con-
siderada a maior inovação das 
novas regras, a rotulagem nutri-
cional frontal é um símbolo in-
formativo que deve constar no 
painel da frente da embalagem. A 
ideia é esclarecer o consumidor, 
de forma clara e simples, sobre o 
alto conteúdo de nutrientes que 
têm relevância para a saúde.  

Para tal, foi desenvolvido um 
design de lupa para identificar o 
alto teor de três nutrientes: açú-
cares adicionados, gorduras sa-
turadas e sódio. O símbolo de-
verá ser aplicado na face frontal 
da embalagem, na parte supe-
rior, por ser uma área facilmente 
capturada pelo nosso olhar. Será 
obrigatória a veiculação do sím-
bolo de lupa com indicação de 
um ou mais nutrientes.

As alegações nutricionais per-
manecem como informações vo-

luntárias. Em relação aos critérios 
para uso de tais alegações, foram 
propostas alterações com o obje-
tivo de evitar contradições com a 
rotulagem nutricional frontal. 

 Até 09 de outubro de 2023 (12 meses da data de vigência da norma) para os 
alimentos em geral;

 Até 09 de outubro de 2024 (24 meses da data de vigência da norma) para os ali-
mentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreen-
dimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pe-
queno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal; e

 Até 09 de outubro de 2025 (36 meses da data de vigência da norma) para as 
bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, observando o processo gradu-
al de substituição dos rótulos.

PRAZOS DE ADEQUAÇÃO::

Rótulos de alimentos 
passarão por mudanças: 
objetivo é facilitar acesso 
à informação 

Oi pessoal, hoje venho aqui 
mostrar truques bem fáceis para 
diminuir os carboidratos de sua 
alimentação de forma saudável. 
Vem comigo?! 

1- Batata doce, raízes, arroz 
integral e quinua são todos “per-
mitidos” em uma alimentação 
com menos carboidratos e não 
devem ser excluídos. Eles forne-
cem energia, fibras e saciedade - 
o que ajuda a atingir seus objeti-
vos de perda de peso.  

TRUQUE: focar na quantida-
de, sem exageros e na porção 
correta!

2. Arroz de couve-flor ou bró-
colis, uma delícia para substituir 
o arroz do jantar, você pode co-
mer uma quantidade maior e 
sua saciedade estará garantida. 

Adicione vegetais e sua proteína 
favorita para uma refeição bem 
balanceada e com baixo teor de 
carboidratos.

3. Você não precisa desistir 
das massas! Em vez disso, troque 
a base. Experimente molho bolo-
nhesa em macarrão de abóbora 
ou pupunha. Você também pode 
experimentar lasanha de vegetais 
e cobri-la com cogumelos ou to-
fu, cebola e tomate para um prato 
vegetariano rico em fibras.  

ESTRATÉGIA: spaghetti de 
abobrinha. 

4. TROQUE suas farinhas! 
Tortas, bolos e cookies de fari-
nha de amêndoa ou de farinha 
de coco podem ficar maravilho-
sos! Estas farinhas contêm me-
nos carboidratos e podem ser as 

substituições para a farinha de 
trigo. 

5. Mais mingau, menos cere-
al ou sucrilhos. Sim, a aveia con-
tém carboidratos e entra em uma 
alimentação low carb, 1 xícara de 
aveia cozida contém 27 gramas 
de carboidratos, o que geralmen-
te é significativamente menor do 
que o sucrilhos. Além disso, ao 
contrário dos sucrilhos, que po-
dem ser altamente processados   e 
conter muito açúcar adicionado, 
a aveia tem baixo índice glicêmi-
co e fornece muita saciedade! 

6. Siga o exemplo do AVOCA-
DO TOAST e pense em seus san-
duíches e hambúrguer abertos 
no prato. Ao diminuir uma fatia 
de pão, você cortou automatica-
mente os carboidratos pela me-
tade.

DICAS PARA DIMINUIR OS CARBOIDRATOS 
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BELOS DOS BELOS. A be-
leza, dizem, está nos olhos de 
quem vê. Entretanto, usando 
um algoritmo que aplica no 
rosto humano o conceito 
geométrico da proporção 
áurea (uma constante real 
algébrica irracional utilizada 
na arquitetura, nas artes e no 
design gráfico), especialistas 
concluíram que o ator Robert 
Pattinson é hoje o homem 
mais bonito do mundo. De 
acordo com a avaliação, o as-
tro de Batman, O Farol e, da 
saga Crepúsculo tem o rosto 
92,15% perfeito, seguido de 
perto pelo intérprete do Su-
perman, o ator Henry Cavill, 
que marcou 91,64%. 

PEQUENO PRÍNCIPE. 
Natal deve ganhar um 

novo e curioso roteiro cul-
tural e produto turístico: o 
Passeio do Pequeno Príncipe. 
Valendo-se da lenda urbana 
(ou nem tanto) de possíveis 
vestígios da passagem do au-
tor Saint Exupéry em Natal, e 
que teriam inspirado partes 
do famoso livro, como o Bao-
bá, dunas e falésias, a ideia 
será apresentada durante 
café da manhã, hoje, no Sesc 
Rio Branco.

*
O produto foi idealiza-

do pela jornalista e publi-
citária Sylvia Serejo, que 
destaca: “temos um valioso 
produto adormecido, que 
vez ou outra alguém se lem-
bra, mas nunca foi levado 
adiante”, conta. O Passeio 
do Pequeno Príncipe vai 
unir, de forma lúdica e com 
apelo internacional, a fan-
tasia e a história de Natal, 
sem esquecer o legado mais 
importante: Em cada parte 
da sua jornada, o Pequeno 
Príncipe viaja pelo univer-
so em busca de sabedoria. 
E a história contada ensina 
sobre verdadeiras lições de 
vida, amizade, amor e es-
sência humana.

SISU DATAS. Na próxi-
ma semana ocorre a segun-
da edição do Sisu 2022, que 
vai oferecer 66 mil vagas em 
universidades públicas para 
o segundo semestre. As ins-
crições podem ser feitas no 
site oficial entre os dias 28 de 
junho e 1º de julho, e o resul-
tado será divulgado no dia 6. 
Para participar, o candidato 
precisa ter feito o Enem 2021, 
já ter concluído o Ensino Mé-
dio e ter tirado nota superior 
a zero na redação.

 Aproveitando 
o frio das 

serras, Fabia 
Silva

Rosane Shelmann no São João 
de Bananeiras, na Paraíba

Maria Tereza nos festejos de seus 14 anos com a mãe Tatiana Mendes, o irmão Joaquim e o pai Raimundo Carlyle

WANDERLEY ADANS
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MAIS LGBT. Não é só para os brasileiros que 2022 
é ano de eleições. Nos Estados Unidos, os america-
nos também vão votar neste ano, mas para pre-
encher 469 cadeiras do Congresso do país. Nesse 
cenário, um número recorde de candidatos LGBT+ 
está na disputa. Em comparação com o ciclo eleito-
ral de 2020, o aumento foi de 20%. Hoje são apenas 
11 legisladores. 

Há um motivo para o aumento. O avanço de 
leis aprovadas recentemente e  consideradas discri-
minatórias em vários estados. Os novos candidatos 
defendem que, com mais leis voltadas pra a comu-
nidade, é possível atrair mais imigrantes LGBT+ pa-
ra contribuir com a economia. Em tempo: 

os eleitores gays estão entre o eleitorado que 
mais cresce nos EUA.

MENOS PRECONCEITO. Enquanto isso, no Rio 
Grande do Norte, um deputado estadual temporá-
rio (que não merece nem a citação do nome) abriu 
a boca ontem para dizer que despreza o movimen-
to LGBT+ e sugeriu tratamento psiquiátrico. Levou 
foi uma chamada grande do próprio partido, o 
Solidariedade, que afirmou não compactuar com 
práticas discriminatórias. Na tribuna da Câmara 
Municipal, o presidente da legenda, vereador An-
derson Lopes, disse que o parlamentar errou feio e 
deveria usar suas redes sociais para pedir desculpas 

A lei é clara e vale para todos. Homofobia é cri-
me mesmo quando vem travestida de religião.

BOAT PARTY. Grupos e grupos de potiguares 
que amam festa já tem destino certo no segundo 
final de semana de julho: seguem para Fernan-
do de Noronha, que receberá mais uma edição do 
festival Noronha Weekend. Marcado para ocorre 
entre os dias 7 e 9 de julho, no Museu dos Tubarões, 
o evento contará com as festas noturnas, além da 
Sunset Boat Party, realizadas nos barcos. Preparem 
os looks praianos. 

LIVROS, CLÉO E RELACIONAMENTOS. Desde 
ontem estão sendo distribuídas as senhas no site 
da Bienal Internacional do Livro de São Paulo para 
participar do bate-papo com Cleo Pires que integra 
mesa sobre “Relacionamentos e suas Complica-
ções”, no dia 6 de julho, às 15h. Cleo e a roteirista 
Tatiana Maciel lançaram “Todo mundo que amei 
já me fez chorar”, pela Editora Melhoramentos. É 
a entrada da filha de Fábio Júnior na literatura. A 
obra possui relatos recebidos dos seguidores. O li-
vro de contos já virou uma webserie com 5 episó-
dios apresentados no Instagram e Tik Tok da Cleo.

Happy    Birthday
Clenio Maciel, Joana D’arc Azevedo, Fabiana Dall 

Onder, Patrícia Cunha Alves, Elaine Fonseca, Gracita 
Lopes, Flávio Tinoco e Haroldo Ribeiro Dantas  

B-DAY-GRACITA LOPES

BOAS & CURTAS
 A Casa Durval Paiva já iniciou as vendas antecipadas dos tickets da 34ª edição do McDia Feliz, ação que vai ocorrer 
no dia 27 de agosto quando a renda do sanduíche Big Mac se destina a projeto de diagnóstico precoce. Peça pelo 
4006.1600.
 O Grupo Grau, que possui duas unidades em Natal e outra em Parnamirim,  participa da 29ª ABF Franchising Expo em São 
Paulo e tem como foco a democratização do acesso ao ensino técnico e pro� ssionalizante no Brasil.
 Celebrando 25 anos, o Praia Shopping encomendou ao artista potiguar Paulo Azevedo ‘Pazciencia’ uma interven-
ção que dotou de desenhos sobre Ponta Negra, uma caixa d’água do mall, com 23m de altura.
 Trio de sanfoneiros, comidas típicas, mini quadrilha são as atrações que o Shopping Cidade Verde oferece nos dias 25 e 26, 
quando ocorre a Eco Feira de Parnamirim, das 15h às 20h, de forma gratuita.

Nem tudo precisa ser dito

Arnóbio, Maria Helena e Leandro Pacheco foram festejar em Campina Grande

Aryelle Mayara e Heitor Almeida no aguardo da primeira fi lha

O cirurgião dentista  potiguar Fonseca Neto apresentou 
em Florianópolis trabalho científi co no Congresso 
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
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BELOS DOS BELOS. A be-
leza, dizem, está nos olhos de 
quem vê. Entretanto, usando 
um algoritmo que aplica no 
rosto humano o conceito 
geométrico da proporção 
áurea (uma constante real 
algébrica irracional utilizada 
na arquitetura, nas artes e no 
design gráfico), especialistas 
concluíram que o ator Robert 
Pattinson é hoje o homem 
mais bonito do mundo. De 
acordo com a avaliação, o as-
tro de Batman, O Farol e, da 
saga Crepúsculo tem o rosto 
92,15% perfeito, seguido de 
perto pelo intérprete do Su-
perman, o ator Henry Cavill, 
que marcou 91,64%. 

PEQUENO PRÍNCIPE. 
Natal deve ganhar um 

novo e curioso roteiro cul-
tural e produto turístico: o 
Passeio do Pequeno Príncipe. 
Valendo-se da lenda urbana 
(ou nem tanto) de possíveis 
vestígios da passagem do au-
tor Saint Exupéry em Natal, e 
que teriam inspirado partes 
do famoso livro, como o Bao-
bá, dunas e falésias, a ideia 
será apresentada durante 
café da manhã, hoje, no Sesc 
Rio Branco.

*
O produto foi idealiza-

do pela jornalista e publi-
citária Sylvia Serejo, que 
destaca: “temos um valioso 
produto adormecido, que 
vez ou outra alguém se lem-
bra, mas nunca foi levado 
adiante”, conta. O Passeio 
do Pequeno Príncipe vai 
unir, de forma lúdica e com 
apelo internacional, a fan-
tasia e a história de Natal, 
sem esquecer o legado mais 
importante: Em cada parte 
da sua jornada, o Pequeno 
Príncipe viaja pelo univer-
so em busca de sabedoria. 
E a história contada ensina 
sobre verdadeiras lições de 
vida, amizade, amor e es-
sência humana.

SISU DATAS. Na próxi-
ma semana ocorre a segun-
da edição do Sisu 2022, que 
vai oferecer 66 mil vagas em 
universidades públicas para 
o segundo semestre. As ins-
crições podem ser feitas no 
site oficial entre os dias 28 de 
junho e 1º de julho, e o resul-
tado será divulgado no dia 6. 
Para participar, o candidato 
precisa ter feito o Enem 2021, 
já ter concluído o Ensino Mé-
dio e ter tirado nota superior 
a zero na redação.

 Aproveitando 
o frio das 

serras, Fabia 
Silva

Rosane Shelmann no São João 
de Bananeiras, na Paraíba

Maria Tereza nos festejos de seus 14 anos com a mãe Tatiana Mendes, o irmão Joaquim e o pai Raimundo Carlyle

WANDERLEY ADANS
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MAIS LGBT. Não é só para os brasileiros que 2022 
é ano de eleições. Nos Estados Unidos, os america-
nos também vão votar neste ano, mas para pre-
encher 469 cadeiras do Congresso do país. Nesse 
cenário, um número recorde de candidatos LGBT+ 
está na disputa. Em comparação com o ciclo eleito-
ral de 2020, o aumento foi de 20%. Hoje são apenas 
11 legisladores. 

Há um motivo para o aumento. O avanço de 
leis aprovadas recentemente e  consideradas discri-
minatórias em vários estados. Os novos candidatos 
defendem que, com mais leis voltadas pra a comu-
nidade, é possível atrair mais imigrantes LGBT+ pa-
ra contribuir com a economia. Em tempo: 

os eleitores gays estão entre o eleitorado que 
mais cresce nos EUA.

MENOS PRECONCEITO. Enquanto isso, no Rio 
Grande do Norte, um deputado estadual temporá-
rio (que não merece nem a citação do nome) abriu 
a boca ontem para dizer que despreza o movimen-
to LGBT+ e sugeriu tratamento psiquiátrico. Levou 
foi uma chamada grande do próprio partido, o 
Solidariedade, que afirmou não compactuar com 
práticas discriminatórias. Na tribuna da Câmara 
Municipal, o presidente da legenda, vereador An-
derson Lopes, disse que o parlamentar errou feio e 
deveria usar suas redes sociais para pedir desculpas 

A lei é clara e vale para todos. Homofobia é cri-
me mesmo quando vem travestida de religião.

BOAT PARTY. Grupos e grupos de potiguares 
que amam festa já tem destino certo no segundo 
final de semana de julho: seguem para Fernan-
do de Noronha, que receberá mais uma edição do 
festival Noronha Weekend. Marcado para ocorre 
entre os dias 7 e 9 de julho, no Museu dos Tubarões, 
o evento contará com as festas noturnas, além da 
Sunset Boat Party, realizadas nos barcos. Preparem 
os looks praianos. 

LIVROS, CLÉO E RELACIONAMENTOS. Desde 
ontem estão sendo distribuídas as senhas no site 
da Bienal Internacional do Livro de São Paulo para 
participar do bate-papo com Cleo Pires que integra 
mesa sobre “Relacionamentos e suas Complica-
ções”, no dia 6 de julho, às 15h. Cleo e a roteirista 
Tatiana Maciel lançaram “Todo mundo que amei 
já me fez chorar”, pela Editora Melhoramentos. É 
a entrada da filha de Fábio Júnior na literatura. A 
obra possui relatos recebidos dos seguidores. O li-
vro de contos já virou uma webserie com 5 episó-
dios apresentados no Instagram e Tik Tok da Cleo.

Happy    Birthday
Clenio Maciel, Joana D’arc Azevedo, Fabiana Dall 

Onder, Patrícia Cunha Alves, Elaine Fonseca, Gracita 
Lopes, Flávio Tinoco e Haroldo Ribeiro Dantas  

B-DAY-GRACITA LOPES

BOAS & CURTAS
 A Casa Durval Paiva já iniciou as vendas antecipadas dos tickets da 34ª edição do McDia Feliz, ação que vai ocorrer 
no dia 27 de agosto quando a renda do sanduíche Big Mac se destina a projeto de diagnóstico precoce. Peça pelo 
4006.1600.
 O Grupo Grau, que possui duas unidades em Natal e outra em Parnamirim,  participa da 29ª ABF Franchising Expo em São 
Paulo e tem como foco a democratização do acesso ao ensino técnico e pro� ssionalizante no Brasil.
 Celebrando 25 anos, o Praia Shopping encomendou ao artista potiguar Paulo Azevedo ‘Pazciencia’ uma interven-
ção que dotou de desenhos sobre Ponta Negra, uma caixa d’água do mall, com 23m de altura.
 Trio de sanfoneiros, comidas típicas, mini quadrilha são as atrações que o Shopping Cidade Verde oferece nos dias 25 e 26, 
quando ocorre a Eco Feira de Parnamirim, das 15h às 20h, de forma gratuita.

Nem tudo precisa ser dito

Arnóbio, Maria Helena e Leandro Pacheco foram festejar em Campina Grande

Aryelle Mayara e Heitor Almeida no aguardo da primeira fi lha

O cirurgião dentista  potiguar Fonseca Neto apresentou 
em Florianópolis trabalho científi co no Congresso 
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
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Na partida de sábado contra o Confiança, a direção de 
marketing do ABC, repetirá a promoção que fez contra o 
Mirassol. Mulher não paga. Eu entendo que a promoção 

poderia ser ampliada. Todos ganhariam com isso. A direção de 
marketing poderia incluir na promoção os homens. Até porque 
os homens correspondem a mais de 70% dos presentes nos está-
dios de futebol. Se juntassemos às duas coisas (promoção de mu-
lheres + promoção de homens) poderíamos ter um público mui-
to maior. Nesta hora não tem que se pensar em ganhar dinhei-
ro. Tem que se pensar em se ter um grande publico para apoiar a 
equipe dentro das quatro linhas. O clube vai ganhar dinheiro se 
ficar entre os oito primeiros. Disso não tenho dúvida alguma.

NÃO É HORA DE SE PENSAR EM DINHEIRO

PEDRO NETOEsporte

NÃO ACREDITO QUE JOGUE. Ontem, em uma das minhas redes so-
ciais, um torcedor rubro me perguntou se eu acredito que a equipe 
do América possa jogar no Arena Rochão, ainda nesta série D, caso a 
equipe passe de fase. Respondi que não. E, de fato não acredito, pois 
não existe o interesse da atual direção em jogar no seu estádio. Sim-
ples assim.

VAI TER QUE IR ÀS COMPRAS. Não adianta. Mesmo alegando di-
ficuldades financeiras a direção do ABC vai ter que ir às compras. Vai 
ter que repor peças no elenco. Agora, vai ter que aguardar para saber 
se irá se classificar para a próxima fase. Mais que precisa contratar 
disso ninguém tem dúvidas.

MUITOS DESFALQUES. A equipe do América já tem como certo 
três desfalques para a partida contra o Retrô.  William Marcílio, Cris-
tiano e Juninho. Dos três apenas Juninho é titular. Contudo, os outros 
dois seriam duas boas opções.

EU SEMPRE VI ASSIM. Quan-
do hoje eu vejo muitos elogiando 
o zagueiro Richardson, do ABC, 
logo me vem a cabeça o Campe-
onato Estadual quando Richard-
son jogava por ele e por todos os 
demais da defesa. Eu sempre dis-
se que ele era o melhor de todos, 
contudo ficava difícil jogar por 
quatro. É bom ver hoje muitos 
reconhecendo o seu bom fute-
bol. Que ele continue ajudando 
o ABC.

ROBERTO DINAMITE. E quem 
está internado, mais uma vez, é 
o maior ídolo da história do Vas-
co da Gama Roberto Dinamite. O 
ex-presidente que faz tratamento 
contra um câncer, foi internado 
por conta de uma bactéria. Ro-
berto usou suas redes sociais pa-
ra dizer aos torcedores e amigos 
que está bem, e que em breve es-

tará em casa. Melhoras Roberto.

HUMILDADE NÃO FAZ MAL. 
Humildade nunca fez mal a nin-
guém. No Futebol então é que 
não faz mesmo. Muitos que vi-
vem no futebol, seja dentro das 
quatro linhas ou fora delas, de-
veriam entender isso. No futebol, 
assim como na vida, um dia vo-
cê pode estar por cima e no outro 
por baixo. O difícil é fazer alguns 
entenderem isso.

SE VENCER O RETRÔ FICARÁ 
A APENAS 1 PONTO. Caso vença 
o Retrô no próximo domingo, a 
equipe do América ficará a apenas 
1 ponto do clube pernambuca-
no na luta pelo primeiro lugar do 
grupo. Poderá até mesmo sonhar 
com a primeira colocação. Difícil? 
Sim! Impossível? Não! Futebol é 
uma caixinha de surpresas.

Ex-árbitro potiguar 
integra nova comissão 
de arbitragem da CBF

Nomeado

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) realizou, 
nesta quarta-feira 22, ceri-

mônia para apresentação da sua 

nova Comissão de Arbitragem, 
comandada pelo ex-árbitro Wil-
son Luiz Seneme. Entre os novos 
membros apresentados ao pre-

sidente da CBF, Ednaldo Rodri-
gues, está o potiguar Ítalo Me-
deiros de Azevedo, que atuou 
como árbitro na Comissão de 
Arbitragem da FNF e CBF até o 
ano de 2017.

Ítalo Medeiros, que vinha 
atuando como observador do 
VAR em jogos organizados pela 
entidade maior do futebol brasi-
leiro, foi nomeado como mem-
bro secretário da Comissão e 
deverá atuar no levantamento e 
análise de dados estatísticos so-
bre a arbitragem brasileira.

O potiguar atuou na arbitra-
gem do futebol potiguar e bra-
sileiro durante 14 anos. Inicial-
mente atuando em jogos dos 
campeonatos promovidos pela 
FNF, Ítalo Medeiros acabou in-
gressando no quadro de árbi-
tros da CBF e apitou jogos im-
portantes na carreira, como a 
final da Copa do Nordeste em 
2015. Sua última partida na 
condição de árbitro principal 
ocorreu no dia 3 de junho de 
2016, no jogo entre Tupi e São 
Bento pela Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Presidente da FNF, José Vanildo, organiza o campeonato Super Matutão

 FNF

 FNF

REPRODUÇÃO

FNF realiza conselho 
técnico do Super Matutão

A reunião 
para definir o 

regulamento da 
competição será na 

próxima quinta-
feira, 30 de junho

A Federação Norte-Rio-
-Grandense de Futebol 
(FNF) vai realizar, no pró-

ximo dia 30, o conselho técnico 
para definição do regulamen-
to para a disputa do Super Ma-
tutão 2022. Até o momento, 30 
equipes confirmaram participa-
ção na competição.

De acordo com a FNF, o ob-
jetivo do encontro é reunir as se-
leções participantes para apre-
sentar a proposta em relação à 
fórmula de disputa do torneio e 
definir os confrontos da primei-
ra fase, quando os times se en-
frentarão em jogos de ida e vol-
ta, no sistema de mata-mata.

A realização dos jogos será 
regionalizada na primeira fa-
se. A ideia é diminuir os cus-
tos com deslocamento para as 

equipes e, ao mesmo tempo, 
movimentar as torcidas locais, 
promovendo jogos envolvendo 
seleções de municípios próxi-
mos uns dos outros.

Outro ponto que será re-
passado às equipes durante a 
realização do conselho técni-
co é quanto ao procedimento 
para inscrições dos atletas que 
irão disputar a competição. O 
Departamento de Registros da 
FNF está recebendo consultas 
dos times sobre a situação dos 
seus jogadores, e somente com 

a confirmação dos que estão 
aptos a disputarem o torneio é 
que as fichas de inscrição desses 
atletas devem ser remetidas pa-
ra a Federação.

O Super Matutão tem como 
objetivos promover a interiori-
zação do futebol e a descober-
ta de novos talentos do esporte. 
Por essa razão, só poderão parti-
cipar atletas com faixa etária en-
tre 16 e 21 anos. A previsão é que 
a competição comece na pri-
meira quinzena do mês de julho 
e vá até o mês de novembro. 
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Bia Haddad ocupa a 29ª 
posição do ranking da 
Associação de Tênis Feminino

Atletismo

Caio Bonfim e Viviane Lyra levam 
primeiros ouros do Troféu Brasil

O brasiliense Caio Bon-
fim e a carioca Viviane 
Santana Lyra conquis-

taram as primeiras medalhas 
de ouro do XLI Troféu Bra-
sil Interclubes de Atletismo, 
que começou na manhã desta 
quarta-feira (22), no Estádio 
Olímpico Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro. Eles venceram 
os 20.000 m marcha atlética, 
que abriram a principal com-
petição entre clubes da Amé-
rica Latina.

Caio obteve a 11ª medalha 

de ouro do evento – 10ª nos 20 
km (rua) ou 20.000 m (pista) 
e mais uma nos 35 km (rua). 
O atleta de 31 anos viaja nes-
ta quinta-feira 23 para os Es-
tados unidos, onde fará um 
camping de treinamento em 
altitude na cidade de Flagsta-
ff, no Arizona. Ele fica lá até o 
dia 13 de julho, quando segue 
para a disputa do Mundial de 
Oregon. Em Eugene disputa 
no dia 15, os 20 km, e no dia 24 
de julho, os 35 km.

Caio Bonfim completou os 

20.000 m em 1h21min32s25. 
Matheus Gabriel de Liz Cor-
rea, também qualificado para 
o Mundial, ficou em segun-
do lugar, com 1h26min36s92, 
seguido de Max Batista Gon-
çalves dos Santos, com 
1h28min52s33.

CATEGORIA FEMININA. Vi-
viane Lyra confirmou o seu fa-
voritismo e venceu com cer-
ta facilidade a prova. Ela com-
pletou as 50 voltas na pista em 
1h33min37s13.

O Brasil chegou até as quar-
tas de final da disputa por 
equipes femininas do ar-

co composto, na etapa de Paris 
da Copa do Mundo de tiro com 
arco, nesta quarta-feira (22). O ti-
me formado por Eiry Cristina Ni-
si, Larissa Ferrari e Alexandra Sil-
va acabou derrotado pela Índia 
por 230 a 227. O time masculino 
parou na primeira fase. Já no ar-
co recurvo, Marcus Vinicius D’Al-

meida foi o 12º do ranqueamen-
to e avançou no mata-mata. As 
finais estão programadas para o 
domingo 26. As informações são 
do Portal Olimpíadas Todo Dia.

Ranqueada como a 11ª colo-
cada do torneio, a equipe femini-
na de arco composto do Brasil fez 
sua estreia nas oitavas de final. O 
time venceu os Estados Unidos 
por 226 a 225, de virada. O Brasil 
saiu atrás os dois primeiros sets, 

conseguiu o empate no terceiro e 
foi vitorioso no último.

Já o time masculino do Bra-
sil, que foi formado por Roberval 
dos Santos, Maximiliano Favo-
reto e Rafael Kawakani, ficou em 
18º lugar entre 20 equipes na fase 
de ranqueamento. Assim, preci-
sou disputar uma fase preliminar 
antes das oitavas de final. Contra 
Hong Kong, a equipe brasileira 
perdeu para Hong Kong por 227 

Time feminino composto chega nas 
quartas da Copa do Mundo de Paris

Tiro com arco

a 226 e foi eliminada.
Vale destacar que o arco 

composto não é olímpico. A pro-
va olímpica do tiro com arco é o 

recurvo. O composto é disputa-
do apenas em Mundiais e outros 
eventos como os Jogos Pan-A-
mericanos.

Brasileiras do time feminino de tiro com arco composto posam para foto

Bia Haddad Maia prolonga série 
invicta e se classi� ca em Eastbourne

Brasileira chega a 
12 vitórias seguidas 

em preparação para 
Wimbledon

A paulistana Beatriz Haddad 
Maia chegou, nesta quar-
ta-feira 22, à 12ª vitória 

consecutiva nesta temporada. A 
brasileira, que ocupa a 29ª posi-
ção do ranking da Associação de 
Tênis Feminino (WTA, na sigla 
em inglês), derrotou a britânica 
Jodie Burrage (169ª) por dois sets 
a zero (6/1 e 6/2), alcançando as 
quartas de final do WTA 500 de 
Eastbourne (Grã-Bretanha). Com 

informações da Agência Brasil.
Na próxima fase Bia terá pe-

la frente a ucraniana Lesia Tsu-
renko (114ª), que superou a polo-
nesa Madga Linette (66º) por dois 
sets a um (7/5, 3/6 e 7/5) também 
nesta quarta. O duelo está previs-
to para as 12h30 (horário de Bra-
sília) desta quinta-feira 23.

Detentora da maior série de 
triunfos em quadra de grama do 
tênis feminino desde as 20 vitó-
rias seguidas da norte-america-
na Serena Williams, entre 2015 
e 2018, Bia mira o terceiro título 
consecutivo em 2022. A paulis-
tana vem de conquistas em dois 
torneios nível WTA 250, em Bir-
mingham e Nottingham, tam-
bém em solo britânico, nas últi-

mas semanas.
A gira serve como preparação 

para o Torneio de Wimbledon, 
em Londres (Grã-Bretanha). Bia 
será a cabeça de chave número 
23. Desde Maria Esther Bueno, no 
US Open de 1968, em Nova York 
(Estados Unidos), o Brasil não ti-
nha uma tenista nesta condição 
em um Grand Slam.
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Na partida de sábado contra o Confiança, a direção de 
marketing do ABC, repetirá a promoção que fez contra o 
Mirassol. Mulher não paga. Eu entendo que a promoção 

poderia ser ampliada. Todos ganhariam com isso. A direção de 
marketing poderia incluir na promoção os homens. Até porque 
os homens correspondem a mais de 70% dos presentes nos está-
dios de futebol. Se juntassemos às duas coisas (promoção de mu-
lheres + promoção de homens) poderíamos ter um público mui-
to maior. Nesta hora não tem que se pensar em ganhar dinhei-
ro. Tem que se pensar em se ter um grande publico para apoiar a 
equipe dentro das quatro linhas. O clube vai ganhar dinheiro se 
ficar entre os oito primeiros. Disso não tenho dúvida alguma.

NÃO É HORA DE SE PENSAR EM DINHEIRO

PEDRO NETOEsporte

NÃO ACREDITO QUE JOGUE. Ontem, em uma das minhas redes so-
ciais, um torcedor rubro me perguntou se eu acredito que a equipe 
do América possa jogar no Arena Rochão, ainda nesta série D, caso a 
equipe passe de fase. Respondi que não. E, de fato não acredito, pois 
não existe o interesse da atual direção em jogar no seu estádio. Sim-
ples assim.

VAI TER QUE IR ÀS COMPRAS. Não adianta. Mesmo alegando di-
ficuldades financeiras a direção do ABC vai ter que ir às compras. Vai 
ter que repor peças no elenco. Agora, vai ter que aguardar para saber 
se irá se classificar para a próxima fase. Mais que precisa contratar 
disso ninguém tem dúvidas.

MUITOS DESFALQUES. A equipe do América já tem como certo 
três desfalques para a partida contra o Retrô.  William Marcílio, Cris-
tiano e Juninho. Dos três apenas Juninho é titular. Contudo, os outros 
dois seriam duas boas opções.

EU SEMPRE VI ASSIM. Quan-
do hoje eu vejo muitos elogiando 
o zagueiro Richardson, do ABC, 
logo me vem a cabeça o Campe-
onato Estadual quando Richard-
son jogava por ele e por todos os 
demais da defesa. Eu sempre dis-
se que ele era o melhor de todos, 
contudo ficava difícil jogar por 
quatro. É bom ver hoje muitos 
reconhecendo o seu bom fute-
bol. Que ele continue ajudando 
o ABC.

ROBERTO DINAMITE. E quem 
está internado, mais uma vez, é 
o maior ídolo da história do Vas-
co da Gama Roberto Dinamite. O 
ex-presidente que faz tratamento 
contra um câncer, foi internado 
por conta de uma bactéria. Ro-
berto usou suas redes sociais pa-
ra dizer aos torcedores e amigos 
que está bem, e que em breve es-

tará em casa. Melhoras Roberto.

HUMILDADE NÃO FAZ MAL. 
Humildade nunca fez mal a nin-
guém. No Futebol então é que 
não faz mesmo. Muitos que vi-
vem no futebol, seja dentro das 
quatro linhas ou fora delas, de-
veriam entender isso. No futebol, 
assim como na vida, um dia vo-
cê pode estar por cima e no outro 
por baixo. O difícil é fazer alguns 
entenderem isso.

SE VENCER O RETRÔ FICARÁ 
A APENAS 1 PONTO. Caso vença 
o Retrô no próximo domingo, a 
equipe do América ficará a apenas 
1 ponto do clube pernambuca-
no na luta pelo primeiro lugar do 
grupo. Poderá até mesmo sonhar 
com a primeira colocação. Difícil? 
Sim! Impossível? Não! Futebol é 
uma caixinha de surpresas.

Ex-árbitro potiguar 
integra nova comissão 
de arbitragem da CBF

Nomeado

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) realizou, 
nesta quarta-feira 22, ceri-

mônia para apresentação da sua 

nova Comissão de Arbitragem, 
comandada pelo ex-árbitro Wil-
son Luiz Seneme. Entre os novos 
membros apresentados ao pre-

sidente da CBF, Ednaldo Rodri-
gues, está o potiguar Ítalo Me-
deiros de Azevedo, que atuou 
como árbitro na Comissão de 
Arbitragem da FNF e CBF até o 
ano de 2017.

Ítalo Medeiros, que vinha 
atuando como observador do 
VAR em jogos organizados pela 
entidade maior do futebol brasi-
leiro, foi nomeado como mem-
bro secretário da Comissão e 
deverá atuar no levantamento e 
análise de dados estatísticos so-
bre a arbitragem brasileira.

O potiguar atuou na arbitra-
gem do futebol potiguar e bra-
sileiro durante 14 anos. Inicial-
mente atuando em jogos dos 
campeonatos promovidos pela 
FNF, Ítalo Medeiros acabou in-
gressando no quadro de árbi-
tros da CBF e apitou jogos im-
portantes na carreira, como a 
final da Copa do Nordeste em 
2015. Sua última partida na 
condição de árbitro principal 
ocorreu no dia 3 de junho de 
2016, no jogo entre Tupi e São 
Bento pela Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Presidente da FNF, José Vanildo, organiza o campeonato Super Matutão

 FNF

 FNF

REPRODUÇÃO

FNF realiza conselho 
técnico do Super Matutão

A reunião 
para definir o 

regulamento da 
competição será na 

próxima quinta-
feira, 30 de junho

A Federação Norte-Rio-
-Grandense de Futebol 
(FNF) vai realizar, no pró-

ximo dia 30, o conselho técnico 
para definição do regulamen-
to para a disputa do Super Ma-
tutão 2022. Até o momento, 30 
equipes confirmaram participa-
ção na competição.

De acordo com a FNF, o ob-
jetivo do encontro é reunir as se-
leções participantes para apre-
sentar a proposta em relação à 
fórmula de disputa do torneio e 
definir os confrontos da primei-
ra fase, quando os times se en-
frentarão em jogos de ida e vol-
ta, no sistema de mata-mata.

A realização dos jogos será 
regionalizada na primeira fa-
se. A ideia é diminuir os cus-
tos com deslocamento para as 

equipes e, ao mesmo tempo, 
movimentar as torcidas locais, 
promovendo jogos envolvendo 
seleções de municípios próxi-
mos uns dos outros.

Outro ponto que será re-
passado às equipes durante a 
realização do conselho técni-
co é quanto ao procedimento 
para inscrições dos atletas que 
irão disputar a competição. O 
Departamento de Registros da 
FNF está recebendo consultas 
dos times sobre a situação dos 
seus jogadores, e somente com 

a confirmação dos que estão 
aptos a disputarem o torneio é 
que as fichas de inscrição desses 
atletas devem ser remetidas pa-
ra a Federação.

O Super Matutão tem como 
objetivos promover a interiori-
zação do futebol e a descober-
ta de novos talentos do esporte. 
Por essa razão, só poderão parti-
cipar atletas com faixa etária en-
tre 16 e 21 anos. A previsão é que 
a competição comece na pri-
meira quinzena do mês de julho 
e vá até o mês de novembro. 
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Bia Haddad ocupa a 29ª 
posição do ranking da 
Associação de Tênis Feminino

Atletismo

Caio Bonfim e Viviane Lyra levam 
primeiros ouros do Troféu Brasil

O brasiliense Caio Bon-
fim e a carioca Viviane 
Santana Lyra conquis-

taram as primeiras medalhas 
de ouro do XLI Troféu Bra-
sil Interclubes de Atletismo, 
que começou na manhã desta 
quarta-feira (22), no Estádio 
Olímpico Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro. Eles venceram 
os 20.000 m marcha atlética, 
que abriram a principal com-
petição entre clubes da Amé-
rica Latina.

Caio obteve a 11ª medalha 

de ouro do evento – 10ª nos 20 
km (rua) ou 20.000 m (pista) 
e mais uma nos 35 km (rua). 
O atleta de 31 anos viaja nes-
ta quinta-feira 23 para os Es-
tados unidos, onde fará um 
camping de treinamento em 
altitude na cidade de Flagsta-
ff, no Arizona. Ele fica lá até o 
dia 13 de julho, quando segue 
para a disputa do Mundial de 
Oregon. Em Eugene disputa 
no dia 15, os 20 km, e no dia 24 
de julho, os 35 km.

Caio Bonfim completou os 

20.000 m em 1h21min32s25. 
Matheus Gabriel de Liz Cor-
rea, também qualificado para 
o Mundial, ficou em segun-
do lugar, com 1h26min36s92, 
seguido de Max Batista Gon-
çalves dos Santos, com 
1h28min52s33.

CATEGORIA FEMININA. Vi-
viane Lyra confirmou o seu fa-
voritismo e venceu com cer-
ta facilidade a prova. Ela com-
pletou as 50 voltas na pista em 
1h33min37s13.

O Brasil chegou até as quar-
tas de final da disputa por 
equipes femininas do ar-

co composto, na etapa de Paris 
da Copa do Mundo de tiro com 
arco, nesta quarta-feira (22). O ti-
me formado por Eiry Cristina Ni-
si, Larissa Ferrari e Alexandra Sil-
va acabou derrotado pela Índia 
por 230 a 227. O time masculino 
parou na primeira fase. Já no ar-
co recurvo, Marcus Vinicius D’Al-

meida foi o 12º do ranqueamen-
to e avançou no mata-mata. As 
finais estão programadas para o 
domingo 26. As informações são 
do Portal Olimpíadas Todo Dia.

Ranqueada como a 11ª colo-
cada do torneio, a equipe femini-
na de arco composto do Brasil fez 
sua estreia nas oitavas de final. O 
time venceu os Estados Unidos 
por 226 a 225, de virada. O Brasil 
saiu atrás os dois primeiros sets, 

conseguiu o empate no terceiro e 
foi vitorioso no último.

Já o time masculino do Bra-
sil, que foi formado por Roberval 
dos Santos, Maximiliano Favo-
reto e Rafael Kawakani, ficou em 
18º lugar entre 20 equipes na fase 
de ranqueamento. Assim, preci-
sou disputar uma fase preliminar 
antes das oitavas de final. Contra 
Hong Kong, a equipe brasileira 
perdeu para Hong Kong por 227 

Time feminino composto chega nas 
quartas da Copa do Mundo de Paris

Tiro com arco

a 226 e foi eliminada.
Vale destacar que o arco 

composto não é olímpico. A pro-
va olímpica do tiro com arco é o 

recurvo. O composto é disputa-
do apenas em Mundiais e outros 
eventos como os Jogos Pan-A-
mericanos.

Brasileiras do time feminino de tiro com arco composto posam para foto

Bia Haddad Maia prolonga série 
invicta e se classi� ca em Eastbourne

Brasileira chega a 
12 vitórias seguidas 

em preparação para 
Wimbledon

A paulistana Beatriz Haddad 
Maia chegou, nesta quar-
ta-feira 22, à 12ª vitória 

consecutiva nesta temporada. A 
brasileira, que ocupa a 29ª posi-
ção do ranking da Associação de 
Tênis Feminino (WTA, na sigla 
em inglês), derrotou a britânica 
Jodie Burrage (169ª) por dois sets 
a zero (6/1 e 6/2), alcançando as 
quartas de final do WTA 500 de 
Eastbourne (Grã-Bretanha). Com 

informações da Agência Brasil.
Na próxima fase Bia terá pe-

la frente a ucraniana Lesia Tsu-
renko (114ª), que superou a polo-
nesa Madga Linette (66º) por dois 
sets a um (7/5, 3/6 e 7/5) também 
nesta quarta. O duelo está previs-
to para as 12h30 (horário de Bra-
sília) desta quinta-feira 23.

Detentora da maior série de 
triunfos em quadra de grama do 
tênis feminino desde as 20 vitó-
rias seguidas da norte-america-
na Serena Williams, entre 2015 
e 2018, Bia mira o terceiro título 
consecutivo em 2022. A paulis-
tana vem de conquistas em dois 
torneios nível WTA 250, em Bir-
mingham e Nottingham, tam-
bém em solo britânico, nas últi-

mas semanas.
A gira serve como preparação 

para o Torneio de Wimbledon, 
em Londres (Grã-Bretanha). Bia 
será a cabeça de chave número 
23. Desde Maria Esther Bueno, no 
US Open de 1968, em Nova York 
(Estados Unidos), o Brasil não ti-
nha uma tenista nesta condição 
em um Grand Slam.
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A paulista Marina Dias con-
quistou, nesta quarta-feira 
22, a medalha de bronze 

na etapa de Innsbruck (Áustria) 
da Copa do Mundo de paraesca-
lada. Foi a segunda vez que a bra-
sileira de 39 anos foi ao pódio no 
circuito mundial da modalidade. 
Quando estreou em competições 
internacionais, em maio, ela con-
quistou o ouro em Salt Lake City 
(Estados Unidos).

Marina compete na classe 

RP3, a de menor comprometi-
mento entre as voltadas a atle-
tas com deficiências que im-
pactam alcance e força. A pau-
lista de Taubaté (SP) convive há 
13 anos com a esclerose múlti-
pla, que afeta o lado esquerdo 
do corpo.

Em Innsbruck, ela ficou atrás 
da britânica Leanora Volpe (ou-
ro), atual vice-campeã mundial, 
e da alemã Rosalie Schaupert 
(prata), que havia ficado na ter-

ceira colocação em Salt Lake Ci-
ty. A final reuniu quatro das 14 
escaladoras que disputaram a 
categoria.

Marina concilia os treinos 
com a carreira de professora no 
Instituto de Ciência e Tecnologia 
(ICT) da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), na vizinha 
São José dos Campos (SP). A pau-
lista foi a primeira brasileira a dis-
putar um evento internacional 
na paraescalada.

Brasileira leva bronze em 
etapa da Copa do Mundo

Paraescalada

Marina conquista 2ª medalha no circuito mundial da modalidade

DIVULGAÇÃO IFSC

Potiguar Leandro Higo enfrenta 
Danny Sabatello no GP dos galos

Atleta da Pitbull 
Brothers luta pela 

primeira rodada do 
GP dos galos, nesta 

sexta-feira 24, 
nos EUA

O potiguar Leandro Higo 
será o representante bra-
sileiro no GP dos galos 

do Bellator, que terá início nesta 
sexta-feira (24) em Connecticut, 
nos Estados Unidos. O atleta da 
Pitbull Brothers, que vive grande 
fase na organização americana, 
enfrentará na primeira rodada 
do torneio, que dará ao vence-
dor a premiação de um milhão 
de dólares, o ex-campeão do Ti-
tan FC Danny Sabatello. Inicial-
mente, Higo teria pela frente o 
irlandês James Gallagher, mas a 
mudança de adversário não mu-
dou os seus planos. O brasileiro 
falou sobre o estilo do america-
no e está confiante em uma vi-
tória rápida para começar bem a 
sua caminhada no torneio. As in-
formações são da IstoÉ em par-
ceria com o Lance!

São três lutas até chegar à final 
e eu quero começar a minha ca-
minhada no GP com o pé direito. 
Quero começar com tudo e con-
quistar essa vitória da forma mais 
rápida possível. O Danny Saba-
tello vem de uma sequência boa 
de vitórias. Ele é um atleta versá-
til, um atleta diferente na luta em 
pé, com uma trocação pouco or-

todoxa. Acho ele um bom wres-
tler, faz um jogo bem justo, con-
trola bem, mas não é um finaliza-
dor. Então, não acho ele excelen-
te na trocação e nem na parte de 
chão. O bom dele é o Wrestling. 
Ele faz o básico bem feito. Mas já 
venho treinando para esse tipo 
de jogo há bastante tempo. Já en-
frentei alguns wrestlers e sei qual 
é o caminho para bater esses ca-
ras. Eu vou para impor o meu rit-
mo e trazer essa vitória”, garantiu, 
à IstoÉ/Lance!, Higo.

Aos 33 anos, o potiguar da 
cidade de Mossoró vive o seu 
melhor momento dentro da or-
ganização. Higo, que possui um 
cartel com 26 lutas, sendo 21 vi-
tórias, 12 delas por finalização, e 
apenas cinco derrotas, vem de 
três vitórias seguidas no Bella-
tor. Já Sabatello possui apenas 
13 lutas no cartel, com 12 vitó-
rias e apenas uma derrota. O 
americano vem de seis vitórias 
seguidas, três pelo Titan, uma 
no Contender Series e duas pelo 
Bellator. O atleta da Pitbull Bro-
thers chega muito motivado pa-
ra enfrentar Sabatello, especial-
mente por conta do trash talk 
que o “The Italian Gangster” 
tem feito para promover o com-
bate. O potiguar promete infli-
gir dor ao seu oponente.

“Eu quero fazer com que ele 
sinta dor. Vou colocar umas por-
radas para ele sentir dor e pagar 
pelas besteiras que ele tem fala-
do. Eu quero fazer com que ele 
pague por cada besteira que saiu 
da boca dele, então quero fazer 
com que ele sinta muita dor. E 

eu sei qual é o caminho. Vou ba-
ter nele para ele deixar de ser otá-
rio. Quando está no calor da luta 
ele aceita a trocação, mas sempre 
com a intenção de derrubar. Mas 

se ele vier trocar comigo, vou co-
locar umas pancadas para ele fi-
car ligado que as coisas não são 
da forma que ele está pensando. 
Ele agora vai lutar com um guer-

reiro de verdade, que não vai res-
peitá-lo e que não vai ter medo 
desse jogo dele. Quero bater nes-
se otário para ele sentir dor”, de-
cretou Higo. 

O potiguar Leandro Higo, atleta da Pitbull Brothers, será o representante brasileiro no GP dos galos do Bellator


