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Exatus/Agora RN: Fátima lidera 
para o Governo. No Senado, Carlos  
está na frente e Rafael surpreende
Pesquisa traz intenções de voto para Governo, Senado e Presidência no RN, números de rejeição e influência de apoios

Eleições 2022

A governadora Fátima Be-
zerra (PT) lidera a corrida 
eleitoral para o governo do 

Estado com 38,8% das intenções 
de votos, seguida pelo ex-vice-go-
vernador Fábio Dantas (SD) com 
13% e, em terceiro lugar, pelo se-
nador Styvenson Valentim (Pode-
mos), com 11,8%, conforme da-
dos da pesquisa eleitoral com fo-
co nas eleições gerais deste ano, 
realizada pelo Instituto Exatus 
Consultoria e Pesquisa, em par-
ceria com o jornal AGORA RN.

O Instituto Exatus pesquisou 
também a intenção de votos pa-
ra o Senado Federal. Em todos 
os três cenários projetados, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT) aparece como o 
mais lembrado pelos potiguares, 
em primeiro lugar. Na sondagem 
estimulada, ele tem 29,7% das in-
tenções de votos, seguido por Ro-
gério Marinho (PL), com 15,2%.

Em terceiro lugar, o presidente 
estadual do PSB, deputado federal 
Rafael Motta já surge com 9,65%, 
na primeira pesquisa realizada 
com a inclusão do seu nome.

__PÁG.3, 4 e 5

TOTAL DE
PÁGINAS DESTA
EDIÇÃO

EMAIL: ASSINATURA: COMERCIAL:REDAÇÃO: 24publica@agorarn.com.br84 98140.9480 84 3027.169084 98117.1715

Investigação

Imagens confirmam 
que juíza do RN se 
matou, afirma marido

Líder do Patriota reage 
após anúncio de Haroldo
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O silêncio sobre as contas do PDT
e a arrogância de Carlos Eduardo

Aproximação de Júlio César com 
Fátima incomoda oposição

Buracos na João Medeiros mostram 
falta de consideração com a Zona Norte

ABC e Prefeitura de Parnamirim 
fecham parceria para CT
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Mônica Andrade teve “mo-
mento de fraqueza” e cometeu 
suicídio, diz juiz João Augusto.

Orçamento

Redução da despesa é um 
dos fatores que explicam de on-
de governo Fátima Bezerra con-
seguiu recursos para pagar fo-
lhas atrasadas.

Gasto com 
Previdência 
despencou
no RN em 2021
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Capital potiguar teve aumen-
to de 1.566% nos casos de den-
gue  até agora, comparado com 
o mesmo período de 2021. Esta-
do reconhece epidemia.

Natal decreta 
situação de 
emergência por 
causa da dengue

__PÁG.12 Terceira via

Decisão foi tomada após a 
apresentação de pesquisa enco-
mendada pelos partidos que é 
positiva para emedebista. João 
Doria, do PSDB, resiste.

MDB, PSDB 
e Cidadania 
escolhem
Simone Tebet
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Editorial
O silêncio e a arrogância

O pré-candidato ao Sena-
do Carlos Eduardo Alves 
(PDT) parece que não se 

emenda. De volta ao debate pú-
blico depois de mais de cinco anos 
sem exercer mandato, o ex-prefei-
to de Natal demonstra continuar 
com o mesmo estilo coronelista e 
autoritário que empregava quan-
do sentava na principal cadeira do 
Palácio Felipe Camarão.

O ex-prefeito trata a impren-
sa com pouco caso ao ignorar 
pedidos de comentários. Esque-
ce que sua resposta não é para o 
repórter, e sim para a sociedade, 
que tem nos veículos de comu-
nicação sérios, como o AGORA 
RN, uma plataforma para me-
diar os principais assuntos de 
seu interesse.

Carlos Eduardo foi pego, du-
rante uma análise da prestação 
de contas do PDT, num ato imo-
ral. Ele, que se vangloria cotidia-
namente de ter uma trajetória 
correta na política, sem desvios 
éticos, usou recursos partidários 
(que são públicos) para contra-
tar um serviço que, na prática e 
no fim das contas, beneficia ele 
próprio.

No caso específico, sua mu-
lher alugou um imóvel para o 
PDT, em um ato considerado pe-
lo Ministério Público e pela Jus-
tiça Eleitoral como uma violação 
aos princípios da moralidade e 
da probidade.

Desde então, repórteres des-
te AGORA RN insistem para que 
o ex-prefeito se pronuncie sobre 
o caso, dê sua versão e explique 
à sociedade como gastou uma 
verba pública. Carlos Eduardo 
ignora, se apequenando cada 
vez mais diante de um fato que o 
colocou em maus lençóis peran-
te a opinião pública.

O ápice foi nesta quarta-fei-
ra 18, quando, ao ser procurado 
pelo repórter Adenilson Costa, 
Carlos Eduardo demonstrou to-
da sua arrogância, prepotência 
e viés autoritário ao lidar com as 
questões públicas.

Com ar de soberba e como se 
sentisse intocável, Carlos Eduardo 
afirmou que não se pronunciaria 
sobre o assunto e que o jornal po-
deria publicar que ele não se ma-
nifestaria. Agiu como se fosse um 
fato de menor importância, que 
seria incapaz de atingi-lo.

Age errado o ex-prefeito. Se 
Carlos Eduardo pretende exer-
cer o nobre posto de senador da 
República, deveria aproveitar to-
dos os espaços que são ofertados 
a ele. Para mostrar seu caráter, 
confirmar e provar se sua traje-
tória política realmente é limpa, 
encarar os assuntos como eles 
devem ser enfrentados, princi-
palmente se tratando de verba 
pública.

Ao ignorar a opinião pública, 
que tem nas páginas do AGO-
RA RN um espaço para se in-
formar, o ex-prefeito escancara 
todo o seu coronelismo e perfil 
oligárquico, que deveria ter fica-
do no século 20 e não combina 
com o mundo moderno de hoje, 
em que os cidadãos dispõem de 
múltiplos canais para se infor-
mar e interagir com aqueles que 
ocupam cargos públicos.

Ainda há tempo para o ex-
-prefeito corrigir sua postura. 
Ou ele prossegue adotando esse 
silêncio criminoso, diante de fa-
to grave, ou ele muda seu com-
portamento, se moderniza, se 
alinhando aos anseios do eleitor 
moderno e agindo com transpa-
rência com todos os atos públi-
cos que lhe envolvem.

Ceará-Mirim é hoje o quinto maior colégio elei-
toral do Rio grande do Norte e quarto maior 
da Região Metropolitana. Um colégio com 

mais de 50 mil eleitores que, além da sede do muni-
cípio, tem boa parte dos eleitores vivendo nos seus 
diversos distritos. Na última eleição, o prefeito Júlio 
César (PSD) saiu fortalecido das urnas com 81,40% 
dos votos. Sua avaliação positiva é muito alta tam-
bém. Uma audiência chamou a atenção no Centro 
Administrativo: a governadora Fátima Bezerra (PT) 
recebeu o prefeito de Ceará-Mirim e sua irmã, Dra. 
Jarlene (PP), que foi candidata a prefeita de Maxa-
ranguape e faz oposição ao sistema liderado pelo 
ex-prefeito Luiz Eduardo (Solidariedade), pré-can-
didato a deputado estadual.   

Júlio César apresentou demandas de infraestru-
tura e segurança pública. A governadora atendeu o 
pedido e se comprometeu em adotar as providên-
cias para a retomada da tão sonhada obra de asfalto 
da RN que liga Ceara-Mirim a Extremoz, no trecho 
da Usina a Lagoa Grande. Ela se comprometeu ain-
da em autorizar o asfalto de parte do trecho que liga 
Ceará-Mirim a Boa Vista beneficiando o Baixo Vale, 
a região das Praias e Roteiro dos Engenhos. Ainda 
fez parte da pauta da reunião o pleito para celebra-
ção de convênio entre o Estado e o Município para o 
asfalto da avenida que liga as Praias de Muriú, Porto 
Mirim e Jacumã. Também parcerias para abertura 
das Delegacias da Mulher e de Homicídios de Ce-
ará-Mirim. 

O prefeito de Ceará-Mirim representa hoje o 
principal aliado do ministro Fábio Faria (Comuni-

cação) e do ex-governador Robinson Faria (PL) na 
região Metropolitana. Ceará-Mirim foi celeiro de 
grandes convênios com recursos do governo Bol-
sonaro em obras. Os atos de Júlio César foram vis-
tos na oposição como preparar o clima para anun-
ciar o apoio à reeleição de Fátima Bezerra. Júlio 
sabe que em 2018, na cidade, Fátima obteve 60% 
no 1º Turno e no 2º Turno ela subiu para 73,58%, 
sendo uma das maiores maiorias dela na Região 
Metropolitana. Foram mais de 18 mil votos só de 
maioria. Isso, o prefeito, apesar da liderança, sabe 
que não tem como oferecer ao pré-candidato Fá-
bio Dantas (Solidariedade). 

Aproximação de Júlio César com Fátima Bezerra 
mexe com a oposição e a Região Metropolitana

ESTRATÉGIA. A turma da opo-
sição e ligada ao presidente Bol-
sonaro não gostou da foto do 
prefeito Júlio César com a gover-
nadora Fátima Bezerra. Teve gen-
te que o chamou de “traíra” e de 
“vira casaca”. As publicações não 
foram bem recebidas no Palácio 
em Ceará-Mirim.

DESARTICULAÇÃO. O empre-
sário Haroldo Azevedo (Patrio-
ta) decidiu retirar sua pré-candi-
datura a governador. Ele se de-
cepcionou com a maneira como 
os políticos agem. “Os que estão 
postos, até esse momento, não 
me representam. Sou de direita, 
conservador e, como citei, torço 
pelo presidente Jair Bolsonaro”, 
afirma o empresário, que é dono 
da 94 FM de Natal. 

TBT. O ex-prefeito Carlos Edu-
ardo Alves, pré-candidato ao Se-
nado pelo PDT, depois de dias 
sem agenda no interior, publi-
cou ontem uma foto com a ex-
-governadora Wilma de Faria, re-
lembrando antigas campanhas. 
Carlos, quando prefeito de Natal 
e Wilma vice, desprezou a “Guer-

reira”. Deixou ela sem considera-
ção nenhuma. 

AGRESTE. O Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-RN) julgou 
processo de investigação judicial 
eleitoral do município Serra de 
São Bento, que acusava a prefei-
ta Wanessa Morais (MDB), o vi-
ce-prefeito Eduardo Pereira de 
Melo (PT), e o ex-prefeito e pai 
da atual prefeita, Chico Erasmo 
(PSDB), por abuso de poder po-
lítico e abuso de poder econômi-
co, além de captação ilícita de su-
frágio. O advogado Cristiano Luiz 
sustentou em defesa dos acusa-
dos, apresentando os motivos 
pelos quais os materiais de áu-
dio ambiental não deveriam ser 
determinantes para a cassação, 
uma vez que derivaram de prova 
ilícita. O placar foi 6x1. 

DESPEDIDA. O juiz Geraldo 
Mota participou ontem de sua úl-
tima sessão plenária como mem-
bro do colegiado do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN). A juíza Maria 
Neíze Fernandes passará a ocupar 
a vaga deixada pelo magistrado.

NORDESTE. O rompimen-
to de partidos aliados ao PSB 
em Pernambuco estremeceu 
o palanque oficial do ex-presi-
dente Lula da Silva (PT) no es-
tado. O partido é um dos prin-
cipais aliados do petista no pla-
no nacional. O PSD deixou a ba-
se aliada do PSB e oficializou o 
apoio à pré-candidatura de Ma-
rília Arraes (Solidariedade) ao 
Governo de Pernambuco. PP e 
Avante deverão seguir o mesmo 
caminho nas próximas sema-
nas. O próprio Solidariedade es-
tava no palanque do PSB antes 
da chegada da ex-petista.

SUPREMO . Relator da ação 
de abuso de autoridade movida 
por Jair Bolsonaro contra Ale-
xandre de Moraes, o ministro 
Dias Toffoli rejeitou nesta quar-
ta, um dia após o protocolo da 
matéria, o pedido do presiden-
te. Para o ministro, não há crime 
nas condutas apontadas pelo 
presidente na ação contra Mo-
raes. Sem crime, não há também 
“justa causa” para que a matéria 
tramite na Corte, o que leva ao 
arquivamento do caso
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Apesar de liderar a corrida 
para o governo do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra tam-
bém está em primeiro lugar no 
quesito rejeição. Dos eleitores 
consultados, 27,45% disseram 
que não votariam de jeito ne-
nhum na gestora petista. Fábio 
Dantas aparece em segundo lu-
gar, com 21,45% de rejeição, se-

guido por Styvenson Valentim, 
com 9,1%.

Haroldo Azevedo e Clorisa Li-
nhares aparecem empatados em 
quarto lugar no ranking de rejei-
ção do eleitorado potiguar, com 
2,6%. Das pessoas consultadas, 
19,5% não sabem ou não res-
ponderam à questão e 17,3% es-
colheram a opção branco/nulo/

ninguém.
A pesquisa também ques-

tionou os eleitores sobre a 
aprovação do governo Fátima 
Bezerra. Dos ouvidos, 43,05% 
aprovam a gestão da petista, 
contra 40,6% que desaprovam. 
Os que não sabem classificar 
ou não responderam somaram 
16,35%.

Com base nos números da 
pesquisa eleitoral, a pesquisa 
AGORA RN e Exatus consolida 
Fábio Dantas como o principal 
adversário da governadora Fá-
tima Bezerra neste momento. 
Quando questionado aos eleito-
res consultados qual dos quatro 
pré-candidatos, citados na pes-
quisa estimulada, é o mais forte 

para vencer a atual gestora, Fá-
bio Dantas aparece em primeiro 
lugar, com 23,25% das intenções 
de votos.

Em segundo lugar como o 
pré-candidato mais forte con-
tra a petista, aparece o sena-
dor Styvenson Valentim, com 
18,6%, seguido pelo ex-pré-can-
didato Haroldo Azevedo, com 

3,6%. Clorisa Linhares ficou em 
quarto lugar, com apenas 0,6% 
das intenções de votos. Bran-
cos, nulos e nenhum somaram 
28,85% dos votos. Das duas mil 
pessoas consultadas durante 
a pesquisa, 25% responderam 
que não sabiam ou não queriam 
responder à pergunta feita pelos 
entrevistadores.

Petista lidera índice de rejeição 
entre o eleitorado potiguar

Fábio Dantas é o mais forte 
contra Fátima Bezerra

Governador - REJEIÃO
Em qual desses candidatos A GOVERNADOR o senhor(a) jamais votaria?

Governo - MAIS FORTE OPOSITOR
Na disputa pelo governo, qual desses nomes é o MAIS FORTE 
para vencer FÁTIMA BEZERRA?

Governador - ESTIMULADA

Governo estadual - AVALIAÇÃO

Se as eleições fossem hoje e os candidatos A GOVERNADOR (A) fossem 
esses que seguem, em quem o senhor (a) votaria para governador?

Em relação ao governo Fátima Bezerra, o senhor (a) aprova ou desaprova?

Pesquisa Exatus: Fátima lidera 
com 38,8%; Fábio desponta com 
13%; e Styvenson tem 11,8%

AGORA RN publica 
pesquisa completa 

sobre eleições 
estaduais do RN 

este ano

A governadora Fátima Be-
zerra (PT) lidera a corrida 
eleitoral para o governo do 

Estado com 38,8% das intenções 
de votos, seguida pelo ex-vice-
-governador Fábio Dantas (SD) 
com 13% e, em terceiro lugar, 
pelo senador Styvenson Valen-
tim (Podemos), com 11,8%, con-
forme dados da pesquisa eleito-
ral com foco nas eleições gerais 
deste ano, realizada pelo Institu-
to Exatus Consultoria e Pesquisa, 
em parceria com o jornal AGO-
RA RN, divulgada nesta quinta-
-feira 19.

Atrás dos três primeiros co-
locados, estão Haroldo Azevedo 
(Patriota) - que anunciou nesta 
quarta-feira 18 que desistiu de 
concorrer ao governo estadual-, 
com 1,55% dos votos e Clorisa 
Linhares (Brasil 35), com 0,65%. 
Entre os eleitores que responde-
ram votar branco/nulo ou ne-
nhum, são 21,5% das pessoas 
consultadas e, não sabe/não res-
pondeu somaram 12,7%.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-

tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Haroldo 
Azevedo (Patriotas) e Clorisa Li-
nhares (Brasil 35).

O Instituto Exatus Consulto-
ria e Pesquisa, em parceria com 
o jornal AGORA RN, entrevistou 

entre os dias 12 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa 
foi registrada junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o número 

de identificação RN-00845/2022.
A pesquisa realizada pelo 

Instituto Exatus e o AGORA RN 
apresentou o cenário eleitoral 
atual do Rio Grande do Norte, 
com a governadora liderando a 
intenção de voto para governa-
dor do Estado com 38,8% dos 
votos, seguida por Fábio Dantas 
com 13%. Segundo a estatística 
responsável pela pesquisa, Kalli-

ne Marinho, levando em consi-
deração os resultados dessa pes-
quisa, essa liderança não levaria 
Fátima Bezerra à vitória em pri-
meiro turno. “Uma vez que, na 
rejeição, ela também lidera com 
27,45% dos eleitores afirmando 
que não votariam nela de for-
ma alguma e uma proporção 
de desaprovação do governo de 
40,6%”, explicou.
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Editorial
O silêncio e a arrogância

O pré-candidato ao Sena-
do Carlos Eduardo Alves 
(PDT) parece que não se 

emenda. De volta ao debate pú-
blico depois de mais de cinco anos 
sem exercer mandato, o ex-prefei-
to de Natal demonstra continuar 
com o mesmo estilo coronelista e 
autoritário que empregava quan-
do sentava na principal cadeira do 
Palácio Felipe Camarão.

O ex-prefeito trata a impren-
sa com pouco caso ao ignorar 
pedidos de comentários. Esque-
ce que sua resposta não é para o 
repórter, e sim para a sociedade, 
que tem nos veículos de comu-
nicação sérios, como o AGORA 
RN, uma plataforma para me-
diar os principais assuntos de 
seu interesse.

Carlos Eduardo foi pego, du-
rante uma análise da prestação 
de contas do PDT, num ato imo-
ral. Ele, que se vangloria cotidia-
namente de ter uma trajetória 
correta na política, sem desvios 
éticos, usou recursos partidários 
(que são públicos) para contra-
tar um serviço que, na prática e 
no fim das contas, beneficia ele 
próprio.

No caso específico, sua mu-
lher alugou um imóvel para o 
PDT, em um ato considerado pe-
lo Ministério Público e pela Jus-
tiça Eleitoral como uma violação 
aos princípios da moralidade e 
da probidade.

Desde então, repórteres des-
te AGORA RN insistem para que 
o ex-prefeito se pronuncie sobre 
o caso, dê sua versão e explique 
à sociedade como gastou uma 
verba pública. Carlos Eduardo 
ignora, se apequenando cada 
vez mais diante de um fato que o 
colocou em maus lençóis peran-
te a opinião pública.

O ápice foi nesta quarta-fei-
ra 18, quando, ao ser procurado 
pelo repórter Adenilson Costa, 
Carlos Eduardo demonstrou to-
da sua arrogância, prepotência 
e viés autoritário ao lidar com as 
questões públicas.

Com ar de soberba e como se 
sentisse intocável, Carlos Eduardo 
afirmou que não se pronunciaria 
sobre o assunto e que o jornal po-
deria publicar que ele não se ma-
nifestaria. Agiu como se fosse um 
fato de menor importância, que 
seria incapaz de atingi-lo.

Age errado o ex-prefeito. Se 
Carlos Eduardo pretende exer-
cer o nobre posto de senador da 
República, deveria aproveitar to-
dos os espaços que são ofertados 
a ele. Para mostrar seu caráter, 
confirmar e provar se sua traje-
tória política realmente é limpa, 
encarar os assuntos como eles 
devem ser enfrentados, princi-
palmente se tratando de verba 
pública.

Ao ignorar a opinião pública, 
que tem nas páginas do AGO-
RA RN um espaço para se in-
formar, o ex-prefeito escancara 
todo o seu coronelismo e perfil 
oligárquico, que deveria ter fica-
do no século 20 e não combina 
com o mundo moderno de hoje, 
em que os cidadãos dispõem de 
múltiplos canais para se infor-
mar e interagir com aqueles que 
ocupam cargos públicos.

Ainda há tempo para o ex-
-prefeito corrigir sua postura. 
Ou ele prossegue adotando esse 
silêncio criminoso, diante de fa-
to grave, ou ele muda seu com-
portamento, se moderniza, se 
alinhando aos anseios do eleitor 
moderno e agindo com transpa-
rência com todos os atos públi-
cos que lhe envolvem.

Ceará-Mirim é hoje o quinto maior colégio elei-
toral do Rio grande do Norte e quarto maior 
da Região Metropolitana. Um colégio com 

mais de 50 mil eleitores que, além da sede do muni-
cípio, tem boa parte dos eleitores vivendo nos seus 
diversos distritos. Na última eleição, o prefeito Júlio 
César (PSD) saiu fortalecido das urnas com 81,40% 
dos votos. Sua avaliação positiva é muito alta tam-
bém. Uma audiência chamou a atenção no Centro 
Administrativo: a governadora Fátima Bezerra (PT) 
recebeu o prefeito de Ceará-Mirim e sua irmã, Dra. 
Jarlene (PP), que foi candidata a prefeita de Maxa-
ranguape e faz oposição ao sistema liderado pelo 
ex-prefeito Luiz Eduardo (Solidariedade), pré-can-
didato a deputado estadual.   

Júlio César apresentou demandas de infraestru-
tura e segurança pública. A governadora atendeu o 
pedido e se comprometeu em adotar as providên-
cias para a retomada da tão sonhada obra de asfalto 
da RN que liga Ceara-Mirim a Extremoz, no trecho 
da Usina a Lagoa Grande. Ela se comprometeu ain-
da em autorizar o asfalto de parte do trecho que liga 
Ceará-Mirim a Boa Vista beneficiando o Baixo Vale, 
a região das Praias e Roteiro dos Engenhos. Ainda 
fez parte da pauta da reunião o pleito para celebra-
ção de convênio entre o Estado e o Município para o 
asfalto da avenida que liga as Praias de Muriú, Porto 
Mirim e Jacumã. Também parcerias para abertura 
das Delegacias da Mulher e de Homicídios de Ce-
ará-Mirim. 

O prefeito de Ceará-Mirim representa hoje o 
principal aliado do ministro Fábio Faria (Comuni-

cação) e do ex-governador Robinson Faria (PL) na 
região Metropolitana. Ceará-Mirim foi celeiro de 
grandes convênios com recursos do governo Bol-
sonaro em obras. Os atos de Júlio César foram vis-
tos na oposição como preparar o clima para anun-
ciar o apoio à reeleição de Fátima Bezerra. Júlio 
sabe que em 2018, na cidade, Fátima obteve 60% 
no 1º Turno e no 2º Turno ela subiu para 73,58%, 
sendo uma das maiores maiorias dela na Região 
Metropolitana. Foram mais de 18 mil votos só de 
maioria. Isso, o prefeito, apesar da liderança, sabe 
que não tem como oferecer ao pré-candidato Fá-
bio Dantas (Solidariedade). 

Aproximação de Júlio César com Fátima Bezerra 
mexe com a oposição e a Região Metropolitana

ESTRATÉGIA. A turma da opo-
sição e ligada ao presidente Bol-
sonaro não gostou da foto do 
prefeito Júlio César com a gover-
nadora Fátima Bezerra. Teve gen-
te que o chamou de “traíra” e de 
“vira casaca”. As publicações não 
foram bem recebidas no Palácio 
em Ceará-Mirim.

DESARTICULAÇÃO. O empre-
sário Haroldo Azevedo (Patrio-
ta) decidiu retirar sua pré-candi-
datura a governador. Ele se de-
cepcionou com a maneira como 
os políticos agem. “Os que estão 
postos, até esse momento, não 
me representam. Sou de direita, 
conservador e, como citei, torço 
pelo presidente Jair Bolsonaro”, 
afirma o empresário, que é dono 
da 94 FM de Natal. 

TBT. O ex-prefeito Carlos Edu-
ardo Alves, pré-candidato ao Se-
nado pelo PDT, depois de dias 
sem agenda no interior, publi-
cou ontem uma foto com a ex-
-governadora Wilma de Faria, re-
lembrando antigas campanhas. 
Carlos, quando prefeito de Natal 
e Wilma vice, desprezou a “Guer-

reira”. Deixou ela sem considera-
ção nenhuma. 

AGRESTE. O Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-RN) julgou 
processo de investigação judicial 
eleitoral do município Serra de 
São Bento, que acusava a prefei-
ta Wanessa Morais (MDB), o vi-
ce-prefeito Eduardo Pereira de 
Melo (PT), e o ex-prefeito e pai 
da atual prefeita, Chico Erasmo 
(PSDB), por abuso de poder po-
lítico e abuso de poder econômi-
co, além de captação ilícita de su-
frágio. O advogado Cristiano Luiz 
sustentou em defesa dos acusa-
dos, apresentando os motivos 
pelos quais os materiais de áu-
dio ambiental não deveriam ser 
determinantes para a cassação, 
uma vez que derivaram de prova 
ilícita. O placar foi 6x1. 

DESPEDIDA. O juiz Geraldo 
Mota participou ontem de sua úl-
tima sessão plenária como mem-
bro do colegiado do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN). A juíza Maria 
Neíze Fernandes passará a ocupar 
a vaga deixada pelo magistrado.

NORDESTE. O rompimen-
to de partidos aliados ao PSB 
em Pernambuco estremeceu 
o palanque oficial do ex-presi-
dente Lula da Silva (PT) no es-
tado. O partido é um dos prin-
cipais aliados do petista no pla-
no nacional. O PSD deixou a ba-
se aliada do PSB e oficializou o 
apoio à pré-candidatura de Ma-
rília Arraes (Solidariedade) ao 
Governo de Pernambuco. PP e 
Avante deverão seguir o mesmo 
caminho nas próximas sema-
nas. O próprio Solidariedade es-
tava no palanque do PSB antes 
da chegada da ex-petista.

SUPREMO . Relator da ação 
de abuso de autoridade movida 
por Jair Bolsonaro contra Ale-
xandre de Moraes, o ministro 
Dias Toffoli rejeitou nesta quar-
ta, um dia após o protocolo da 
matéria, o pedido do presiden-
te. Para o ministro, não há crime 
nas condutas apontadas pelo 
presidente na ação contra Mo-
raes. Sem crime, não há também 
“justa causa” para que a matéria 
tramite na Corte, o que leva ao 
arquivamento do caso
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Apesar de liderar a corrida 
para o governo do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra tam-
bém está em primeiro lugar no 
quesito rejeição. Dos eleitores 
consultados, 27,45% disseram 
que não votariam de jeito ne-
nhum na gestora petista. Fábio 
Dantas aparece em segundo lu-
gar, com 21,45% de rejeição, se-

guido por Styvenson Valentim, 
com 9,1%.

Haroldo Azevedo e Clorisa Li-
nhares aparecem empatados em 
quarto lugar no ranking de rejei-
ção do eleitorado potiguar, com 
2,6%. Das pessoas consultadas, 
19,5% não sabem ou não res-
ponderam à questão e 17,3% es-
colheram a opção branco/nulo/

ninguém.
A pesquisa também ques-

tionou os eleitores sobre a 
aprovação do governo Fátima 
Bezerra. Dos ouvidos, 43,05% 
aprovam a gestão da petista, 
contra 40,6% que desaprovam. 
Os que não sabem classificar 
ou não responderam somaram 
16,35%.

Com base nos números da 
pesquisa eleitoral, a pesquisa 
AGORA RN e Exatus consolida 
Fábio Dantas como o principal 
adversário da governadora Fá-
tima Bezerra neste momento. 
Quando questionado aos eleito-
res consultados qual dos quatro 
pré-candidatos, citados na pes-
quisa estimulada, é o mais forte 

para vencer a atual gestora, Fá-
bio Dantas aparece em primeiro 
lugar, com 23,25% das intenções 
de votos.

Em segundo lugar como o 
pré-candidato mais forte con-
tra a petista, aparece o sena-
dor Styvenson Valentim, com 
18,6%, seguido pelo ex-pré-can-
didato Haroldo Azevedo, com 

3,6%. Clorisa Linhares ficou em 
quarto lugar, com apenas 0,6% 
das intenções de votos. Bran-
cos, nulos e nenhum somaram 
28,85% dos votos. Das duas mil 
pessoas consultadas durante 
a pesquisa, 25% responderam 
que não sabiam ou não queriam 
responder à pergunta feita pelos 
entrevistadores.

Petista lidera índice de rejeição 
entre o eleitorado potiguar

Fábio Dantas é o mais forte 
contra Fátima Bezerra

Governador - REJEIÃO
Em qual desses candidatos A GOVERNADOR o senhor(a) jamais votaria?

Governo - MAIS FORTE OPOSITOR
Na disputa pelo governo, qual desses nomes é o MAIS FORTE 
para vencer FÁTIMA BEZERRA?

Governador - ESTIMULADA

Governo estadual - AVALIAÇÃO

Se as eleições fossem hoje e os candidatos A GOVERNADOR (A) fossem 
esses que seguem, em quem o senhor (a) votaria para governador?

Em relação ao governo Fátima Bezerra, o senhor (a) aprova ou desaprova?

Pesquisa Exatus: Fátima lidera 
com 38,8%; Fábio desponta com 
13%; e Styvenson tem 11,8%

AGORA RN publica 
pesquisa completa 

sobre eleições 
estaduais do RN 

este ano

A governadora Fátima Be-
zerra (PT) lidera a corrida 
eleitoral para o governo do 

Estado com 38,8% das intenções 
de votos, seguida pelo ex-vice-
-governador Fábio Dantas (SD) 
com 13% e, em terceiro lugar, 
pelo senador Styvenson Valen-
tim (Podemos), com 11,8%, con-
forme dados da pesquisa eleito-
ral com foco nas eleições gerais 
deste ano, realizada pelo Institu-
to Exatus Consultoria e Pesquisa, 
em parceria com o jornal AGO-
RA RN, divulgada nesta quinta-
-feira 19.

Atrás dos três primeiros co-
locados, estão Haroldo Azevedo 
(Patriota) - que anunciou nesta 
quarta-feira 18 que desistiu de 
concorrer ao governo estadual-, 
com 1,55% dos votos e Clorisa 
Linhares (Brasil 35), com 0,65%. 
Entre os eleitores que responde-
ram votar branco/nulo ou ne-
nhum, são 21,5% das pessoas 
consultadas e, não sabe/não res-
pondeu somaram 12,7%.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-

tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Haroldo 
Azevedo (Patriotas) e Clorisa Li-
nhares (Brasil 35).

O Instituto Exatus Consulto-
ria e Pesquisa, em parceria com 
o jornal AGORA RN, entrevistou 

entre os dias 12 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa 
foi registrada junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o número 

de identificação RN-00845/2022.
A pesquisa realizada pelo 

Instituto Exatus e o AGORA RN 
apresentou o cenário eleitoral 
atual do Rio Grande do Norte, 
com a governadora liderando a 
intenção de voto para governa-
dor do Estado com 38,8% dos 
votos, seguida por Fábio Dantas 
com 13%. Segundo a estatística 
responsável pela pesquisa, Kalli-

ne Marinho, levando em consi-
deração os resultados dessa pes-
quisa, essa liderança não levaria 
Fátima Bezerra à vitória em pri-
meiro turno. “Uma vez que, na 
rejeição, ela também lidera com 
27,45% dos eleitores afirmando 
que não votariam nela de for-
ma alguma e uma proporção 
de desaprovação do governo de 
40,6%”, explicou.
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Carlos lidera para o Senado com 
29%, seguido por Rogério com 
15% e Rafael com 9,65%

Estreia de deputado 
federal nas pesquisas 

eleitorais foi bem

Jair Bolsonaro tem 60,2% de rejeição no RN

Lula venceria Bolsonaro com 
folga ainda no primeiro turno

Também foi perguntado aos 
entrevistados qual seria o candi-
dato à Presidência da República 
que eles jamais votariam e 60,2% 

responderam Jair Bolsonaro. 
Em um distante segundo lugar, 
aparece o petista Luiz Inácio 
Lula da Silva, com 33,05%. Ci-

ro Gomes é o terceiro candidato 
mais rejeitado pelos potiguares, 
com 2,65% dos votos, seguido 
por João Doria, com 1,5%. Feli-

pe D’Ávila vem em quinto lugar, 
com 0,65%; José Maria Eymael, 
com 0,35%; Luciano Bivar, com 
0,3%; André Janones, com 0,2%; 

Simone Tebet, com 0,05%. Nin-
guém/branco/nulo ficou com 
0,85% e não sabe/não respon-
deu, 0,2%.

O Instituto Exatus pesqui-
sou a intenção de votos 
para o Senado Federal. 

Em todos os três cenários proje-
tados, o ex-prefeito de Natal Car-
los Eduardo Alves (PDT) aparece 
como o mais lembrado pelos po-
tiguares, em primeiro lugar. Na 
sondagem estimulada, ele tem 
29,7% das intenções de votos, se-
guido por Rogério Marinho (PL), 
com 15,2%.

Em terceiro lugar, o presi-
dente estadual do PSB, depu-
tado federal Rafael Motta surge 
com 9,65%; o ex-deputado Ney 
Lopes (Brasil 35) o segue, com 
3% e, em quinto lugar, o vere-
ador de Natal Robério Paulino 

(Psol) vem com 1,8% das inten-
ções de votos. Essa é a primei-
ra pesquisa eleitoral que Rafa-
el Motta tem o nome incluído e 
chama a atenção o fato dele ter 
despontado com quase dois dí-
gitos em sua estreia.

Já na sondagem espontâ-
nea, quando os eleitores citam 
o nome dos pré-candidatos que 
desejam votar, Carlos Eduardo 
aparece em primeiro lugar com 
15,1% das intenções de votos, 
seguido por Rogério Marinho, 
com 8% e Rafael Motta vem logo 
em seguida, com 5,6%. Ney Lo-
pes surge em quarto lugar, com 
1,8% e Robério Paulino, com 
0,95%. Não souberam ou não 

responderam 62,85% dos elei-
tores consultados. Já 4,3% disse-
ram que votariam branco/nulo/
ninguém. E 1,4% dos consulta-
dos disseram que votariam em 
outros candidatos.

Segundo a estatística respon-
sável pela pesquisa, Kalline Ma-
rinho, na briga pela cadeira do 
Senado, Carlos Eduardo lidera as 
intenções de voto na questão es-
pontânea e estimulada. “Nesse 
segundo momento, ao ter a con-
firmação de sua candidatura, a 
proporção de eleitores que afir-
mam que votariam nele pratica-
mente dobra, passando de 15% 
na espontânea para 29% na esti-
mulada”, explicou.

Por fim, a pesquisa eleito-
ral feita pelo Instituto Exatus e 
o jornal AGORA RN quis saber 
em qual candidato os potigua-
res escolheriam para ser o fu-
turo presidente da República. 
Das duas mil pessoas consul-
tadas, 57,8% afirmaram votar 
em Luiz Inácio Lula da Silva, 
contra 32,1% que respondeu 
votar em Jair Messias Bolso-

naro. Conforme os números 
da pesquisa, se as eleições fos-
sem hoje, o petista venceria 
ainda no primeiro turno, com 
folga.

O candidato do PDT, Ciro 
Gomes, surge em terceiro lu-
gar, com 6,5% dos votos; o tu-
cano João Doria vem em quar-
to lugar, com 1,2% e a eme-
debista Simone Tebet, com 

0,35%. Os candidatos José Ma-
ria Eymael (Democracia Cristã) 
e Luciano Bivar (União Brasil), 
aparecem empatados em sex-
to lugar, com 0,25% dos votos; 
Felipe D’Ávila (NOVO) vem lo-
go em seguida, com 0,20% e 
André Janones (Avante), com 
0,15%. Ninguém/nulo/branco 
teve 0,8% e não souberam ou 
não responderam, 0,4%

A pesquisa também questio-
nou aos dois mil eleitores poti-
guares consultados sobre qual dos 
candidatos citados seria o mais for-
te para derrotar o ex-ministro do 
Desenvolvimento Regional Rogé-
rio Marinho, nas urnas. Para 40,5%, 
Carlos Eduardo Alves é o que tem 
maior chance de vencer o bolso-
narista. Já para 27,95%, é o deputa-
do federal Rafael Motta quem tem 

maior força para tirar a vaga do Se-
nado Federal das mãos de Rogério.

Robério Paulino foi citado por 
5,45% das pessoas consultadas, 
ficando em terceiro lugar, sendo 
seguido pelo veterano Ney Lopes, 
que recebeu 0,8%. Outros 16,6% 
dos entrevistados escolheram a 
opção ninguém/branco/nulo e 
8,7% não souberam ou não qui-
seram responder à questão.

Carlos Eduardo Alves é 
o nome mais forte para 
derrotar Rogério Marinho

Carlos Eduardo é o mais 
rejeitado para o Senado

Apesar de estar melhor colo-
cado na pesquisa de intenção de 
votos para o Senado Federal, Car-
los Eduardo Alves também figu-
ra como o candidato que tem o 
maior índice de rejeição do elei-
torado potiguar. Quando ques-
tionados sobre qual candidato ja-
mais votaria, o nome do pedetis-
ta foi mencionado por 15,5% das 
pessoas consultadas.

Em segundo lugar, ficou Ney 
Lopes, com 11,35%. Quase cola-
dos a ele, vem Rafael Motta, com 
11,1% e Rogério Marinho, com 
10,6%. Robério Paulino ficou 
com 3,3%. Não sabe ou não res-
pondeu corresponde a 29,05% e 
19,1% dos entrevistados afirma-
ram que votarão em branco/nu-
lo/ninguém para o Senado Fede-
ral pelo Rio Grande do Norte.

Candidato de Lula é o mais 
forte para vencer o Senado

Foi questionado ainda aos 
eleitores, com relação ao Sena-
do Federal, a preferência destes 
com relação ao apoio do candi-
dato à Presidência da República. 
Assim, a pesquisa revelou que 
o candidato do ex-presidente e 
pré-candidato pelo PT, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, venceria a dis-
puta, ao obter 34,9% das inten-
ções de votos.

O candidato apoiado pe-
lo atual presidente Jair Bolso-
naro (PL) teria 12,8%. Em se-
guida, aparece o apoiado pelo 
ex-governador de São Paulo e 
pré-candidato pelo PSDB João 
Dória, com 2,8% e, em quarto 
lugar, o candidato apoiado pe-
lo pré-candidato do PDT, Ciro 
Gomes, com 2,75% das inten-
ções de votos.

“Percebe-se também, que 
o apoio do candidato à presi-
dência da república Lula au-
mentaria a chance de vitória 
ao Senado em quase 35% en-
quanto que o apoio do atu-
al presidente Bolsonaro leva 
a considerar o voto em 12,8% 
dos eleitores para o seu can-
didato ao Senado”, explicou 
Kalline Marinho.

Senador - ESPONTÂNEA
Se as eleições PARA SENADOR fossem hoje, em quem o senhor (a) Votaria? Com o nome incluído pela 

primeira vez em uma pes-
quisa eleitoral para o Sena-

do, o presidente estadual do PSB, 
deputado federal Rafael Motta, 
aparece em terceiro lugar nos dois 
cenários analisados para o Sena-
do Federal. Na sondagem estimu-
lada do levantamento do Instituto 
Exatus divulgado nesta quinta-fei-
ra 19 pelo AGORA RN, ele figura 
com 9,65% das intenções de votos, 
ou seja, quase dois dígitos em sua 
estreia, um número que chama a 
atenção pelo fato da sondagem ter 
sido iniciada apenas uma semana 
após o PSB ter oficiado os institutos 
de pesquisa para a inclusão do no-
me do parlamentar em seus levan-
tamentos.

O mais surpreendente de tu-
do isso é que Rafael Motta não 
conta com apoio declarado do 
PT do Estado – de quem seu par-
tido é aliado e a quem ele reafir-
ma apoio e voto incondicional 
- e ainda não declarou que será 
candidato ao Senado em detri-
mento da postulação para depu-
tado federal. 

Outro dado para se levar em 
conta é que, na sondagem espon-
tânea, 62,8% dos entrevistados afir-

mam não saber em quem votar pa-
ra o Senado. E a soma de Rafael e 
Carlos Eduardo Alves (PDT) – com 
quem o pessebista disputa o apoio 
do PT no Estado, representa uma 
vantagem de 24% sobre o bolsona-

rista Rogério Marinho (PL).
Para a disputa de Senado Fede-

ral, o Exatus estimulou os nomes de 
Carlos Eduardo Alves (PDT), Rafael 
Motta (PSB), Rogério Marinho (PL), 
Robério Paulino (Psol) e Ney Lopes 

(Brasil 35). Há também pesquisa es-
timulada e espontânea para a Presi-
dência da República.

O Instituto Exatus Consulto-
ria e Pesquisa, em parceria com 
o jornal AGORA RN, entrevistou 

entre os dias 12 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa 
foi registrada junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o número 
de identificação RN-00845/2022.

ADVERSÁRIO PARA ROGÉRIO 
MARINHO. A pesquisa também 
questionou aos dois mil eleito-
res potiguares consultados sobre 
qual dos candidatos citados seria 
o mais forte para derrotar o ex-
-ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, nas 
urnas. Para 40,5%, Carlos Eduar-
do Alves é o que tem maior chan-
ce de vencer o bolsonarista. Já 
para 27,95%, é o deputado fede-
ral Rafael Motta quem tem maior 
força para tirar a vaga do Sena-
do Federal das mãos de Rogério.
Robério Paulino foi citado por 
5,45% das pessoas consultadas, 
ficando em terceiro lugar, sendo 
seguido pelo veterano Ney Lopes, 
que recebeu 0,8%. Outros 16,6% 
dos entrevistados escolheram a 
opção ninguém/branco/nulo e 
8,7% não souberam ou não qui-
seram responder à questão. 
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PT aguarda reunião com Ezequiel Ferreira 
para discutir apoio de tucanos a Fátima

Sem data defi nida

O presidente estadual do PT, 
Júnior Souto, está na ex-
pectativa de, nos próximos 

dias, o presidente estadual da As-
sembleia Legislativa e líder poti-
guar do PSDB, Ezequiel Ferreira, 
defina data para que ocorra uma 
reunião com a governadora Fá-
tima Bezerra (PT). No encontro, 
eles debaterão a possibilidade 
de eventual apoio de Ezequiel e 
parte da cúpula do PSDB à chapa 
majoritária encabeçada pela ges-
tora, tendo Walter Alves (MDB) 
como vice-governador e Carlos 
Eduardo (PDT), senador.

“É indiscutível a contribuição 
de Ezequiel Ferreira ao nosso go-
verno. A governadora Fátima Be-
zerra realizou um enorme esfor-
ço para reequilibrar as finanças 

do Rio Grande do Norte, contan-
do com um conjunto de auxilia-
res com alto comprometimento 
e, por um lado, ela realizou um 
trabalho contínuo na Assembleia 
Legislativa, organizando a sua 
base aliada e sempre contando 
com a parceria do deputado esta-
dual”, enfatizou.

No entanto, conforme apu-
ração do AGORA RN, circula-se 
nos bastidores da política do Es-
tado que existe uma tendência de 
Ezequiel Ferreira apoiar Fátima 
Bezerra e liberar a bancada do 
PSDB, a maior da Assembleia Le-
gislativa, para apoiar quem qui-
ser. Dos atuais 12 deputados es-
taduais que compõem a legenda, 
seis devem apoiar a reeleição da 
petista e os outros seis, a pré-can-

didatura de Fábio Dantas (SD) ao 
governo do Estado.

“Nós vamos conversar. Eu fi-
quei de conversar com a governa-
dora, mas ainda não tive oportu-
nidade. O PSDB é um partido que 
discute democraticamente essas 
alianças. Temos 12 deputados e 
iremos escutá-los também sobre 
isso”, afirmou Ezequiel Ferreira, em 
entrevista ao Jornal Mossoró Hoje.

Ele ressaltou que o PSDB, por 
ser um dos maiores partidos po-
líticos no Estado, só tomará de-
cisões sobre alianças partidárias 
em conjunto, ouvindo cada mem-
bro da sigla. “Hoje, somos a maior 
bancada da AL, na verdade, já éra-
mos cinco deputados e agora es-
tamos com 12 estaduais e iremos 
escutar todos, para tomarmos 

uma decisão. O PSDB é um parti-
do que, democraticamente, discu-
te as alianças que irá fazer”.

A reunião entre Fátima e Eze-
quiel é bastante aguardada pelos 
petistas e, mesmo o líder tucano 
sendo assediado pelo grupo de 
oposição, como possível candi-
dato à cadeira do Executivo es-
tadual, que não se confirmou. 
Apesar de Ezequiel nunca ter se 
posicionado publicamente so-
bre o assunto, a oposição sempre 
vislumbrou o tucano como um 
aliado da administração do PT no 
Rio Grande do Norte, inclusive 
indicando cargos importantes na 
administração Fátima Bezerra.

Em entrevista recente ao 
AGORA RN, o chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves, confirmou que 

a governadora aguardava um si-
nal positivo de Ezequiel Ferreira 
para conversar sobre as eleições 
majoritárias. “Estamos aguar-
dando-o para agendar a reunião. 
Ele está ciente de que a governa-
dora e a cúpula do PT aguardam 
esse encontro”, disse o articula-
dor político da gestora, afirman-
do que a expectativa é que, neste 
encontro, seja definido de vez o 
apoio à chapa governista.

REPRODUÇÃO
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Júnior disse que PT espera reunião

Deputado federal teve o nome inserido em uma pesquisa para o Senado pela 1ª vez e aparece com quase dois dígitos

Em 1ª pesquisa para o Senado, 
Rafael desponta com quase 10%
Deputado surpreende com desempenho perto dos dois dígitos na primeira vez que tem o nome estimulado para o Senado



• Quinta-feira, 19 de maio de 20224 Geral

Carlos lidera para o Senado com 
29%, seguido por Rogério com 
15% e Rafael com 9,65%

Estreia de deputado 
federal nas pesquisas 

eleitorais foi bem

Jair Bolsonaro tem 60,2% de rejeição no RN

Lula venceria Bolsonaro com 
folga ainda no primeiro turno

Também foi perguntado aos 
entrevistados qual seria o candi-
dato à Presidência da República 
que eles jamais votariam e 60,2% 

responderam Jair Bolsonaro. 
Em um distante segundo lugar, 
aparece o petista Luiz Inácio 
Lula da Silva, com 33,05%. Ci-

ro Gomes é o terceiro candidato 
mais rejeitado pelos potiguares, 
com 2,65% dos votos, seguido 
por João Doria, com 1,5%. Feli-

pe D’Ávila vem em quinto lugar, 
com 0,65%; José Maria Eymael, 
com 0,35%; Luciano Bivar, com 
0,3%; André Janones, com 0,2%; 

Simone Tebet, com 0,05%. Nin-
guém/branco/nulo ficou com 
0,85% e não sabe/não respon-
deu, 0,2%.

O Instituto Exatus pesqui-
sou a intenção de votos 
para o Senado Federal. 

Em todos os três cenários proje-
tados, o ex-prefeito de Natal Car-
los Eduardo Alves (PDT) aparece 
como o mais lembrado pelos po-
tiguares, em primeiro lugar. Na 
sondagem estimulada, ele tem 
29,7% das intenções de votos, se-
guido por Rogério Marinho (PL), 
com 15,2%.

Em terceiro lugar, o presi-
dente estadual do PSB, depu-
tado federal Rafael Motta surge 
com 9,65%; o ex-deputado Ney 
Lopes (Brasil 35) o segue, com 
3% e, em quinto lugar, o vere-
ador de Natal Robério Paulino 

(Psol) vem com 1,8% das inten-
ções de votos. Essa é a primei-
ra pesquisa eleitoral que Rafa-
el Motta tem o nome incluído e 
chama a atenção o fato dele ter 
despontado com quase dois dí-
gitos em sua estreia.

Já na sondagem espontâ-
nea, quando os eleitores citam 
o nome dos pré-candidatos que 
desejam votar, Carlos Eduardo 
aparece em primeiro lugar com 
15,1% das intenções de votos, 
seguido por Rogério Marinho, 
com 8% e Rafael Motta vem logo 
em seguida, com 5,6%. Ney Lo-
pes surge em quarto lugar, com 
1,8% e Robério Paulino, com 
0,95%. Não souberam ou não 

responderam 62,85% dos elei-
tores consultados. Já 4,3% disse-
ram que votariam branco/nulo/
ninguém. E 1,4% dos consulta-
dos disseram que votariam em 
outros candidatos.

Segundo a estatística respon-
sável pela pesquisa, Kalline Ma-
rinho, na briga pela cadeira do 
Senado, Carlos Eduardo lidera as 
intenções de voto na questão es-
pontânea e estimulada. “Nesse 
segundo momento, ao ter a con-
firmação de sua candidatura, a 
proporção de eleitores que afir-
mam que votariam nele pratica-
mente dobra, passando de 15% 
na espontânea para 29% na esti-
mulada”, explicou.

Por fim, a pesquisa eleito-
ral feita pelo Instituto Exatus e 
o jornal AGORA RN quis saber 
em qual candidato os potigua-
res escolheriam para ser o fu-
turo presidente da República. 
Das duas mil pessoas consul-
tadas, 57,8% afirmaram votar 
em Luiz Inácio Lula da Silva, 
contra 32,1% que respondeu 
votar em Jair Messias Bolso-

naro. Conforme os números 
da pesquisa, se as eleições fos-
sem hoje, o petista venceria 
ainda no primeiro turno, com 
folga.

O candidato do PDT, Ciro 
Gomes, surge em terceiro lu-
gar, com 6,5% dos votos; o tu-
cano João Doria vem em quar-
to lugar, com 1,2% e a eme-
debista Simone Tebet, com 

0,35%. Os candidatos José Ma-
ria Eymael (Democracia Cristã) 
e Luciano Bivar (União Brasil), 
aparecem empatados em sex-
to lugar, com 0,25% dos votos; 
Felipe D’Ávila (NOVO) vem lo-
go em seguida, com 0,20% e 
André Janones (Avante), com 
0,15%. Ninguém/nulo/branco 
teve 0,8% e não souberam ou 
não responderam, 0,4%

A pesquisa também questio-
nou aos dois mil eleitores poti-
guares consultados sobre qual dos 
candidatos citados seria o mais for-
te para derrotar o ex-ministro do 
Desenvolvimento Regional Rogé-
rio Marinho, nas urnas. Para 40,5%, 
Carlos Eduardo Alves é o que tem 
maior chance de vencer o bolso-
narista. Já para 27,95%, é o deputa-
do federal Rafael Motta quem tem 

maior força para tirar a vaga do Se-
nado Federal das mãos de Rogério.

Robério Paulino foi citado por 
5,45% das pessoas consultadas, 
ficando em terceiro lugar, sendo 
seguido pelo veterano Ney Lopes, 
que recebeu 0,8%. Outros 16,6% 
dos entrevistados escolheram a 
opção ninguém/branco/nulo e 
8,7% não souberam ou não qui-
seram responder à questão.

Carlos Eduardo Alves é 
o nome mais forte para 
derrotar Rogério Marinho

Carlos Eduardo é o mais 
rejeitado para o Senado

Apesar de estar melhor colo-
cado na pesquisa de intenção de 
votos para o Senado Federal, Car-
los Eduardo Alves também figu-
ra como o candidato que tem o 
maior índice de rejeição do elei-
torado potiguar. Quando ques-
tionados sobre qual candidato ja-
mais votaria, o nome do pedetis-
ta foi mencionado por 15,5% das 
pessoas consultadas.

Em segundo lugar, ficou Ney 
Lopes, com 11,35%. Quase cola-
dos a ele, vem Rafael Motta, com 
11,1% e Rogério Marinho, com 
10,6%. Robério Paulino ficou 
com 3,3%. Não sabe ou não res-
pondeu corresponde a 29,05% e 
19,1% dos entrevistados afirma-
ram que votarão em branco/nu-
lo/ninguém para o Senado Fede-
ral pelo Rio Grande do Norte.

Candidato de Lula é o mais 
forte para vencer o Senado

Foi questionado ainda aos 
eleitores, com relação ao Sena-
do Federal, a preferência destes 
com relação ao apoio do candi-
dato à Presidência da República. 
Assim, a pesquisa revelou que 
o candidato do ex-presidente e 
pré-candidato pelo PT, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, venceria a dis-
puta, ao obter 34,9% das inten-
ções de votos.

O candidato apoiado pe-
lo atual presidente Jair Bolso-
naro (PL) teria 12,8%. Em se-
guida, aparece o apoiado pelo 
ex-governador de São Paulo e 
pré-candidato pelo PSDB João 
Dória, com 2,8% e, em quarto 
lugar, o candidato apoiado pe-
lo pré-candidato do PDT, Ciro 
Gomes, com 2,75% das inten-
ções de votos.

“Percebe-se também, que 
o apoio do candidato à presi-
dência da república Lula au-
mentaria a chance de vitória 
ao Senado em quase 35% en-
quanto que o apoio do atu-
al presidente Bolsonaro leva 
a considerar o voto em 12,8% 
dos eleitores para o seu can-
didato ao Senado”, explicou 
Kalline Marinho.

Senador - ESPONTÂNEA
Se as eleições PARA SENADOR fossem hoje, em quem o senhor (a) Votaria? Com o nome incluído pela 

primeira vez em uma pes-
quisa eleitoral para o Sena-

do, o presidente estadual do PSB, 
deputado federal Rafael Motta, 
aparece em terceiro lugar nos dois 
cenários analisados para o Sena-
do Federal. Na sondagem estimu-
lada do levantamento do Instituto 
Exatus divulgado nesta quinta-fei-
ra 19 pelo AGORA RN, ele figura 
com 9,65% das intenções de votos, 
ou seja, quase dois dígitos em sua 
estreia, um número que chama a 
atenção pelo fato da sondagem ter 
sido iniciada apenas uma semana 
após o PSB ter oficiado os institutos 
de pesquisa para a inclusão do no-
me do parlamentar em seus levan-
tamentos.

O mais surpreendente de tu-
do isso é que Rafael Motta não 
conta com apoio declarado do 
PT do Estado – de quem seu par-
tido é aliado e a quem ele reafir-
ma apoio e voto incondicional 
- e ainda não declarou que será 
candidato ao Senado em detri-
mento da postulação para depu-
tado federal. 

Outro dado para se levar em 
conta é que, na sondagem espon-
tânea, 62,8% dos entrevistados afir-

mam não saber em quem votar pa-
ra o Senado. E a soma de Rafael e 
Carlos Eduardo Alves (PDT) – com 
quem o pessebista disputa o apoio 
do PT no Estado, representa uma 
vantagem de 24% sobre o bolsona-

rista Rogério Marinho (PL).
Para a disputa de Senado Fede-

ral, o Exatus estimulou os nomes de 
Carlos Eduardo Alves (PDT), Rafael 
Motta (PSB), Rogério Marinho (PL), 
Robério Paulino (Psol) e Ney Lopes 

(Brasil 35). Há também pesquisa es-
timulada e espontânea para a Presi-
dência da República.

O Instituto Exatus Consulto-
ria e Pesquisa, em parceria com 
o jornal AGORA RN, entrevistou 

entre os dias 12 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa 
foi registrada junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o número 
de identificação RN-00845/2022.

ADVERSÁRIO PARA ROGÉRIO 
MARINHO. A pesquisa também 
questionou aos dois mil eleito-
res potiguares consultados sobre 
qual dos candidatos citados seria 
o mais forte para derrotar o ex-
-ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, nas 
urnas. Para 40,5%, Carlos Eduar-
do Alves é o que tem maior chan-
ce de vencer o bolsonarista. Já 
para 27,95%, é o deputado fede-
ral Rafael Motta quem tem maior 
força para tirar a vaga do Sena-
do Federal das mãos de Rogério.
Robério Paulino foi citado por 
5,45% das pessoas consultadas, 
ficando em terceiro lugar, sendo 
seguido pelo veterano Ney Lopes, 
que recebeu 0,8%. Outros 16,6% 
dos entrevistados escolheram a 
opção ninguém/branco/nulo e 
8,7% não souberam ou não qui-
seram responder à questão. 
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PT aguarda reunião com Ezequiel Ferreira 
para discutir apoio de tucanos a Fátima

Sem data defi nida

O presidente estadual do PT, 
Júnior Souto, está na ex-
pectativa de, nos próximos 

dias, o presidente estadual da As-
sembleia Legislativa e líder poti-
guar do PSDB, Ezequiel Ferreira, 
defina data para que ocorra uma 
reunião com a governadora Fá-
tima Bezerra (PT). No encontro, 
eles debaterão a possibilidade 
de eventual apoio de Ezequiel e 
parte da cúpula do PSDB à chapa 
majoritária encabeçada pela ges-
tora, tendo Walter Alves (MDB) 
como vice-governador e Carlos 
Eduardo (PDT), senador.

“É indiscutível a contribuição 
de Ezequiel Ferreira ao nosso go-
verno. A governadora Fátima Be-
zerra realizou um enorme esfor-
ço para reequilibrar as finanças 

do Rio Grande do Norte, contan-
do com um conjunto de auxilia-
res com alto comprometimento 
e, por um lado, ela realizou um 
trabalho contínuo na Assembleia 
Legislativa, organizando a sua 
base aliada e sempre contando 
com a parceria do deputado esta-
dual”, enfatizou.

No entanto, conforme apu-
ração do AGORA RN, circula-se 
nos bastidores da política do Es-
tado que existe uma tendência de 
Ezequiel Ferreira apoiar Fátima 
Bezerra e liberar a bancada do 
PSDB, a maior da Assembleia Le-
gislativa, para apoiar quem qui-
ser. Dos atuais 12 deputados es-
taduais que compõem a legenda, 
seis devem apoiar a reeleição da 
petista e os outros seis, a pré-can-

didatura de Fábio Dantas (SD) ao 
governo do Estado.

“Nós vamos conversar. Eu fi-
quei de conversar com a governa-
dora, mas ainda não tive oportu-
nidade. O PSDB é um partido que 
discute democraticamente essas 
alianças. Temos 12 deputados e 
iremos escutá-los também sobre 
isso”, afirmou Ezequiel Ferreira, em 
entrevista ao Jornal Mossoró Hoje.

Ele ressaltou que o PSDB, por 
ser um dos maiores partidos po-
líticos no Estado, só tomará de-
cisões sobre alianças partidárias 
em conjunto, ouvindo cada mem-
bro da sigla. “Hoje, somos a maior 
bancada da AL, na verdade, já éra-
mos cinco deputados e agora es-
tamos com 12 estaduais e iremos 
escutar todos, para tomarmos 

uma decisão. O PSDB é um parti-
do que, democraticamente, discu-
te as alianças que irá fazer”.

A reunião entre Fátima e Eze-
quiel é bastante aguardada pelos 
petistas e, mesmo o líder tucano 
sendo assediado pelo grupo de 
oposição, como possível candi-
dato à cadeira do Executivo es-
tadual, que não se confirmou. 
Apesar de Ezequiel nunca ter se 
posicionado publicamente so-
bre o assunto, a oposição sempre 
vislumbrou o tucano como um 
aliado da administração do PT no 
Rio Grande do Norte, inclusive 
indicando cargos importantes na 
administração Fátima Bezerra.

Em entrevista recente ao 
AGORA RN, o chefe da Casa Civil, 
Raimundo Alves, confirmou que 

a governadora aguardava um si-
nal positivo de Ezequiel Ferreira 
para conversar sobre as eleições 
majoritárias. “Estamos aguar-
dando-o para agendar a reunião. 
Ele está ciente de que a governa-
dora e a cúpula do PT aguardam 
esse encontro”, disse o articula-
dor político da gestora, afirman-
do que a expectativa é que, neste 
encontro, seja definido de vez o 
apoio à chapa governista.

REPRODUÇÃO
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Júnior disse que PT espera reunião

Deputado federal teve o nome inserido em uma pesquisa para o Senado pela 1ª vez e aparece com quase dois dígitos

Em 1ª pesquisa para o Senado, 
Rafael desponta com quase 10%
Deputado surpreende com desempenho perto dos dois dígitos na primeira vez que tem o nome estimulado para o Senado
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Reforço escolar

A construção de um país 
democrático e que con-
siga ofertar condições de 

igualdade e dignidade à pes-
soa humana, passa necessa-
riamente pelo nível de educa-
ção dos seus cidadãos. Inega-
velmente que temos déficits 
gritantes e históricos na for-
mação educacional de nossas 
crianças e adolescentes. É sa-
bido que desde a nossa colo-
nização até os dias atuais, bus-
camos resgatar lacunas do pro-
cesso educacional e cultural no 
nosso país, sem, contudo, ter-
mos muito a comemorar, no-
tadamente quanto a matricu-
larmos todas as 
crianças na pré-
-escola, princi-
palmente pe-
la falta de cre-
ches, e avançan-
do não consegui-
mos levá-las para 
frequentar o en-
sino fundamen-
tal na época e no 
momento cer-
to de seu desen-
volvimento inte-
lecto. Na verdade, 
com essas ausên-
cias de matrículas 
e quando ocorre 
ainda temos uma alta evasão 
escolar, estamos de há muito 
formando uma geração de na-
nicos intelectualmente falan-
do, de modo que poucos che-
gam ao ensino técnico e profis-
sionalizante em condições de 
ingressarem num curso uni-
versitário e daí obterem uma 
formação profissional que lhe 
assegure no futuro ter empre-
go e renda, e assim manter-
-se e a sua família. As políticas 
públicas postas em prática pe-
los sucessivos governos ao lon-
go da história ainda não foram 
capazes de traçar o rumo nor-
te para termos um país, onde 
seus cidadãos sejam educa-
dos a tempo e a modo. Preci-

samos ofertar no Brasil um en-
sino público de qualidade em 
que possamos inserir todas as 
crianças e adolescentes, e dar-
-lhes além de uma educação 
de excelência, um padrão de 
formação humana, adequada 
ao convívio democrático.

Como se tudo isso não bas-
tasse, ainda tivemos o fecha-
mento das escolas públicas, no 
período mais letal da pande-
mia da Covid-19, nos últimos 
dois anos, não sendo possível 
ofertar as nossas crianças e jo-
vens o ensino a distância, so-
bretudo porque na sua maio-
ria das escolas não haviam fer-

ramentas tec-
nológicas ade-
quadas e pre-
paradas para 
responder su-
ficientemen-
te as deman-
das escolares, 
sem falar que 
a grande maio-
ria das crianças 
e jovens tam-
bém não dis-
punham de ta-
blets, note-
books, celula-
res e compu-
tadores aptos 

a receberem as tecnologias de 
ponta no campo educacional. 
Ou seja, o que já não era bom, 
ficou pior. Então quando as 
condições para a volta das au-
las presenciais estão possíveis 
entre nós, urge que os gover-
nos desenvolvam políticas pú-
blicas de reforço escolar des-
ses jovens, implantando onde 
for possível o ensino integral, 
de modo a atenuar a deficiên-
cia do ensino nestes últimos 
dois anos, e mais do que is-
so, invistam mais recursos pú-
blicos na educação pública de 
modo acelerar o conhecimen-
to e atingir as metas postas no 
plano plurianual para a educa-
ção nacional.

Anísio Marinho Neto é professor e procurador de Justiça.

ANÍSIO MARINHO NETO

anisiomarinho@hotmail.com

“Precisamos ofertar 
no Brasil um 
ensino público de 
qualidade em que 
possamos inserir 
todas as crianças 
e adolescentes, e 
dar-lhes além de 
uma educação de 
excelência”

Os números da pesquisa Exatus que esta edição 
do AGORA RN divulga mostra um cenário promis-
sor para o deputado federal Rafael Motta (PSB) em 
sua pretensão de ser candidato a senador.

Na primeira pesquisa realizada com a inclusão 
do seu nome, poucos dias depois do pedido oficial 
do PSB, o deputado já aparece beirando os dois dí-
gitos e abocanhando parte dos indecisos. Os núme-
ros da pesquisa Exatus são uma clara demonstração 
de que Rafael pode ser um candidato competitivo e 
duelar de igual para igual com Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rogério Marinho (PL).

O desempenho de Rafael Motta nesta pesquisa 
é ainda mais surpreendente se for levado em con-
sideração que o deputado não conseguiu ainda o 
apoio declarado do PT, embora tenha a simpatia de 
alas do partido. Ele também ainda não cravou que 
será candidato a senador. Colocou seu nome à dis-
posição e pediu para ser testado como uma alterna-

tiva, mas ainda não desistiu totalmente da candida-
tura a deputado federal.

Isto é, se Rafael, mesmo ainda com a pré-candi-
datura pouco consolidada e declarando sua inten-
ção de disputar há apenas poucos dias, já aparece 
com esse patamar de intenção de votos, é possível 
que o deputado experimente um crescimento rele-
vante quando efetivamente a campanha começar e 
ele se declarar candidato.

O começo promissor de Rafael

DESINTERESSE. É natural que 
análises sejam feitas a partir dos 
números das pesquisas divulga-
das agora, mas um dado em es-
pecial revela que, na verdade, 
é muito cedo para cravar qual-
quer cenário. É preciso registrar 
que qualquer avaliação deve par-
tir do princípio de que trata-se de 
uma fotografia do momento. Tu-
do ainda pode mudar. No caso do 
Senado, a pesquisa Exatus apon-
ta que 62,8% ainda não têm can-
didato. Em linhas gerais, o elei-
tor está pouco preocupado com a 
eleição e só vai deixar para pen-
sar nisso quando efetivamente a 
campanha começar.

VANTAGEM. A rejeição ao no-
me de Rogério Marinho fica cla-
ra quando a soma das intenções 
de voto de Carlos Eduardo e Rafa-
el Motta dá 24 pontos percentu-
ais a mais do que o desempenho 
do ex-ministro. Situação difícil a 
do pré-candidato do PL.

CENÁRIO INALTERADO. Os 

esultados da pesquisa Exatus/Ago-
ra RN são muito semelhantes aos 
da realizada pelo Instituto Seta e di-
vulgada pela Band. Carlos Eduardo 
líder para o Senado e, para o gover-
no, Fábio Dantas na 2ª colocação, 
com Styvenson Valentim em 3º.

DIFERENÇAS. As pesquisas que 
retrataram cenários mais diferen-
tes foram as do Instituto Brâmane 
e Agora Sei, as duas divulgadas pela 
96 FM. Essas duas últimas anima-
ram o senador Styvenson Valentim 
a ir para a disputa para o governo, 
o que seria favorável para Rogério 
Marinho e Fábio Dantas.

MENOS INDECISOS. Chamou 
a atenção também na pesquisa 
Exatus/Agora RN a redução no 
número de eleitores indecisos. 
Os números mostram que, aos 
poucos, o eleitor vai definido su-
as preferências.

PESO DO MDB.  A consolida-
ção do cenário pró-Fátima na 
disputa pelo governo é atribuída 

por um analista consultado pela 
coluna pelo anúncio do MDB co-
mo aliado. O partido é o que tem 
mais prefeitos no Estado.

LULA E SENADO. Além da in-
tenção de votos perto dos 10%, o 
deputado Rafael Motta também 
comemora outro dado trazido pe-
la pesquisa Exatus/Agora RN. O 
levantamento mostra que o apoio 
do ex-presidente Lula pode ser 
determinante para o resultado da 
eleição. Isso favorece Rafael e pre-
judica Carlos Eduardo, que não te-
rá como pedir voto para Lula.

DESABASTECIMENTO. Donos 
de postos de combustíveis do Rio 
Grande do Norte temem que, em 
breve, comece a faltar gasolina 
e diesel nas bombas. De acordo 
com o setor, a Petrobras não es-
tá dando conta da demanda, es-
pecialmente de diesel, e a impor-
tação é considerada inviável por-
que os preços internacionais es-
tão muito acima do que é prati-
cado pela empresa brasileira.
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BOLSONARO VERSUS MORAES. O pre-
sidente Jair Bolsonaro apresentou ontem 
uma representação na Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) que tem como al-
vo o ministro Alexandre de Moraes. A ba-
se é a mesma que o presidente colocou 
na ação que apresentou ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), na qual acusa o mi-
nistro de abuso de autoridade. No docu-
mento encaminhado à PGR, Bolsonaro 
afirma que o ministro teria realizado “su-
cessivos ataques à democracia, desres-
peito à Constituição e desprezo aos direi-
tos e garantias fundamentais”.
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Concurso público para Câmara de 
Natal deve ter provas em setembro

O concurso público para a 
Câmara Municipal de Na-
tal (CMN) será realizado 

ainda este ano e a expectativa é 
que as provas sejam aplicadas 
até o mês de setembro, confor-
me informações da Direção Geral 
da Casa, nesta quarta-feira 18. O 
processo do certame foi entregue 
para análise jurídica pela Procu-
radoria da CMN, e a previsão é 
que as primeiras contratações se-
jam feitas a partir do primeiro se-
mestre de 2023.

Segundo a diretora geral da 
CMN, Iracy Gois, há necessi-

dade urgente de recomposição 
do quadro em setores como o 
Departamento Legislativo e na 
área de Tecnologia da Informa-
ção (TI). Diante disso, deverá 
ocorrer contratação imediata 
de 47 aprovados para assisten-
tes legislativos e técnicos legis-
lativos, com formação de qua-
dro reserva.

“Será o primeiro concurso pa-
ra o quadro geral da Câmara, que 
precisa de um setor de TI comple-
to, com profissionais qualificados 
e efetivos, assim como no setor 
Legislativo, que necessita ser re-

composto, devido à aposentado-
ria dos servidores. De modo geral, 
a Câmara passa por um processo 
de renovação do seu quadro e es-
tamos considerando, a princípio, 
a recomposição de vacância oca-
sionada por processos de apo-
sentadoria em aberto”, explicou.

A procuradora da CMN, An-
na Luisa Passeggi, destacou 
que o concurso mudará a Lei 
6.325/2011, que institui o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunera-
ção dos Servidores do Legislativo 
de Natal.

“Passará pelos vereadores a 
adequação da lei para alteração 
no quadro de formação dos ser-
vidores, com delimitação de al-
gumas questões de enquadra-
mento, formação de um qua-
dro suplementar para servido-
res do nível fundamental, além 
do quantitativo de cargos e suas 
especificações. Isso é necessá-
rio para que se organize e se dê 
maior qualificação ao quadro 
efetivo”, informou. Certame mudará Lei 6.325/2011, que institui o PCCR dos servidores da CMN

Marcel: “Estamos reunidos e avaliando vários nomes. Tomaremos decisão em breve”

ELPÍDIO JÚNIOR/CMN

ARQUIVO PESSOAL

‘Fomos apunhalados pelas costas’, 
lamenta presidente do Patriota RN
Marcel Vital disse que ex-pré-candidato Haroldo Azevedo retirou candidatura ao governo sem avisar ao partido

A retirada da pré-candidatu-
ra do empresário Haroldo 
Azevedo (Patriota) ao go-

verno do Estado nas eleições des-
te ano, anunciada com exclusivi-
dade pelo jornal AGORA RN, em 
sua edição desta quarta-feira 18, 
surpreendeu o mundo da polí-
tica potiguar, incluindo os inte-
grantes do seu partido. “Fomos 
apunhalados pelas costas. É as-
sim que nós, eleitores e integran-
tes do Patriota no Rio Grande do 
Norte, nos sentimos, infelizmen-
te”, desabafou o presidente esta-
dual do Patriota, Marcel Vital.

Ele afirmou que o partido re-
cebeu a notícia da desistência de 
Haroldo Azevedo por meio da 
imprensa, na manhã desta quar-
ta, e que os sentimentos que to-
maram conta de todos foram de 
muita tristeza, indignação e de-
cepção. Principalmente, porque, 
segundo ele, o empresário não 
comunicou ou consultou nin-
guém da direção do partido sobre 
sua intenção de deixar a disputa 
pelo governo do Estado.

“Estamos aguardando um 
pronunciamento oficial dele pa-
ra o partido, explicar o real moti-
vo que o levou a tomar uma deci-
são radical. Fomos pegos de sur-
presa, e uma surpresa negativa, 
porque sequer fomos avisados 
antes. Soubemos de susto, pela 

imprensa e pelos inúmeros tele-
fonemas de eleitores e correligio-
nários, incrédulos com o fato de 
que passamos o dia todo tentan-
do acalmar. Já estamos reunidos 
e avaliando vários nomes. Toma-
remos a melhor decisão no mo-
mento oportuno, de maneira fria 
e sensata. Em breve pronunciare-
mos nossas decisões”, desabafou 
Marcel.

O presidente do Patriota disse 
ainda que o trabalho já vinha sen-
do desenvolvido, em todo o Rio 
Grande do Norte, com adesão de 
vários apoiadores, conservado-
res e da extrema direita, inclusive 
com o apoio do ex-deputado es-
tadual José Adécio, no qual estava 
se disponibilizando com um dos 
principais articuladores políticos 
e usando sua vasta experiência 
no crescimento do projeto. “Em 
análise estatista, Haroldo deixa 
o projeto tendo um forte cresci-
mento de forma espontânea, por 
se apresentar como um nome re-
almente novo sério e verdadeira-
mente ficha limpa”.

Marcel destacou que, para o 
Patriota, o cenário político-elei-
toral no Rio Grande do Norte, a 
partir de agora, precisa ser anali-
sado cuidadosamente, para evi-
tar ações e atitudes equivocadas 
por parte de todos os envolvidos. 
“Aprendi que a política é um jo-

sendo sondados para uma pos-
sível conjuntura para apoiar um 
pré-candidato. Já em relação às 
nominatas para deputados esta-
duais e federais, estamos pron-
tos para o pleito, firmes e fortes”, 
disse.

Segundo Marcel Vital, ne-
nhuma semente se transforma 
de árvore da noite para o dia. 
“Precisamos semear e cuidar pa-
ra que o nosso plantio resista às 
pragas e tempestades. Mas, não 
podemos deixar de acreditar, 
pois isso nos trará motivação pa-
ra acordar todos os dias e perse-
verar. Porque quem sabe o que 
está plantando, não teme a co-
lheita, afirmou.

DESISTÊNCIA. Haroldo Azeve-
do decidiu retirar sua pré-candi-
datura ao governo do Estado por 
se sentir, conforme suas próprias 
palavras, decepcionado. E afir-
mou que só apoiará algum can-
didato a governador ou senador 
caso surja novidade no cenário 
político, pois os que estão postos 
não o representam. “Sou de di-
reita, conservador e, como citei, 
torço pelo presidente Jair Bolso-
naro”, afirma o empresário, des-
tacando que os pré-candida-
tos pensam “exclusivamente em 
seus interesses e projetos políti-
cos pessoais”, o que o frustrou. 

go de xadrez, ou seja, não pode-
mos fazer uma ação equivocada. 
Então, o momento agora é que 
todos parem, analisem e tomem 
uma posição assertiva. O jogo é 
jogado, o Patriota está mais vivo 
que nunca, nesta luta árdua e de-
sigual para renovação política”.

Ele disse que a legenda tam-

bém não terá candidatura pró-
pria ao Senado Federal, mas se-
gue firme na construção de uma 
nominata consistente e de alta 
qualidade, para que os eleito-
res potiguares tenham nomes 
com credibilidade para escolher. 
“Não haverá candidatura própria 
ao Senado. No entanto, estamos 
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Reforço escolar

A construção de um país 
democrático e que con-
siga ofertar condições de 

igualdade e dignidade à pes-
soa humana, passa necessa-
riamente pelo nível de educa-
ção dos seus cidadãos. Inega-
velmente que temos déficits 
gritantes e históricos na for-
mação educacional de nossas 
crianças e adolescentes. É sa-
bido que desde a nossa colo-
nização até os dias atuais, bus-
camos resgatar lacunas do pro-
cesso educacional e cultural no 
nosso país, sem, contudo, ter-
mos muito a comemorar, no-
tadamente quanto a matricu-
larmos todas as 
crianças na pré-
-escola, princi-
palmente pe-
la falta de cre-
ches, e avançan-
do não consegui-
mos levá-las para 
frequentar o en-
sino fundamen-
tal na época e no 
momento cer-
to de seu desen-
volvimento inte-
lecto. Na verdade, 
com essas ausên-
cias de matrículas 
e quando ocorre 
ainda temos uma alta evasão 
escolar, estamos de há muito 
formando uma geração de na-
nicos intelectualmente falan-
do, de modo que poucos che-
gam ao ensino técnico e profis-
sionalizante em condições de 
ingressarem num curso uni-
versitário e daí obterem uma 
formação profissional que lhe 
assegure no futuro ter empre-
go e renda, e assim manter-
-se e a sua família. As políticas 
públicas postas em prática pe-
los sucessivos governos ao lon-
go da história ainda não foram 
capazes de traçar o rumo nor-
te para termos um país, onde 
seus cidadãos sejam educa-
dos a tempo e a modo. Preci-

samos ofertar no Brasil um en-
sino público de qualidade em 
que possamos inserir todas as 
crianças e adolescentes, e dar-
-lhes além de uma educação 
de excelência, um padrão de 
formação humana, adequada 
ao convívio democrático.

Como se tudo isso não bas-
tasse, ainda tivemos o fecha-
mento das escolas públicas, no 
período mais letal da pande-
mia da Covid-19, nos últimos 
dois anos, não sendo possível 
ofertar as nossas crianças e jo-
vens o ensino a distância, so-
bretudo porque na sua maio-
ria das escolas não haviam fer-

ramentas tec-
nológicas ade-
quadas e pre-
paradas para 
responder su-
ficientemen-
te as deman-
das escolares, 
sem falar que 
a grande maio-
ria das crianças 
e jovens tam-
bém não dis-
punham de ta-
blets, note-
books, celula-
res e compu-
tadores aptos 

a receberem as tecnologias de 
ponta no campo educacional. 
Ou seja, o que já não era bom, 
ficou pior. Então quando as 
condições para a volta das au-
las presenciais estão possíveis 
entre nós, urge que os gover-
nos desenvolvam políticas pú-
blicas de reforço escolar des-
ses jovens, implantando onde 
for possível o ensino integral, 
de modo a atenuar a deficiên-
cia do ensino nestes últimos 
dois anos, e mais do que is-
so, invistam mais recursos pú-
blicos na educação pública de 
modo acelerar o conhecimen-
to e atingir as metas postas no 
plano plurianual para a educa-
ção nacional.

Anísio Marinho Neto é professor e procurador de Justiça.
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anisiomarinho@hotmail.com

“Precisamos ofertar 
no Brasil um 
ensino público de 
qualidade em que 
possamos inserir 
todas as crianças 
e adolescentes, e 
dar-lhes além de 
uma educação de 
excelência”

Os números da pesquisa Exatus que esta edição 
do AGORA RN divulga mostra um cenário promis-
sor para o deputado federal Rafael Motta (PSB) em 
sua pretensão de ser candidato a senador.

Na primeira pesquisa realizada com a inclusão 
do seu nome, poucos dias depois do pedido oficial 
do PSB, o deputado já aparece beirando os dois dí-
gitos e abocanhando parte dos indecisos. Os núme-
ros da pesquisa Exatus são uma clara demonstração 
de que Rafael pode ser um candidato competitivo e 
duelar de igual para igual com Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Rogério Marinho (PL).

O desempenho de Rafael Motta nesta pesquisa 
é ainda mais surpreendente se for levado em con-
sideração que o deputado não conseguiu ainda o 
apoio declarado do PT, embora tenha a simpatia de 
alas do partido. Ele também ainda não cravou que 
será candidato a senador. Colocou seu nome à dis-
posição e pediu para ser testado como uma alterna-

tiva, mas ainda não desistiu totalmente da candida-
tura a deputado federal.

Isto é, se Rafael, mesmo ainda com a pré-candi-
datura pouco consolidada e declarando sua inten-
ção de disputar há apenas poucos dias, já aparece 
com esse patamar de intenção de votos, é possível 
que o deputado experimente um crescimento rele-
vante quando efetivamente a campanha começar e 
ele se declarar candidato.

O começo promissor de Rafael

DESINTERESSE. É natural que 
análises sejam feitas a partir dos 
números das pesquisas divulga-
das agora, mas um dado em es-
pecial revela que, na verdade, 
é muito cedo para cravar qual-
quer cenário. É preciso registrar 
que qualquer avaliação deve par-
tir do princípio de que trata-se de 
uma fotografia do momento. Tu-
do ainda pode mudar. No caso do 
Senado, a pesquisa Exatus apon-
ta que 62,8% ainda não têm can-
didato. Em linhas gerais, o elei-
tor está pouco preocupado com a 
eleição e só vai deixar para pen-
sar nisso quando efetivamente a 
campanha começar.

VANTAGEM. A rejeição ao no-
me de Rogério Marinho fica cla-
ra quando a soma das intenções 
de voto de Carlos Eduardo e Rafa-
el Motta dá 24 pontos percentu-
ais a mais do que o desempenho 
do ex-ministro. Situação difícil a 
do pré-candidato do PL.

CENÁRIO INALTERADO. Os 

esultados da pesquisa Exatus/Ago-
ra RN são muito semelhantes aos 
da realizada pelo Instituto Seta e di-
vulgada pela Band. Carlos Eduardo 
líder para o Senado e, para o gover-
no, Fábio Dantas na 2ª colocação, 
com Styvenson Valentim em 3º.

DIFERENÇAS. As pesquisas que 
retrataram cenários mais diferen-
tes foram as do Instituto Brâmane 
e Agora Sei, as duas divulgadas pela 
96 FM. Essas duas últimas anima-
ram o senador Styvenson Valentim 
a ir para a disputa para o governo, 
o que seria favorável para Rogério 
Marinho e Fábio Dantas.

MENOS INDECISOS. Chamou 
a atenção também na pesquisa 
Exatus/Agora RN a redução no 
número de eleitores indecisos. 
Os números mostram que, aos 
poucos, o eleitor vai definido su-
as preferências.

PESO DO MDB.  A consolida-
ção do cenário pró-Fátima na 
disputa pelo governo é atribuída 

por um analista consultado pela 
coluna pelo anúncio do MDB co-
mo aliado. O partido é o que tem 
mais prefeitos no Estado.

LULA E SENADO. Além da in-
tenção de votos perto dos 10%, o 
deputado Rafael Motta também 
comemora outro dado trazido pe-
la pesquisa Exatus/Agora RN. O 
levantamento mostra que o apoio 
do ex-presidente Lula pode ser 
determinante para o resultado da 
eleição. Isso favorece Rafael e pre-
judica Carlos Eduardo, que não te-
rá como pedir voto para Lula.

DESABASTECIMENTO. Donos 
de postos de combustíveis do Rio 
Grande do Norte temem que, em 
breve, comece a faltar gasolina 
e diesel nas bombas. De acordo 
com o setor, a Petrobras não es-
tá dando conta da demanda, es-
pecialmente de diesel, e a impor-
tação é considerada inviável por-
que os preços internacionais es-
tão muito acima do que é prati-
cado pela empresa brasileira.
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BOLSONARO VERSUS MORAES. O pre-
sidente Jair Bolsonaro apresentou ontem 
uma representação na Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) que tem como al-
vo o ministro Alexandre de Moraes. A ba-
se é a mesma que o presidente colocou 
na ação que apresentou ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), na qual acusa o mi-
nistro de abuso de autoridade. No docu-
mento encaminhado à PGR, Bolsonaro 
afirma que o ministro teria realizado “su-
cessivos ataques à democracia, desres-
peito à Constituição e desprezo aos direi-
tos e garantias fundamentais”.
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Concurso público para Câmara de 
Natal deve ter provas em setembro

O concurso público para a 
Câmara Municipal de Na-
tal (CMN) será realizado 

ainda este ano e a expectativa é 
que as provas sejam aplicadas 
até o mês de setembro, confor-
me informações da Direção Geral 
da Casa, nesta quarta-feira 18. O 
processo do certame foi entregue 
para análise jurídica pela Procu-
radoria da CMN, e a previsão é 
que as primeiras contratações se-
jam feitas a partir do primeiro se-
mestre de 2023.

Segundo a diretora geral da 
CMN, Iracy Gois, há necessi-

dade urgente de recomposição 
do quadro em setores como o 
Departamento Legislativo e na 
área de Tecnologia da Informa-
ção (TI). Diante disso, deverá 
ocorrer contratação imediata 
de 47 aprovados para assisten-
tes legislativos e técnicos legis-
lativos, com formação de qua-
dro reserva.

“Será o primeiro concurso pa-
ra o quadro geral da Câmara, que 
precisa de um setor de TI comple-
to, com profissionais qualificados 
e efetivos, assim como no setor 
Legislativo, que necessita ser re-

composto, devido à aposentado-
ria dos servidores. De modo geral, 
a Câmara passa por um processo 
de renovação do seu quadro e es-
tamos considerando, a princípio, 
a recomposição de vacância oca-
sionada por processos de apo-
sentadoria em aberto”, explicou.

A procuradora da CMN, An-
na Luisa Passeggi, destacou 
que o concurso mudará a Lei 
6.325/2011, que institui o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunera-
ção dos Servidores do Legislativo 
de Natal.

“Passará pelos vereadores a 
adequação da lei para alteração 
no quadro de formação dos ser-
vidores, com delimitação de al-
gumas questões de enquadra-
mento, formação de um qua-
dro suplementar para servido-
res do nível fundamental, além 
do quantitativo de cargos e suas 
especificações. Isso é necessá-
rio para que se organize e se dê 
maior qualificação ao quadro 
efetivo”, informou. Certame mudará Lei 6.325/2011, que institui o PCCR dos servidores da CMN

Marcel: “Estamos reunidos e avaliando vários nomes. Tomaremos decisão em breve”

ELPÍDIO JÚNIOR/CMN

ARQUIVO PESSOAL

‘Fomos apunhalados pelas costas’, 
lamenta presidente do Patriota RN
Marcel Vital disse que ex-pré-candidato Haroldo Azevedo retirou candidatura ao governo sem avisar ao partido

A retirada da pré-candidatu-
ra do empresário Haroldo 
Azevedo (Patriota) ao go-

verno do Estado nas eleições des-
te ano, anunciada com exclusivi-
dade pelo jornal AGORA RN, em 
sua edição desta quarta-feira 18, 
surpreendeu o mundo da polí-
tica potiguar, incluindo os inte-
grantes do seu partido. “Fomos 
apunhalados pelas costas. É as-
sim que nós, eleitores e integran-
tes do Patriota no Rio Grande do 
Norte, nos sentimos, infelizmen-
te”, desabafou o presidente esta-
dual do Patriota, Marcel Vital.

Ele afirmou que o partido re-
cebeu a notícia da desistência de 
Haroldo Azevedo por meio da 
imprensa, na manhã desta quar-
ta, e que os sentimentos que to-
maram conta de todos foram de 
muita tristeza, indignação e de-
cepção. Principalmente, porque, 
segundo ele, o empresário não 
comunicou ou consultou nin-
guém da direção do partido sobre 
sua intenção de deixar a disputa 
pelo governo do Estado.

“Estamos aguardando um 
pronunciamento oficial dele pa-
ra o partido, explicar o real moti-
vo que o levou a tomar uma deci-
são radical. Fomos pegos de sur-
presa, e uma surpresa negativa, 
porque sequer fomos avisados 
antes. Soubemos de susto, pela 

imprensa e pelos inúmeros tele-
fonemas de eleitores e correligio-
nários, incrédulos com o fato de 
que passamos o dia todo tentan-
do acalmar. Já estamos reunidos 
e avaliando vários nomes. Toma-
remos a melhor decisão no mo-
mento oportuno, de maneira fria 
e sensata. Em breve pronunciare-
mos nossas decisões”, desabafou 
Marcel.

O presidente do Patriota disse 
ainda que o trabalho já vinha sen-
do desenvolvido, em todo o Rio 
Grande do Norte, com adesão de 
vários apoiadores, conservado-
res e da extrema direita, inclusive 
com o apoio do ex-deputado es-
tadual José Adécio, no qual estava 
se disponibilizando com um dos 
principais articuladores políticos 
e usando sua vasta experiência 
no crescimento do projeto. “Em 
análise estatista, Haroldo deixa 
o projeto tendo um forte cresci-
mento de forma espontânea, por 
se apresentar como um nome re-
almente novo sério e verdadeira-
mente ficha limpa”.

Marcel destacou que, para o 
Patriota, o cenário político-elei-
toral no Rio Grande do Norte, a 
partir de agora, precisa ser anali-
sado cuidadosamente, para evi-
tar ações e atitudes equivocadas 
por parte de todos os envolvidos. 
“Aprendi que a política é um jo-

sendo sondados para uma pos-
sível conjuntura para apoiar um 
pré-candidato. Já em relação às 
nominatas para deputados esta-
duais e federais, estamos pron-
tos para o pleito, firmes e fortes”, 
disse.

Segundo Marcel Vital, ne-
nhuma semente se transforma 
de árvore da noite para o dia. 
“Precisamos semear e cuidar pa-
ra que o nosso plantio resista às 
pragas e tempestades. Mas, não 
podemos deixar de acreditar, 
pois isso nos trará motivação pa-
ra acordar todos os dias e perse-
verar. Porque quem sabe o que 
está plantando, não teme a co-
lheita, afirmou.

DESISTÊNCIA. Haroldo Azeve-
do decidiu retirar sua pré-candi-
datura ao governo do Estado por 
se sentir, conforme suas próprias 
palavras, decepcionado. E afir-
mou que só apoiará algum can-
didato a governador ou senador 
caso surja novidade no cenário 
político, pois os que estão postos 
não o representam. “Sou de di-
reita, conservador e, como citei, 
torço pelo presidente Jair Bolso-
naro”, afirma o empresário, des-
tacando que os pré-candida-
tos pensam “exclusivamente em 
seus interesses e projetos políti-
cos pessoais”, o que o frustrou. 

go de xadrez, ou seja, não pode-
mos fazer uma ação equivocada. 
Então, o momento agora é que 
todos parem, analisem e tomem 
uma posição assertiva. O jogo é 
jogado, o Patriota está mais vivo 
que nunca, nesta luta árdua e de-
sigual para renovação política”.

Ele disse que a legenda tam-

bém não terá candidatura pró-
pria ao Senado Federal, mas se-
gue firme na construção de uma 
nominata consistente e de alta 
qualidade, para que os eleito-
res potiguares tenham nomes 
com credibilidade para escolher. 
“Não haverá candidatura própria 
ao Senado. No entanto, estamos 
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Por maioria de votos, o Tri-
bunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-

-RN) decidiu por manter, nos car-
gos a prefeita e o vice-prefeito do 
município de Serra de São Ben-
to, Wanessa Gomes de Morais e 
Eduardo Pereira de Melo, respec-
tivamente. A Corte eleitoral jul-
gou o processo de investigação 
judicial que acusava os dois polí-
ticos e o ex-prefeito e pai da atu-
al prefeita, Francisco Erasmo de 
Morais, por abuso de poder polí-
tico e abuso de poder econômico, 
configurando compra de votos.

Os advogados Arthur Carva-
lho e Felipe Augusto realizaram 
sustentação oral, argumentando 
contra os recorridos, reforçando 
os materiais de áudios e os depoi-

mentos que foram usados como 
provas de abuso de poder e cap-
tação ilícita de sufrágio. Já o advo-
gado Cristiano Luiz sustentou em 
defesa dos acusados, apresentan-
do os motivos pelos quais os ma-
teriais de áudio ambiental não 
deveriam ser determinantes pa-
ra a cassação, uma vez que deri-
varam de prova ilícita.

Após as sustentações, a rela-
tora do processo, juíza Adriana 
Magalhães, apresentou seu vo-
to. “Dado a inexistência de pro-
vas robustas e inconteste seja pe-
la nulidade das mídias acosta-
das e da ilicitude por derivação 
dos depoimentos colhidos, en-
tendimento ao qual me acosto, 
seja pela fragilidade e incoerên-
cia desses depoimentos, a nar-

rativa trazida na inicial pelo di-
retório municipal do Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) em Serra 
de São Bento, além de não confi-
gurar abuso de poder econômico 
também não caracteriza a hipó-
tese de captação ilícita de sufrá-
gio”, disse.

Por maioria de votos, sendo 
vencido o desembargador Clau-
dio Santos, o TRE-RN deu provi-
mento ao recurso, mantendo a 
prefeita e o vice-prefeito nos res-
pectivos cargos. Com relação ao 
acolhimento da preliminar susci-
tada pela Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE) sobre o recurso in-
terposto pelo Diretório Munici-
pal do PSB em Serra de São Ben-
to/RN, o julgamento foi por una-
nimidade. Wanessa Gomes de Morais e Eduardo Pereira de Melo fi carão nos cargos

DIVULGAÇÃO

TRE-RN mantém prefeita e vice à frente de Serra de São Bento
Justiça eleitoral

Gasto com Previdência despenca
no RN e gera caixa para pagar folhas
De um ano para o outro, Estado teve de tirar bem menos recursos do Tesouro para cobrir o rombo previdenciário

A despesa do governo do 
Rio Grande do Norte com 
Previdência caiu 32,4% 

em 2021, em relação ao ano de 
2020, gerando uma economia de 
R$ 570 milhões aos cofres públi-
cos, de acordo com os dados di-
vulgados pela Secretaria Esta-
dual de Planejamento e Finan-
ças (Seplan), nesta quarta-feira 
18. O gasto, que havia sido de R$ 
1,756 bilhão em 2020, caiu para 
R$ 1,186 bilhão no ano passado.

Saiu de uma média de R$ 
135,1 milhões por mês para R$ 
91,2 milhões. A queda ocorreu 
mesmo sem corrigir os valores 
de 2020 pela inflação. Corrigin-
do, a diferença seria até maior. 
Na prática, isso significa dizer 
que, de um ano para o outro, o 
Estado teve de tirar menos re-
cursos do Tesouro para cobrir o 
rombo previdenciário e, assim, 
honrar o pagamento dos apo-
sentados e pensionistas. O défi-
cit é provocado pelo fato de que 
as receitas das contribuições 
dos servidores da ativa não co-
bre todas as despesas com be-
nefícios.

A queda no gasto com Pre-
vidência é resultado da reforma 
realizada pelo governo do Es-
tado em setembro de 2020, que 
entrou em vigor ano passado. 
Com as mudanças, servidores 

da ativa que recebem acima de 
R$ 3,5 mil passaram a contribuir 
mais para a previdência estadu-
al. O desconto no contracheque, 
que até 2020 era de 11%, subiu 
para até 18%, dependendo da 
remuneração. No caso de apo-
sentados e pensionistas, a faixa 
de isenção caiu de R$ 6,1 mil pa-
ra R$ 3,5 mil.

A reforma trouxe ainda novas 
idades mínimas de contribuição, 
regras de cálculo dos benefícios e 
regras para obtenção de pensão. 
Para quem está na ativa, foram 
aprovadas regras de transição. Se 
a reforma não tivesse acontecido, 
as projeções apontam que o rom-
bo previdenciário teria passado 
de R$ 2 bilhões no ano passado.

FOLHAS ATRASADAS. A que-
da nos gastos com Previdência é 
apontada pelo governo do Estado 
como um dos motivos que expli-
cam como a gestão da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) conse-
guiu encontrar recursos para pa-
gar as folhas atrasadas dos servi-
dores. A gestão herdou duas fo-
lhas integrais em atraso do gover-
no Robinson Faria (2015-2018) e 
mais duas parciais.

Só com a reforma da Previ-
dência, foram economizados 
quase R$ 570 milhões em apenas 
um ano (mesmo sem considerar 

a inflação). A dívida herdada pelo 
governo Fátima era de quase R$ 
1 bilhão. Em publicação no Twit-
ter, o secretário da Seplan, Alde-
mir Freire, afirmou que a econo-
mia foi ainda maior se os valores 
dos últimos anos forem corrigi-

dos pela inflação. Para se ter uma 
ideia, corrigindo o aporte previ-
denciário realizado em 2020, o 
valor salta para R$ 1,933 bilhão.

“Não foi milagre e não foi 
ajuda de Bolsonaro. É trabalho e 
planejamento que está levando 

o Rio Grande do Norte para o ru-
mo certo”, escreveu o secretário, 
acrescentando que a reforma da 
Previdência foi uma das razões 
que levaram o Estado ao cenário 
de “equilíbrio de suas contas pú-
blicas”. 

Aldemir: “Não foi milagre e não foi ajuda de Bolsonaro. É trabalho e planejamento que está levando o RN para rumo certo”
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MDB, PSDB e Cidadania de� nem 
Simone Tebet como pré-candidata
Decisão foi tomada após a apresentação de pesquisa encomendada pelos partidos que é positiva para emedebista

Lideranças partidárias de 
MDB, PSDB e Cidadania 
sacramentaram em reu-

nião desta quarta-feira 18 o no-
me da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) como a pré-candi-
data do grupo à Presidência da 
República.

A decisão foi tomada após a 
apresentação de uma pesquisa 
encomendada pelos partidos que 
apontou “maior potencialidade” 
da pré-candidatura da senadora.

Mas o nome dela só será 
oficialmente anunciado após 
aprovação das comissões exe-
cutivas dos partidos, em reuni-
ões separadas marcadas para a 
próxima terça-feira 24, e após a 
resolução das divergências in-
ternas do PSDB.

Entre os dirigentes partidários, 
houve consenso de que Simone 

Tebet é mais competitiva porque, 
segundo apontou a pesquisa, tem 
menor rejeição; baixa taxa de co-
nhecimento — o que significa 
maior potencial para conquistar 
eleitores; e forte identificação com 
o eleitorado feminino.

Além disso, avaliam como um 
“trunfo” o fato de Tebet ser a úni-
ca pré-candidata mulher entre os 
grandes partidos — a outra é Vera 
Lúcia, mas do pequeno PSTU.

A pressa agora será para fechar 
rapidamente a aliança a fim de 
que Tebet possa ser apresentada 
publicamente como a alternativa 
a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
Jair Bolsonaro (PL), que lideram, 
respectivamente, as pesquisas de 
intenção de voto.

Antes disso, porém, será ne-
cessário resolver o impasse no PS-
DB. João Doria, escolhido nas pré-

vias de novembro do ano passado, 
rejeita desistir da pré-candidatura.

Para o ex-governador, a pes-
quisa avaliada nesta quarta pelos 
dirigentes dos três partidos é so-
mente um “pretexto” para afastá-
-lo da disputa. Ele também recla-
mou por não ter sido convidado 
para a reunião da cúpula e das 
bancadas do PSDB nesta terça 
em Brasília.

“Não fui convidado para a 
reunião da Executiva do PSDB. 
Fizeram isso sem o resultado da 
pesquisa. Como fazer uma reu-
nião antes de ter a pesquisa?”, 
questionou.

Em caso de confirmação do 
nome de Tebet como a pré-candi-
data da terceira via, o nome prefe-
rido para ocupar a posição de vice 
é o do senador Tasso Jereissati (PS-
DB-CE).  

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-
-feira 18 o texto-base do 

projeto de lei que regulamen-
ta a prática do ensino domici-
liar (homeschooling). A análise 
dos destaques, sugestões de al-
teração na proposta, está pre-
vista para esta quinta-feira 19.

Na mesma sessão, os depu-
tados aprovaram o regime de 
urgência para a tramitação do 
projeto na Câmara. Na práti-
ca, isso evitou que o texto fos-
se analisado em uma comissão 
especial e permitiu a votação 
direto em plenário.

O texto altera a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
(LDB) para admitir o ensino 
domiciliar na educação bási-
ca (pré-escola, ensino funda-
mental e médio). A educação 
domiciliar é uma das bandei-
ras do presidente Jair Bolsona-
ro. O tema estava entre as me-
tas prioritárias para os primei-
ros cem dias de governo, mas 
ainda não foi votado.

Para Bolsonaro e apoiado-
res do governo, a educação do-
miciliar é uma forma de pais e 
responsáveis legais blindarem 
seus filhos de supostas ideolo-
gias transmitidas dentro da sa-
la de aula. Já a ONG Todos Pela 
Educação classifica a medida 
como “equivocada”.

Partidos da base do governo 
se posicionaram à favor da pau-
ta. Capitão Alberto Neto (AM), 
vice-líder do PL, afirmou que a 

autorização é uma forma de re-
gularizar a condição de famílias 
que já adotam a prática. “Mais 
de 11 mil crianças praticam 
o homeschooling, queremos 
apenas regulamentar. Nosso 
objetivo é trabalhar por todos”.

“Eu sou um pai educador, 
um pai que durante a pande-
mia fez a opção pelo homes-
chooling”, afirmou o deputado 
Diego Garcia (Republicanos-
-PR). 

Senadora Simone Tebet é única mulher pré-candidata entre grandes partidos

Destaques (sugestões de mudanças) serão analisados nesta quinta-feira

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

PAULO SÉRGIO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

‘Homeschooling’:
Câmara aprova projeto 
sobre educação domiciliar

Ensino Julgamento no STF

É constitucional punição 
a motorista que recusa 
bafômetro, aponta Fux

O ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), afirmou nesta quar-

ta-feira 18 que é constitucional 
punir o motorista que se recusa a 
fazer o teste do bafômetro.

O Supremo julga, em conjun-
to, três ações que questionam 
pontos do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), entre eles a proi-
bição da venda de bebidas alco-
ólicas nas rodovias e a tolerância 
zero ao álcool no volante.

Relator de um recurso que 
discute a legalidade da punição 
a motoristas que se recusam a fa-
zer o teste do bafômetro, Fux foi 
o primeiro a votar no julgamento 
e votou pela constitucionalidade 
das normas sob o argumento de 
que, nelas, “há um consenso de 
que o melhor dos mundos é a to-
lerância zero”.

Segundo o ministro, o ques-
tionamento contra punição igual 
para os motoristas com diferen-
tes graus de embriaguez “não se 
sustenta”.

“Não há um nível seguro de 
alcoolemia na condução dos veí-
culos. Todo condutor tendo inge-
rido álcool deixa de ser conside-

rado um motorista responsável”, 
argumentou.

Fux também lembrou que “a 
tolerância zero não é exclusivida-
de do ordenamento jurídico bra-
sileiro”.

Em relação ao bafômetro, Fux 
afirmou que “o risco de ser fiscali-
zado tem uma capacidade de dis-
suasão”. “A percepção do risco é 
considerada mais efetiva do que 
a densidade da pena”, disse.

Para o relator, o bafômetro é 
necessário em um país que so-
fre dos usos nocivos do álcool no 
trânsito.

Já em relação à questão de o 
motorista não se autoincriminar, 
Fux lembrou que esse princípio é 
parte da esfera penal, não admi-
nistrativa. Segundo o ministro, 
trata-se de “incentivo para que 
os condutores cooperem, cabível 
sanção em caso de não cumpri-
mento”.

O julgamento foi suspenso e 
será retomado nesta quinta-feira 
19 com o voto dos demais minis-
tros. A decisão do STF tem reper-
cussão geral, ou seja, deverá ser 
seguida pelos demais tribunais 
no país. 
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Por maioria de votos, o Tri-
bunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-

-RN) decidiu por manter, nos car-
gos a prefeita e o vice-prefeito do 
município de Serra de São Ben-
to, Wanessa Gomes de Morais e 
Eduardo Pereira de Melo, respec-
tivamente. A Corte eleitoral jul-
gou o processo de investigação 
judicial que acusava os dois polí-
ticos e o ex-prefeito e pai da atu-
al prefeita, Francisco Erasmo de 
Morais, por abuso de poder polí-
tico e abuso de poder econômico, 
configurando compra de votos.

Os advogados Arthur Carva-
lho e Felipe Augusto realizaram 
sustentação oral, argumentando 
contra os recorridos, reforçando 
os materiais de áudios e os depoi-

mentos que foram usados como 
provas de abuso de poder e cap-
tação ilícita de sufrágio. Já o advo-
gado Cristiano Luiz sustentou em 
defesa dos acusados, apresentan-
do os motivos pelos quais os ma-
teriais de áudio ambiental não 
deveriam ser determinantes pa-
ra a cassação, uma vez que deri-
varam de prova ilícita.

Após as sustentações, a rela-
tora do processo, juíza Adriana 
Magalhães, apresentou seu vo-
to. “Dado a inexistência de pro-
vas robustas e inconteste seja pe-
la nulidade das mídias acosta-
das e da ilicitude por derivação 
dos depoimentos colhidos, en-
tendimento ao qual me acosto, 
seja pela fragilidade e incoerên-
cia desses depoimentos, a nar-

rativa trazida na inicial pelo di-
retório municipal do Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) em Serra 
de São Bento, além de não confi-
gurar abuso de poder econômico 
também não caracteriza a hipó-
tese de captação ilícita de sufrá-
gio”, disse.

Por maioria de votos, sendo 
vencido o desembargador Clau-
dio Santos, o TRE-RN deu provi-
mento ao recurso, mantendo a 
prefeita e o vice-prefeito nos res-
pectivos cargos. Com relação ao 
acolhimento da preliminar susci-
tada pela Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE) sobre o recurso in-
terposto pelo Diretório Munici-
pal do PSB em Serra de São Ben-
to/RN, o julgamento foi por una-
nimidade. Wanessa Gomes de Morais e Eduardo Pereira de Melo fi carão nos cargos

DIVULGAÇÃO

TRE-RN mantém prefeita e vice à frente de Serra de São Bento
Justiça eleitoral

Gasto com Previdência despenca
no RN e gera caixa para pagar folhas
De um ano para o outro, Estado teve de tirar bem menos recursos do Tesouro para cobrir o rombo previdenciário

A despesa do governo do 
Rio Grande do Norte com 
Previdência caiu 32,4% 

em 2021, em relação ao ano de 
2020, gerando uma economia de 
R$ 570 milhões aos cofres públi-
cos, de acordo com os dados di-
vulgados pela Secretaria Esta-
dual de Planejamento e Finan-
ças (Seplan), nesta quarta-feira 
18. O gasto, que havia sido de R$ 
1,756 bilhão em 2020, caiu para 
R$ 1,186 bilhão no ano passado.

Saiu de uma média de R$ 
135,1 milhões por mês para R$ 
91,2 milhões. A queda ocorreu 
mesmo sem corrigir os valores 
de 2020 pela inflação. Corrigin-
do, a diferença seria até maior. 
Na prática, isso significa dizer 
que, de um ano para o outro, o 
Estado teve de tirar menos re-
cursos do Tesouro para cobrir o 
rombo previdenciário e, assim, 
honrar o pagamento dos apo-
sentados e pensionistas. O défi-
cit é provocado pelo fato de que 
as receitas das contribuições 
dos servidores da ativa não co-
bre todas as despesas com be-
nefícios.

A queda no gasto com Pre-
vidência é resultado da reforma 
realizada pelo governo do Es-
tado em setembro de 2020, que 
entrou em vigor ano passado. 
Com as mudanças, servidores 

da ativa que recebem acima de 
R$ 3,5 mil passaram a contribuir 
mais para a previdência estadu-
al. O desconto no contracheque, 
que até 2020 era de 11%, subiu 
para até 18%, dependendo da 
remuneração. No caso de apo-
sentados e pensionistas, a faixa 
de isenção caiu de R$ 6,1 mil pa-
ra R$ 3,5 mil.

A reforma trouxe ainda novas 
idades mínimas de contribuição, 
regras de cálculo dos benefícios e 
regras para obtenção de pensão. 
Para quem está na ativa, foram 
aprovadas regras de transição. Se 
a reforma não tivesse acontecido, 
as projeções apontam que o rom-
bo previdenciário teria passado 
de R$ 2 bilhões no ano passado.

FOLHAS ATRASADAS. A que-
da nos gastos com Previdência é 
apontada pelo governo do Estado 
como um dos motivos que expli-
cam como a gestão da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) conse-
guiu encontrar recursos para pa-
gar as folhas atrasadas dos servi-
dores. A gestão herdou duas fo-
lhas integrais em atraso do gover-
no Robinson Faria (2015-2018) e 
mais duas parciais.

Só com a reforma da Previ-
dência, foram economizados 
quase R$ 570 milhões em apenas 
um ano (mesmo sem considerar 

a inflação). A dívida herdada pelo 
governo Fátima era de quase R$ 
1 bilhão. Em publicação no Twit-
ter, o secretário da Seplan, Alde-
mir Freire, afirmou que a econo-
mia foi ainda maior se os valores 
dos últimos anos forem corrigi-

dos pela inflação. Para se ter uma 
ideia, corrigindo o aporte previ-
denciário realizado em 2020, o 
valor salta para R$ 1,933 bilhão.

“Não foi milagre e não foi 
ajuda de Bolsonaro. É trabalho e 
planejamento que está levando 

o Rio Grande do Norte para o ru-
mo certo”, escreveu o secretário, 
acrescentando que a reforma da 
Previdência foi uma das razões 
que levaram o Estado ao cenário 
de “equilíbrio de suas contas pú-
blicas”. 

Aldemir: “Não foi milagre e não foi ajuda de Bolsonaro. É trabalho e planejamento que está levando o RN para rumo certo”
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MDB, PSDB e Cidadania de� nem 
Simone Tebet como pré-candidata
Decisão foi tomada após a apresentação de pesquisa encomendada pelos partidos que é positiva para emedebista

Lideranças partidárias de 
MDB, PSDB e Cidadania 
sacramentaram em reu-

nião desta quarta-feira 18 o no-
me da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) como a pré-candi-
data do grupo à Presidência da 
República.

A decisão foi tomada após a 
apresentação de uma pesquisa 
encomendada pelos partidos que 
apontou “maior potencialidade” 
da pré-candidatura da senadora.

Mas o nome dela só será 
oficialmente anunciado após 
aprovação das comissões exe-
cutivas dos partidos, em reuni-
ões separadas marcadas para a 
próxima terça-feira 24, e após a 
resolução das divergências in-
ternas do PSDB.

Entre os dirigentes partidários, 
houve consenso de que Simone 

Tebet é mais competitiva porque, 
segundo apontou a pesquisa, tem 
menor rejeição; baixa taxa de co-
nhecimento — o que significa 
maior potencial para conquistar 
eleitores; e forte identificação com 
o eleitorado feminino.

Além disso, avaliam como um 
“trunfo” o fato de Tebet ser a úni-
ca pré-candidata mulher entre os 
grandes partidos — a outra é Vera 
Lúcia, mas do pequeno PSTU.

A pressa agora será para fechar 
rapidamente a aliança a fim de 
que Tebet possa ser apresentada 
publicamente como a alternativa 
a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
Jair Bolsonaro (PL), que lideram, 
respectivamente, as pesquisas de 
intenção de voto.

Antes disso, porém, será ne-
cessário resolver o impasse no PS-
DB. João Doria, escolhido nas pré-

vias de novembro do ano passado, 
rejeita desistir da pré-candidatura.

Para o ex-governador, a pes-
quisa avaliada nesta quarta pelos 
dirigentes dos três partidos é so-
mente um “pretexto” para afastá-
-lo da disputa. Ele também recla-
mou por não ter sido convidado 
para a reunião da cúpula e das 
bancadas do PSDB nesta terça 
em Brasília.

“Não fui convidado para a 
reunião da Executiva do PSDB. 
Fizeram isso sem o resultado da 
pesquisa. Como fazer uma reu-
nião antes de ter a pesquisa?”, 
questionou.

Em caso de confirmação do 
nome de Tebet como a pré-candi-
data da terceira via, o nome prefe-
rido para ocupar a posição de vice 
é o do senador Tasso Jereissati (PS-
DB-CE).  

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-
-feira 18 o texto-base do 

projeto de lei que regulamen-
ta a prática do ensino domici-
liar (homeschooling). A análise 
dos destaques, sugestões de al-
teração na proposta, está pre-
vista para esta quinta-feira 19.

Na mesma sessão, os depu-
tados aprovaram o regime de 
urgência para a tramitação do 
projeto na Câmara. Na práti-
ca, isso evitou que o texto fos-
se analisado em uma comissão 
especial e permitiu a votação 
direto em plenário.

O texto altera a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação 
(LDB) para admitir o ensino 
domiciliar na educação bási-
ca (pré-escola, ensino funda-
mental e médio). A educação 
domiciliar é uma das bandei-
ras do presidente Jair Bolsona-
ro. O tema estava entre as me-
tas prioritárias para os primei-
ros cem dias de governo, mas 
ainda não foi votado.

Para Bolsonaro e apoiado-
res do governo, a educação do-
miciliar é uma forma de pais e 
responsáveis legais blindarem 
seus filhos de supostas ideolo-
gias transmitidas dentro da sa-
la de aula. Já a ONG Todos Pela 
Educação classifica a medida 
como “equivocada”.

Partidos da base do governo 
se posicionaram à favor da pau-
ta. Capitão Alberto Neto (AM), 
vice-líder do PL, afirmou que a 

autorização é uma forma de re-
gularizar a condição de famílias 
que já adotam a prática. “Mais 
de 11 mil crianças praticam 
o homeschooling, queremos 
apenas regulamentar. Nosso 
objetivo é trabalhar por todos”.

“Eu sou um pai educador, 
um pai que durante a pande-
mia fez a opção pelo homes-
chooling”, afirmou o deputado 
Diego Garcia (Republicanos-
-PR). 

Senadora Simone Tebet é única mulher pré-candidata entre grandes partidos

Destaques (sugestões de mudanças) serão analisados nesta quinta-feira

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

PAULO SÉRGIO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

‘Homeschooling’:
Câmara aprova projeto 
sobre educação domiciliar

Ensino Julgamento no STF

É constitucional punição 
a motorista que recusa 
bafômetro, aponta Fux

O ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), afirmou nesta quar-

ta-feira 18 que é constitucional 
punir o motorista que se recusa a 
fazer o teste do bafômetro.

O Supremo julga, em conjun-
to, três ações que questionam 
pontos do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), entre eles a proi-
bição da venda de bebidas alco-
ólicas nas rodovias e a tolerância 
zero ao álcool no volante.

Relator de um recurso que 
discute a legalidade da punição 
a motoristas que se recusam a fa-
zer o teste do bafômetro, Fux foi 
o primeiro a votar no julgamento 
e votou pela constitucionalidade 
das normas sob o argumento de 
que, nelas, “há um consenso de 
que o melhor dos mundos é a to-
lerância zero”.

Segundo o ministro, o ques-
tionamento contra punição igual 
para os motoristas com diferen-
tes graus de embriaguez “não se 
sustenta”.

“Não há um nível seguro de 
alcoolemia na condução dos veí-
culos. Todo condutor tendo inge-
rido álcool deixa de ser conside-

rado um motorista responsável”, 
argumentou.

Fux também lembrou que “a 
tolerância zero não é exclusivida-
de do ordenamento jurídico bra-
sileiro”.

Em relação ao bafômetro, Fux 
afirmou que “o risco de ser fiscali-
zado tem uma capacidade de dis-
suasão”. “A percepção do risco é 
considerada mais efetiva do que 
a densidade da pena”, disse.

Para o relator, o bafômetro é 
necessário em um país que so-
fre dos usos nocivos do álcool no 
trânsito.

Já em relação à questão de o 
motorista não se autoincriminar, 
Fux lembrou que esse princípio é 
parte da esfera penal, não admi-
nistrativa. Segundo o ministro, 
trata-se de “incentivo para que 
os condutores cooperem, cabível 
sanção em caso de não cumpri-
mento”.

O julgamento foi suspenso e 
será retomado nesta quinta-feira 
19 com o voto dos demais minis-
tros. A decisão do STF tem reper-
cussão geral, ou seja, deverá ser 
seguida pelos demais tribunais 
no país. 
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
RAIMUNDO ALVES JUNIOR, CPF 282.624.094-34, MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES, CPF 
146.284.904-06, EDIVANE VILAR DE SOUZA, CPF 455.830.054-91, LUCIANA DALTRO DE CASTRO 
PÁDUA BEZERRA, CPF 657.228.502-25, DALTRO FREIRE DE PAIVA, CPF 274.344.604-82, JACKSON 
SILVA SANTOS, CPF 058.286.854-81, RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES, CPF 108.293.854-87, 
AUGUSTO CÉSAR MACEDO BRANDÃO DE ARAÚJO, CPF 052.150.494-59, MARCUS VINICIUS 
CAVALCANTE DANTAS, CPF 065.066.254-73, ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS, CPF 267.185.884-15.

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargos de Conselheiros de administração na Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte S.A., CNPJ 03.848.103/0001-02.

ESCLARECEM que eventuais objeções a presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife  –  GTREC
Rua da Aurora, 1259, Santo Amaro, CEP 50040-090, Recife/PE.

Natal/RN, 17 de maio de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20 (vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0839405-
20.2017.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A contra EXECUTADO: MARIA DA GUIA
PEREIRA e JOSE BEZERRA LIMA, sendo determinada a CITAÇÃO de JOSE BEZERRA LIMA CPF: 359.825.944-15, para que: 1) no prazo
de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 91.176,01 (noventa e um mil, cento e setenta e seis reais e um centavos), acrescido
de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo
de três dias, passando a 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora
de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade
da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257,
IV do CPC. Natal, 1 de abril de 2022.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Tesouro Estadual do RN vem por meio deste Edital convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e 
aposentados, filiados à entidade e em dia com suas obrigações 
estatutárias, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no auditório do SINDIFERN, situado à Alameda das Mansões, 
s/nº, Candelária, Natal/RN, no dia 08 de junho de 2022 (quarta-feira), às 
8:30 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta 
dos filiados convocados, e em segunda convocação, às 9:00 horas, aberta 
com ao menos 5% (cinco por cento) dos filiados convocados, para discutir 
e deliberar a seguinte pauta específica, na forma do Estatuto, art. 6º , inciso 
II, e art. 10, inciso II, alínea 'a' combinado com o art. 14, inciso II :

 1) Reforma do Estatuto do SINDIFERN.

Natal/RN, 19 de maio de 2022

sindifern.org.br

Filiado

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Informações complementares ao Edital de Convocação: 
a) A elaboração da proposta de Reforma do Estatuto do SINDIFERN, de 
competência da Diretoria Executiva, foi apreciada pelo Conselho Geral, conforme 
determina o art. 16, III, e, do Estatuto, e corresponde às Emendas 01, 02 e 03 
expostas em parte fixa do site do Sindicato, www.sindifern.org.br, e disponível a 
qualquer filiado na Secretaria da entidade a partir da publicação deste Edital de 
Convocação.
b) Os auditores fiscais poderão apresentar proposta de alteração do Estatuto até 
96 (noventa e seis) horas anteriores à realização da Assembleia, desde que 
subscritas por 1 % (um por cento) dos filiados com direito a voto e em dia com suas 
obrigações estatutárias, na forma do art. 86 do Estatuto. Assim, as propostas 
deverão ser entregues até às 17:00 horas do dia 02 de junho de 2022 na secretaria 
do SINDIFERN, localizada na sede da entidade, mediante protocolo, ou através de 
e-mail para o endereço secretaria@sindifern.org.br.
c) As propostas apresentadas pelos auditores fiscais serão disponibilizadas no 
local de realização da Assembleia Geral até 1 (uma) hora antes da realização da 
primeira convocação (Regimento Administrativo-financeiro do SINDIFERN, Art. 
43, § 2º).

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 O presidente do SINDIFERN vem por meio deste edital, na 

forma do art. 7º, inciso II, do Estatuto da entidade, convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e 
aposentados, filiados à entidade e em dia com suas obrigações 
estatutárias, para participarem de Assembleia Geral Ordinária, realizada 
no auditório do SINDIFERN, situado à Alameda das Mansões, s/nº, 
Candelária, Natal/RN, no dia 08 de junho 2022 (quarta-feira), às 10:30 
horas em primeira convocação, e em segunda convocação às 11:00 horas, 
com qualquer número de filiados presentes, conforme o disposto no 
Estatuto, para tratar a seguinte pauta:

1) Discutir e deliberar sobre o orçamento SINDIFERN do 
período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023.

Natal/RN, 19 de maio de 2022

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

  
MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS, CNPJ n° 13.546.240/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Renovação de Licença Simplificada - RLS para o armazenamento e Revenda de botijões de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP (1560 kg), localizada na Rua Pedro Araújo Filho, nº 200, Centro, Município de Florânia-
RN. CEP 59335-000. 

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS 
Empresária 
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O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sancionou nesta 
quarta-feira 18 a lei oriun-

da de medida provisória que es-
tabelece o Auxílio Brasil perma-
nente. A proposta foi assinada 
em cerimônia no Palácio do Pla-
nalto e deve ser publicada no Di-
ário Oficial da União nesta quin-
ta-feira 19.

O texto autoriza o pagamen-
to do valor R$ 400 todos os me-
ses aos beneficiários do progra-
ma, que substitui o Bolsa Famí-
lia. Anteriormente, o governo 
federal pretendia manter as par-
celas até dezembro deste ano e 
depois reduzi-las para R$ 224.

A equipe econômica prevê 
gastos de R$ 90 bilhões por ano 
para viabilizar o benefício.

O Auxílio Brasil foi instituí-
do em novembro de 2021 como 

substituto do Bolsa Família. A ala 
política ligada a Bolsonaro pro-
pôs usar o programa criado por 
governos petistas para alavancar 
a popularidade do presidente. 

Por 7 votos a 1, TCU 
aprova processo de 
privatização da Eletrobras
Governo aguardava aprovação para vender ações ainda neste 
ano. Eletrobras será 1ª estatal a ser vendida em quase quatro anos

O plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
aprovou nesta quarta-

-feira 18, por 7 votos a 1, a con-
tinuidade do processo de pri-
vatização da Eletrobras, estatal 
que atua nas áreas de geração e 
transmissão de energia.

Dos oito ministros que vo-
taram na sessão, somente Vital 
do Rêgo foi contra. O ministro 
chegou a pedir a suspensão do 
processo até o tribunal concluir 
uma fiscalização sobre dívidas 
judiciais da companhia, que po-
deriam causar uma subavalia-
ção da estatal. Os ministros ne-
garam o pedido de suspensão, 
também por 7 a 1.

O julgamento desta quarta-
-feira era a segunda e última etapa 
de análise no TCU. Nessa etapa, o 
tribunal avalia o modelo de ven-
da proposto pela União, incluin-
do faixa de valor das ações a serem 
ofertadas na bolsa de valores.

A primeira etapa já tinha sido 
aprovada em fevereiro. Na oca-
sião, os ministros analisaram e 
aprovaram o chamado "bônus 
de outorga" que, após a privati-

zação, a Eletrobras deverá pagar 
à União pela renovação dos con-
tratos das 22 usinas hidrelétricas 
da empresa.

O governo optou por reali-
zar a privatização na forma de 
uma capitalização, ou seja, serão 
ofertadas novas ações da Eletro-
bras na bolsa de valores, em uma 
oferta que não será acompanha-
da pela União. Com isso, a União 

deixará de ser a acionista contro-
ladora da empresa.

Quando o processo for con-
cluído, a estatal se tornará uma 
empresa sem controlador defini-
do. Modelo semelhante foi ado-
tado na privatização da Embraer. 
Nenhum acionista terá poder de 
voto superior a 10% de suas ações. 
O objetivo é justamente pulverizar 
o capital da empresa.  

Julgamento era a segunda e última etapa de análise no Tribunal de Contas

Equipe econômica prevê gastos de R$ 90 bilhões por ano para pagar benefício

Social

Presidente Bolsonaro sanciona lei que 
oficializa Auxílio Brasil no valor de R$ 400

AGÊNCIA BRASIL
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Grupo suspeito de roubar bancos
é alvo de operação da PF no RN
A Polícia Federal, em conjun-

to com a Receita Federal do 
Brasil, deflagrou na manhã 

desta quarta-feira, 18, a Opera-
ção Penumbra, com o objetivo de 
identificar possível envolvimento 
de investigados em atividades li-
gadas a roubo de bancos e a res-
pectiva lavagem de capitais decor-

rentes de tal atividade criminosa. 
Cerca de 60 policiais federais 

cumpriram mandados de bus-
ca e apreensão expedidos pela 
Unidade Judiciária de Delitos de 
Organizações Criminosas (UJU-
DOCrim) do Rio Grande do Nor-
te, nos municípios de Jucurutu/
RN, Patos/PB, Chapadão do Sul/

MS, Águas Lindas/GO e Rio de Ja-
neiro (RJ). Medidas de sequestro 
de contas e bens também foram 
cumpridos.. 

Participaram ainda da ação, 
8 auditores da RFB. No decorrer 
da investigação foram levanta-
das informações dando conta de 
esquemas de obtenção de vanta-

gem econômica ilícita conhecida 
popularmente como agiotagem, 
bem como lavagem de dinheiro 
em bens advindos de tal delito, 
tendo a Receita Federal passado 
a se aprofundar na análise fiscal 
dos envolvidos.

A agiotagem é prevista no art. 
4º, “a”, da Lei nº 1.521/51. Os le-

vantamentos comprovaram ain-
da, a utilização de laranjas e a 
suspeita de que empresas de fa-
chada podem ter sido criadas nos 
últimos anos para movimentar 
a quantia arrecadada pelo gru-
po criminoso, conduta tradicio-
nalmente tipificada como lava-
gem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 
9.613/98). 

Também foi apurado a exis-
tência de associação entre os in-
vestigados, o que configura con-
duta de organização criminosa, 
dada a estrutura hierárquica e a 
divisão de tarefas (Art. 2º da Lei 
nº 12.850/13). O nome da opera-
ção remete ao fato de que os al-
vos “agiam na sombra”, em nome 
de laranjas e criando empresas de 
fachada.

Câmeras con� rmam “lamentável 
incidente”, diz marido de juíza do RN

A Associação de Magistra-
dos do Rio Grande do Norte 
(Amarn) comunicou o faleci-
mento de sua associada e juíza 
de Direito Mônica Maria Andra-
de Figueiredo de Oliveira. Mô-
nica Maria Andrade Figueiredo 

de Oliveira ingressou no Poder 
Judiciário do RN em 2016, era ti-
tular da Vara Única de Martins e 
exercia a direção do foro daque-
la comarca. 

“A magistrada deixa um ca-
sal de filhos, irmãos e sobri-

nhos, a quem dedicamos nos-
sas orações para que recebam o 
conforto necessário neste mo-
mento de tristeza e dor, assim 
como rogamos aos emissários 
divinos que a acolham e a am-
parem na morada celestial”, diz 

a nota oficial. 
O Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte (TJRN) também 
publicou nota de pesar pelo fa-
lecimento, assim como a Ordem 
dos Advogados do Rio Grande do 
Norte (OAB-RN).

Associação de Magistrados do RN lamenta morte

João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior, marido da juí-
za Mônica de Oliveira, encon-

trada morta dentro do carro, afir-
mou que o possível suicídio da 
mulher foi um “momento de fra-
queza”. Ele levou o carro em que 
estava o corpo da esposa até a de-
legacia de Polícia Civil, em Belém.

Mônica Maria Andrade Fi-
gueiredo de Oliveira foi encontra-
da morta em um carro estaciona-
do no prédio onde morava com 
o marido, em Belém. Segundo o 
marido, os dois possuíam resi-
dência em Campina Grande (PB) 
e em Belém, e se dividiam entre 
as duas cidades. Mônica Andrade 
era natural de Barra de Santana 
(PB) e juíza na cidade de Martins, 
no Rio Grande do Norte.

O corpo da juíza foi liberado 
pelo Instituto Médico Legal (IML) 
por volta das 4h desta quarta-fei-
ra 18 e começou a ser velado em 
uma capela na rua Domingos 
Marreiros, no bairro do Umarizal, 
em Belém. Haverá também um 
velório na Paraíba, onde ela nas-
ceu, com familiares e amigos.

João Augusto, que também 
é juiz, enviou um áudio para a 
TV Liberal relatando o que teria 
acontecido. “Em algum momen-
to de fraqueza ou coisa parecida, 
nessa noite, onze e meia da noi-
te, ela já saiu de casa com as ma-
las como se fosse já para o aero-

Juíza Mônica Andrade foi encontrada morta na terça-feira 17 pelo próprio marido; corpo foi velado em Belém 

porto viajar”, disse ele. “Para mi-
nha surpresa, às seis e quarenta 
da manhã, quando eu desci, ela 
simplesmente estava no carro e 
tinha disparado o tiro nela mes-
ma”, pontuou.

De acordo com o juiz, há câ-
meras de segurança no prédio 
que podem confirmar a versão 
apresentada por ele e que já es-
tão em posse da polícia, mas co-
mo a investigação corre sob sigilo 
de justiça, as imagens não podem 
ser divulgadas.

“Essa situação, ela está con-
firmada pela pelas câmeras de 
vídeo do prédio, mas como o in-
quérito está em sigilo, por en-
quanto não se pode ter essa visão 
geral sobre o procedimento”, afir-
mou. João Augusto dá detalhes 
do que fez após encontrar a espo-
sa morta no carro e por quais pro-
cessos o corpo da vítima passou 
na delegacia.

“Eu me encaminhei com ela 
no carro, porque ela estava no 
carro, no lugar do passageiro, pa-
ra a Divisão de Homicídios. Fui 
atendido pelo delegado e lá foi 
feito todo procedimento possí-
vel e imaginário: coleta de resto 
de combustão e exame de corpo 
de delito. Tudo que foi possível e 
imaginário, e o que possa ter si-
do feito está sendo feito”, relatou 
o juiz. Ele afirma ainda que “na 
verdade, isso é um lamentável in-
cidente”.

Juiz João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior estava casado há 
2 anos com a juíza paraibana

REPRODUÇÃO / JORNAL NACIONAL
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
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PÁDUA BEZERRA, CPF 657.228.502-25, DALTRO FREIRE DE PAIVA, CPF 274.344.604-82, JACKSON 
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AUGUSTO CÉSAR MACEDO BRANDÃO DE ARAÚJO, CPF 052.150.494-59, MARCUS VINICIUS 
CAVALCANTE DANTAS, CPF 065.066.254-73, ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS, CPF 267.185.884-15.

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargos de Conselheiros de administração na Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte S.A., CNPJ 03.848.103/0001-02.

ESCLARECEM que eventuais objeções a presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife  –  GTREC
Rua da Aurora, 1259, Santo Amaro, CEP 50040-090, Recife/PE.

Natal/RN, 17 de maio de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20 (vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0839405-
20.2017.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: PNSN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A contra EXECUTADO: MARIA DA GUIA
PEREIRA e JOSE BEZERRA LIMA, sendo determinada a CITAÇÃO de JOSE BEZERRA LIMA CPF: 359.825.944-15, para que: 1) no prazo
de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 91.176,01 (noventa e um mil, cento e setenta e seis reais e um centavos), acrescido
de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo
de três dias, passando a 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora
de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade
da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257,
IV do CPC. Natal, 1 de abril de 2022.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Tesouro Estadual do RN vem por meio deste Edital convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e 
aposentados, filiados à entidade e em dia com suas obrigações 
estatutárias, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no auditório do SINDIFERN, situado à Alameda das Mansões, 
s/nº, Candelária, Natal/RN, no dia 08 de junho de 2022 (quarta-feira), às 
8:30 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta 
dos filiados convocados, e em segunda convocação, às 9:00 horas, aberta 
com ao menos 5% (cinco por cento) dos filiados convocados, para discutir 
e deliberar a seguinte pauta específica, na forma do Estatuto, art. 6º , inciso 
II, e art. 10, inciso II, alínea 'a' combinado com o art. 14, inciso II :

 1) Reforma do Estatuto do SINDIFERN.

Natal/RN, 19 de maio de 2022

sindifern.org.br

Filiado

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Informações complementares ao Edital de Convocação: 
a) A elaboração da proposta de Reforma do Estatuto do SINDIFERN, de 
competência da Diretoria Executiva, foi apreciada pelo Conselho Geral, conforme 
determina o art. 16, III, e, do Estatuto, e corresponde às Emendas 01, 02 e 03 
expostas em parte fixa do site do Sindicato, www.sindifern.org.br, e disponível a 
qualquer filiado na Secretaria da entidade a partir da publicação deste Edital de 
Convocação.
b) Os auditores fiscais poderão apresentar proposta de alteração do Estatuto até 
96 (noventa e seis) horas anteriores à realização da Assembleia, desde que 
subscritas por 1 % (um por cento) dos filiados com direito a voto e em dia com suas 
obrigações estatutárias, na forma do art. 86 do Estatuto. Assim, as propostas 
deverão ser entregues até às 17:00 horas do dia 02 de junho de 2022 na secretaria 
do SINDIFERN, localizada na sede da entidade, mediante protocolo, ou através de 
e-mail para o endereço secretaria@sindifern.org.br.
c) As propostas apresentadas pelos auditores fiscais serão disponibilizadas no 
local de realização da Assembleia Geral até 1 (uma) hora antes da realização da 
primeira convocação (Regimento Administrativo-financeiro do SINDIFERN, Art. 
43, § 2º).

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 O presidente do SINDIFERN vem por meio deste edital, na 

forma do art. 7º, inciso II, do Estatuto da entidade, convocar os Auditores 
Fiscais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte, ativos e 
aposentados, filiados à entidade e em dia com suas obrigações 
estatutárias, para participarem de Assembleia Geral Ordinária, realizada 
no auditório do SINDIFERN, situado à Alameda das Mansões, s/nº, 
Candelária, Natal/RN, no dia 08 de junho 2022 (quarta-feira), às 10:30 
horas em primeira convocação, e em segunda convocação às 11:00 horas, 
com qualquer número de filiados presentes, conforme o disposto no 
Estatuto, para tratar a seguinte pauta:

1) Discutir e deliberar sobre o orçamento SINDIFERN do 
período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023.

Natal/RN, 19 de maio de 2022

JUAREZ MOURA CAVALCANTE 
Presidente do SINDIFERN

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

  
MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS, CNPJ n° 13.546.240/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Renovação de Licença Simplificada - RLS para o armazenamento e Revenda de botijões de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP (1560 kg), localizada na Rua Pedro Araújo Filho, nº 200, Centro, Município de Florânia-
RN. CEP 59335-000. 

MARIA DAS DORES DE ARAUJO MEDEIROS 
Empresária 
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O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sancionou nesta 
quarta-feira 18 a lei oriun-

da de medida provisória que es-
tabelece o Auxílio Brasil perma-
nente. A proposta foi assinada 
em cerimônia no Palácio do Pla-
nalto e deve ser publicada no Di-
ário Oficial da União nesta quin-
ta-feira 19.

O texto autoriza o pagamen-
to do valor R$ 400 todos os me-
ses aos beneficiários do progra-
ma, que substitui o Bolsa Famí-
lia. Anteriormente, o governo 
federal pretendia manter as par-
celas até dezembro deste ano e 
depois reduzi-las para R$ 224.

A equipe econômica prevê 
gastos de R$ 90 bilhões por ano 
para viabilizar o benefício.

O Auxílio Brasil foi instituí-
do em novembro de 2021 como 

substituto do Bolsa Família. A ala 
política ligada a Bolsonaro pro-
pôs usar o programa criado por 
governos petistas para alavancar 
a popularidade do presidente. 

Por 7 votos a 1, TCU 
aprova processo de 
privatização da Eletrobras
Governo aguardava aprovação para vender ações ainda neste 
ano. Eletrobras será 1ª estatal a ser vendida em quase quatro anos

O plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
aprovou nesta quarta-

-feira 18, por 7 votos a 1, a con-
tinuidade do processo de pri-
vatização da Eletrobras, estatal 
que atua nas áreas de geração e 
transmissão de energia.

Dos oito ministros que vo-
taram na sessão, somente Vital 
do Rêgo foi contra. O ministro 
chegou a pedir a suspensão do 
processo até o tribunal concluir 
uma fiscalização sobre dívidas 
judiciais da companhia, que po-
deriam causar uma subavalia-
ção da estatal. Os ministros ne-
garam o pedido de suspensão, 
também por 7 a 1.

O julgamento desta quarta-
-feira era a segunda e última etapa 
de análise no TCU. Nessa etapa, o 
tribunal avalia o modelo de ven-
da proposto pela União, incluin-
do faixa de valor das ações a serem 
ofertadas na bolsa de valores.

A primeira etapa já tinha sido 
aprovada em fevereiro. Na oca-
sião, os ministros analisaram e 
aprovaram o chamado "bônus 
de outorga" que, após a privati-

zação, a Eletrobras deverá pagar 
à União pela renovação dos con-
tratos das 22 usinas hidrelétricas 
da empresa.

O governo optou por reali-
zar a privatização na forma de 
uma capitalização, ou seja, serão 
ofertadas novas ações da Eletro-
bras na bolsa de valores, em uma 
oferta que não será acompanha-
da pela União. Com isso, a União 

deixará de ser a acionista contro-
ladora da empresa.

Quando o processo for con-
cluído, a estatal se tornará uma 
empresa sem controlador defini-
do. Modelo semelhante foi ado-
tado na privatização da Embraer. 
Nenhum acionista terá poder de 
voto superior a 10% de suas ações. 
O objetivo é justamente pulverizar 
o capital da empresa.  

Julgamento era a segunda e última etapa de análise no Tribunal de Contas

Equipe econômica prevê gastos de R$ 90 bilhões por ano para pagar benefício

Social

Presidente Bolsonaro sanciona lei que 
oficializa Auxílio Brasil no valor de R$ 400

AGÊNCIA BRASIL
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Apuração

Grupo suspeito de roubar bancos
é alvo de operação da PF no RN
A Polícia Federal, em conjun-

to com a Receita Federal do 
Brasil, deflagrou na manhã 

desta quarta-feira, 18, a Opera-
ção Penumbra, com o objetivo de 
identificar possível envolvimento 
de investigados em atividades li-
gadas a roubo de bancos e a res-
pectiva lavagem de capitais decor-

rentes de tal atividade criminosa. 
Cerca de 60 policiais federais 

cumpriram mandados de bus-
ca e apreensão expedidos pela 
Unidade Judiciária de Delitos de 
Organizações Criminosas (UJU-
DOCrim) do Rio Grande do Nor-
te, nos municípios de Jucurutu/
RN, Patos/PB, Chapadão do Sul/

MS, Águas Lindas/GO e Rio de Ja-
neiro (RJ). Medidas de sequestro 
de contas e bens também foram 
cumpridos.. 

Participaram ainda da ação, 
8 auditores da RFB. No decorrer 
da investigação foram levanta-
das informações dando conta de 
esquemas de obtenção de vanta-

gem econômica ilícita conhecida 
popularmente como agiotagem, 
bem como lavagem de dinheiro 
em bens advindos de tal delito, 
tendo a Receita Federal passado 
a se aprofundar na análise fiscal 
dos envolvidos.

A agiotagem é prevista no art. 
4º, “a”, da Lei nº 1.521/51. Os le-

vantamentos comprovaram ain-
da, a utilização de laranjas e a 
suspeita de que empresas de fa-
chada podem ter sido criadas nos 
últimos anos para movimentar 
a quantia arrecadada pelo gru-
po criminoso, conduta tradicio-
nalmente tipificada como lava-
gem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 
9.613/98). 

Também foi apurado a exis-
tência de associação entre os in-
vestigados, o que configura con-
duta de organização criminosa, 
dada a estrutura hierárquica e a 
divisão de tarefas (Art. 2º da Lei 
nº 12.850/13). O nome da opera-
ção remete ao fato de que os al-
vos “agiam na sombra”, em nome 
de laranjas e criando empresas de 
fachada.

Câmeras con� rmam “lamentável 
incidente”, diz marido de juíza do RN

A Associação de Magistra-
dos do Rio Grande do Norte 
(Amarn) comunicou o faleci-
mento de sua associada e juíza 
de Direito Mônica Maria Andra-
de Figueiredo de Oliveira. Mô-
nica Maria Andrade Figueiredo 

de Oliveira ingressou no Poder 
Judiciário do RN em 2016, era ti-
tular da Vara Única de Martins e 
exercia a direção do foro daque-
la comarca. 

“A magistrada deixa um ca-
sal de filhos, irmãos e sobri-

nhos, a quem dedicamos nos-
sas orações para que recebam o 
conforto necessário neste mo-
mento de tristeza e dor, assim 
como rogamos aos emissários 
divinos que a acolham e a am-
parem na morada celestial”, diz 

a nota oficial. 
O Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte (TJRN) também 
publicou nota de pesar pelo fa-
lecimento, assim como a Ordem 
dos Advogados do Rio Grande do 
Norte (OAB-RN).

Associação de Magistrados do RN lamenta morte

João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior, marido da juí-
za Mônica de Oliveira, encon-

trada morta dentro do carro, afir-
mou que o possível suicídio da 
mulher foi um “momento de fra-
queza”. Ele levou o carro em que 
estava o corpo da esposa até a de-
legacia de Polícia Civil, em Belém.

Mônica Maria Andrade Fi-
gueiredo de Oliveira foi encontra-
da morta em um carro estaciona-
do no prédio onde morava com 
o marido, em Belém. Segundo o 
marido, os dois possuíam resi-
dência em Campina Grande (PB) 
e em Belém, e se dividiam entre 
as duas cidades. Mônica Andrade 
era natural de Barra de Santana 
(PB) e juíza na cidade de Martins, 
no Rio Grande do Norte.

O corpo da juíza foi liberado 
pelo Instituto Médico Legal (IML) 
por volta das 4h desta quarta-fei-
ra 18 e começou a ser velado em 
uma capela na rua Domingos 
Marreiros, no bairro do Umarizal, 
em Belém. Haverá também um 
velório na Paraíba, onde ela nas-
ceu, com familiares e amigos.

João Augusto, que também 
é juiz, enviou um áudio para a 
TV Liberal relatando o que teria 
acontecido. “Em algum momen-
to de fraqueza ou coisa parecida, 
nessa noite, onze e meia da noi-
te, ela já saiu de casa com as ma-
las como se fosse já para o aero-

Juíza Mônica Andrade foi encontrada morta na terça-feira 17 pelo próprio marido; corpo foi velado em Belém 

porto viajar”, disse ele. “Para mi-
nha surpresa, às seis e quarenta 
da manhã, quando eu desci, ela 
simplesmente estava no carro e 
tinha disparado o tiro nela mes-
ma”, pontuou.

De acordo com o juiz, há câ-
meras de segurança no prédio 
que podem confirmar a versão 
apresentada por ele e que já es-
tão em posse da polícia, mas co-
mo a investigação corre sob sigilo 
de justiça, as imagens não podem 
ser divulgadas.

“Essa situação, ela está con-
firmada pela pelas câmeras de 
vídeo do prédio, mas como o in-
quérito está em sigilo, por en-
quanto não se pode ter essa visão 
geral sobre o procedimento”, afir-
mou. João Augusto dá detalhes 
do que fez após encontrar a espo-
sa morta no carro e por quais pro-
cessos o corpo da vítima passou 
na delegacia.

“Eu me encaminhei com ela 
no carro, porque ela estava no 
carro, no lugar do passageiro, pa-
ra a Divisão de Homicídios. Fui 
atendido pelo delegado e lá foi 
feito todo procedimento possí-
vel e imaginário: coleta de resto 
de combustão e exame de corpo 
de delito. Tudo que foi possível e 
imaginário, e o que possa ter si-
do feito está sendo feito”, relatou 
o juiz. Ele afirma ainda que “na 
verdade, isso é um lamentável in-
cidente”.

Juiz João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior estava casado há 
2 anos com a juíza paraibana

REPRODUÇÃO / JORNAL NACIONAL
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Sesed reúne forças 
policiais para coibir atos 
de ameaça em escolas

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e da 
Defesa Social (SESED) 

reuniu, na manhã desta quar-
ta-feira 18, dirigentes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, e da Secre-
taria Estadual de Educação, pa-
ra discutir o planejamento de 
ações com o objetivo de coibir 
ameaças diversas, por meio de 
bilhetes e pichações, em esco-
las públicas e privadas do Rio 
Grande do Norte.

Sob coordenação do secre-
tário titular da Sesed, coronel 
Araújo, os presentes trataram 
da possibilidade de efetivação 
de ações preventivas, no intui-
to de inibir a ocorrência pré-
via dessas ações, e também 
as medidas investigativas pa-
ra seguir identificando os res-
ponsáveis pelos atos criminais 
dentro das instituições de en-
sino no estado.

“Desde que tomamos ciên-
cia das primeiras informações 
sobre essas ameaças, aciona-
mos a Polícia Civil, a Polícia 
Militar e o Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (ITEP) 
com o objetivo de iniciar as 
diligências ao local para ave-
riguar o fato. Na reunião que 
convocamos, com participa-
ção de representantes da edu-

cação pública e privada, foram 
discutidas estratégias para 
que possamos tomar medidas 
diante de uma situação sensí-
vel como essa”, afirmou o se-
cretário titular da Sesed, coro-
nel Araújo.

O encontro contou com a 
participação do secretário ad-
junto da pasta, delegado Os-
mir Monte, do coronel Alarico, 
comandante geral da Polícia 
Militar, do delegado Ben-Hur 
Medeiros, delegado adjunto 
da Polícia Civil, da tenente-co-
ronel Soraya, comandante do 
Batalhão de Policiamento Es-
colar e Prevenção às Drogas e 
à Violência (BPRED), e do pro-
fessor João Maria, acompa-
nhado por representantes da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, da Cultura, do Esporte e 
do Lazer (SEEC).

A Polícia Militar tomou ci-
ência de pichações com ame-
aças em uma grande escola 
católica em Nova Parnamirim. 
Porém, as ocorrências vêm 
sendo relatadas desde abril em 
outras unidades escolares do 
Rio Grande do Norte. A escola 
confirmou que houve picha-
ções com ameaças no banhei-
ro da unidade, localizada na 
avenida Ayrton Senna.

Sob coordenação do secretário coronel Araújo, os presentes trataram sobre a efetivação de ações preventivas

DIVULGAÇÃO / SESED

Pichações em tom de 
ameaça em grande 

escola ligaram 
alerta; novas 

estratégias foram 
discutidas para 

aumentar segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 002/2022

Chamada Pública N.º 002/2022 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 
Data da Sessão - 10/06/2022 as 09:00 horas. Informações: e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, 18/05/2022
Marciana Lopes de Oliveira

Presidente da CPL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022

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 meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 04/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, 
para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO tipo utilitário esportivo (suv), 7 lugares para compor a 
frota veicular do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e 
Documentação: 31/05/2022, às 9:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, 
sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: 
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone 
(84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 18 de maio de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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 seu setor demandante - GEAP, solicita às empresas interessadas 
o envio de cotação de preços para os produtos abaixo a descrição completa dos 
mesmos encontram-se no site http://www.senarrn.com.br/. As cotações deverão ser 
elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa 
interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o e-mail: 
diego.costa@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na 
Sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 
59.022-250. Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200.

Natal/RN, 18 de maio de 2022
Diego Rafael Costa Bezerra

LOTE 01 
  UND. PRODUTO QUANT 
1 UND REALIZAÇÃO DE EXAMES PAPANICOLAU  1110  
2 UND REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA 1710 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação, para a Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) Campinas, localizada no município de Macaíba no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada, para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), localizado no 
município de São Paulo do Potengi no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação, para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de 
Macaíba (B1, B2 e B3), localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2022-PMCR

O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO 
SETOR DE ENGENHARIA CIVIL. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:30h do dia 
08/06/2022. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. 
Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 17/05/2022
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

• Quinta-feira, 19 de maio de 202212 Cidades

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A foto acima mostra a falta de consideração do governo do Estado, 
através do DER, para com a Zona Norte. A Avenida João Medei-
ros Filho (Estrada da Redinha), a de maior movimento de car-

ros, motos, caminhões, ônibus e bicicletas, está toda esburacada. O tre-
cho mostrado fica ao lado do colégio Expansivo. Além de buraco, existe 
muita areia. As ruas transversais são de obrigação da Prefeitura do Na-
tal. Mas a Estrada da Redinha e as avenidas Moema Tinoco e das Fron-
teiras fazem parte do Pró-Transporte. Até agora, só promessas.

SOS ZONA NORTE

ALAGAMENTOS E BURACOS. Em to-
dos os veículos de comunicação e nas 
redes sociais, os moradores dos bair-
ros Pajuçara, Santarém, Nossa Senho-
ra da Apresentação, Igapó, Panatis, 
Parque dos Coqueiros, Conjunto dos 
Garis, Potengi, Vila Paraiso e Parque 
das Dunas fazem uma reclamação só: 
calçamento, pavimentação e buraco.

DESISTÊNCIA. O amigo empresário 
Haroldo Azevedo desistiu da pré-can-
didatura ao governo do Estado para as 
próximas eleições. Ele disse que está 
decepcionado com a maneira como 
alguns políticos agem. Em uma entre-
vista no Jornal Agora RN, Haroldo dis-
se que política para ele é coisa do pas-
sado, que é conservador e que torce 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

CALAMIDADE. Em função do gran-
de aumento dos casos de dengue, Na-
tal decretou estado de emergência. É 
importante que cada um mantenha 
sua casa limpa sem acúmulo de água, 
mas que a Prefeitura também retire as 
águas acumuladas das chuvas nos bu-
racos nas ruas da cidade.

EDUCAÇÃO. A Prefeitura mandou descontar do salário dos 
professores os dias parados no período da greve. Os professo-
res pedem uma audiência com a Justiça e a prefeitura e afir-
mam que estão disposto a repor os dias parados. É uma injus-
tiça fazer o desconto do que já é pequeno salário. Na verdade, 
eles reivindicam os 33,24%, uma lei federal do governo Bolso-
naro. Vamos acompanhar!

SÃO JOÃO. Mossoró e 
Assú terão tradicionais e 
grandes festas juninas, mas 
Natal, conforme o amigo 
Dácio Galvão, também terá 
o seu São João na Arena das 
Dunas. Serão 6 dias. Aber-
tura e encerramento serão 
com cantores nacionais. Os 
demais dias terão artistas 
locais. Haverá concurso de 
festival junino e de quadri-
lhas estilizadas e matutas. 
A Prefeitura também pre-
tende ajudar os arraiais de 
bairro.

COMENDA. Hoje, a par-
tir das 19h, no Plenário da 
Câmara Municipal de Na-

tal, cada vereador entrega-
rá uma comenda “Maurí-
lio Pinto”, homenageando 
profissionais da segurança 
pública, jornalistas e re-
pórteres que trabalham na 
área e com notícias poli-
ciais.

REVITALIZAÇÃO. A revi-
talização da nossa querida 
e esquecida Ribeira é mui-
to cobrada e esperada, mas 
também começam a ficar 
esquecidas as ruas e o co-
mércio da Cidade Alta. É 
preciso revitalizar, levando 
comércio, escola, posto de 
saúde, areá de lazer, came-
lódromo, etc.

REPRODUÇÃO

Epidemia: Natal decreta situação 
de emergência por arboviroses
Natal teve um aumento de 1.566% nos casos de dengue  até agora, comparado com o mesmo período de 2021

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap), por meio 
do seu Programa Estadual de Ar-
boviroses, tem identificado um 
aumento crescente nos casos de 

dengue, chikungunya e zika. A 
pasta reconhece uma epidemia 
de dengue no estado.

O Rio Grande do Norte regis-
trou, até o dia 7 de maio, 11.427 

casos prováveis de dengue. A 
incidência geral de casos está 
em 323,93 casos/100 mil habi-
tantes. Em relação às Regiões 
de Saúde, a maior incidência foi 

registrada na 1ª Região/Agreste 
(489,2/100 mil hab.), seguida da 
4º Região/Seridó (435,77/100 mil 
hab.) e 7ª Região/Metropolitana 
(435.06/100 mil hab).

Sesap reconhece epidemia após disparada da dengue

A Prefeitura de Natal decre-
tou situação de emergên-
cia na cidade, pelo prazo 

de 90 dias, com o período po-
dendo ser prorrogado, em razão 
da epidemia, face o aumento 
dos casos notificados de dengue, 
chikungunya e zika na cidade. A 
publicação oficial do estado de 
emergência foi feita na noite des-
ta terça-feira 17 em uma edição 
extra do Diário Oficial do Municí-
pio (DOM). 

 Natal teve um aumento de 
1.566% nos casos de dengue de 
janeiro a abril deste ano em com-
paração com o mesmo período 
de 2021. O decreto destaca que 
a Secretaria Municipal de Saúde 
e os demais órgãos da Adminis-
tração Pública Municipal, no âm-
bito de suas atribuições, deverão 
adotar todas as medidas que se 
fizerem necessárias ao restabele-
cimento da normalidade. 

 Conforme o Departamen-
to de Vigilância em Saúde, o nú-
mero de casos notificados para as 
doenças vem observando um au-
mento exponencial por semanas 
consecutivas e o surgimento de 

áreas com formação de agrega-
dos de casos suspeitos principal-
mente nas regiões Sul, Norte 1 e 
Oeste de Natal.

 A medida elenca ainda que a 
administração municipal já vem 
empreendendo diversas iniciati-
vas com o objetivo de minimizar 
os impactos decorrentes do qua-
dro epidemiológico, intensifican-
do as ações de combate à den-
gue, zika e chikungunya na capi-
tal, como a realização de visitas 
domiciliares em peridomicílio e 
intradomicílio, ações educativas 
em escolas, conselhos comunitá-
rios e pastorais com a promoção 
de dias “D” de Combate às Arbo-
viroses, coleta de lixo regular, uti-
lização de fumacê (UBV portátil e 

pesada) e capacitações de servi-
dores para digitação qualificada 
das notificações no município.

“Estamos vivenciando uma 
epidemia de dengue, zika e chi-
kungunya. A decretação do es-
tado de emergência vai permitir 
que a gente possa dar respostas 
mais efetivas e rápidas para con-
ter a situação. Já estamos fazendo 
uma série de ações para comba-
ter as arboviroses, mas é funda-
mental que a sociedade também 
contribua. Vamos fazer a nossa 
parte, descartando o lixo da ma-
neira correta, observar possíveis 
criadouros do mosquito e evitar 
acúmulo de água. A consciência 
de todos é fundamental nesse 
processo”, ressaltou Álvaro Dias. Medidas de prevenção passam por cuidados para evitar novos mosquitos

ALEX RÉGIS
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Sesed reúne forças 
policiais para coibir atos 
de ameaça em escolas

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e da 
Defesa Social (SESED) 

reuniu, na manhã desta quar-
ta-feira 18, dirigentes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, e da Secre-
taria Estadual de Educação, pa-
ra discutir o planejamento de 
ações com o objetivo de coibir 
ameaças diversas, por meio de 
bilhetes e pichações, em esco-
las públicas e privadas do Rio 
Grande do Norte.

Sob coordenação do secre-
tário titular da Sesed, coronel 
Araújo, os presentes trataram 
da possibilidade de efetivação 
de ações preventivas, no intui-
to de inibir a ocorrência pré-
via dessas ações, e também 
as medidas investigativas pa-
ra seguir identificando os res-
ponsáveis pelos atos criminais 
dentro das instituições de en-
sino no estado.

“Desde que tomamos ciên-
cia das primeiras informações 
sobre essas ameaças, aciona-
mos a Polícia Civil, a Polícia 
Militar e o Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (ITEP) 
com o objetivo de iniciar as 
diligências ao local para ave-
riguar o fato. Na reunião que 
convocamos, com participa-
ção de representantes da edu-

cação pública e privada, foram 
discutidas estratégias para 
que possamos tomar medidas 
diante de uma situação sensí-
vel como essa”, afirmou o se-
cretário titular da Sesed, coro-
nel Araújo.

O encontro contou com a 
participação do secretário ad-
junto da pasta, delegado Os-
mir Monte, do coronel Alarico, 
comandante geral da Polícia 
Militar, do delegado Ben-Hur 
Medeiros, delegado adjunto 
da Polícia Civil, da tenente-co-
ronel Soraya, comandante do 
Batalhão de Policiamento Es-
colar e Prevenção às Drogas e 
à Violência (BPRED), e do pro-
fessor João Maria, acompa-
nhado por representantes da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, da Cultura, do Esporte e 
do Lazer (SEEC).

A Polícia Militar tomou ci-
ência de pichações com ame-
aças em uma grande escola 
católica em Nova Parnamirim. 
Porém, as ocorrências vêm 
sendo relatadas desde abril em 
outras unidades escolares do 
Rio Grande do Norte. A escola 
confirmou que houve picha-
ções com ameaças no banhei-
ro da unidade, localizada na 
avenida Ayrton Senna.

Sob coordenação do secretário coronel Araújo, os presentes trataram sobre a efetivação de ações preventivas

DIVULGAÇÃO / SESED

Pichações em tom de 
ameaça em grande 

escola ligaram 
alerta; novas 

estratégias foram 
discutidas para 

aumentar segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 002/2022

Chamada Pública N.º 002/2022 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 
Data da Sessão - 10/06/2022 as 09:00 horas. Informações: e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, 18/05/2022
Marciana Lopes de Oliveira

Presidente da CPL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022

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 meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 04/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, 
para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO tipo utilitário esportivo (suv), 7 lugares para compor a 
frota veicular do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e 
Documentação: 31/05/2022, às 9:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, 
sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: 
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone 
(84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 18 de maio de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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 seu setor demandante - GEAP, solicita às empresas interessadas 
o envio de cotação de preços para os produtos abaixo a descrição completa dos 
mesmos encontram-se no site http://www.senarrn.com.br/. As cotações deverão ser 
elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa 
interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o e-mail: 
diego.costa@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na 
Sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 
59.022-250. Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200.

Natal/RN, 18 de maio de 2022
Diego Rafael Costa Bezerra

LOTE 01 
  UND. PRODUTO QUANT 
1 UND REALIZAÇÃO DE EXAMES PAPANICOLAU  1110  
2 UND REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA 1710 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação, para a Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) Campinas, localizada no município de Macaíba no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada, para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), localizado no 
município de São Paulo do Potengi no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-
35, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação, para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de 
Macaíba (B1, B2 e B3), localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2022-PMCR

O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO 
SETOR DE ENGENHARIA CIVIL. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:30h do dia 
08/06/2022. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. 
Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 17/05/2022
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

• Quinta-feira, 19 de maio de 202212 Cidades

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

A foto acima mostra a falta de consideração do governo do Estado, 
através do DER, para com a Zona Norte. A Avenida João Medei-
ros Filho (Estrada da Redinha), a de maior movimento de car-

ros, motos, caminhões, ônibus e bicicletas, está toda esburacada. O tre-
cho mostrado fica ao lado do colégio Expansivo. Além de buraco, existe 
muita areia. As ruas transversais são de obrigação da Prefeitura do Na-
tal. Mas a Estrada da Redinha e as avenidas Moema Tinoco e das Fron-
teiras fazem parte do Pró-Transporte. Até agora, só promessas.

SOS ZONA NORTE

ALAGAMENTOS E BURACOS. Em to-
dos os veículos de comunicação e nas 
redes sociais, os moradores dos bair-
ros Pajuçara, Santarém, Nossa Senho-
ra da Apresentação, Igapó, Panatis, 
Parque dos Coqueiros, Conjunto dos 
Garis, Potengi, Vila Paraiso e Parque 
das Dunas fazem uma reclamação só: 
calçamento, pavimentação e buraco.

DESISTÊNCIA. O amigo empresário 
Haroldo Azevedo desistiu da pré-can-
didatura ao governo do Estado para as 
próximas eleições. Ele disse que está 
decepcionado com a maneira como 
alguns políticos agem. Em uma entre-
vista no Jornal Agora RN, Haroldo dis-
se que política para ele é coisa do pas-
sado, que é conservador e que torce 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

CALAMIDADE. Em função do gran-
de aumento dos casos de dengue, Na-
tal decretou estado de emergência. É 
importante que cada um mantenha 
sua casa limpa sem acúmulo de água, 
mas que a Prefeitura também retire as 
águas acumuladas das chuvas nos bu-
racos nas ruas da cidade.

EDUCAÇÃO. A Prefeitura mandou descontar do salário dos 
professores os dias parados no período da greve. Os professo-
res pedem uma audiência com a Justiça e a prefeitura e afir-
mam que estão disposto a repor os dias parados. É uma injus-
tiça fazer o desconto do que já é pequeno salário. Na verdade, 
eles reivindicam os 33,24%, uma lei federal do governo Bolso-
naro. Vamos acompanhar!

SÃO JOÃO. Mossoró e 
Assú terão tradicionais e 
grandes festas juninas, mas 
Natal, conforme o amigo 
Dácio Galvão, também terá 
o seu São João na Arena das 
Dunas. Serão 6 dias. Aber-
tura e encerramento serão 
com cantores nacionais. Os 
demais dias terão artistas 
locais. Haverá concurso de 
festival junino e de quadri-
lhas estilizadas e matutas. 
A Prefeitura também pre-
tende ajudar os arraiais de 
bairro.

COMENDA. Hoje, a par-
tir das 19h, no Plenário da 
Câmara Municipal de Na-

tal, cada vereador entrega-
rá uma comenda “Maurí-
lio Pinto”, homenageando 
profissionais da segurança 
pública, jornalistas e re-
pórteres que trabalham na 
área e com notícias poli-
ciais.

REVITALIZAÇÃO. A revi-
talização da nossa querida 
e esquecida Ribeira é mui-
to cobrada e esperada, mas 
também começam a ficar 
esquecidas as ruas e o co-
mércio da Cidade Alta. É 
preciso revitalizar, levando 
comércio, escola, posto de 
saúde, areá de lazer, came-
lódromo, etc.

REPRODUÇÃO

Epidemia: Natal decreta situação 
de emergência por arboviroses
Natal teve um aumento de 1.566% nos casos de dengue  até agora, comparado com o mesmo período de 2021

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap), por meio 
do seu Programa Estadual de Ar-
boviroses, tem identificado um 
aumento crescente nos casos de 

dengue, chikungunya e zika. A 
pasta reconhece uma epidemia 
de dengue no estado.

O Rio Grande do Norte regis-
trou, até o dia 7 de maio, 11.427 

casos prováveis de dengue. A 
incidência geral de casos está 
em 323,93 casos/100 mil habi-
tantes. Em relação às Regiões 
de Saúde, a maior incidência foi 

registrada na 1ª Região/Agreste 
(489,2/100 mil hab.), seguida da 
4º Região/Seridó (435,77/100 mil 
hab.) e 7ª Região/Metropolitana 
(435.06/100 mil hab).

Sesap reconhece epidemia após disparada da dengue

A Prefeitura de Natal decre-
tou situação de emergên-
cia na cidade, pelo prazo 

de 90 dias, com o período po-
dendo ser prorrogado, em razão 
da epidemia, face o aumento 
dos casos notificados de dengue, 
chikungunya e zika na cidade. A 
publicação oficial do estado de 
emergência foi feita na noite des-
ta terça-feira 17 em uma edição 
extra do Diário Oficial do Municí-
pio (DOM). 

 Natal teve um aumento de 
1.566% nos casos de dengue de 
janeiro a abril deste ano em com-
paração com o mesmo período 
de 2021. O decreto destaca que 
a Secretaria Municipal de Saúde 
e os demais órgãos da Adminis-
tração Pública Municipal, no âm-
bito de suas atribuições, deverão 
adotar todas as medidas que se 
fizerem necessárias ao restabele-
cimento da normalidade. 

 Conforme o Departamen-
to de Vigilância em Saúde, o nú-
mero de casos notificados para as 
doenças vem observando um au-
mento exponencial por semanas 
consecutivas e o surgimento de 

áreas com formação de agrega-
dos de casos suspeitos principal-
mente nas regiões Sul, Norte 1 e 
Oeste de Natal.

 A medida elenca ainda que a 
administração municipal já vem 
empreendendo diversas iniciati-
vas com o objetivo de minimizar 
os impactos decorrentes do qua-
dro epidemiológico, intensifican-
do as ações de combate à den-
gue, zika e chikungunya na capi-
tal, como a realização de visitas 
domiciliares em peridomicílio e 
intradomicílio, ações educativas 
em escolas, conselhos comunitá-
rios e pastorais com a promoção 
de dias “D” de Combate às Arbo-
viroses, coleta de lixo regular, uti-
lização de fumacê (UBV portátil e 

pesada) e capacitações de servi-
dores para digitação qualificada 
das notificações no município.

“Estamos vivenciando uma 
epidemia de dengue, zika e chi-
kungunya. A decretação do es-
tado de emergência vai permitir 
que a gente possa dar respostas 
mais efetivas e rápidas para con-
ter a situação. Já estamos fazendo 
uma série de ações para comba-
ter as arboviroses, mas é funda-
mental que a sociedade também 
contribua. Vamos fazer a nossa 
parte, descartando o lixo da ma-
neira correta, observar possíveis 
criadouros do mosquito e evitar 
acúmulo de água. A consciência 
de todos é fundamental nesse 
processo”, ressaltou Álvaro Dias. Medidas de prevenção passam por cuidados para evitar novos mosquitos

ALEX RÉGIS



A Prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante, por 
meio da Secretaria Mu-

nicipal de Trabalho, Assistência 
Social e Cidadania (Semtasc), 
realizou ontem o “pitstop” alu-
sivo ao 18 de maio, Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes.

Com a presença do prefeito 
Eraldo Paiva (PT) e da secretá-
ria da Semtasc, Emília Caroline, 
os profissionais da rede de pro-
teção realizaram mobilização 
com o intuito de conscientizar 
a população sobre as formas 
de violência contra a crianças e 
adolescentes, além das manei-
ras para denunciar o crime.

Além do pedágio educativo, 
a Semtasc esteve com uma sé-
rie de atividades desenvolvidas 
ao longo do dia, como panfleta-
gem, reuniões e distribuições de 
cartazes em diversos pontos da 
cidade. A programação da se-
cretaria segue até o fim do mês.

A DATA. No dia de 18 de 
maio de 1973, a pequena Ara-

celi Sanches, de apenas 8 anos, 
foi sequestrada, drogada, es-
pancada, estuprada e morta 
por homens de uma tradicional 
família de Vitória, no Espírito 
Santo. Na época, mesmo com 
toda repercussão, os acusados 

de cometerem o crime, Paulo 
Helal e Dante de Brito Miche-
lini, não foram condenados, 
gerando grande revolta e mar-
cando o dia como de luta pela 
não-violência contra crianças e 
adolescentes. 
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Os servidores da Prefeitura 
de Parnamirim realizaram 
uma ação nesta semana 

nos bairros da Coophab e Nova 
Parnamirim com o objetivo de 
fiscalizar e fazer a retirada de tab-
loides, faixas, placas e letreiros de 
publicidade em situação irregu-
lar. Muitas vezes esse material é 
exposto de uma forma que pode 
atrapalhar a visibilidade no trân-
sito, por exemplo.

A rotatória da Avenida Eli-
za Branco, uma das principais 
vias da Coophab, passou pela 
revisão da equipe e teve faixas 
retiradas. A ação passou tam-

bém em parte da Avenida Maria 
Lacerda Montenegro e retirou 
mais de 60 letreiros. A Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano é o órgão mu-
nicipal que regulamenta a dis-
posição correta das placas e le-
treiros em toda a cidade. Depois 
da retirada das faixas, os agen-
tes da secretaria entram em 
contato com os responsáveis 
para proceder a notificação e 
orientação quanto às providên-
cias em caso de possíveis reinci-
dências. As fiscalizações devem 
continuar durante a semana 
por outros bairros da cidade. 

Fiscalização tira letreiros e placas 
irregulares em Nova Parnamirim

Além de Nova Parnamirim, Coophab recebeu ação de fi scalização nesta semana, com remoção de faixas irregulares

São Gonçalo Infraestrutura

Prefeitura realiza ações 
para alertar sobre o abuso 
e exploração de menores

Macaíba recebe ampla 
operação tapa-buracos

Mobilização teve intuito de conscientizar população sobre formas de violência

Após a realização de um 
amplo levantamento pela 
equipe da Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura (SMIN) de 
Macaíba, a Prefeitura iniciou uma 
ampla operação tapa-buracos 
que irá contemplar os trechos que 
necessitarem de manutenção. O 
trabalho será tanto em paralelepí-
pedo como em asfalto.

Na manhã de terça-feira 17, o 
trabalho foi realizado num trecho 
de confluência entre as ruas Bal-
tazar Marinho, Alfredo Mesquita 
e Prudente de Morais, nas imedia-
ções do acesso ao Park Village. Re-
centemente, trechos em vias nas 
Campinas e no Conjunto Alfredo 
Mesquita foram recuperados. Na 
sequência, outras comunidades 
serão atendidas.

“Estamos recuperando esse 
calçamento, fazendo a sua ele-
vação, evitando assim que carros 

sejam danificados, evitando aci-
dentes.”, explicou o secretário ad-
junto da SMIN, Mackson Fausti-
no (Azulão).

Para tanto, a SMIN desenvol-
veu e organizou um cronograma 
de serviços a ser executado pe-
los quatro cantos da cidade. A zo-
na rural também será abrangida, 
onde muitas estradas serão recu-
peradas por meio do serviço de 
patrolamento. Os serviços serão 
conduzidos conforme as condi-
ções climáticas.

Além disso, a Prefeitura segue 
trabalhando em diversos outros 
serviços relacionadas à pavimen-
tação, recuperação e manutenção 
das vias públicas, como desen-
tupimento da tubulação de gale-
rias pluviais, limpeza de bueiros, 
substituição e construção de bo-
cas-de-lobo, fresagem e recapea-
mento de asfalto, dentre outros. 

Imediações do acesso ao Park Village receberam as primeiras ações
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PROCESSO Nº: 0826294-95.2019.8.20.5001 
CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) 
AUTOR: JORGE LUIZ REIS GOMES 
REU: ANA LUIZA ROCHA LUCENA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ORDINÁRIO (Prazo: 20 dias) 
De ordem da Excelentíssima Senhora Érika de Paiva Duarte Tinoco, Juíza Auxiliar, designada para a 6ª Vara Cível da 
Comarca de Natal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, no prazo de 20 (vinte) dias, que fica CITADO(A) o(a) Sr.(a) ANA LUIZA ROCHA LUCENA, CPF/MF n. 
083.042.756-27, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos dos autos da ação DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
(94), processo nº 0826294-95.2019.8.20.5001, proposta por JORGE LUIZ REIS GOMES contra ANA LUIZA ROCHA 
LUCENA, em trâmite por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa (escrita por advogado 
legalmente constituído) à referida ação (cuja cópia da petição inicial está disponibilizada na Secretaria desta 
Vara), advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo legal, será considerado revel e será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será 
publicado uma (01) vez no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico, 
bem como em jornal de grande circulação. 
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do CPC), poderá ocorrer 
mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no 
endereço  https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e em seguida inserindo o 
número da chave de acesso de cada documento identificado na tabela abaixo, sendo considerada vista pessoal 
(artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em 
maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando 
houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 
Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 

Natal-RN, 20 de abril de 2022. 
 

Érika de Paiva Duarte Tinôco 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA REGURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 

JOSIEL BARBOSA DE LIMA, CPF: 032.996.824-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização de 
Operação - LRO para atividade de agricultura irrigada na Rua Expedito Alves – RN-015- Km-03, em uma área 
de 31,5 ha, Zona Rural, CEP: 59695-000, Baraúna/RN. 
 

Josiel Barbosa de Lima - Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO GALVÃO, inscrita no CPF nº 490.741.994-53, torna público, que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS, para a atividade de extrativismo mineral “areia”, em uma área de 0,6 hectares, 
extraindo o volume de 1.000 m³/mês, na Fazenda São Francisco, zona rural, situado no município de Pedro 
Velho/RN. 

João Carlos de Araújo Galvão - Empreendedor 
 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE SUSPENSÃO E REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
DATA: 18/05/2022

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – 
SEPLAN torna público às empresas interessadas que será reaprazada a  licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 167/2022 - ID 98 GO, Processo SEI nº 
00210066.000124/2022-97,destinado a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O 
HOSPITAL REGIONAL DA MULHER EM MOSSORÓ, ACORDO MARCO, para o dia 01 de junho de 
2022, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 
919663  para fazer ajuste processual. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r ,  Te l :  8 4  3 2 3 2 . 1 9 6 4 ,  o u  a i n d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
DRAGMOR BRASIL EMPREENDIMENTOS LDTA, CNPJ 11.426.542/0002-28, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para instalação do empreendimento ArtECO CAMP, junto ao COMPLEXO 
TURÍSTICO ECO ESTRELA, localizado na Fazenda Estrela, s/n, Zona de Expansão Urbana do município de 
Baia Formosa-RN. 

WOJCIECH KAROL KORDECHI 
Diretor Presidente 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, como a Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 001/2022, realizada em 20/04/2022, a 
saber: JUDSON G DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 
08.838.881/0001-26, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 187.389,09 
(cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos).
Objeto: Pavimentação com paralelepípedos com drenagem superficial nas Ruas 
Professora Maria Pires de Azevedo, Patrício Joaquim de Medeiros e Expedito 
Antônio de Oliveira, localizadas na Zona Urbana do Município de Jardim do 
Seridó/RN.
02-HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 
001/2022 com início 14 de fevereiro de 2022, realizada em 20/04/2022 nos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 18 de maio de 2022
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A SALINOR – SALINAS DO NORDESTE S/A, CNPJ: 03.994.427/0002-21, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Instalação Nº 2021-168752/TEC/LI-0093, válida até 10/05/2026, em favor do empreen-
dimento posto de abastecimento, lavagem e lubrificação, localizada no parque salineiro 
GUANABARA, Rod RN 012, Zona Rural, Mossoró/RN.   Gilton Cavalcanti Ribeiro - Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022–
Objeto: Aquisição de garras robóticas previstas no projeto ampliação das ações de energia e 
indústria 4.0 do CTGAS-ER. Abertura dia 27/05/2022, às 14h30min, na sala de licitação do SENAI 
em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 
3204.6218/6279. Natal (RN), 19/05/2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Elon Musk 
declara voto 
no Partido 
Republicano

Em publicação na sua con-
ta do Twitter, Elon Musk 
declarou ter mudado seu 

voto para as eleições norte-a-
mericanas. Antes eleitor dos 
democratas, o CEO da Tesla dis-
se que votará nos republicanos. 
O motivo da troca seria o ódio e 
divisão provocada pela sigla do 
presidente americano Joe Bi-
den e sua vice, Kamala Harris.

“No passado eu votei nos 
democratas, porque eles eram 
(principalmente) o partido da 
bondade. Mas eles se tornaram 
o partido da divisão e do ódio, 
então não posso mais apoiá-los 
e votarei nos republicanos. Ago-
ra, veja a campanha de truques 
sujos deles contra mim se de-
senrolar”, disse Musk.

Essa não é a primeira vez 
que Musk se pronuncia sobre 
sua posição ideológica. Em 29 
de abril, poucos dias depois de 
fechar a compra do Twitter por 
US$ 44 bilhões, Elon publicou 
que “a extrema esquerda odeia 
a todos, inclusive eles mesmos”. 
Por outro lado, ele afirmou não 
ser um “fã da extrema direita”.

Em outra publicação, ele 
brincou com a mudança da sua 
posição no espectro ideológico.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
Durante o processo de compra 
do Twitter, Musk se posicionou 
como ferrenho defensor da li-
berdade de expressão. Na última 
sexta-feira 13, ele voltou a defen-
der a reversão do banimento do 
ex-presidente americano Do-
nald Trump da plataforma.

“Mesmo que eu ache que 
um candidato menos divisi-
vo seja melhor em 2024, ainda 
acredito que Trump deve ter sua 
conta no Twitter restaurada”, 
disse o dono da Tesla. Trump foi 
expulso do Twitter em janeiro 
de 2020 por supostamente in-
centivar a invasão do Congres-
so Nacional dos EUA.

Em abril, Musk participou 
da conferência TED 2022, em 
Vancouver, no Canadá, onde 
afirmou que o Twitter se tornou 
uma “praça pública”.

“O Twitter se tornou uma es-
pécie de praça da cidade de fato. 
Portanto, é realmente importan-
te que as pessoas tenham a rea-
lidade e a percepção de que po-
dem falar livremente dentro dos 
limites da lei”, afirmou.

E acrescentou: “Precisamos 
ter uma plataforma pública de 
máxima confiança. E qualquer 
ampla inclusão é extremamen-
te importante para o futuro da 
civilização. E como eu disse, 
não me importo nem um pou-
co com a economia. Isso não é 
sobre economia”, explicou. 



A Prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante, por 
meio da Secretaria Mu-

nicipal de Trabalho, Assistência 
Social e Cidadania (Semtasc), 
realizou ontem o “pitstop” alu-
sivo ao 18 de maio, Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes.

Com a presença do prefeito 
Eraldo Paiva (PT) e da secretá-
ria da Semtasc, Emília Caroline, 
os profissionais da rede de pro-
teção realizaram mobilização 
com o intuito de conscientizar 
a população sobre as formas 
de violência contra a crianças e 
adolescentes, além das manei-
ras para denunciar o crime.

Além do pedágio educativo, 
a Semtasc esteve com uma sé-
rie de atividades desenvolvidas 
ao longo do dia, como panfleta-
gem, reuniões e distribuições de 
cartazes em diversos pontos da 
cidade. A programação da se-
cretaria segue até o fim do mês.

A DATA. No dia de 18 de 
maio de 1973, a pequena Ara-

celi Sanches, de apenas 8 anos, 
foi sequestrada, drogada, es-
pancada, estuprada e morta 
por homens de uma tradicional 
família de Vitória, no Espírito 
Santo. Na época, mesmo com 
toda repercussão, os acusados 

de cometerem o crime, Paulo 
Helal e Dante de Brito Miche-
lini, não foram condenados, 
gerando grande revolta e mar-
cando o dia como de luta pela 
não-violência contra crianças e 
adolescentes. 
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Os servidores da Prefeitura 
de Parnamirim realizaram 
uma ação nesta semana 

nos bairros da Coophab e Nova 
Parnamirim com o objetivo de 
fiscalizar e fazer a retirada de tab-
loides, faixas, placas e letreiros de 
publicidade em situação irregu-
lar. Muitas vezes esse material é 
exposto de uma forma que pode 
atrapalhar a visibilidade no trân-
sito, por exemplo.

A rotatória da Avenida Eli-
za Branco, uma das principais 
vias da Coophab, passou pela 
revisão da equipe e teve faixas 
retiradas. A ação passou tam-

bém em parte da Avenida Maria 
Lacerda Montenegro e retirou 
mais de 60 letreiros. A Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano é o órgão mu-
nicipal que regulamenta a dis-
posição correta das placas e le-
treiros em toda a cidade. Depois 
da retirada das faixas, os agen-
tes da secretaria entram em 
contato com os responsáveis 
para proceder a notificação e 
orientação quanto às providên-
cias em caso de possíveis reinci-
dências. As fiscalizações devem 
continuar durante a semana 
por outros bairros da cidade. 

Fiscalização tira letreiros e placas 
irregulares em Nova Parnamirim

Além de Nova Parnamirim, Coophab recebeu ação de fi scalização nesta semana, com remoção de faixas irregulares

São Gonçalo Infraestrutura

Prefeitura realiza ações 
para alertar sobre o abuso 
e exploração de menores

Macaíba recebe ampla 
operação tapa-buracos

Mobilização teve intuito de conscientizar população sobre formas de violência

Após a realização de um 
amplo levantamento pela 
equipe da Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura (SMIN) de 
Macaíba, a Prefeitura iniciou uma 
ampla operação tapa-buracos 
que irá contemplar os trechos que 
necessitarem de manutenção. O 
trabalho será tanto em paralelepí-
pedo como em asfalto.

Na manhã de terça-feira 17, o 
trabalho foi realizado num trecho 
de confluência entre as ruas Bal-
tazar Marinho, Alfredo Mesquita 
e Prudente de Morais, nas imedia-
ções do acesso ao Park Village. Re-
centemente, trechos em vias nas 
Campinas e no Conjunto Alfredo 
Mesquita foram recuperados. Na 
sequência, outras comunidades 
serão atendidas.

“Estamos recuperando esse 
calçamento, fazendo a sua ele-
vação, evitando assim que carros 

sejam danificados, evitando aci-
dentes.”, explicou o secretário ad-
junto da SMIN, Mackson Fausti-
no (Azulão).

Para tanto, a SMIN desenvol-
veu e organizou um cronograma 
de serviços a ser executado pe-
los quatro cantos da cidade. A zo-
na rural também será abrangida, 
onde muitas estradas serão recu-
peradas por meio do serviço de 
patrolamento. Os serviços serão 
conduzidos conforme as condi-
ções climáticas.

Além disso, a Prefeitura segue 
trabalhando em diversos outros 
serviços relacionadas à pavimen-
tação, recuperação e manutenção 
das vias públicas, como desen-
tupimento da tubulação de gale-
rias pluviais, limpeza de bueiros, 
substituição e construção de bo-
cas-de-lobo, fresagem e recapea-
mento de asfalto, dentre outros. 

Imediações do acesso ao Park Village receberam as primeiras ações
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AUTOR: JORGE LUIZ REIS GOMES 
REU: ANA LUIZA ROCHA LUCENA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ORDINÁRIO (Prazo: 20 dias) 
De ordem da Excelentíssima Senhora Érika de Paiva Duarte Tinoco, Juíza Auxiliar, designada para a 6ª Vara Cível da 
Comarca de Natal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, no prazo de 20 (vinte) dias, que fica CITADO(A) o(a) Sr.(a) ANA LUIZA ROCHA LUCENA, CPF/MF n. 
083.042.756-27, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos dos autos da ação DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
(94), processo nº 0826294-95.2019.8.20.5001, proposta por JORGE LUIZ REIS GOMES contra ANA LUIZA ROCHA 
LUCENA, em trâmite por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa (escrita por advogado 
legalmente constituído) à referida ação (cuja cópia da petição inicial está disponibilizada na Secretaria desta 
Vara), advertindo-lhe de que não o fazendo dentro do prazo legal, será considerado revel e será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será 
publicado uma (01) vez no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do Diário da Justiça Eletrônico, 
bem como em jornal de grande circulação. 
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do CPC), poderá ocorrer 
mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no 
endereço  https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam e em seguida inserindo o 
número da chave de acesso de cada documento identificado na tabela abaixo, sendo considerada vista pessoal 
(artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em 
maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando 
houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 
Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 

Natal-RN, 20 de abril de 2022. 
 

Érika de Paiva Duarte Tinôco 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA REGURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 

JOSIEL BARBOSA DE LIMA, CPF: 032.996.824-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regularização de 
Operação - LRO para atividade de agricultura irrigada na Rua Expedito Alves – RN-015- Km-03, em uma área 
de 31,5 ha, Zona Rural, CEP: 59695-000, Baraúna/RN. 
 

Josiel Barbosa de Lima - Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO GALVÃO, inscrita no CPF nº 490.741.994-53, torna público, que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS, para a atividade de extrativismo mineral “areia”, em uma área de 0,6 hectares, 
extraindo o volume de 1.000 m³/mês, na Fazenda São Francisco, zona rural, situado no município de Pedro 
Velho/RN. 

João Carlos de Araújo Galvão - Empreendedor 
 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE SUSPENSÃO E REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
DATA: 18/05/2022

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – 
SEPLAN torna público às empresas interessadas que será reaprazada a  licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 167/2022 - ID 98 GO, Processo SEI nº 
00210066.000124/2022-97,destinado a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O 
HOSPITAL REGIONAL DA MULHER EM MOSSORÓ, ACORDO MARCO, para o dia 01 de junho de 
2022, às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 
919663  para fazer ajuste processual. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r ,  Te l :  8 4  3 2 3 2 . 1 9 6 4 ,  o u  a i n d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
pegovernocidadao@gmail.com.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva
Pregoeiro

Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação
Projeto Governo Cidadão

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
DRAGMOR BRASIL EMPREENDIMENTOS LDTA, CNPJ 11.426.542/0002-28, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para instalação do empreendimento ArtECO CAMP, junto ao COMPLEXO 
TURÍSTICO ECO ESTRELA, localizado na Fazenda Estrela, s/n, Zona de Expansão Urbana do município de 
Baia Formosa-RN. 

WOJCIECH KAROL KORDECHI 
Diretor Presidente 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, como a Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
01- ADJUDICO o vencedor da Tomada de Preços nº 001/2022, realizada em 20/04/2022, a 
saber: JUDSON G DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 
08.838.881/0001-26, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 187.389,09 
(cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos).
Objeto: Pavimentação com paralelepípedos com drenagem superficial nas Ruas 
Professora Maria Pires de Azevedo, Patrício Joaquim de Medeiros e Expedito 
Antônio de Oliveira, localizadas na Zona Urbana do Município de Jardim do 
Seridó/RN.
02-HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 
001/2022 com início 14 de fevereiro de 2022, realizada em 20/04/2022 nos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, 18 de maio de 2022
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A SALINOR – SALINAS DO NORDESTE S/A, CNPJ: 03.994.427/0002-21, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Instalação Nº 2021-168752/TEC/LI-0093, válida até 10/05/2026, em favor do empreen-
dimento posto de abastecimento, lavagem e lubrificação, localizada no parque salineiro 
GUANABARA, Rod RN 012, Zona Rural, Mossoró/RN.   Gilton Cavalcanti Ribeiro - Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022–
Objeto: Aquisição de garras robóticas previstas no projeto ampliação das ações de energia e 
indústria 4.0 do CTGAS-ER. Abertura dia 27/05/2022, às 14h30min, na sala de licitação do SENAI 
em Natal/RN. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: (84) 
3204.6218/6279. Natal (RN), 19/05/2022. Germano José Ferreira de Farias - Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Elon Musk 
declara voto 
no Partido 
Republicano

Em publicação na sua con-
ta do Twitter, Elon Musk 
declarou ter mudado seu 

voto para as eleições norte-a-
mericanas. Antes eleitor dos 
democratas, o CEO da Tesla dis-
se que votará nos republicanos. 
O motivo da troca seria o ódio e 
divisão provocada pela sigla do 
presidente americano Joe Bi-
den e sua vice, Kamala Harris.

“No passado eu votei nos 
democratas, porque eles eram 
(principalmente) o partido da 
bondade. Mas eles se tornaram 
o partido da divisão e do ódio, 
então não posso mais apoiá-los 
e votarei nos republicanos. Ago-
ra, veja a campanha de truques 
sujos deles contra mim se de-
senrolar”, disse Musk.

Essa não é a primeira vez 
que Musk se pronuncia sobre 
sua posição ideológica. Em 29 
de abril, poucos dias depois de 
fechar a compra do Twitter por 
US$ 44 bilhões, Elon publicou 
que “a extrema esquerda odeia 
a todos, inclusive eles mesmos”. 
Por outro lado, ele afirmou não 
ser um “fã da extrema direita”.

Em outra publicação, ele 
brincou com a mudança da sua 
posição no espectro ideológico.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
Durante o processo de compra 
do Twitter, Musk se posicionou 
como ferrenho defensor da li-
berdade de expressão. Na última 
sexta-feira 13, ele voltou a defen-
der a reversão do banimento do 
ex-presidente americano Do-
nald Trump da plataforma.

“Mesmo que eu ache que 
um candidato menos divisi-
vo seja melhor em 2024, ainda 
acredito que Trump deve ter sua 
conta no Twitter restaurada”, 
disse o dono da Tesla. Trump foi 
expulso do Twitter em janeiro 
de 2020 por supostamente in-
centivar a invasão do Congres-
so Nacional dos EUA.

Em abril, Musk participou 
da conferência TED 2022, em 
Vancouver, no Canadá, onde 
afirmou que o Twitter se tornou 
uma “praça pública”.

“O Twitter se tornou uma es-
pécie de praça da cidade de fato. 
Portanto, é realmente importan-
te que as pessoas tenham a rea-
lidade e a percepção de que po-
dem falar livremente dentro dos 
limites da lei”, afirmou.

E acrescentou: “Precisamos 
ter uma plataforma pública de 
máxima confiança. E qualquer 
ampla inclusão é extremamen-
te importante para o futuro da 
civilização. E como eu disse, 
não me importo nem um pou-
co com a economia. Isso não é 
sobre economia”, explicou. 
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Títuloraro da literatura poti-
guar do início do Século XX, 
a obra “Bahú de Turco”, de 

Sá-Poty, pseudônimo do jornalis-
ta e escritor Pedro Lopes Cardo-
so Jr (Natal/RN, 1897 – Recife/PE, 
1934), foi reeditado e está dispo-
nível à venda no Sebo Vermelho. 
A obra chega ao leitor 90 anos de-
pois de sua edição e ilumina um 
dos mais ativos jornalistas da pri-
meira imprensa potiguar. A edi-
ção fac-similar vem acrescida de 
textos do jornalista Vicente Serejo 
e das jornalistas Cinthia Lopes e 
Rejane Cardoso Serejo, respecti-
vamente neta e sobrinha do autor.

Publicado pela primeira vez 
em Recife (PE), onde o jornalista 
viveu seus últimos anos de vida, 
“Bahú de Turco” é o único livro 
impresso deixado pelo escritor-
-jornalista natalense, considera-
do um dos pioneiros da impren-
sa potiguar com intensa atuação 
nas primeiras décadas do século 
passado. Pedro Lopes Jr. fundou 
e editou diversos jornais em Na-
tal e Recife. Sua contribuição co-
mo jornalista, literato e, sobre-
tudo, humorista estão descritos 
em textos, artigos, reportagens, 
crônicas em jornais e revistas de 
Natal e Recife, a maioria sob o 
manto dos pseudônimos, como 
era comum nos primeiros anos 
da imprensa no Brasil. Entre os 
mais conhecidos estão Pierre, 
Jean D’Alsace, João da Alsácia e 
Polyantok e Sá-Poty. 

Sua trajetória foi relatada por 
autores como Luís da Câmara 
Cascudo (Acta Diurna), em car-
tas de Oswaldo Lamartine, na 
antologia “Poetas do Rio Grande 

do Norte”, de Ezequiel Wanderley, 
lançado em 1922, no livro de Ma-
noel Rodrigues de Melo, “Dicio-
nário da Imprensa no Rio Grande 
do Norte 1909-1987” e na coleção 
“Natal 400 Nomes” (1999, Prefei-
tura de Natal), editado por Rejane 
Cardoso. Mais recentemente pe-
la escritora-pesquisadora Cellina 
Muniz, em seu livro “Notícias da 
Jerimunlândia” (Sebo Vermelho). 

O único exemplar existente 
de “Bahú de Turco” até então per-
tencia ao jornalista Vicente Sere-
jo, herdado de seu sogro Omar 
Lopes Cardoso. “Fiquei herdeiro 
legítimo daquele livro guarda-
do a sete chaves e que antes tive 
nas mãos uma única vez, sob o 
olhar vigilante de doutor Omar. 
O livro raro seguiu comigo, mas 
ninguém nunca demonstrou in-
teresse. A não ser Otacílio Lopes 
Cardoso, encantado pela inteli-
gência daquele irmão, o jornalis-
ta que brilhou em Recife, e aqui 
desapareceu, anônimo e esque-
cido. Seus filhos - Pedro Lopes 
Neto, um professor-doutor que 
chegou a diretor da Faculdade de 
Odontologia da UFRN; e Everal-
do Lopes Cardoso - herdeiro do 
humor de Pierre, criador do “Car-
tão Amarelo” e pai da jornalista 
Cinthia Lopes Cardoso - ficaram 
órfãos do pai ainda muito meni-
nos, e pouco sabiam de sua vida 
jornalística”, escreveu Serejo no 
prefácio da nova edição.

Das publicações que Pedro 
Lopes Cardoso Júnior contribuiu, 
a revista “Atualidade”, publicação 
“independente, literária e noti-
ciosa, moderna e bem escrita” 
como descreve Manoel Rodri-

“Bahú de Turco”: livro 
relançado 90 anos depois reúne 
três gerações de jornalistas

Sebo Vermelho 
reedita obra rara de 

Pedro Lopes Cardoso 
Jr.,um dos nomes da 

primeira imprensa 
potiguar

mesma mão que escrevia podia 
assinar ora como jornalista, ora 
como literato, ora como humo-
rista”. Pedro Lopes Júnior tam-
bém se dividiu na autoria entre 
jornais e colunas de humor como 
“O Automóvel” e “A Plateia” em 
Natal e “Salpicos” e “Pinguinhos” 
no Jornal de Recife, assinando co-
mo Pierre, Poliantok, João d´Alzá-
cia e Sá-Poty. É com este pseudô-
nimo, aliás, que toda a sua potên-
cia plural de jornalista, poeta e 
humorista vem à tona por meio 
do livro Bahú de Turco”.

Para Câmara Cascudo, Pe-
dro “foi um humorista vitorioso, 
mantendo seu lugar diário, pela 
anedota, pelo verso, pela sátira, 
envolvendo-se num resplendor 
de graça inesperada e de finura 
improvisada”. Cascudo também 
fez uma revelação: “Na imprensa 
escrevemos juntos um romance 
dominical em roda-pé, sob o títu-
lo ‘O Homem da Capa Cinzenta’. 
Os folhetins misteriosos e ado-
ráveis de imprevisível desfecho 
pertencem a Pierre”.  (Editado por 
Eliade Pimentel). 

gues de Melo no Dicionário da 
Imprensa Norte-Rio-Grandense. 
Lançada em 1920, tinha sede pró-
pria à rua 21 de Março, no centro 
de Natal (RN), e contava na reda-
ção titular, além de Pedro Júnior, 
João Café Filho, e colaboradores 
ilustres como Othoniel Menezes, 
o irmão Otacílio Lopes Cardoso, 
Carolina Wanderley, Sebastião 
Fernandes, Oscar Homem de Si-

queira e participação de Jaime 
Adour da Câmara. 

PSEUDÔNIMOS. A escritora 
Cellina Muniz lembrou que na 
transição entre os séculos XIX e 
XX, período em que a impren-
sa no Brasil ainda engatinhava 
na profissionalização, “os sujei-
tos das letras se equilibravam em 
autorias diversas e, assim, uma 

BAHÚ DE TURCO, DE 
SÁ-POTY 
(Editora Sebo Vermelho)

Disponível para venda no Sebo 
Vermelho. 

Av. Rio Branco, 705, Cidade Al-
ta. Natal (RN).  

Preço: R$ 60. 

Serviço

O único exemplar pertencia ao pai de Rejane Cardoso, neta do escritor, e foi repassado ao jornalista Vicente Serejo. Livro lançado no último sabado 14 está à venda na loja do Sebo Vermelho

CEDIDAS
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Valéria Oliveira traz novos 
convidados para a Roda 
“Cores do Nosso Samba”

Acesso é gratuito 
e os ingressos 

estão disponíveis, 
em quantidade 

limitada, no 
aplicativo do Natal 

Shopping

CORES DO NOSSO SAMBA – TEM-
PORADA 2022 – SEGUNDA EDIÇÃO

Dia 21 de maio, sábado, a par-
tir das 16h30 – Acesso a partir das 
15h30.

Local: Área externa do Natal 
Shopping

Ingressos gratuitos, em quanti-
dade limitada, no app do Natal Sho-
pping.

Mesas disponíveis em quantida-
de limitada por ordem de chegada.

Serviço

A segunda edição da ro-
da de samba mais colori-
da da cidade, conduzida 

com maestria pela cantora Va-
léria Oliveira, será realizada nes-
te sábado 21, na área externa do 
Natal Shopping. Como já é tra-
dição, a roda “Cores do Nosso 
Samba” prima pelos encontros 
entre artistas de diversas verten-
tes musicais que transitam pe-
lo universo do samba, com in-
térpretes e ativistas do gênero e 
sambistas de raiz, com o desejo 
de aumentar a fervura do nosso 
caldeirão potiguar.

É com esse olhar e com mui-
ta alegria que Valéria Oliveira re-
cebe nesta edição artistas muito 
especiais: Priscila Matos - canto-
ra, pianista, compositora e edu-
cadora musical. Potiguar de co-
ração, Priscila nasceu em Salva-
dor, passou parte da infância em 
Aracaju, onde iniciou seus estu-
dos musicais, mas foi em Natal 
que estabeleceu raízes e mergu-
lhou no mundo da música. 

Rafa Barros – Coralista da 
Camerata de Vozes do RN des-
de 2005, e umdos idealizadores 
do projeto “Os Chicos”. Por sua 
versatilidade musical, tem sido 
presença constante em rodas de 
samba de Natal e do Rio de Ja-
neiro (RJ), cantando ao lado de 
grandes artistas. Matheus Maga-
lhães – sambista potiguar, auto-
didata no canto e na percussão 
e, jornalista por formação, tem 
o coração dividido entre os dois 
ofícios. À frente do Samba Preto 
no Branco, já se apresentou nas 
mais diversas casas de show e 
festas potiguares. 

E Damiana Chaves, que 
guarda uma relação estreita 
com escolas de samba dos bair-
ros do Alecrim e da Cidade da 
Esperança como “Aí Vem a Ma-
rinha”, “Esperança”, “Cacique no 
Samba”, “Império no Samba”, e 
também com escolas de samba 
das Rocas como “Em cima da 
hora”, “Malandros do Samba” e 
ainda, “Balanço do Morro”, na 
qual desfilou por vários anos, in-

clusive como rainha de bateria e 
como intérprete de enredo. Seu 
canto forte e marcante carrega 
a verdade e a ancestralidade de 
uma sambista de raiz.

O repertório escolhido pelos 
convidados dessa edição traz o 
clima de fim de tarde, de samba 
e encontros. As escolhas se dire-
cionam para músicas pouco ou 
nunca executadas em oito anos 
de atividade do Projeto, o que 
contribui para trazer um colori-
do ainda maior nessa nova ex-
periência musical.

Beth Carvalho, Clara Nu-
nes, Alcione, Gonzaguinha, Si-
las de Oliveira, Luiz Carlos da 
Vila, Jorge Aragão, Jovelina Pé-
rola Negra, Nelson Sargento, 
Nei Lopes, Paulinho da Viola, 
Grupo Fundo de Quintal, entre 
outros ícones do samba tam-
bém serão evocados e sauda-
dos nesse espaço.

O grupo composto por gran-
des músicos da nossa cena mu-
sical segue dirigido pelo cava-
quinista e professor Raphael Al-
meida. São eles: Jubileu Filho (7 
cordas), Jane Eyre (Sax e flauta), 
Aluízio Pizão, Cicinho, Kelliney 
Silva e Toninho Melé (Percus-
sões) e Michelle Lima (Vocal).

GASTRONOMIA. Durante a 
roda “Cores do Nosso Samba”, 
as delícias gastronômicas fica-
rão por conta do Chaminé Ca-
fé, Cozinha da Nega, Caldinho 
Gourmet e Salute Caipifrutas. 
Essa edição da roda recebe-
rá também um stand da Ro-
ta da Cerveja do SEBRAE-RN, 
com as cervejas Armorial, Raf-
fe, Holanda, Mal, HopMundi e 
Beneditas.

A segunda edição da roda 
Cores do Nosso Samba conta 
com os patrocínios da Prefei-
tura do Natal, Hospital do Co-
ração e Humana Saúde, por 
meio do Programa Djalma Ma-
ranhão, e com o apoio do Na-
tal Shopping. A realização é da 
Green Point Produções e Valé-
ria Oliveira Produções. Siga: @
coresdonossosamba. (Editado 
por Eliade Pimentel).  

Valéria Oliveira tem 
feito história no gênero 

considerado um dos mais 
genuínos da MPB
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(84) 2020-6363
@nacional.store

 

Cadeira de
rodas nylon
simples
MM CADEIRAS

Por
R$ 549,00

Por
R$ 399,00 Por

R$ 185,00

Por
R$ 352,90

Cadeira de
banho PL201
PROLIFE

Colchão 
Pneumático
MONTSERRAT

Aparelho de
pressão curto/
braço 
G-TECH
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Títuloraro da literatura poti-
guar do início do Século XX, 
a obra “Bahú de Turco”, de 

Sá-Poty, pseudônimo do jornalis-
ta e escritor Pedro Lopes Cardo-
so Jr (Natal/RN, 1897 – Recife/PE, 
1934), foi reeditado e está dispo-
nível à venda no Sebo Vermelho. 
A obra chega ao leitor 90 anos de-
pois de sua edição e ilumina um 
dos mais ativos jornalistas da pri-
meira imprensa potiguar. A edi-
ção fac-similar vem acrescida de 
textos do jornalista Vicente Serejo 
e das jornalistas Cinthia Lopes e 
Rejane Cardoso Serejo, respecti-
vamente neta e sobrinha do autor.

Publicado pela primeira vez 
em Recife (PE), onde o jornalista 
viveu seus últimos anos de vida, 
“Bahú de Turco” é o único livro 
impresso deixado pelo escritor-
-jornalista natalense, considera-
do um dos pioneiros da impren-
sa potiguar com intensa atuação 
nas primeiras décadas do século 
passado. Pedro Lopes Jr. fundou 
e editou diversos jornais em Na-
tal e Recife. Sua contribuição co-
mo jornalista, literato e, sobre-
tudo, humorista estão descritos 
em textos, artigos, reportagens, 
crônicas em jornais e revistas de 
Natal e Recife, a maioria sob o 
manto dos pseudônimos, como 
era comum nos primeiros anos 
da imprensa no Brasil. Entre os 
mais conhecidos estão Pierre, 
Jean D’Alsace, João da Alsácia e 
Polyantok e Sá-Poty. 

Sua trajetória foi relatada por 
autores como Luís da Câmara 
Cascudo (Acta Diurna), em car-
tas de Oswaldo Lamartine, na 
antologia “Poetas do Rio Grande 

do Norte”, de Ezequiel Wanderley, 
lançado em 1922, no livro de Ma-
noel Rodrigues de Melo, “Dicio-
nário da Imprensa no Rio Grande 
do Norte 1909-1987” e na coleção 
“Natal 400 Nomes” (1999, Prefei-
tura de Natal), editado por Rejane 
Cardoso. Mais recentemente pe-
la escritora-pesquisadora Cellina 
Muniz, em seu livro “Notícias da 
Jerimunlândia” (Sebo Vermelho). 

O único exemplar existente 
de “Bahú de Turco” até então per-
tencia ao jornalista Vicente Sere-
jo, herdado de seu sogro Omar 
Lopes Cardoso. “Fiquei herdeiro 
legítimo daquele livro guarda-
do a sete chaves e que antes tive 
nas mãos uma única vez, sob o 
olhar vigilante de doutor Omar. 
O livro raro seguiu comigo, mas 
ninguém nunca demonstrou in-
teresse. A não ser Otacílio Lopes 
Cardoso, encantado pela inteli-
gência daquele irmão, o jornalis-
ta que brilhou em Recife, e aqui 
desapareceu, anônimo e esque-
cido. Seus filhos - Pedro Lopes 
Neto, um professor-doutor que 
chegou a diretor da Faculdade de 
Odontologia da UFRN; e Everal-
do Lopes Cardoso - herdeiro do 
humor de Pierre, criador do “Car-
tão Amarelo” e pai da jornalista 
Cinthia Lopes Cardoso - ficaram 
órfãos do pai ainda muito meni-
nos, e pouco sabiam de sua vida 
jornalística”, escreveu Serejo no 
prefácio da nova edição.

Das publicações que Pedro 
Lopes Cardoso Júnior contribuiu, 
a revista “Atualidade”, publicação 
“independente, literária e noti-
ciosa, moderna e bem escrita” 
como descreve Manoel Rodri-

“Bahú de Turco”: livro 
relançado 90 anos depois reúne 
três gerações de jornalistas

Sebo Vermelho 
reedita obra rara de 

Pedro Lopes Cardoso 
Jr.,um dos nomes da 

primeira imprensa 
potiguar

mesma mão que escrevia podia 
assinar ora como jornalista, ora 
como literato, ora como humo-
rista”. Pedro Lopes Júnior tam-
bém se dividiu na autoria entre 
jornais e colunas de humor como 
“O Automóvel” e “A Plateia” em 
Natal e “Salpicos” e “Pinguinhos” 
no Jornal de Recife, assinando co-
mo Pierre, Poliantok, João d´Alzá-
cia e Sá-Poty. É com este pseudô-
nimo, aliás, que toda a sua potên-
cia plural de jornalista, poeta e 
humorista vem à tona por meio 
do livro Bahú de Turco”.

Para Câmara Cascudo, Pe-
dro “foi um humorista vitorioso, 
mantendo seu lugar diário, pela 
anedota, pelo verso, pela sátira, 
envolvendo-se num resplendor 
de graça inesperada e de finura 
improvisada”. Cascudo também 
fez uma revelação: “Na imprensa 
escrevemos juntos um romance 
dominical em roda-pé, sob o títu-
lo ‘O Homem da Capa Cinzenta’. 
Os folhetins misteriosos e ado-
ráveis de imprevisível desfecho 
pertencem a Pierre”.  (Editado por 
Eliade Pimentel). 

gues de Melo no Dicionário da 
Imprensa Norte-Rio-Grandense. 
Lançada em 1920, tinha sede pró-
pria à rua 21 de Março, no centro 
de Natal (RN), e contava na reda-
ção titular, além de Pedro Júnior, 
João Café Filho, e colaboradores 
ilustres como Othoniel Menezes, 
o irmão Otacílio Lopes Cardoso, 
Carolina Wanderley, Sebastião 
Fernandes, Oscar Homem de Si-

queira e participação de Jaime 
Adour da Câmara. 

PSEUDÔNIMOS. A escritora 
Cellina Muniz lembrou que na 
transição entre os séculos XIX e 
XX, período em que a impren-
sa no Brasil ainda engatinhava 
na profissionalização, “os sujei-
tos das letras se equilibravam em 
autorias diversas e, assim, uma 

BAHÚ DE TURCO, DE 
SÁ-POTY 
(Editora Sebo Vermelho)

Disponível para venda no Sebo 
Vermelho. 

Av. Rio Branco, 705, Cidade Al-
ta. Natal (RN).  

Preço: R$ 60. 

Serviço

O único exemplar pertencia ao pai de Rejane Cardoso, neta do escritor, e foi repassado ao jornalista Vicente Serejo. Livro lançado no último sabado 14 está à venda na loja do Sebo Vermelho

CEDIDAS
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Valéria Oliveira traz novos 
convidados para a Roda 
“Cores do Nosso Samba”

Acesso é gratuito 
e os ingressos 

estão disponíveis, 
em quantidade 

limitada, no 
aplicativo do Natal 

Shopping

CORES DO NOSSO SAMBA – TEM-
PORADA 2022 – SEGUNDA EDIÇÃO

Dia 21 de maio, sábado, a par-
tir das 16h30 – Acesso a partir das 
15h30.

Local: Área externa do Natal 
Shopping

Ingressos gratuitos, em quanti-
dade limitada, no app do Natal Sho-
pping.

Mesas disponíveis em quantida-
de limitada por ordem de chegada.

Serviço

A segunda edição da ro-
da de samba mais colori-
da da cidade, conduzida 

com maestria pela cantora Va-
léria Oliveira, será realizada nes-
te sábado 21, na área externa do 
Natal Shopping. Como já é tra-
dição, a roda “Cores do Nosso 
Samba” prima pelos encontros 
entre artistas de diversas verten-
tes musicais que transitam pe-
lo universo do samba, com in-
térpretes e ativistas do gênero e 
sambistas de raiz, com o desejo 
de aumentar a fervura do nosso 
caldeirão potiguar.

É com esse olhar e com mui-
ta alegria que Valéria Oliveira re-
cebe nesta edição artistas muito 
especiais: Priscila Matos - canto-
ra, pianista, compositora e edu-
cadora musical. Potiguar de co-
ração, Priscila nasceu em Salva-
dor, passou parte da infância em 
Aracaju, onde iniciou seus estu-
dos musicais, mas foi em Natal 
que estabeleceu raízes e mergu-
lhou no mundo da música. 

Rafa Barros – Coralista da 
Camerata de Vozes do RN des-
de 2005, e umdos idealizadores 
do projeto “Os Chicos”. Por sua 
versatilidade musical, tem sido 
presença constante em rodas de 
samba de Natal e do Rio de Ja-
neiro (RJ), cantando ao lado de 
grandes artistas. Matheus Maga-
lhães – sambista potiguar, auto-
didata no canto e na percussão 
e, jornalista por formação, tem 
o coração dividido entre os dois 
ofícios. À frente do Samba Preto 
no Branco, já se apresentou nas 
mais diversas casas de show e 
festas potiguares. 

E Damiana Chaves, que 
guarda uma relação estreita 
com escolas de samba dos bair-
ros do Alecrim e da Cidade da 
Esperança como “Aí Vem a Ma-
rinha”, “Esperança”, “Cacique no 
Samba”, “Império no Samba”, e 
também com escolas de samba 
das Rocas como “Em cima da 
hora”, “Malandros do Samba” e 
ainda, “Balanço do Morro”, na 
qual desfilou por vários anos, in-

clusive como rainha de bateria e 
como intérprete de enredo. Seu 
canto forte e marcante carrega 
a verdade e a ancestralidade de 
uma sambista de raiz.

O repertório escolhido pelos 
convidados dessa edição traz o 
clima de fim de tarde, de samba 
e encontros. As escolhas se dire-
cionam para músicas pouco ou 
nunca executadas em oito anos 
de atividade do Projeto, o que 
contribui para trazer um colori-
do ainda maior nessa nova ex-
periência musical.

Beth Carvalho, Clara Nu-
nes, Alcione, Gonzaguinha, Si-
las de Oliveira, Luiz Carlos da 
Vila, Jorge Aragão, Jovelina Pé-
rola Negra, Nelson Sargento, 
Nei Lopes, Paulinho da Viola, 
Grupo Fundo de Quintal, entre 
outros ícones do samba tam-
bém serão evocados e sauda-
dos nesse espaço.

O grupo composto por gran-
des músicos da nossa cena mu-
sical segue dirigido pelo cava-
quinista e professor Raphael Al-
meida. São eles: Jubileu Filho (7 
cordas), Jane Eyre (Sax e flauta), 
Aluízio Pizão, Cicinho, Kelliney 
Silva e Toninho Melé (Percus-
sões) e Michelle Lima (Vocal).

GASTRONOMIA. Durante a 
roda “Cores do Nosso Samba”, 
as delícias gastronômicas fica-
rão por conta do Chaminé Ca-
fé, Cozinha da Nega, Caldinho 
Gourmet e Salute Caipifrutas. 
Essa edição da roda recebe-
rá também um stand da Ro-
ta da Cerveja do SEBRAE-RN, 
com as cervejas Armorial, Raf-
fe, Holanda, Mal, HopMundi e 
Beneditas.

A segunda edição da roda 
Cores do Nosso Samba conta 
com os patrocínios da Prefei-
tura do Natal, Hospital do Co-
ração e Humana Saúde, por 
meio do Programa Djalma Ma-
ranhão, e com o apoio do Na-
tal Shopping. A realização é da 
Green Point Produções e Valé-
ria Oliveira Produções. Siga: @
coresdonossosamba. (Editado 
por Eliade Pimentel).  

Valéria Oliveira tem 
feito história no gênero 

considerado um dos mais 
genuínos da MPB
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Cadeira de
rodas nylon
simples
MM CADEIRAS

Por
R$ 549,00

Por
R$ 399,00 Por

R$ 185,00

Por
R$ 352,90

Cadeira de
banho PL201
PROLIFE

Colchão 
Pneumático
MONTSERRAT

Aparelho de
pressão curto/
braço 
G-TECH
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Toyota volta a oferecer 
Camry no Brasil em 
versão única e híbrida

A Toyota do Brasil anunciou 
nesta semana o retorno 
do Camry ao mercado na-

cional. A partir de agora, o sedã 
grande será comercializado no 
país somente em versão híbrida. 
Com essa novidade, a fabrican-
te expande sua linha de veículos 
eletrificados, que já conta com o 
Corolla e Corolla Cross híbridos 
flex e o RAV4 híbrido. O veículo 
começa a ser vendido nesta se-
mana em todas as concessioná-
rias da marca por R$ 331.790.

Disponível em configura-
ção única, XLE, a marca defende 
que o sedã traz conforto e uma 
experiência de condução praze-
rosa e eficiente, graças ao motor 
2.5L DOHC de quatro cilindros, 
que, somado aos três motores 
elétricos, resulta em potência 
máxima combinada de 211 cv. 
O bloco é um DOHC de quatro 
cilindros 16V VVT-iE de 178 cv a 
5.700 rpm e torque de 22,5 kgfm 
a 3.600 rpm, mais três motores 
elétricos que juntos entregam 
120 cv e 20,6 kgfm de torque. 

A transmissão é automá-
tica do tipo CVT. O motorista 
tem à disposição quatro mo-
dos de condução: Normal, Eco, 
EV (100% elétrico) e Sport, que 
se adaptam ao estilo do condu-
tor e, principalmente, ao tipo 
de terreno, entregando mais ou 
menos potência, além de maior 
eficiência e uma rodagem consi-

Modelo será vendido 
na configuração 

XLE. Somados, três 
motores elétricos 

e propulsor a 
combustão oferecem 

211 cv. Preço é R$ 
331.790,00

derada mais sustentável.
Com tração dianteira, o 

Camry é equipado com sus-
pensão McPherson, com barras 
estabilizadoras na dianteira e 
suspensão independente, com 
barras estabilizadoras na trasei-
ra, que proporcionam maior fir-
meza ao volante e uma sensação 
aprimorada de esportividade.

SEGURANÇA. A linha 2023 do 
sedã de luxo da Toyota, recebeu 
aprimoramentos em segurança, 
principalmente no TSS, o Toyota 
Safety Sense – o pacote de segu-
rança ativa da marca.

A partir de agora, portanto, 
o Camry passa a oferecer itens 
como o Alerta de Mudança de 
Faixa com condução assistida 
(LDA), o Sistema de Pré-colisão 
Frontal (PCS), que recebeu me-
lhorias na detecção de pedestre 
à noite e ciclistas que se apro-
ximem, até mesmo em curvas. 
Além disso, foi adicionada a fun-
ção de Assistência de Direção de 
Emergência (ESA), que auxilia o 
motorista na execução de ma-
nobras e desvios de obstáculos, 
mantendo a estabilidade do au-
tomóvel e reduzindo os riscos de 
acidentes.

O TSS do Camry conta tam-
bém com Controle de Cruzei-
ro Adaptativo (ACC) com alerta 
sonoro e visual, Faróis altos au-
tomáticos (AHB), além da detec-

ção de automóveis e frenagem 
automática de emergência que 
estão inclusos no PCS. É impor-
tante observar que esses siste-
mas são projetados para auxiliar 
o motorista em situações adver-
sas, e não para substituí-lo.

A lista de itens de segurança 
do Camry não para por aí, in-
cluindo também nove airbags: 
dois frontais, dois laterais para o 
condutor e passageiro na dian-
teira, dois de cortina, dois late-
rais para os integrantes do as-
sento traseiro e um de joelho pa-
ra o motorista. Também fazem 
parte o Controle de Estabilidade 
(VSC), Assistente de Partida em 
Rampa (HAC), freios ABS com 
EBD, Assistência à Frenagem 
de Emergência (BAS), Luzes de 
Freio de Emergência (EBS), Aler-
ta de Ponto Cego (BSM) e dois 
pontos de ancoragem Isofix, 
com dois pontos de amarração 
superior. 

Assim como os demais mo-
delos da marca japonesa, estão 
disponíveis de série cintos de se-
gurança de três pontos para to-
dos os bancos, com pré-tensor e 
limitador de força para o condu-
tor e para o passageiro dianteiro.

TECNOLOGIA. O novo sedã 
híbrido da Toyota oferece in-
foentretenimento a bordo, por 
meio do sistema de áudio da 
central multimídia, com tela de 
resolução HD e sensível ao to-
que de 9 polegadas, com rádio 
AM/FM, função MP3, entrada 
USB e conexão para smartpho-
nes e tablets, por meio do espe-
lhamento de aplicativos de na-
vegação e música com Android 
Auto ou Apple CarPlay. Já o com-
putador de bordo, no quadro de 
instrumentos tem tela TFT colo-
rida de sete polegadas.

Sedã grande da Toyota 
volta a ser vendido no 
Brasil. Agora, apenas 

em versão híbrida
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CAMAR RN MARICULTURA LTDA, CNPJ: 11.808.952/0004-03, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2020-156269/TEC/RLO-2028, com prazo de validade até  10/05/2028, em favor 
do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Santo Alberto Fasa Sul, com área 
produtiva de 120,774 ha, Zona Rural, Senador Georgino Avelino - RN. 

 
CAMAR RN MARICULTURA LTDA 

PROPRIETÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 

  
CULTIVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ - 13.500.572/0006-96, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Alteração – LA, com prazo de validade até 26/06/2022, em favor do empreendimento Cultivagro – 
Produtos Agroquímicos, localizada na Rua Genésio Xavier Rebouças, nº 183, Bairro Planalto Treze de 
Maio, Município de Mossoró/RN. 

RODRIGO PONTES DOS SANTOS 
Proprietário 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A, CNPJ: 08.248.940/0015-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO com 
validade até 05/05/2028 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada Rodovia BR 110 - Km 12, 
Zona Rural, Município de Areia Branca/RN. 
 

Francisco Valdeque de Oliveira Júnior 
Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

  
GAS SAO FRANCISCO EIRELI, CNPJ n° 09.315.161/0001-49, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS para o comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo – GLP (3120kg), localizada na Rua Severino 
José de Souza, 98, Bugi, no Município de Florânia/RN. CEP 59335-000. 
 

José Marcelo Azevedo De Oliveira 
Empresário 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
JEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30.914.142/0001-25, recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada (LS), com prazo de validade de 05/05/2028, em favor do Condomínio Residencial Villa Paraty, 
localizado na Avenida Dehon Caenga, zona urbana, município de Tibau/RN. 
 

Pedro Augusto da Escóssia Chaves 
Representante Legal 
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FRUTAS PARA QUEM TEM DIABETES 

Uber testa entrega de 
comida com veículos 
autônomos e robôs

Ambos os serviços 
estão disponíveis 
para usuários do 

Uber Eats em Santa 
Monica e West 

Hollywood, nos 
Estados Unidos

A Uber anunciou nesta sema-
na o lançamento de um ser-
viço piloto de entrega de ali-

mentos com veículos autônomos 
em duas cidades da Califórnia e 
que vai listar estações de carrega-
mento de veículos elétricos em seu 
aplicativo global para motoristas. 
Os anúncios são parte de evento 
anual de produtos da Uber, em que 
a companhia demonstra as últi-
mas atualizações de seu aplicativo.

O serviço de entrega de comi-
da da Uber usa carros autônomos 
e um piloto separado que utiliza 
robôs que transitam por calça-
das. Ambos os serviços estão dis-
poníveis para usuários do Uber 
Eats em Santa Monica e West 
Hollywood, na Califórnia.

O programa com carros autô-
nomos está sendo realizado em co-
laboração com a Motional, a joint-

-venture de tecnologia de direção 
autônoma entre Hyundai e Aptiv, 
anunciado inicialmente em de-
zembro e lançado nesta segunda-
-feira, disseram Uber e Motional.

A Uber disse que os robôs que 
percorrem calçadas são forneci-
dos pela Serve Robotics, uma cisão 
da empresa de entrega Postmates, 
que a Uber adquiriu em 2020. Os 
veículos em ambos os serviços são 
monitorados ativamente por ope-
radores humanos, disse a Uber, 
acrescentando que “levará algum 
tempo até que essa tecnologia pos-
sa ser operada em escala”.

A Uber também disse nesta 
segunda-feira que vai lançar um 
mapa de estações de carrega-
mento de veículos elétricos em 
seu aplicativo para motoristas 
nos Estados Unidos em meados 
do ano. O serviço será expandido 
para outras partes do mundo nos 
próximos meses.

A empresa também anunciou 
que vai lançar em meados do ano 
uma opção para fretamento de 
ônibus e vans de passageiros por 
meio de seu aplicativo nos Esta-
dos Unidos em colaboração com 
o serviço US Coachways.  

Veículo Motional IONIQ 5 é o 
modelo utilizado no piloto de 
testes de entregas autônomas 
da Uber Eats

DIVULGAÇÃO/MOTIONAL

Quem tem diabetes sabe que não bas-
ta apenas cortar doces e carboidratos da 
dieta, mas é preciso ter muito cuidado 

com o consumo dos alimentos como um todo, 
já que o temido açúcar é encontrado em muitos 
alimentos, inclusive nas frutas.

Sim, as frutas possuem a frutose, que nada 
mais é do que carboidrato, o açúcar da fruta, é 
um açúcar natural e diferente dos açúcares de 
produtos industrializados, panificados e gulosei-
mas. Seu excesso é prejudicial e pode contribuir 
para a elevação dos níveis de glicose no sangue.

* O ideal é que as frutas sejam consumidas 
acompanhadas de alimentos ricos em proteínas 
ou gorduras, como iogurtes, oleaginosas (casta-
nhas, amêndoas, nozes).

* Deixe para consumir como opção de lan-
ches e não sobremesa.

Vou mostrar algumas opções de frutas com 
baixo teor de frutose, mas é necessário ter cuida-
do com as porções a serem consumidas.

* Para vocês terem uma ideia, uma banana 
possui em média 7g de frutose enquanto o aba-
cate possui apenas 0,1g.

* Mas lembre-se sempre: o segredo para tudo 
é manter o equilíbrio e consumir com modera-
ção.

  KIWUÍ 
* Abundância em fibras 
* Baixo índice glicêmico 
* Ricos em antixoxidantes, subs-

tâncias que combatem danos e enve-
lhecimento precoce das células 

* Ajuda a balancear os níveis de gli-
cose no sangue, uma das batalhas de 
quem convive com a diabetes. 

 MARACUJÁ 
* Baixa as taxas de açúcar no san-

gue 
* Vitaminas A e C, complexo B e 

sais minerais
* Rica em pectina, substância indi-

cada pelo seu alto poder emagrecedor 
* Excelente bloqueadora de gordu-

ra: impede que o organismo absorva 
parte desses nutrientes presentes nos 
alimentos. 

   MORANGO 

* Rica em fitoquímicos, acido elági-
co ( funciona como um efetivo antioxi-
dante e auxiliar na fotoproteção cutâ-
nea quando associado à vitamina C)

* Propriedades anti-inflamatórias 
* Vitamina C e as antocianinas ( im-

portante aliada na prevenção/retarda-
mento de doenças cardiovasculares, 
do câncer e doenças neurodegenerati-
vas, devido ao seu poder antioxidante, 
atuando contra os radicais livres), são 
as principais substâncias antioxidan-
tes do morango

* Baixo teor calórico 
* O consumo regular pode ajudar 

na redução do colesterol e no fortale-
cimento do sistema imunológico. 

  COCO
* Ajuda na saciedade, o que dimi-

nui o peso
* Reduz inflamações 
* Ajuda a diminuir a carga glicêmi-

ca nas refeições, por ser rico em gor-
duras 

* Ótima fruta para imunidade 
* Ajuda a combater bactérias e fungos. 

   LIMÃO 
* Rico em antioxidantes, vitamina 

C e ácido nicotínico (reduz o coleste-
rol)

* Ajuda na prevenção de proble-
mas cardiovasculares 

* Diminui o risco de trombose 
* Reforça a imunidade 
* Previne infecções 
* Auxilia no bem-estar no geral 

  ABACATE
* A fruta mais recomendada para 

quem tem diabetes, pois tem baixo te-
or de açúcar 

* Muito calórico, é preciso ter mo-
deração 

* Rico em ômega-3.

FRUTAS
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Toyota volta a oferecer 
Camry no Brasil em 
versão única e híbrida

A Toyota do Brasil anunciou 
nesta semana o retorno 
do Camry ao mercado na-

cional. A partir de agora, o sedã 
grande será comercializado no 
país somente em versão híbrida. 
Com essa novidade, a fabrican-
te expande sua linha de veículos 
eletrificados, que já conta com o 
Corolla e Corolla Cross híbridos 
flex e o RAV4 híbrido. O veículo 
começa a ser vendido nesta se-
mana em todas as concessioná-
rias da marca por R$ 331.790.

Disponível em configura-
ção única, XLE, a marca defende 
que o sedã traz conforto e uma 
experiência de condução praze-
rosa e eficiente, graças ao motor 
2.5L DOHC de quatro cilindros, 
que, somado aos três motores 
elétricos, resulta em potência 
máxima combinada de 211 cv. 
O bloco é um DOHC de quatro 
cilindros 16V VVT-iE de 178 cv a 
5.700 rpm e torque de 22,5 kgfm 
a 3.600 rpm, mais três motores 
elétricos que juntos entregam 
120 cv e 20,6 kgfm de torque. 

A transmissão é automá-
tica do tipo CVT. O motorista 
tem à disposição quatro mo-
dos de condução: Normal, Eco, 
EV (100% elétrico) e Sport, que 
se adaptam ao estilo do condu-
tor e, principalmente, ao tipo 
de terreno, entregando mais ou 
menos potência, além de maior 
eficiência e uma rodagem consi-

Modelo será vendido 
na configuração 

XLE. Somados, três 
motores elétricos 

e propulsor a 
combustão oferecem 

211 cv. Preço é R$ 
331.790,00

derada mais sustentável.
Com tração dianteira, o 

Camry é equipado com sus-
pensão McPherson, com barras 
estabilizadoras na dianteira e 
suspensão independente, com 
barras estabilizadoras na trasei-
ra, que proporcionam maior fir-
meza ao volante e uma sensação 
aprimorada de esportividade.

SEGURANÇA. A linha 2023 do 
sedã de luxo da Toyota, recebeu 
aprimoramentos em segurança, 
principalmente no TSS, o Toyota 
Safety Sense – o pacote de segu-
rança ativa da marca.

A partir de agora, portanto, 
o Camry passa a oferecer itens 
como o Alerta de Mudança de 
Faixa com condução assistida 
(LDA), o Sistema de Pré-colisão 
Frontal (PCS), que recebeu me-
lhorias na detecção de pedestre 
à noite e ciclistas que se apro-
ximem, até mesmo em curvas. 
Além disso, foi adicionada a fun-
ção de Assistência de Direção de 
Emergência (ESA), que auxilia o 
motorista na execução de ma-
nobras e desvios de obstáculos, 
mantendo a estabilidade do au-
tomóvel e reduzindo os riscos de 
acidentes.

O TSS do Camry conta tam-
bém com Controle de Cruzei-
ro Adaptativo (ACC) com alerta 
sonoro e visual, Faróis altos au-
tomáticos (AHB), além da detec-

ção de automóveis e frenagem 
automática de emergência que 
estão inclusos no PCS. É impor-
tante observar que esses siste-
mas são projetados para auxiliar 
o motorista em situações adver-
sas, e não para substituí-lo.

A lista de itens de segurança 
do Camry não para por aí, in-
cluindo também nove airbags: 
dois frontais, dois laterais para o 
condutor e passageiro na dian-
teira, dois de cortina, dois late-
rais para os integrantes do as-
sento traseiro e um de joelho pa-
ra o motorista. Também fazem 
parte o Controle de Estabilidade 
(VSC), Assistente de Partida em 
Rampa (HAC), freios ABS com 
EBD, Assistência à Frenagem 
de Emergência (BAS), Luzes de 
Freio de Emergência (EBS), Aler-
ta de Ponto Cego (BSM) e dois 
pontos de ancoragem Isofix, 
com dois pontos de amarração 
superior. 

Assim como os demais mo-
delos da marca japonesa, estão 
disponíveis de série cintos de se-
gurança de três pontos para to-
dos os bancos, com pré-tensor e 
limitador de força para o condu-
tor e para o passageiro dianteiro.

TECNOLOGIA. O novo sedã 
híbrido da Toyota oferece in-
foentretenimento a bordo, por 
meio do sistema de áudio da 
central multimídia, com tela de 
resolução HD e sensível ao to-
que de 9 polegadas, com rádio 
AM/FM, função MP3, entrada 
USB e conexão para smartpho-
nes e tablets, por meio do espe-
lhamento de aplicativos de na-
vegação e música com Android 
Auto ou Apple CarPlay. Já o com-
putador de bordo, no quadro de 
instrumentos tem tela TFT colo-
rida de sete polegadas.

Sedã grande da Toyota 
volta a ser vendido no 
Brasil. Agora, apenas 

em versão híbrida
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CAMAR RN MARICULTURA LTDA, CNPJ: 11.808.952/0004-03, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2020-156269/TEC/RLO-2028, com prazo de validade até  10/05/2028, em favor 
do EMPREENDIMENTO,  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Santo Alberto Fasa Sul, com área 
produtiva de 120,774 ha, Zona Rural, Senador Georgino Avelino - RN. 

 
CAMAR RN MARICULTURA LTDA 

PROPRIETÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 

  
CULTIVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ - 13.500.572/0006-96, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Alteração – LA, com prazo de validade até 26/06/2022, em favor do empreendimento Cultivagro – 
Produtos Agroquímicos, localizada na Rua Genésio Xavier Rebouças, nº 183, Bairro Planalto Treze de 
Maio, Município de Mossoró/RN. 

RODRIGO PONTES DOS SANTOS 
Proprietário 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A, CNPJ: 08.248.940/0015-01, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO com 
validade até 05/05/2028 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada Rodovia BR 110 - Km 12, 
Zona Rural, Município de Areia Branca/RN. 
 

Francisco Valdeque de Oliveira Júnior 
Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

  
GAS SAO FRANCISCO EIRELI, CNPJ n° 09.315.161/0001-49, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – 
LS para o comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo – GLP (3120kg), localizada na Rua Severino 
José de Souza, 98, Bugi, no Município de Florânia/RN. CEP 59335-000. 
 

José Marcelo Azevedo De Oliveira 
Empresário 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
JEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30.914.142/0001-25, recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada (LS), com prazo de validade de 05/05/2028, em favor do Condomínio Residencial Villa Paraty, 
localizado na Avenida Dehon Caenga, zona urbana, município de Tibau/RN. 
 

Pedro Augusto da Escóssia Chaves 
Representante Legal 
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FRUTAS PARA QUEM TEM DIABETES 

Uber testa entrega de 
comida com veículos 
autônomos e robôs

Ambos os serviços 
estão disponíveis 
para usuários do 

Uber Eats em Santa 
Monica e West 

Hollywood, nos 
Estados Unidos

A Uber anunciou nesta sema-
na o lançamento de um ser-
viço piloto de entrega de ali-

mentos com veículos autônomos 
em duas cidades da Califórnia e 
que vai listar estações de carrega-
mento de veículos elétricos em seu 
aplicativo global para motoristas. 
Os anúncios são parte de evento 
anual de produtos da Uber, em que 
a companhia demonstra as últi-
mas atualizações de seu aplicativo.

O serviço de entrega de comi-
da da Uber usa carros autônomos 
e um piloto separado que utiliza 
robôs que transitam por calça-
das. Ambos os serviços estão dis-
poníveis para usuários do Uber 
Eats em Santa Monica e West 
Hollywood, na Califórnia.

O programa com carros autô-
nomos está sendo realizado em co-
laboração com a Motional, a joint-

-venture de tecnologia de direção 
autônoma entre Hyundai e Aptiv, 
anunciado inicialmente em de-
zembro e lançado nesta segunda-
-feira, disseram Uber e Motional.

A Uber disse que os robôs que 
percorrem calçadas são forneci-
dos pela Serve Robotics, uma cisão 
da empresa de entrega Postmates, 
que a Uber adquiriu em 2020. Os 
veículos em ambos os serviços são 
monitorados ativamente por ope-
radores humanos, disse a Uber, 
acrescentando que “levará algum 
tempo até que essa tecnologia pos-
sa ser operada em escala”.

A Uber também disse nesta 
segunda-feira que vai lançar um 
mapa de estações de carrega-
mento de veículos elétricos em 
seu aplicativo para motoristas 
nos Estados Unidos em meados 
do ano. O serviço será expandido 
para outras partes do mundo nos 
próximos meses.

A empresa também anunciou 
que vai lançar em meados do ano 
uma opção para fretamento de 
ônibus e vans de passageiros por 
meio de seu aplicativo nos Esta-
dos Unidos em colaboração com 
o serviço US Coachways.  

Veículo Motional IONIQ 5 é o 
modelo utilizado no piloto de 
testes de entregas autônomas 
da Uber Eats

DIVULGAÇÃO/MOTIONAL

Quem tem diabetes sabe que não bas-
ta apenas cortar doces e carboidratos da 
dieta, mas é preciso ter muito cuidado 

com o consumo dos alimentos como um todo, 
já que o temido açúcar é encontrado em muitos 
alimentos, inclusive nas frutas.

Sim, as frutas possuem a frutose, que nada 
mais é do que carboidrato, o açúcar da fruta, é 
um açúcar natural e diferente dos açúcares de 
produtos industrializados, panificados e gulosei-
mas. Seu excesso é prejudicial e pode contribuir 
para a elevação dos níveis de glicose no sangue.

* O ideal é que as frutas sejam consumidas 
acompanhadas de alimentos ricos em proteínas 
ou gorduras, como iogurtes, oleaginosas (casta-
nhas, amêndoas, nozes).

* Deixe para consumir como opção de lan-
ches e não sobremesa.

Vou mostrar algumas opções de frutas com 
baixo teor de frutose, mas é necessário ter cuida-
do com as porções a serem consumidas.

* Para vocês terem uma ideia, uma banana 
possui em média 7g de frutose enquanto o aba-
cate possui apenas 0,1g.

* Mas lembre-se sempre: o segredo para tudo 
é manter o equilíbrio e consumir com modera-
ção.

  KIWUÍ 
* Abundância em fibras 
* Baixo índice glicêmico 
* Ricos em antixoxidantes, subs-

tâncias que combatem danos e enve-
lhecimento precoce das células 

* Ajuda a balancear os níveis de gli-
cose no sangue, uma das batalhas de 
quem convive com a diabetes. 

 MARACUJÁ 
* Baixa as taxas de açúcar no san-

gue 
* Vitaminas A e C, complexo B e 

sais minerais
* Rica em pectina, substância indi-

cada pelo seu alto poder emagrecedor 
* Excelente bloqueadora de gordu-

ra: impede que o organismo absorva 
parte desses nutrientes presentes nos 
alimentos. 

   MORANGO 

* Rica em fitoquímicos, acido elági-
co ( funciona como um efetivo antioxi-
dante e auxiliar na fotoproteção cutâ-
nea quando associado à vitamina C)

* Propriedades anti-inflamatórias 
* Vitamina C e as antocianinas ( im-

portante aliada na prevenção/retarda-
mento de doenças cardiovasculares, 
do câncer e doenças neurodegenerati-
vas, devido ao seu poder antioxidante, 
atuando contra os radicais livres), são 
as principais substâncias antioxidan-
tes do morango

* Baixo teor calórico 
* O consumo regular pode ajudar 

na redução do colesterol e no fortale-
cimento do sistema imunológico. 

  COCO
* Ajuda na saciedade, o que dimi-

nui o peso
* Reduz inflamações 
* Ajuda a diminuir a carga glicêmi-

ca nas refeições, por ser rico em gor-
duras 

* Ótima fruta para imunidade 
* Ajuda a combater bactérias e fungos. 

   LIMÃO 
* Rico em antioxidantes, vitamina 

C e ácido nicotínico (reduz o coleste-
rol)

* Ajuda na prevenção de proble-
mas cardiovasculares 

* Diminui o risco de trombose 
* Reforça a imunidade 
* Previne infecções 
* Auxilia no bem-estar no geral 

  ABACATE
* A fruta mais recomendada para 

quem tem diabetes, pois tem baixo te-
or de açúcar 

* Muito calórico, é preciso ter mo-
deração 

* Rico em ômega-3.

FRUTAS
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“Não vai ganhar uma gota do meu 
suor”, diz Joelma sobre Ximbinha

Depois de ser alvo de uma 
ação de Ximbinha para 
impedir a realização de 

sua nova turnê, a cantora Joel-
ma garantiu que vai lutar con-
tra seu ex-marido. A declaração 
foi dada durante entrevista para 
o jornalista Leo Dias, do portal 
Metrópoles.

“Ele está fazendo uma coi-
sa que ele não tem direito, é is-
so. Ele não vai ganhar uma gota 
do meu suor, uma, nunca mais”, 
disparou a artista, que no último 
final de semana gravou seu novo 
DVD chamado Isso é Calypso na 
Amazônia.

Joelma ainda garantiu que já 
perdoou Ximbinha e por isso não 
pretende seguir dando declara-
ções negativas sobre ele. “Não se 

chuta cachorro morto. Eu pulo 
essa parte, pra mim já passou, já 
foi. Isso está no passado. Já per-
doei, tirei um peso das minhas 

costas e estou em paz com isso“, 
declarou.

A briga entre Ximbinha e Jo-
elma segue correndo na Justi-

ça, onde o guitarrista alega que 
a loira não pode realizar even-
tos usando o nome de sua antiga 
banda, com a qual eles rodaram o 

Brasil de 1999 a 2015.
Ainda durante a conversa 

com Leo, Joelma também desa-
bafou sobre a relação com sua 
mãe, que foi vítima de violência 
doméstica por anos. “Às vezes 
meu pai chegava bêbado e tira-
va a minha mãe da cama. Ele não 
batia, ele espancava ela“.

“A gente via, a gente ouvia, os 
vizinhos saíam catando a gente 
para a casa deles, pra ele não fa-
zer com a gente o que ele fazia 
com ela. Quando eu voltava, às 
seis da manhã, ela já estava na 
máquina costurando, com o ros-
to todo deformado e as lágrimas 
caindo. Porque ela tinha que co-
locar comida na mesa. Ela não ti-
nha tempo para sofrer. E eu sou 
assim”, relatou. 

Cantora e guitarrista travam disputa na Justiça. Ximbinha quer proibir Joelma de usar “Calypso” em apresentações

Casal se separou em 2015 após 18 anos de relacionamento. Os dois agora brigam nos tribunais em ações diversas

REPRODUÇÃO

Quinta-feira, 19 de maio de 2022 • 21Social

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

Tudo se cumpre segundo suas escolhas “ ”
NOITE PRECIOSA. Em noite 

concorrida no Thomé Galeria 
Bistrô, a empresária Clija Chait 
reuniu num cocktail party a im-
prensa potiguar, para anunciar 
seu primeiro investimento no 
Rio Grande do Norte: o super-
mercado Preciosa, cuja unida-
de número 1 será inaugurada, 
na próxima sexta-feira, em São 
José do Campestre. Exemplo de 
protagonismo nordestino pelo 
mundo, saída daqui do RN, de 
Cerro Corá, hoje ela comanda 
mais de 20 empreendimentos de 
comes e bebes nos Estados Uni-
dos e na Coréia do Sul.

*
Belíssima e esguia num mo-

delo Valentino, Clija Chait rece-
beu a todos com jeito e alma de 
menina do interior, com abraço 
genuíno, emoção verdadeira 
e afeto pelas suas raizes. Disse 
que o evento simbolizava gra-
tidão, pois com a nova emprei-
tada devolve ao seu estado um 
pouco do muito que construiu 
no exterior. Tem restaurantes, 
bares, padaria e até uma das 
mais renomadas lojas de vinhos 
de Los Angeles, a Boutellier 
Wines. Agora, em sociedade 
com a amiga-irmã, Priscila Cos-
ta, desenvolveu em três meses 
o projeto da Boutique Super-
market, pequeno, mas com 
grande variedade é que prome-
te se espalhar pelo RN.

*
A noite foi embalada pela du-

pla sax in The House e a anima-
ção da empresária era eviden-
te. Na breve fala ela fez questão 
de ressaltar sua história que foi 
permeada por momentos bons 
e ruins e ainda por uma mulher 
que não desistiu Clija Chait - 
que é casada com o renomado 
restauranteur americano Bill 
Chait - é um exemplo de força 
de vontade e amor pela cultura 
brasileira, que não esquece suas 
origens e sabe valorizar o apoio 
da imprensa. O nome de seu no-
vo negócio não poderia ser mais 
apropriado pois ela é, de fato, 
preciosa. 

REGIONAL UNIVERSAL . 
Os traços criativos e a estética 
inspirada no sertão do artista 
Azol chega a Natal via exposi-
ção multimídia intitulada “O 
Sertão Virou Mar”, aberta na 
Pinacoteca do Estado, próxi-
mo dia 24 de maio, às 19h.

Com entrada franca, a 
mostra é baseada em foto-
montagens, uma espécie de 
colagem digital com ima-
gens feitas no interior do Rio 
Grande do Norte, Pernambu-
co, Sergipe, Alagoas e Bahia. 
A curadoria fica por conta de 
Marcus de Lontra Costa. Nas-
cido Sérgio Azevedo Oliveira e 
radicado em sampa há quase 
três décadas, com a bela Carol 
Emereciano, Azol é uma refe-
rência criativa na arte, inspi-
rado pela cultura nordestina e 
que envolve um regionalismo 
autoral.

GIRL POWER. Já é cor de 
rosa o mundo dos videoga-
mes. Segundo pesquisa oficial 
Game Brasil, as mulheres já 
são 51% das pessoas que pra-
ticam jogos eletrônicos no 
país. Os homens correspon-
dem a 49%. No total, 74% da 
população brasileira já con-
some jogos, sejam casuais ou 
hardcor e o setor cresceu 3,5% 
em 2021. Ou seja: está para 
lá de ultrapassada a ideia de 
que o mercado é totalmente 
masculino. 

AGRADECER . Ao amigo 
Rodrigo Loureiro que na últi-
ma semana deu suporte im-
prescindível  à coluna.

Happy    Birthday

Heitor Gregório, Olga Pinto, Silva-
na Lima, Giovanna Góis, Araken 

Farias, Cid Montenegro, Alex Silva, 
Janaína Soares, Fausta de Paula, 
Carla Bagnoli  e chef Artur Fontes 

B-DAY -  FÁTIMA BEZERRA

BOAS & CURTAS
 Os motoristas de Natal devem � car atentos. No próximo mês 
de agosto o monitoramento eletrônico feito pela STTU deve ser 
retomado nas principais vias de Natal. O processo licitatório 
está em fase � nal.
 No próximo dia 1° de junho acontece o lançamento do São João 
de São José do Mipibu. Será a partir das 17h, com o Arrastão Junino, na 
Praça Tancredo Neves, com Forró dos 3 e Ângela Silva. O município terá 
grande programação entre os dias 23 a 26 de junho.
 O casal Karla Ximenez e Mocó já está em Natal para os fes-
tejos de 100 anos do pai dela, o Comandante Graco Magalhães, 
cuja festa será próxima sexta, no Versailles Recepções, a partir 
das 20h.
 O tradicional Festival Gastronômico Zé Maria, de Fernando de 
Noronha, vai invadir a Pipa, no dia 27 de julho. O local será divulgado 
dentro em breve, mas reservas para as vagas limitadas, podem ser feitas 
pelo 992041661.

#tbt
da SS

Ronaldo Melo e Marília 
Borges, em 2013, 
comemorando Bodas 
de Rubi, em registro do 
fotógrafo Jovinho

Priscila Costa e Clija Chait vão inaugurar o supermercado Preciosa

O empresário Gastão Grossmann, com o 
chef Artur Fontes, aniversariante de hoje 

No cocktail party, Flávia Freire e Cristiano Félix

Deputado estadual Ubaldo Fernandes com a esposa, 
Ivanilda Rocha e as fi lhas Heloísa e Isla Fernandes, 
recebendo cidadania natalense, na Câmara Municipal
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Depois de ser alvo de uma 
ação de Ximbinha para 
impedir a realização de 

sua nova turnê, a cantora Joel-
ma garantiu que vai lutar con-
tra seu ex-marido. A declaração 
foi dada durante entrevista para 
o jornalista Leo Dias, do portal 
Metrópoles.

“Ele está fazendo uma coi-
sa que ele não tem direito, é is-
so. Ele não vai ganhar uma gota 
do meu suor, uma, nunca mais”, 
disparou a artista, que no último 
final de semana gravou seu novo 
DVD chamado Isso é Calypso na 
Amazônia.

Joelma ainda garantiu que já 
perdoou Ximbinha e por isso não 
pretende seguir dando declara-
ções negativas sobre ele. “Não se 

chuta cachorro morto. Eu pulo 
essa parte, pra mim já passou, já 
foi. Isso está no passado. Já per-
doei, tirei um peso das minhas 

costas e estou em paz com isso“, 
declarou.

A briga entre Ximbinha e Jo-
elma segue correndo na Justi-

ça, onde o guitarrista alega que 
a loira não pode realizar even-
tos usando o nome de sua antiga 
banda, com a qual eles rodaram o 

Brasil de 1999 a 2015.
Ainda durante a conversa 

com Leo, Joelma também desa-
bafou sobre a relação com sua 
mãe, que foi vítima de violência 
doméstica por anos. “Às vezes 
meu pai chegava bêbado e tira-
va a minha mãe da cama. Ele não 
batia, ele espancava ela“.

“A gente via, a gente ouvia, os 
vizinhos saíam catando a gente 
para a casa deles, pra ele não fa-
zer com a gente o que ele fazia 
com ela. Quando eu voltava, às 
seis da manhã, ela já estava na 
máquina costurando, com o ros-
to todo deformado e as lágrimas 
caindo. Porque ela tinha que co-
locar comida na mesa. Ela não ti-
nha tempo para sofrer. E eu sou 
assim”, relatou. 

Cantora e guitarrista travam disputa na Justiça. Ximbinha quer proibir Joelma de usar “Calypso” em apresentações

Casal se separou em 2015 após 18 anos de relacionamento. Os dois agora brigam nos tribunais em ações diversas
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Tudo se cumpre segundo suas escolhas “ ”
NOITE PRECIOSA. Em noite 

concorrida no Thomé Galeria 
Bistrô, a empresária Clija Chait 
reuniu num cocktail party a im-
prensa potiguar, para anunciar 
seu primeiro investimento no 
Rio Grande do Norte: o super-
mercado Preciosa, cuja unida-
de número 1 será inaugurada, 
na próxima sexta-feira, em São 
José do Campestre. Exemplo de 
protagonismo nordestino pelo 
mundo, saída daqui do RN, de 
Cerro Corá, hoje ela comanda 
mais de 20 empreendimentos de 
comes e bebes nos Estados Uni-
dos e na Coréia do Sul.

*
Belíssima e esguia num mo-

delo Valentino, Clija Chait rece-
beu a todos com jeito e alma de 
menina do interior, com abraço 
genuíno, emoção verdadeira 
e afeto pelas suas raizes. Disse 
que o evento simbolizava gra-
tidão, pois com a nova emprei-
tada devolve ao seu estado um 
pouco do muito que construiu 
no exterior. Tem restaurantes, 
bares, padaria e até uma das 
mais renomadas lojas de vinhos 
de Los Angeles, a Boutellier 
Wines. Agora, em sociedade 
com a amiga-irmã, Priscila Cos-
ta, desenvolveu em três meses 
o projeto da Boutique Super-
market, pequeno, mas com 
grande variedade é que prome-
te se espalhar pelo RN.

*
A noite foi embalada pela du-

pla sax in The House e a anima-
ção da empresária era eviden-
te. Na breve fala ela fez questão 
de ressaltar sua história que foi 
permeada por momentos bons 
e ruins e ainda por uma mulher 
que não desistiu Clija Chait - 
que é casada com o renomado 
restauranteur americano Bill 
Chait - é um exemplo de força 
de vontade e amor pela cultura 
brasileira, que não esquece suas 
origens e sabe valorizar o apoio 
da imprensa. O nome de seu no-
vo negócio não poderia ser mais 
apropriado pois ela é, de fato, 
preciosa. 

REGIONAL UNIVERSAL . 
Os traços criativos e a estética 
inspirada no sertão do artista 
Azol chega a Natal via exposi-
ção multimídia intitulada “O 
Sertão Virou Mar”, aberta na 
Pinacoteca do Estado, próxi-
mo dia 24 de maio, às 19h.

Com entrada franca, a 
mostra é baseada em foto-
montagens, uma espécie de 
colagem digital com ima-
gens feitas no interior do Rio 
Grande do Norte, Pernambu-
co, Sergipe, Alagoas e Bahia. 
A curadoria fica por conta de 
Marcus de Lontra Costa. Nas-
cido Sérgio Azevedo Oliveira e 
radicado em sampa há quase 
três décadas, com a bela Carol 
Emereciano, Azol é uma refe-
rência criativa na arte, inspi-
rado pela cultura nordestina e 
que envolve um regionalismo 
autoral.

GIRL POWER. Já é cor de 
rosa o mundo dos videoga-
mes. Segundo pesquisa oficial 
Game Brasil, as mulheres já 
são 51% das pessoas que pra-
ticam jogos eletrônicos no 
país. Os homens correspon-
dem a 49%. No total, 74% da 
população brasileira já con-
some jogos, sejam casuais ou 
hardcor e o setor cresceu 3,5% 
em 2021. Ou seja: está para 
lá de ultrapassada a ideia de 
que o mercado é totalmente 
masculino. 

AGRADECER . Ao amigo 
Rodrigo Loureiro que na últi-
ma semana deu suporte im-
prescindível  à coluna.

Happy    Birthday

Heitor Gregório, Olga Pinto, Silva-
na Lima, Giovanna Góis, Araken 

Farias, Cid Montenegro, Alex Silva, 
Janaína Soares, Fausta de Paula, 
Carla Bagnoli  e chef Artur Fontes 

B-DAY -  FÁTIMA BEZERRA

BOAS & CURTAS
 Os motoristas de Natal devem � car atentos. No próximo mês 
de agosto o monitoramento eletrônico feito pela STTU deve ser 
retomado nas principais vias de Natal. O processo licitatório 
está em fase � nal.
 No próximo dia 1° de junho acontece o lançamento do São João 
de São José do Mipibu. Será a partir das 17h, com o Arrastão Junino, na 
Praça Tancredo Neves, com Forró dos 3 e Ângela Silva. O município terá 
grande programação entre os dias 23 a 26 de junho.
 O casal Karla Ximenez e Mocó já está em Natal para os fes-
tejos de 100 anos do pai dela, o Comandante Graco Magalhães, 
cuja festa será próxima sexta, no Versailles Recepções, a partir 
das 20h.
 O tradicional Festival Gastronômico Zé Maria, de Fernando de 
Noronha, vai invadir a Pipa, no dia 27 de julho. O local será divulgado 
dentro em breve, mas reservas para as vagas limitadas, podem ser feitas 
pelo 992041661.

#tbt
da SS

Ronaldo Melo e Marília 
Borges, em 2013, 
comemorando Bodas 
de Rubi, em registro do 
fotógrafo Jovinho

Priscila Costa e Clija Chait vão inaugurar o supermercado Preciosa

O empresário Gastão Grossmann, com o 
chef Artur Fontes, aniversariante de hoje 

No cocktail party, Flávia Freire e Cristiano Félix

Deputado estadual Ubaldo Fernandes com a esposa, 
Ivanilda Rocha e as fi lhas Heloísa e Isla Fernandes, 
recebendo cidadania natalense, na Câmara Municipal
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 O “Na Pista do Sucesso”, 
quadro do “Faustão na Band”, te-
rá nesta quinta-feira a jogadora 
de vôlei Jaque Carvalho e o jorna-
lista Vicente Datena...
 ... E ainda, DJ Dennis, Ban-

da Menos é Mais, Gilliard, Marga-
reth Menezes e Di Ferrero.
 Depois de um mês no Bra-

sil dedicando-se a uma série de 
compromissos, Aguinaldo Silva 
está de volta a Lisboa.
 Em outros carnavais, para 

não perder determinados artis-
tas, os canais de TV faziam con-
tratos com até três ou quatro me-
ses de antecedência do início de 
gravações...
 ...Tempo necessário pa-

ra organizar mudanças, prepa-
ração de personagens, testes, 
workshops...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

AGRADECIMENTO. No espe-
cial do “Programa de Todos os 
Programas”, terça que passou, 
foram muitos os cumprimentos 
de pessoas, de todas as TVs, pelo 
nosso primeiro aniversário.

Obrigado a Eliana e Carlos Al-
berto de Nóbrega, que também 
mandaram, mas não tiveram as 
suas mensagens apresentadas, 
porque o SBT não autorizou.

 
MAIS UMA. Depois de idea-

lizar e se envolver na produção 
da série documental sobre Eli-
ze Matsunaga, a jornalista Thais 
Nunes também está envolvida na 
produção de “PCC – Poder Secre-
to”, inspirada no livro de Gabriel 
Feltran, para a HBO Max e com 
estreia marcada para dia 26.

Direção de Joel Zito Araújo. É 
a primeira vez que uma liderança 
do PCC, no caso Orlando Motta 

Júnior, o Macarrão, dá entrevista.

MARINA EMPRESÁRIA. “Te-
nho um amor muito grande pe-
la moda desde pequena. Estou 
cada vez mais fascinada por es-
se universo, que gera empregos e 
movimenta a economia”.

Marina Ruy Barbosa, atriz, ex-
plicando a aposta na sua própria 
marca, a Ginger.

LOL. Tom Cavalcante se pre-
para para gravar as duas próxi-
mas temporadas de “LOL: Se Rir, 
Já era” para o Prime Vídeo.

Os trabalhos em São Paulo de-
verão começar no próximo dia 31.  

PASSANDO A LIMPO. A possi-
bilidade de a Band mexer na sua 
programação das manhãs, inclu-
sive deslocando Cátia Fonseca 
para esse horário, chegou a ser 

cogitada.
Porém, o dono Johnny Saad 

foi contra qualquer iniciativa nes-
te sentido.

DA BAND AINDA. Internamen-
te, a possibilidade de José Luiz 
Datena sair como candidato ao 
Senado é muito comentada. Exis-
tem até apostas neste sentido.

Mas há, também, uma enor-
me torcida para que ele acabe de-
sistindo.

PRESIDENTE. O SporTV, com 
Milton Leite, gravou mais um 
“Grande Círculo”, desta vez, com 
o presidente do São Paulo, Júlio 
Casares. 

Participaram também Mau-
rício Noriega, Cléber Machado, 
Alexandre Lozetti, Joanna de As-
sis e Eduardo Rodrigues. No ar, 
neste próximo dia 28.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

ROPE
ATACADISTA
RECIFEISSO

MICOFOGE
POLIMENTO

MONOTONOBR
DANODHA

LEMESECOS
SEPAHO
ENCERRADO

ARTERIALRD
VOVOLECI
IALTAAN

IÇADADONA
OCASIONAL

O comér-
cio que

abastece
as lojas

Fator que
dá direito
à aposen-

tadoria

Cada
divisão do
Zodíaco

(?) montes:
em grande

quanti-
dade 

Realiza-
ções das
emprei-
teiras

Que não
estão

molhados

O queijo
usado na
macar-
ronada

Numeral
que indica

série
(Gram.)

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

(?)
Brandão,
sambista

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

Opõe-se
a "off"

Proprie-
tária;

possu-
idora

Que
ocorre de 
vez em
quando

Pai do pai
(inf.)

Pressão
(?): a

normal é
de 12 x 8

Direciona
o navio

Concluído;
terminado

Cansativo;
tedioso

Prejuízo;
estrago

Lustro;
brilho

A capital
de Pernam-

buco
Pagar (?):
dar vexa-
me (gíria)

Medida para 
evitar o "apagão"
Vento 

devastador
Ansioso; 

precipitado

Comigo-
ninguém-
(?), planta

Pronome
demons-
trativo
Ultraja

Prova
escolar

Robin (?), 
herói (Lit.)

Principal
matéria-
prima da
cerveja

Traje da
indiana

Produtos
da ostra

Escapa; 
desaparece

Pedra
de afiar

A tempe-
ratura no

verão
Acre (sigla)

Existe
Casa de

campo em
madeira

2/on. 4/hood — pode. 5/içada — obras. 7/ordinal. 10/atacadista.

No trabalho, chances e oportunidades te ron-
dam e pessoais mais experientes podem fazer a dife-
rença e dar um empurrãozinho certeiro hoje. Uma gra-
na que você estava esperando ou chance de ter aquela 
renda extra voltam a fazer parte dos seus planos e vo-

cê pode fi nalmente dar graças e sair do vermelho, docinho!

O dia começa com algumas pendências de 
passado batendo na porta pra você resolver, librinha. 
Pode ser em casa, com a família ou até mesmo algu-
mas decisões que vão precisar de uma revisão. Mas, 
a boa notícia é que as coisas fl uem e você consegue 

resolver o que for.

Pela manhã, o Sol faz um bom aspecto no céu 
e traz novas chances de oportunidades que talvez já 
tenham passado pela sua vida, mas que voltam com 
boas novas. Dessa vez, use bastante a sua racionali-
dade para dar conta, viu bebe? Com isso, a grana tam-

bém pega uma carona e as coisas começam a fi cam de boas por aí.

Energia favorável para parcerias de trabalho e 
nos estudos. Os astros passam e dão aquele amém 
que você precisava para fazer as coisas andarem. 
Se estiver buscando emprego, conte com ajuda dos 
amigos e colegas nessa empreitada, pode surgir coi-

sa boa logo, logo.

O dia pode até parecer mais pesado que os ou-
tros, mas no fi m você verá que valeu a pena. Você hoje 
precisará utilizar bastante da sua racionalidade para to-
mar algumas decisões, sobretudo no trabalho. Com a 
grana, um passo de cada vez para não se arrepender 

depois, cristalzinho!

Notícia boa para quem está precisando de uma 
graninha extra para esse fi nal de mês, pois os astros 
abençoam e uma chance real de aumento pode acon-
tecer. No trabalho, não tente controlar tudo e nem tenha 
receio de arriscar a dar seu palpite, a coisa pode dar 

certo e você ganhar pontos por isso.

A Lua na Casa 7 traz certa dúvida sobre uma par-
ceria de trabalho, se deve ou não seguir. A melhor dica é 
seguir com sua responsabilidade e seus afazeres, tem dias 
que não são dias de tomar decisões – o céu faz esse traba-
lho por si só te mostrando. Falhas de comunicação podem 

atrasar um projeto ou algo importante e é melhor esperar passar para agir.

Este dia ganha doses extras de energia no 
trabalho. Novos contratos, pessoas, oportunidades 
de ganhos e de novas perspectivas marcam sua 
carreira hoje. Você estará bastante certeiro e cer-
tamente será notada, não tenha receio de dar suas 

boas e novas ideias.

As coisas no trabalho pela manhã ganham no-
vos direcionamentos com o Sol iluminando seus ca-
minhos e decisões. Se estiver buscando emprego ou 
esperando alguma resposta sobre esse assunto, os 
astros dão sinal de que você pode conseguir. Com o 

dinheiro, a boa sorte acompanha, assim como em casa.

Sinal tá verde para você resolver algumas pen-
dências, aquariana, sobretudo emocionais e de passado. 
Alguém na família pode ajudar a fazer isso de maneira 
certeira. É hora de encerrar alguns ciclos que não este-
jam mais te ajudando. No trabalho e com a grana, as res-

ponsabilidades marcam o dia de hoje, pode fi car um pouco mais corrido.

Manhã bastante positiva pra você no trabalho, 
com possibilidade de contatos com pessoas de fora ou 
novas oportunidades de estudos e conhecimento que 
chegam para somar com seu atual momento de vida. 
A criatividade também estará certeira e você pode dar 

boas dicas e ser reconhecida por isso.

Comunicação ta boa para o trabalho e para 
os estudos. Você estará mais determinada em con-
seguir o que deseja, dando espaço, inclusive, para 
ter aquela conversa com o chefe para pedir um au-
mento. Há chances de a conversa ser boa, se você 

for com calma.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Os tempos mudaram 
mesmo. Antes, o artis-
ta vivia de números de 

vendas de discos para atingir 
marcas expressivas e ganhar 
prêmios, como discos de ouro, 
platina etc. Havia até as “para-
das de sucesso” e outras caititu-
agens do gênero, para alavan-
car qualquer trabalho.

Hoje, a meta é completa-
mente outra. A Juliette, por 
exemplo, está próxima da mar-
ca de 1 milhão de visualizações 
no YouTube para “Cansar de 
Dançar”, apenas dois dias de-
pois do lançamento do clipe.

O canal da Juliette, com 

quase 500 mil inscritos - eram 
498 mil ontem-, já registra 681 
mil visualizações.

A diferença é que nos dias 
atuais, os fãs não colaboram 
“apenas” com a compra de um 
disco, mas também na divul-
gação dos vídeos nas redes so-
ciais. Quanto mais cliques, li-
kes, retuítes, melhor. Dinheiro 
em caixa. A hashtag “cansar de 
dançar no ytb” também segue 
voando baixo no Twitter.

Nesse quesito, vale destacar, 
Anitta é a grande rainha das es-
tratégias, sempre coordenan-
do o passo a passo de todas as 
suas ações de divulgação. Não 
por acaso o seu sucesso. Pode-
ria até dar aula para as grandes 
gravadoras.

Anitta e Juliette 
são senhoras 
da situação na 
promoção de 
seus clipes

INSTAGRAM
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O presidente do ABC, Bira Marques, deu uma grande no-
tícia à torcida alvinegra. Ele se reuniu com o prefeito de 
Parnamirim, Taveira, na última terça-feira 17, e deixou 

praticamente acertada uma parceria entre o clube alvinegro e a 
prefeitura daquela cidade. Pelo que fui informado, a cidade fará 
uma permuta com o ABC. Vai ceder um terreno de aproxima-
damente 7 hectares para que seja construído um centro de trei-
namentos. Em troca, o clube disponibilizará o CT para que os 
alunos da rede pública daquele município possam usufruir do 
que será construído nele. Sem dúvida alguma uma grande joga-
da para todos os envolvidos. Vamos torcer para que tudo possa 
sair do papel o mais breve possível.

Grande notícia

REPRODUÇÃO AGRADECIMENTO. Ontem foi ao 
ar o último programa “Diário 97”. Por 
motivo de força maior, o programa 
deixa de existir a partir de hoje.  Quero 
agradecer ao amigo Diógenes Dantas 
pelo convite para integrar a bancada 
falando sobre futebol. Foram poucos 
dias, porém, de grande aprendizado.

ACREDITO QUE TEREMOS MU-
DANÇAS. O técnico João Brigatti ain-
da não anunciou a escalação da equi-
pe rubra que enfrentará o São Paulo 
Crystal no próximo sábado. Agora, 
acredito que o técnico fará mudanças 
na equipe. Até porque alguns jogado-
res não estão rendendo. Bom, vamos 
aguardar o anúncio do técnico.

TEM QUE PENSAR GRANDE. O 
ABC voltará a campo depois de 
amanhã para enfrentar o Atlético-
-CE. Espero que a equipe alvinegra 
vá para o jogo pensando grande. 
Pensando em vencer. E não apenas 
em não perder. A derrota faz parte 
do jogo. Agora, quem tem medo de 
vencer não sai de casa.

BUSCANDO NOVAS ALTERNATIVAS. Uma nova onda surge em 
cidades da Europa, EUA e Canadá. É a construção de hotéis dentro 
dos estádios de futebol. Dois dos mais modernos deles são o do 
Rogers Center, do Toronto, e o Twickenham, em Londres, na In-
glaterra. Só tem um detalhe. Aqui no Brasil, desde o final dos anos 
1980 existe um estádio que já possuía hotel nas suas dependên-
cias. É o famoso Trapichão, mais conhecido como estádio Rei Pe-
lé, na cidade de Maceió. As equipes que viajavam para enfrentar o 
CRB e o CSA se hospedavam (quase sempre) no próprio estádio. 
Acredito que em breve teremos os clubes considerados grandes, e 
que possuem estádios próprios, buscando mais essa alternativa de 
fazerem dinheiro.

FATO INÉDITO. Pela primeira vez 
na história, os jogadores das sele-
ções feminina e masculina dos EUA 
receberão premiação igualitária, in-
clusive na Copa do Mundo. Em um 
passado recente, as jogadoras da se-
leção feminina se negaram a rece-
ber uma premiação, pois ela repre-
sentava apenas 30% do valor que 
era pago a seleção masculina. Per-
feito. Igualdade é isso. Não importa 
o sexo. O trabalho é o mesmo.

PARECE NOTÍCIA REPETIDA. 
Na última terça feira, quando 

Boca Juniors-ARG e Corinthias-
-SP, se enfrentaram pela Liber-
tadores da América, os idiotas 
voltaram a atacar. Aproximada-
mente uns três “torcedores” do 
clube argentino imitaram ma-
cacos ao se dirigirem a torcida 
corintiana. Já dei minha opi-
nião a respeito deste assunto. 
No meu entendimento, basta 
a Conmebol proibir a entrada 
desses bandidos por no mínimo 
dois anos nos estádios de fute-
bol. Sem dúvida alguma isso 
deixaria de ocorrer.

Bia Ferreira atropela 
italiana e vai à final do 
Mundial de Boxe feminino

Atual campeã mundial de 
boxe feminino na categoria 
até 60 quilos, Beatriz Fer-

reira vai decidir o título outra vez. 
Nesta quarta-feira 18, a baiana se 
classificou à final da competição, 
em Istambul (Turquia), ao ven-
cer a italiana Alessia Mesiano por 
decisão unânime dos cinco árbi-
tros, depois de três rounds. As in-
formações são da Agência Brasil

A brasileira enfrenta nesta 
sexta-feira 20 a norte-americana 
Rashida Ellis, valendo o bicam-
peonato mundial. As finais co-
meçam a partir das 12h (horário 
de Brasília). Bia foi superior a Me-
siano desde o início do combate. 
No segundo round, a baiana en-
caixou um cruzado de esquerda 
que fez a arbitragem paralisar a 
luta e abrir contagem, mas a ita-
liana, campeã mundial em 2016, 
seguiu de pé. A rival tentou ser 
mais agressiva nos três minutos 
finais, mas cedeu espaços para a 

Já Caroline de Almeida con-
quistou a medalha de bron-
ze, também nesta quarta-

-feira 18, após ser derrotada 
na semifinal da categoria até 
52kg pela indiana Nikhat Zaa-
ren, por decisão unânime. Per-
nambucana de 30 anos, Caro-
line “Naka” de Almeida teve 
uma campanha de três vitó-
rias sólidas até chegar na semi. 

Mesmo sendo sua primeira 
participação em um Mundial 
adulto, ela passou por todas as 
suas adversárias com certa fol-
ga, vencendo por decisão unâ-
nime. Na luta que culminou 
no fim de sua participação na 
competição, porém, a brasilei-
ra não conseguiu se impor so-
bre a indiana, que vive grande 
fase na carreira.

Atual campeã da categoria 60 kg, baiana busca o bi nesta sexta-feira 20

brasileira contra-atacar e manter 
o domínio.

O confronto entre Bia e Ellis 
reedita a semifinal do último 
Mundial, disputado em 2019, na 
cidade russa de Ecaterimburgo. 
Na ocasião, a brasileira venceu 

com decisão favorável de quatro 
dos cinco jurados. Elas também 
duelaram, em abril deste ano, 
na final do Campeonato Conti-
nental das Américas, em Guaya-
quil (Equador), novamente com 
triunfo da baiana.

Bia Ferreira enfrenta, nesta sexta-feira 20, a norte-americana Rashida Ellis

Caroline de Almeida lutando no Mundial de Boxe, nesta quarta-feira 18

Caroline perde e fica 
com medalha de bronze 

DIVULGAÇÃO/IBA

DIVULGAÇÃO/IBA
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tas, os canais de TV faziam con-
tratos com até três ou quatro me-
ses de antecedência do início de 
gravações...
 ...Tempo necessário pa-

ra organizar mudanças, prepa-
ração de personagens, testes, 
workshops...

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Tv Tudo

AGRADECIMENTO. No espe-
cial do “Programa de Todos os 
Programas”, terça que passou, 
foram muitos os cumprimentos 
de pessoas, de todas as TVs, pelo 
nosso primeiro aniversário.

Obrigado a Eliana e Carlos Al-
berto de Nóbrega, que também 
mandaram, mas não tiveram as 
suas mensagens apresentadas, 
porque o SBT não autorizou.

 
MAIS UMA. Depois de idea-

lizar e se envolver na produção 
da série documental sobre Eli-
ze Matsunaga, a jornalista Thais 
Nunes também está envolvida na 
produção de “PCC – Poder Secre-
to”, inspirada no livro de Gabriel 
Feltran, para a HBO Max e com 
estreia marcada para dia 26.

Direção de Joel Zito Araújo. É 
a primeira vez que uma liderança 
do PCC, no caso Orlando Motta 

Júnior, o Macarrão, dá entrevista.

MARINA EMPRESÁRIA. “Te-
nho um amor muito grande pe-
la moda desde pequena. Estou 
cada vez mais fascinada por es-
se universo, que gera empregos e 
movimenta a economia”.

Marina Ruy Barbosa, atriz, ex-
plicando a aposta na sua própria 
marca, a Ginger.

LOL. Tom Cavalcante se pre-
para para gravar as duas próxi-
mas temporadas de “LOL: Se Rir, 
Já era” para o Prime Vídeo.

Os trabalhos em São Paulo de-
verão começar no próximo dia 31.  

PASSANDO A LIMPO. A possi-
bilidade de a Band mexer na sua 
programação das manhãs, inclu-
sive deslocando Cátia Fonseca 
para esse horário, chegou a ser 

cogitada.
Porém, o dono Johnny Saad 

foi contra qualquer iniciativa nes-
te sentido.

DA BAND AINDA. Internamen-
te, a possibilidade de José Luiz 
Datena sair como candidato ao 
Senado é muito comentada. Exis-
tem até apostas neste sentido.

Mas há, também, uma enor-
me torcida para que ele acabe de-
sistindo.

PRESIDENTE. O SporTV, com 
Milton Leite, gravou mais um 
“Grande Círculo”, desta vez, com 
o presidente do São Paulo, Júlio 
Casares. 

Participaram também Mau-
rício Noriega, Cléber Machado, 
Alexandre Lozetti, Joanna de As-
sis e Eduardo Rodrigues. No ar, 
neste próximo dia 28.
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ROPE
ATACADISTA
RECIFEISSO
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POLIMENTO

MONOTONOBR
DANODHA

LEMESECOS
SEPAHO
ENCERRADO

ARTERIALRD
VOVOLECI
IALTAAN

IÇADADONA
OCASIONAL

O comér-
cio que

abastece
as lojas

Fator que
dá direito
à aposen-

tadoria

Cada
divisão do
Zodíaco

(?) montes:
em grande

quanti-
dade 

Realiza-
ções das
emprei-
teiras

Que não
estão

molhados

O queijo
usado na
macar-
ronada

Numeral
que indica

série
(Gram.)

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

(?)
Brandão,
sambista

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

Opõe-se
a "off"

Proprie-
tária;

possu-
idora

Que
ocorre de 
vez em
quando

Pai do pai
(inf.)

Pressão
(?): a

normal é
de 12 x 8

Direciona
o navio

Concluído;
terminado

Cansativo;
tedioso

Prejuízo;
estrago

Lustro;
brilho

A capital
de Pernam-

buco
Pagar (?):
dar vexa-
me (gíria)

Medida para 
evitar o "apagão"
Vento 

devastador
Ansioso; 

precipitado

Comigo-
ninguém-
(?), planta

Pronome
demons-
trativo
Ultraja

Prova
escolar

Robin (?), 
herói (Lit.)

Principal
matéria-
prima da
cerveja

Traje da
indiana

Produtos
da ostra

Escapa; 
desaparece

Pedra
de afiar

A tempe-
ratura no

verão
Acre (sigla)

Existe
Casa de

campo em
madeira

2/on. 4/hood — pode. 5/içada — obras. 7/ordinal. 10/atacadista.

No trabalho, chances e oportunidades te ron-
dam e pessoais mais experientes podem fazer a dife-
rença e dar um empurrãozinho certeiro hoje. Uma gra-
na que você estava esperando ou chance de ter aquela 
renda extra voltam a fazer parte dos seus planos e vo-

cê pode fi nalmente dar graças e sair do vermelho, docinho!

O dia começa com algumas pendências de 
passado batendo na porta pra você resolver, librinha. 
Pode ser em casa, com a família ou até mesmo algu-
mas decisões que vão precisar de uma revisão. Mas, 
a boa notícia é que as coisas fl uem e você consegue 

resolver o que for.

Pela manhã, o Sol faz um bom aspecto no céu 
e traz novas chances de oportunidades que talvez já 
tenham passado pela sua vida, mas que voltam com 
boas novas. Dessa vez, use bastante a sua racionali-
dade para dar conta, viu bebe? Com isso, a grana tam-

bém pega uma carona e as coisas começam a fi cam de boas por aí.

Energia favorável para parcerias de trabalho e 
nos estudos. Os astros passam e dão aquele amém 
que você precisava para fazer as coisas andarem. 
Se estiver buscando emprego, conte com ajuda dos 
amigos e colegas nessa empreitada, pode surgir coi-

sa boa logo, logo.

O dia pode até parecer mais pesado que os ou-
tros, mas no fi m você verá que valeu a pena. Você hoje 
precisará utilizar bastante da sua racionalidade para to-
mar algumas decisões, sobretudo no trabalho. Com a 
grana, um passo de cada vez para não se arrepender 

depois, cristalzinho!

Notícia boa para quem está precisando de uma 
graninha extra para esse fi nal de mês, pois os astros 
abençoam e uma chance real de aumento pode acon-
tecer. No trabalho, não tente controlar tudo e nem tenha 
receio de arriscar a dar seu palpite, a coisa pode dar 

certo e você ganhar pontos por isso.

A Lua na Casa 7 traz certa dúvida sobre uma par-
ceria de trabalho, se deve ou não seguir. A melhor dica é 
seguir com sua responsabilidade e seus afazeres, tem dias 
que não são dias de tomar decisões – o céu faz esse traba-
lho por si só te mostrando. Falhas de comunicação podem 

atrasar um projeto ou algo importante e é melhor esperar passar para agir.

Este dia ganha doses extras de energia no 
trabalho. Novos contratos, pessoas, oportunidades 
de ganhos e de novas perspectivas marcam sua 
carreira hoje. Você estará bastante certeiro e cer-
tamente será notada, não tenha receio de dar suas 

boas e novas ideias.

As coisas no trabalho pela manhã ganham no-
vos direcionamentos com o Sol iluminando seus ca-
minhos e decisões. Se estiver buscando emprego ou 
esperando alguma resposta sobre esse assunto, os 
astros dão sinal de que você pode conseguir. Com o 

dinheiro, a boa sorte acompanha, assim como em casa.

Sinal tá verde para você resolver algumas pen-
dências, aquariana, sobretudo emocionais e de passado. 
Alguém na família pode ajudar a fazer isso de maneira 
certeira. É hora de encerrar alguns ciclos que não este-
jam mais te ajudando. No trabalho e com a grana, as res-

ponsabilidades marcam o dia de hoje, pode fi car um pouco mais corrido.

Manhã bastante positiva pra você no trabalho, 
com possibilidade de contatos com pessoas de fora ou 
novas oportunidades de estudos e conhecimento que 
chegam para somar com seu atual momento de vida. 
A criatividade também estará certeira e você pode dar 

boas dicas e ser reconhecida por isso.

Comunicação ta boa para o trabalho e para 
os estudos. Você estará mais determinada em con-
seguir o que deseja, dando espaço, inclusive, para 
ter aquela conversa com o chefe para pedir um au-
mento. Há chances de a conversa ser boa, se você 

for com calma.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

Os tempos mudaram 
mesmo. Antes, o artis-
ta vivia de números de 

vendas de discos para atingir 
marcas expressivas e ganhar 
prêmios, como discos de ouro, 
platina etc. Havia até as “para-
das de sucesso” e outras caititu-
agens do gênero, para alavan-
car qualquer trabalho.

Hoje, a meta é completa-
mente outra. A Juliette, por 
exemplo, está próxima da mar-
ca de 1 milhão de visualizações 
no YouTube para “Cansar de 
Dançar”, apenas dois dias de-
pois do lançamento do clipe.

O canal da Juliette, com 

quase 500 mil inscritos - eram 
498 mil ontem-, já registra 681 
mil visualizações.

A diferença é que nos dias 
atuais, os fãs não colaboram 
“apenas” com a compra de um 
disco, mas também na divul-
gação dos vídeos nas redes so-
ciais. Quanto mais cliques, li-
kes, retuítes, melhor. Dinheiro 
em caixa. A hashtag “cansar de 
dançar no ytb” também segue 
voando baixo no Twitter.

Nesse quesito, vale destacar, 
Anitta é a grande rainha das es-
tratégias, sempre coordenan-
do o passo a passo de todas as 
suas ações de divulgação. Não 
por acaso o seu sucesso. Pode-
ria até dar aula para as grandes 
gravadoras.

Anitta e Juliette 
são senhoras 
da situação na 
promoção de 
seus clipes
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O presidente do ABC, Bira Marques, deu uma grande no-
tícia à torcida alvinegra. Ele se reuniu com o prefeito de 
Parnamirim, Taveira, na última terça-feira 17, e deixou 

praticamente acertada uma parceria entre o clube alvinegro e a 
prefeitura daquela cidade. Pelo que fui informado, a cidade fará 
uma permuta com o ABC. Vai ceder um terreno de aproxima-
damente 7 hectares para que seja construído um centro de trei-
namentos. Em troca, o clube disponibilizará o CT para que os 
alunos da rede pública daquele município possam usufruir do 
que será construído nele. Sem dúvida alguma uma grande joga-
da para todos os envolvidos. Vamos torcer para que tudo possa 
sair do papel o mais breve possível.

Grande notícia

REPRODUÇÃO AGRADECIMENTO. Ontem foi ao 
ar o último programa “Diário 97”. Por 
motivo de força maior, o programa 
deixa de existir a partir de hoje.  Quero 
agradecer ao amigo Diógenes Dantas 
pelo convite para integrar a bancada 
falando sobre futebol. Foram poucos 
dias, porém, de grande aprendizado.

ACREDITO QUE TEREMOS MU-
DANÇAS. O técnico João Brigatti ain-
da não anunciou a escalação da equi-
pe rubra que enfrentará o São Paulo 
Crystal no próximo sábado. Agora, 
acredito que o técnico fará mudanças 
na equipe. Até porque alguns jogado-
res não estão rendendo. Bom, vamos 
aguardar o anúncio do técnico.

TEM QUE PENSAR GRANDE. O 
ABC voltará a campo depois de 
amanhã para enfrentar o Atlético-
-CE. Espero que a equipe alvinegra 
vá para o jogo pensando grande. 
Pensando em vencer. E não apenas 
em não perder. A derrota faz parte 
do jogo. Agora, quem tem medo de 
vencer não sai de casa.

BUSCANDO NOVAS ALTERNATIVAS. Uma nova onda surge em 
cidades da Europa, EUA e Canadá. É a construção de hotéis dentro 
dos estádios de futebol. Dois dos mais modernos deles são o do 
Rogers Center, do Toronto, e o Twickenham, em Londres, na In-
glaterra. Só tem um detalhe. Aqui no Brasil, desde o final dos anos 
1980 existe um estádio que já possuía hotel nas suas dependên-
cias. É o famoso Trapichão, mais conhecido como estádio Rei Pe-
lé, na cidade de Maceió. As equipes que viajavam para enfrentar o 
CRB e o CSA se hospedavam (quase sempre) no próprio estádio. 
Acredito que em breve teremos os clubes considerados grandes, e 
que possuem estádios próprios, buscando mais essa alternativa de 
fazerem dinheiro.

FATO INÉDITO. Pela primeira vez 
na história, os jogadores das sele-
ções feminina e masculina dos EUA 
receberão premiação igualitária, in-
clusive na Copa do Mundo. Em um 
passado recente, as jogadoras da se-
leção feminina se negaram a rece-
ber uma premiação, pois ela repre-
sentava apenas 30% do valor que 
era pago a seleção masculina. Per-
feito. Igualdade é isso. Não importa 
o sexo. O trabalho é o mesmo.

PARECE NOTÍCIA REPETIDA. 
Na última terça feira, quando 

Boca Juniors-ARG e Corinthias-
-SP, se enfrentaram pela Liber-
tadores da América, os idiotas 
voltaram a atacar. Aproximada-
mente uns três “torcedores” do 
clube argentino imitaram ma-
cacos ao se dirigirem a torcida 
corintiana. Já dei minha opi-
nião a respeito deste assunto. 
No meu entendimento, basta 
a Conmebol proibir a entrada 
desses bandidos por no mínimo 
dois anos nos estádios de fute-
bol. Sem dúvida alguma isso 
deixaria de ocorrer.

Bia Ferreira atropela 
italiana e vai à final do 
Mundial de Boxe feminino

Atual campeã mundial de 
boxe feminino na categoria 
até 60 quilos, Beatriz Fer-

reira vai decidir o título outra vez. 
Nesta quarta-feira 18, a baiana se 
classificou à final da competição, 
em Istambul (Turquia), ao ven-
cer a italiana Alessia Mesiano por 
decisão unânime dos cinco árbi-
tros, depois de três rounds. As in-
formações são da Agência Brasil

A brasileira enfrenta nesta 
sexta-feira 20 a norte-americana 
Rashida Ellis, valendo o bicam-
peonato mundial. As finais co-
meçam a partir das 12h (horário 
de Brasília). Bia foi superior a Me-
siano desde o início do combate. 
No segundo round, a baiana en-
caixou um cruzado de esquerda 
que fez a arbitragem paralisar a 
luta e abrir contagem, mas a ita-
liana, campeã mundial em 2016, 
seguiu de pé. A rival tentou ser 
mais agressiva nos três minutos 
finais, mas cedeu espaços para a 

Já Caroline de Almeida con-
quistou a medalha de bron-
ze, também nesta quarta-

-feira 18, após ser derrotada 
na semifinal da categoria até 
52kg pela indiana Nikhat Zaa-
ren, por decisão unânime. Per-
nambucana de 30 anos, Caro-
line “Naka” de Almeida teve 
uma campanha de três vitó-
rias sólidas até chegar na semi. 

Mesmo sendo sua primeira 
participação em um Mundial 
adulto, ela passou por todas as 
suas adversárias com certa fol-
ga, vencendo por decisão unâ-
nime. Na luta que culminou 
no fim de sua participação na 
competição, porém, a brasilei-
ra não conseguiu se impor so-
bre a indiana, que vive grande 
fase na carreira.

Atual campeã da categoria 60 kg, baiana busca o bi nesta sexta-feira 20

brasileira contra-atacar e manter 
o domínio.

O confronto entre Bia e Ellis 
reedita a semifinal do último 
Mundial, disputado em 2019, na 
cidade russa de Ecaterimburgo. 
Na ocasião, a brasileira venceu 

com decisão favorável de quatro 
dos cinco jurados. Elas também 
duelaram, em abril deste ano, 
na final do Campeonato Conti-
nental das Américas, em Guaya-
quil (Equador), novamente com 
triunfo da baiana.

Bia Ferreira enfrenta, nesta sexta-feira 20, a norte-americana Rashida Ellis

Caroline de Almeida lutando no Mundial de Boxe, nesta quarta-feira 18

Caroline perde e fica 
com medalha de bronze 
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