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Presidente do PT no RN diz que deputado 
federal pode ampliar chances de 
bolsonarismo vencer disputa para Congresso

O presidente estadual  
do PT, Júnior Souto, 
afirmou que o nome 

do deputado federal e líder do 
PSB estadual, Rafael Motta, pa-
ra compor a chapa majoritária 
governista na condição de pré-
-candidato ao Senado Federal 
prejudica o prejeto de reeleição 
de Fátima Bezerra. Júnior Sou-

to afirmou que, embora o plei-
to de Rafael Motta seja legítimo, 
dada a autonomia partidária, 
o PT apoiará um candidato ao 
Senado Federal, não dois. “Não 
podemos, não deveríamos e 
não faremos. Estamos politica-
mente definidos e tecnicamen-
te impedidos de apreciar a de-
manda”.

Jovem pianista potiguar vence concurso internacional
Aluna da Escola de Música da UFRN, Isadora Rezende conquista prêmio especial da Fundação Chopin 
dos EUA. Aos dez anos ela já chamava atenção de professores e técnicos pelas interpretações

Durante sua estada em Miami, Isadora terá a oportunidade ímpar de se aprofundar na obra de Frédéric Chopin
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“Rafael Motta 
atrapalha chapa 
de Fátima”, diz  
Júnior Souto
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Chuvas no RN: 
“Fenômeno incomum”, 
diz especialista

RN tem 14,8 mil casos 
prováveis de dengue
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Premier League autorizo a compra 
do Chelsea po norte- americano

Cobrei a conclusão da tão sonhada 
obra da UERN-Zona Norte

A retenção líquida é mais comum 
entre as mulheres, causa dores 

A história do jovem rico é 
encontrada nos três evangelhos 
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Epidemia

Cidades

A nova cobertura de inter-
net, cuja infraestrutura está 
prestes a começar a operação 
no Brasil, deve mudar total-
mente a maneira como as in-
dústrias se comportam. 

Debate 
tecnologia 5G 
nas insdústria 
do RN

__PÁG.7

__PÁG.9

__PÁG.11

Natal

A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) iniciou operação es-
pecial em Natal para dinamizar o fluxo do trânsito entre 16h e 19h 
nas avenidas Hermes da Fonseca e Prudente de Morais, a partir da 
Alexandrino de Alencar, no sentido centro/bairro.

Mudança no trânsito:  as vias Hermes 
da Fonseca e Prudente de Morais 

__PÁG.11

__PÁG.2

__PÁG.12

A prioridade do partido pa-
ra as Eleições 2022 é manter a 
vaga em Brasília Beto Rosado.

Potiguares enfrentam dias e 
noites de chuvas intensas acom-
panhadas de trovoadas e descargas 
elétricas na região do Litoral e inte-
rior do RN.  Sistema de Monitora-
mento registrou chuvas acima de 
100 mmmetros nas regiões Oeste, 
Leste e Agreste, nesta terça-feira 24.

JO
SÉ

 A
LD

EN
IR

/A
G

O
RA

 R
N

TOTAL DE
PÁGINAS DESTA
EDIÇÃO

EMAIL: ASSINATURA: COMERCIAL:REDAÇÃO: 16publica@agorarn.com.br84 98140.9480 84 3027.169084 98117.1715

CEDIDA



• Quinta-feira, 26 de maio de 20222
Política

Notas & Informes

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

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

O PP do Rio Grande do Norte fará neste sába-
do (28) um Encontro Estadual para reunir os 
seus nove pré-candidatos da nominata que 

concorrerá a Câmara dos Deputados. A prioridade 
do partido para as Eleições 2022 é manter a vaga em 
Brasília do deputado federal Beto Rosado, que cui-
da de segura os nomes que vão concorrer a deputa-
do federal, para não atrapalhar sua reeleição. O foco 
dos Progressistas é “planejar é preciso”. E a nomina-
ta precisa garantir pelo menos 170 mil votos para 
eleger um deputado. 

Em 2018, Beto Rosado que tinha o apoio e a força 
da então prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini con-
quistou 71.092 votos em todo Estado. Não se elegeu, 
mas uma disputa jurídica contra o PT conseguiu ser 
diplomado e até hoje ocupa a vaga que seria do de-
putado Fernando Mineiro, que teve 98.070 votos. 
Em Mossoró, Beto teve a maior votação com pouco 
mais de 16 mil votos. Mas, este ano, Mossoró con-
ta com vários candidatos. O presidente da Câmara, 
Lawrence Amorim (Solidariedade) é o nome que 
ameaça Beto com o apoio do prefeito Allyson Be-
zerra (Solidariedade). Para a meta do PP ser alcan-
çada em 2022, tudo necessita de alinhamento para 
a consolidação do projeto. 

Na lista, o major Brilhante, nome que vem sen-
do incentivado e reúna a segunda maior votação da 
sigla é essencial. Do Alto Oeste, ele parte com uma 
boa votação. Brilhante como é militar pode ser filiar 

até o dia da convenção em julho. Caso ele decida lá 
na frente trocar de partido, inviabilizaria o PP para 
juntar os 170 mil votos. Do Seridó, o PP ainda tem 
nomes como o ex-prefeito Zé Lins (Currais Novos), 
a ex-vereadora Mara Costa (Caicó), o influencer di-
gital Jerônimo do Sertão, bolsonarista que defende 
o presidente Bolsonaro nas redes sociais. Em Natal, 
Karla Veruska, que na eleição passada teve 42 mil 
votos e o vereador Vavá Azevedo de Parnamirim. 
Existe uma vaga a ser preenchida para completar os 
nove nomes. Existe uma possibilidade estratégica 
de lançar Rosalba Ciarlini a federal, para alavancar 
votos em Mossoró.

PP focado na chapa de federal fará encontro neste 
sábado e Major Brilhante está seguro na nominata

PSDB RN
O deputado Ubaldo Fernan-

des disse na Rádio Jovem Pan 
News Natal (93,5 FM), que não te-
ve aproximação com Carlos Edu-
ardo (PDT) quando foi vereador 
de Natal, além de que teve boa sin-
tonia com Rogério Marinho du-
rante a passagem do potiguar pe-
lo Ministério do Desenvolvimento 
Regional. A tendência é que todos 
os deputados do PSDB estejam ao 
lado de Rogério Marinho na dis-
puta pelo Senado. “Acredito que a 
maioria pensa assim (apoiar Ro-
gério Marinho), porque ele bene-
ficiou muito o estado. Eu acho que 
em relação ao aos deputados do 
PSDB, a sua totalidade estará com 
Rogério Marinho. Ele foi um dos 
ministros de 20 anos para cá que 
trouxe mais recursos para o Rio 
Grande do Norte e fortaleceu nos-
sas bases”, disse Ubaldo.

NA LUTA
Apesar do luto que ainda vi-

ve, a ex-primeira-dama de São 
Gonçalo do Amarante, Terezinha 
Maia (PL) continua com o projeto 
de concorrer a Assembleia Legis-
lativa. Sonho do saudoso prefei-
to Paulinho Emídio, que faleceu 
pedindo para ela continua com 
o projeto. Terezinha tem entrado 

em contato com várias lideranças 
que foram conquistadas ainda 
por Paulinho.

MUDANÇA
O prefeito Eraldo Paiva (PT) 

começou a fazer mudanças em 
São Gonçalo do Amarante. A exo-
neração de Marcus Kebyo Souza 
Batista como secretário Chefe do 
Gabinete Civil, que serviu os pre-
feitos Jaime Calado e Paulinho 
deu repercussão. Assumiu a fun-
ção, o petista-professor Abel Ne-
to, que em 2020 concorreu a vere-
ador pelo PT e obteve 700 votos, 
ficando na suplência. Marcus foi 
remanejado para uma Secretaria 
Municipal Extraordinária.

SMART CITY
O prefeito Álvaro Dias palestrou 

ontem em São Paulo, no evento 
Smart City, que reuniu líderes, ges-
tores, agentes governamentais e da 
iniciativa privada que pensam, pla-
nejam e estruturam a infraestrutu-
ra digital das cidades. O prefeito de 
Natal abordou temas como: inova-
ções no Novo Plano Diretor de Na-
tal e outros. 

PL E PDT JUNTOS
O deputado federal Josimar 

do Maranhãozinho, presidente 

do PL no Maranhão, anunciou 
apoio ao pré-candidato ao go-
verno e senador, Weverton Rocha 
(PDT). O PL é o partido do presi-
dente Jair Bolsonaro. O partido de 
Weverton Rocha, o PDT, tem co-
mo pré-candidato à Presidência 
da República o ex-ministro Ciro 
Gomes e, ainda assim, briga pa-
ra ter o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) em seu palan-
que. Aqui no RN, o PL de Rogério 
Marinho e o PDT de Carlos Edu-
ardo disputam a única vaga ao 
Senado. 

LIVRE
A Democracia é sempre me-

lhor do que qualquer forma de 
governo? Para 67,4 % da popula-
ção potiguar, sim. É o que apon-
ta pesquisa divulgada pelo Ob-
servatório da Democracia no Rio 
Grande do Norte (ObDemRN). 
Entre os dias 30 de abril e 2 de 
maio, o centro de estudos vincu-
lado à pró-reitoria de extensão 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) reali-
zou 1.500 entrevistas em 51 mu-
nicípios das 19 microrregiões do 
Estado. O levantamento traz um 
mapeamento da percepção dos 
potiguares acerca dos valores de-
mocráticos. 

CÂMARA FEDERAL

Artigo

Eleições limpas

Neste ano, tão logo tenha-
mos as convenções parti-
dárias, com a consequen-

te homologação das candidaturas 
aos cargos elegíveis dos Poderes 
Executivo e Legislativo, a nível fe-
deral e estadual, e após a devida 
inscrição e registro dos candida-
tos perante os respectivos órgãos 
da Justiça Eleitoral, iniciaremos 
oficialmente as campanhas elei-
torais e por conseguinte o período 
que antecede ao dia das eleições, 
com a propaganda sob a respon-
sabilidade dos partidos políticos 
e seus candidatos no rádio, na te-
levisão, na imprensa de um modo 
geral, nas redes sociais, comícios, 
caminhadas etc., e mais uma vez 
nós eleitores seremos chamados 
a responsabilidade de escolher-
mos, em eleições que almejamos 
limpas, aqueles que vão exercer 
seus mandatos a partir de janeiro 
de 2023. Na verdade temos uma 
grande expectativa de como será 
este período eleitoral quanto ao 
proselitismo dos candidatos e suas 
diferenças ideológicas na busca de 
convencer os eleitores de que seus 
projetos políticos são os melhores 
para o Estado e para o país, face a 
pregação radical e o acirramento 
de matizes e pensamentos ideoló-
gicos diferentes. Nesta toada será 
importante nós eleitores ficarmos 
atentos aos perfis dos candidatos, 
principalmente seu passado na vi-
da pública, suas promessas e a re-
solutividade delas, pois como sa-
bemos não há mágica e nem sal-
vador da pátria capaz de mudar os 

rumos de uma sociedade de uma 
hora para outra, sem que se pense 
em proposta concreta e com pos-
sibilidade orçamentária de con-
cretude. Discursos demagógicos 
ou com alguma forma de violên-
cia, além de desconectados com a 
realidade do nosso povo e do nos-
so país não devem encontrar mais 
eco junto ao eleitorado, e devem 
ser fragrantemente derrotados pe-
lo voto independente e soberano 
do nosso eleitorado.

Os eleitores devem continuar 
sua saga de perquirir e examinar 
percucientemente quais as me-
lhores hipóteses postas para seus 
Estados e seu país, pelas diversas 
ideologias em debate no jogo po-
lítico, e espancar aquelas que não 
se mostram viáveis, seja pela fal-
ta de credibilidade do candidato, 
que possui uma história pública 
não recomendável, seja pelo viés 
de sua retórica autocrática que não 
se coaduna com o Estado Demo-
crático de Direito que vem sendo 
construído no Brasil. Com certeza 
teremos muitas alternativas para 
sufragarmos livremente nas urnas 
eletrônicas e que ao final e ao cabo 
do processo político com a procla-
mação e diplomação dos eleitos 
pelos órgãos respectivos da Justiça 
Eleitoral sejam asseguradas todas 
as medidas para que os mesmos 
possam tomarem posse nos cargos 
que conquistaram e cumprirem as 
promessas de campanha e os pro-
gramas dos seus respectivos parti-
dos políticos, de modo que não te-
nhamos estelionato eleitoral.

Anísio Marinho Neto é professor e procurador de Justiça.

ANÍSIO MARINHO NETO

anisiomarinho@hotmail.com
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Candidatura de Rafael ao Senado 
pode prejudicar Fátima, diz Júnior
Presidente do PT no RN diz que deputado federal pode ampliar chances de bolsonarismo vencer disputa para Congresso

“Ao nosso ver, a candida-
tura de Rafael Motta in-
terfere de modo desfa-

vorável ao nosso projeto esta-
dual e amplia as chances do bol-
sonarismo conquistar a vaga do 
Senado Federal em disputa”, de-
clarou o presidente estadual do 
PT, Júnior Souto, sobre a “reitera-
ção”, por parte da cúpula do PSB 
potiguar, sobre a possibilidade 
da indicação do nome do depu-
tado federal e líder do PSB esta-
dual, Rafael Motta, para compor 
a chapa majoritária de Fátima 
Bezerra (PT) na condição de pré-
-candidato ao Senado Federal.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta quarta-feira 
25, Júnior Souto afirmou que, 
embora o pleito de Rafael Motta 
seja legítimo, dada a autonomia 
partidária, o PT apoiará um can-
didato ao Senado Federal, não 
dois. “Não podemos, não deve-
ríamos e não faremos. Estamos 
politicamente definidos e tecni-
camente impedidos de apreciar 
a demanda apresentada, salvo 
seja apresentada ao Encontro de 
Tática por delegados, sustentada 
em subscrições nos termos do 
regimento”, explicou.

“As nossas definições, quanto 
à chapa majoritária, já tiveram 
acolhimento na Comissão Exe-
cutiva Estadual e no Grupo de 
Trabalho Eleitoral (GTE) e agora, 
caminham para homologação 
no Encontro de Tática que rea-
lizaremos no próximo domingo, 

29. Considero o projeto da can-
didatura de Rafael Motta sem 
tempo e sem lugar. Como um 
erro que afetará nosso projeto 
de reeleição, sua carreira políti-
ca e favorecer o candidato de Jair 
Bolsonaro”, afirmou.

Júnior Souto reforçou a im-

portância da construção da 
aliança política entre o PT-PDT 
no Rio Grande do Norte e a in-
dicação do ex-prefeito de Natal 
e líder potiguar do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, para disputar, ao 
lado de Fátima Bezerra, a única 
vaga ao Congresso Nacional.

“Em nosso entendimento, 
a construção da aliança com o 
PDT e Carlos Eduardo nos trou-
xe consideráveis ganhos políti-
cos quer seja por todas as ‘impli-
cações’ no ambiente da dispu-
ta, quer seja por sua expressão 
eleitoral inquestionável, confir-

madas em sucessivas pesquisas 
em Natal e Grande Natal. Adicio-
nalmente, essa aliança foi cons-
truída dialogando com a mesa 
nacional do PT, onde o ex-pre-
sidente Lula incorporou nossa 
contribuição ao projeto nacional 
do partido”, disse.

PEDIDO DE REITERAÇÃO. 
As declarações de Júnior Souto 
acontecem após o secretário de 
Articulação e Mobilização Polí-
tica do PSB-RN, Manassés Tor-
res Duarte, enviar um documen-
to reiterando, ao PT, o desejo de 
que Rafael Motta seja o candi-
dato de Fátima Bezerra ao Con-
gresso Nacional.

Em entrevista ao AGORA RN, 
Manassés Torres Duarte, desta-
cou que, “Rafael reúne todas as 
condições, o Rio Grande do Nor-
te está acostumado a vê-lo com 
Fátima Bezerra, eles defendem 
as mesmas bandeiras e o voto 
no presidente Lula. É uma chapa 
mais leve e com melhores condi-
ções de vitória”.

“O nosso pedido deve ser de-
liberado no encontro tático que 
o PT marcou para o próximo 
domingo. O diretório estadu-
al vem realizando, desde agosto 
de 2021, conversas com lideran-
ças e membros do PT no Estado, 
para viabilizar o nome de Rafael 
Motta a senador da República na 
chapa governista. Acho que ele 
foi muito bem nas pesquisas. Os 
outros são candidatos há mui-
to tempo. Ele, em pouquíssimo 
tempo, já mostrava sua capaci-
dade de crescimento e aceita-
ção”. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Carlos Eduardo não comenta pré-candidatura do PSB
Embora o secretário-che-

fe do Gabinete Civil do Estado, 
Raimundo Alves, tenha confir-
mado recentemente ao AGORA 
RN que a aliança política entre 
Fátima Bezerra e Carlos Eduar-
do Alves está fechada, garantin-
do, portanto, que o martelo já 
foi batido e está definido que o 
pedetista será o pré-candidato 
ao Senado Federal na chapa de 
Fátima, ocupando a vaga do se-
nador Jean Paul Prates (PT) que, 
provavelmente, será o seu pri-
meiro suplente, o líder do PDT 
no Estado tem ficado em silên-
cio e evitado comentar sobre o 
desejo de Rafael Motta.

Procurado pelo AGORA RN, 
nesta quarta-feira 25, o ex-pre-
feito de Natal não respondeu às 
nossas mensagens de aplicativo 
e nem atendeu às ligações.

Porém, em entrevista ex-
clusiva concedida ao AGORA 
RN, Carlos Eduardo Alves disse 
que, “é legítima a aspiração de 
Rafael Motta, mas espero que 
ele não divida a oposição, pois 
isso só irá favorecer o candi-
dato adversário. Eu não tenho 
Rafael como adversário polí-
tico. Tenho ele e o PSB como 
aliados políticos, embora seja o 
único partido da nossa aliança 
que ainda não declarou apoio 

à nossa candidatura, mas es-
pero que até as convenções is-
so aconteça”, afirmou.

O pré-candidato ao Senado 
complementou: “O Partido dos 
Trabalhadores já se pronunciou. 
Já estive com o PCdoB e PV, que 
também já se pronunciaram. Já 
estive com o MDB. Todos se pro-
nunciaram em defesa da minha 
candidatura. Todos os partidos 
da coligação que votam em Fá-
tima Bezerra para se reeleger 
governadora do Rio Grande do 
Norte já declaram apoio à nossa 
aliança, em que eu serei o candi-
dato ao Senado Federal ao lado 
de Fátima”, explicou.

O ex-prefeito de Natal e líder 
potiguar do PDT enfatizou que 
sempre esteve aberto ao diálogo 
e que não existe nenhuma difi-
culdade em conversar com Ra-
fael Motta. “Inclusive, já o visi-
tei na própria residência dele. Já 
conversamos há pouco tempo 
atrás. Tenho as melhores rela-
ções possíveis com o PSB e com 
Rafael. Acredito que é legítimo 
da parte dele querer ser senador, 
mas todos os partidos da nossa 
aliança já declararam apoio a 
nossa candidatura e espero que, 
mais adiante, (possamos) obter 
também o apoio dele e do PSB”, 
desejou. 

Júnior: “O projeto da candidatura de Rafael sem tempo e sem lugar. Como um erro que afetará o projeto de reeleição”

 “Ele irá comparecer 
na CTFC, mas não 
fará declarações (à 
imprensa) antes 
da convocação. 
Rogério vai falar na 
comissão e não vai 
ficar em silêncio”
Adenilson Costa
Repórter de Política

DIVULGAÇÃO
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O PP do Rio Grande do Norte fará neste sába-
do (28) um Encontro Estadual para reunir os 
seus nove pré-candidatos da nominata que 

concorrerá a Câmara dos Deputados. A prioridade 
do partido para as Eleições 2022 é manter a vaga em 
Brasília do deputado federal Beto Rosado, que cui-
da de segura os nomes que vão concorrer a deputa-
do federal, para não atrapalhar sua reeleição. O foco 
dos Progressistas é “planejar é preciso”. E a nomina-
ta precisa garantir pelo menos 170 mil votos para 
eleger um deputado. 

Em 2018, Beto Rosado que tinha o apoio e a força 
da então prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini con-
quistou 71.092 votos em todo Estado. Não se elegeu, 
mas uma disputa jurídica contra o PT conseguiu ser 
diplomado e até hoje ocupa a vaga que seria do de-
putado Fernando Mineiro, que teve 98.070 votos. 
Em Mossoró, Beto teve a maior votação com pouco 
mais de 16 mil votos. Mas, este ano, Mossoró con-
ta com vários candidatos. O presidente da Câmara, 
Lawrence Amorim (Solidariedade) é o nome que 
ameaça Beto com o apoio do prefeito Allyson Be-
zerra (Solidariedade). Para a meta do PP ser alcan-
çada em 2022, tudo necessita de alinhamento para 
a consolidação do projeto. 

Na lista, o major Brilhante, nome que vem sen-
do incentivado e reúna a segunda maior votação da 
sigla é essencial. Do Alto Oeste, ele parte com uma 
boa votação. Brilhante como é militar pode ser filiar 

até o dia da convenção em julho. Caso ele decida lá 
na frente trocar de partido, inviabilizaria o PP para 
juntar os 170 mil votos. Do Seridó, o PP ainda tem 
nomes como o ex-prefeito Zé Lins (Currais Novos), 
a ex-vereadora Mara Costa (Caicó), o influencer di-
gital Jerônimo do Sertão, bolsonarista que defende 
o presidente Bolsonaro nas redes sociais. Em Natal, 
Karla Veruska, que na eleição passada teve 42 mil 
votos e o vereador Vavá Azevedo de Parnamirim. 
Existe uma vaga a ser preenchida para completar os 
nove nomes. Existe uma possibilidade estratégica 
de lançar Rosalba Ciarlini a federal, para alavancar 
votos em Mossoró.

PP focado na chapa de federal fará encontro neste 
sábado e Major Brilhante está seguro na nominata

PSDB RN
O deputado Ubaldo Fernan-

des disse na Rádio Jovem Pan 
News Natal (93,5 FM), que não te-
ve aproximação com Carlos Edu-
ardo (PDT) quando foi vereador 
de Natal, além de que teve boa sin-
tonia com Rogério Marinho du-
rante a passagem do potiguar pe-
lo Ministério do Desenvolvimento 
Regional. A tendência é que todos 
os deputados do PSDB estejam ao 
lado de Rogério Marinho na dis-
puta pelo Senado. “Acredito que a 
maioria pensa assim (apoiar Ro-
gério Marinho), porque ele bene-
ficiou muito o estado. Eu acho que 
em relação ao aos deputados do 
PSDB, a sua totalidade estará com 
Rogério Marinho. Ele foi um dos 
ministros de 20 anos para cá que 
trouxe mais recursos para o Rio 
Grande do Norte e fortaleceu nos-
sas bases”, disse Ubaldo.

NA LUTA
Apesar do luto que ainda vi-

ve, a ex-primeira-dama de São 
Gonçalo do Amarante, Terezinha 
Maia (PL) continua com o projeto 
de concorrer a Assembleia Legis-
lativa. Sonho do saudoso prefei-
to Paulinho Emídio, que faleceu 
pedindo para ela continua com 
o projeto. Terezinha tem entrado 

em contato com várias lideranças 
que foram conquistadas ainda 
por Paulinho.

MUDANÇA
O prefeito Eraldo Paiva (PT) 

começou a fazer mudanças em 
São Gonçalo do Amarante. A exo-
neração de Marcus Kebyo Souza 
Batista como secretário Chefe do 
Gabinete Civil, que serviu os pre-
feitos Jaime Calado e Paulinho 
deu repercussão. Assumiu a fun-
ção, o petista-professor Abel Ne-
to, que em 2020 concorreu a vere-
ador pelo PT e obteve 700 votos, 
ficando na suplência. Marcus foi 
remanejado para uma Secretaria 
Municipal Extraordinária.

SMART CITY
O prefeito Álvaro Dias palestrou 

ontem em São Paulo, no evento 
Smart City, que reuniu líderes, ges-
tores, agentes governamentais e da 
iniciativa privada que pensam, pla-
nejam e estruturam a infraestrutu-
ra digital das cidades. O prefeito de 
Natal abordou temas como: inova-
ções no Novo Plano Diretor de Na-
tal e outros. 

PL E PDT JUNTOS
O deputado federal Josimar 

do Maranhãozinho, presidente 

do PL no Maranhão, anunciou 
apoio ao pré-candidato ao go-
verno e senador, Weverton Rocha 
(PDT). O PL é o partido do presi-
dente Jair Bolsonaro. O partido de 
Weverton Rocha, o PDT, tem co-
mo pré-candidato à Presidência 
da República o ex-ministro Ciro 
Gomes e, ainda assim, briga pa-
ra ter o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) em seu palan-
que. Aqui no RN, o PL de Rogério 
Marinho e o PDT de Carlos Edu-
ardo disputam a única vaga ao 
Senado. 

LIVRE
A Democracia é sempre me-

lhor do que qualquer forma de 
governo? Para 67,4 % da popula-
ção potiguar, sim. É o que apon-
ta pesquisa divulgada pelo Ob-
servatório da Democracia no Rio 
Grande do Norte (ObDemRN). 
Entre os dias 30 de abril e 2 de 
maio, o centro de estudos vincu-
lado à pró-reitoria de extensão 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) reali-
zou 1.500 entrevistas em 51 mu-
nicípios das 19 microrregiões do 
Estado. O levantamento traz um 
mapeamento da percepção dos 
potiguares acerca dos valores de-
mocráticos. 

CÂMARA FEDERAL

Artigo

Eleições limpas

Neste ano, tão logo tenha-
mos as convenções parti-
dárias, com a consequen-

te homologação das candidaturas 
aos cargos elegíveis dos Poderes 
Executivo e Legislativo, a nível fe-
deral e estadual, e após a devida 
inscrição e registro dos candida-
tos perante os respectivos órgãos 
da Justiça Eleitoral, iniciaremos 
oficialmente as campanhas elei-
torais e por conseguinte o período 
que antecede ao dia das eleições, 
com a propaganda sob a respon-
sabilidade dos partidos políticos 
e seus candidatos no rádio, na te-
levisão, na imprensa de um modo 
geral, nas redes sociais, comícios, 
caminhadas etc., e mais uma vez 
nós eleitores seremos chamados 
a responsabilidade de escolher-
mos, em eleições que almejamos 
limpas, aqueles que vão exercer 
seus mandatos a partir de janeiro 
de 2023. Na verdade temos uma 
grande expectativa de como será 
este período eleitoral quanto ao 
proselitismo dos candidatos e suas 
diferenças ideológicas na busca de 
convencer os eleitores de que seus 
projetos políticos são os melhores 
para o Estado e para o país, face a 
pregação radical e o acirramento 
de matizes e pensamentos ideoló-
gicos diferentes. Nesta toada será 
importante nós eleitores ficarmos 
atentos aos perfis dos candidatos, 
principalmente seu passado na vi-
da pública, suas promessas e a re-
solutividade delas, pois como sa-
bemos não há mágica e nem sal-
vador da pátria capaz de mudar os 

rumos de uma sociedade de uma 
hora para outra, sem que se pense 
em proposta concreta e com pos-
sibilidade orçamentária de con-
cretude. Discursos demagógicos 
ou com alguma forma de violên-
cia, além de desconectados com a 
realidade do nosso povo e do nos-
so país não devem encontrar mais 
eco junto ao eleitorado, e devem 
ser fragrantemente derrotados pe-
lo voto independente e soberano 
do nosso eleitorado.

Os eleitores devem continuar 
sua saga de perquirir e examinar 
percucientemente quais as me-
lhores hipóteses postas para seus 
Estados e seu país, pelas diversas 
ideologias em debate no jogo po-
lítico, e espancar aquelas que não 
se mostram viáveis, seja pela fal-
ta de credibilidade do candidato, 
que possui uma história pública 
não recomendável, seja pelo viés 
de sua retórica autocrática que não 
se coaduna com o Estado Demo-
crático de Direito que vem sendo 
construído no Brasil. Com certeza 
teremos muitas alternativas para 
sufragarmos livremente nas urnas 
eletrônicas e que ao final e ao cabo 
do processo político com a procla-
mação e diplomação dos eleitos 
pelos órgãos respectivos da Justiça 
Eleitoral sejam asseguradas todas 
as medidas para que os mesmos 
possam tomarem posse nos cargos 
que conquistaram e cumprirem as 
promessas de campanha e os pro-
gramas dos seus respectivos parti-
dos políticos, de modo que não te-
nhamos estelionato eleitoral.

Anísio Marinho Neto é professor e procurador de Justiça.
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anisiomarinho@hotmail.com
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Candidatura de Rafael ao Senado 
pode prejudicar Fátima, diz Júnior
Presidente do PT no RN diz que deputado federal pode ampliar chances de bolsonarismo vencer disputa para Congresso

“Ao nosso ver, a candida-
tura de Rafael Motta in-
terfere de modo desfa-

vorável ao nosso projeto esta-
dual e amplia as chances do bol-
sonarismo conquistar a vaga do 
Senado Federal em disputa”, de-
clarou o presidente estadual do 
PT, Júnior Souto, sobre a “reitera-
ção”, por parte da cúpula do PSB 
potiguar, sobre a possibilidade 
da indicação do nome do depu-
tado federal e líder do PSB esta-
dual, Rafael Motta, para compor 
a chapa majoritária de Fátima 
Bezerra (PT) na condição de pré-
-candidato ao Senado Federal.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta quarta-feira 
25, Júnior Souto afirmou que, 
embora o pleito de Rafael Motta 
seja legítimo, dada a autonomia 
partidária, o PT apoiará um can-
didato ao Senado Federal, não 
dois. “Não podemos, não deve-
ríamos e não faremos. Estamos 
politicamente definidos e tecni-
camente impedidos de apreciar 
a demanda apresentada, salvo 
seja apresentada ao Encontro de 
Tática por delegados, sustentada 
em subscrições nos termos do 
regimento”, explicou.

“As nossas definições, quanto 
à chapa majoritária, já tiveram 
acolhimento na Comissão Exe-
cutiva Estadual e no Grupo de 
Trabalho Eleitoral (GTE) e agora, 
caminham para homologação 
no Encontro de Tática que rea-
lizaremos no próximo domingo, 

29. Considero o projeto da can-
didatura de Rafael Motta sem 
tempo e sem lugar. Como um 
erro que afetará nosso projeto 
de reeleição, sua carreira políti-
ca e favorecer o candidato de Jair 
Bolsonaro”, afirmou.

Júnior Souto reforçou a im-

portância da construção da 
aliança política entre o PT-PDT 
no Rio Grande do Norte e a in-
dicação do ex-prefeito de Natal 
e líder potiguar do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, para disputar, ao 
lado de Fátima Bezerra, a única 
vaga ao Congresso Nacional.

“Em nosso entendimento, 
a construção da aliança com o 
PDT e Carlos Eduardo nos trou-
xe consideráveis ganhos políti-
cos quer seja por todas as ‘impli-
cações’ no ambiente da dispu-
ta, quer seja por sua expressão 
eleitoral inquestionável, confir-

madas em sucessivas pesquisas 
em Natal e Grande Natal. Adicio-
nalmente, essa aliança foi cons-
truída dialogando com a mesa 
nacional do PT, onde o ex-pre-
sidente Lula incorporou nossa 
contribuição ao projeto nacional 
do partido”, disse.

PEDIDO DE REITERAÇÃO. 
As declarações de Júnior Souto 
acontecem após o secretário de 
Articulação e Mobilização Polí-
tica do PSB-RN, Manassés Tor-
res Duarte, enviar um documen-
to reiterando, ao PT, o desejo de 
que Rafael Motta seja o candi-
dato de Fátima Bezerra ao Con-
gresso Nacional.

Em entrevista ao AGORA RN, 
Manassés Torres Duarte, desta-
cou que, “Rafael reúne todas as 
condições, o Rio Grande do Nor-
te está acostumado a vê-lo com 
Fátima Bezerra, eles defendem 
as mesmas bandeiras e o voto 
no presidente Lula. É uma chapa 
mais leve e com melhores condi-
ções de vitória”.

“O nosso pedido deve ser de-
liberado no encontro tático que 
o PT marcou para o próximo 
domingo. O diretório estadu-
al vem realizando, desde agosto 
de 2021, conversas com lideran-
ças e membros do PT no Estado, 
para viabilizar o nome de Rafael 
Motta a senador da República na 
chapa governista. Acho que ele 
foi muito bem nas pesquisas. Os 
outros são candidatos há mui-
to tempo. Ele, em pouquíssimo 
tempo, já mostrava sua capaci-
dade de crescimento e aceita-
ção”. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Carlos Eduardo não comenta pré-candidatura do PSB
Embora o secretário-che-

fe do Gabinete Civil do Estado, 
Raimundo Alves, tenha confir-
mado recentemente ao AGORA 
RN que a aliança política entre 
Fátima Bezerra e Carlos Eduar-
do Alves está fechada, garantin-
do, portanto, que o martelo já 
foi batido e está definido que o 
pedetista será o pré-candidato 
ao Senado Federal na chapa de 
Fátima, ocupando a vaga do se-
nador Jean Paul Prates (PT) que, 
provavelmente, será o seu pri-
meiro suplente, o líder do PDT 
no Estado tem ficado em silên-
cio e evitado comentar sobre o 
desejo de Rafael Motta.

Procurado pelo AGORA RN, 
nesta quarta-feira 25, o ex-pre-
feito de Natal não respondeu às 
nossas mensagens de aplicativo 
e nem atendeu às ligações.

Porém, em entrevista ex-
clusiva concedida ao AGORA 
RN, Carlos Eduardo Alves disse 
que, “é legítima a aspiração de 
Rafael Motta, mas espero que 
ele não divida a oposição, pois 
isso só irá favorecer o candi-
dato adversário. Eu não tenho 
Rafael como adversário polí-
tico. Tenho ele e o PSB como 
aliados políticos, embora seja o 
único partido da nossa aliança 
que ainda não declarou apoio 

à nossa candidatura, mas es-
pero que até as convenções is-
so aconteça”, afirmou.

O pré-candidato ao Senado 
complementou: “O Partido dos 
Trabalhadores já se pronunciou. 
Já estive com o PCdoB e PV, que 
também já se pronunciaram. Já 
estive com o MDB. Todos se pro-
nunciaram em defesa da minha 
candidatura. Todos os partidos 
da coligação que votam em Fá-
tima Bezerra para se reeleger 
governadora do Rio Grande do 
Norte já declaram apoio à nossa 
aliança, em que eu serei o candi-
dato ao Senado Federal ao lado 
de Fátima”, explicou.

O ex-prefeito de Natal e líder 
potiguar do PDT enfatizou que 
sempre esteve aberto ao diálogo 
e que não existe nenhuma difi-
culdade em conversar com Ra-
fael Motta. “Inclusive, já o visi-
tei na própria residência dele. Já 
conversamos há pouco tempo 
atrás. Tenho as melhores rela-
ções possíveis com o PSB e com 
Rafael. Acredito que é legítimo 
da parte dele querer ser senador, 
mas todos os partidos da nossa 
aliança já declararam apoio a 
nossa candidatura e espero que, 
mais adiante, (possamos) obter 
também o apoio dele e do PSB”, 
desejou. 

Júnior: “O projeto da candidatura de Rafael sem tempo e sem lugar. Como um erro que afetará o projeto de reeleição”

 “Ele irá comparecer 
na CTFC, mas não 
fará declarações (à 
imprensa) antes 
da convocação. 
Rogério vai falar na 
comissão e não vai 
ficar em silêncio”
Adenilson Costa
Repórter de Política

DIVULGAÇÃO
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Legislativo Municipal

Câmara busca equilíbrio em regularização das ZPA’s 

Os Projetos de Lei Com-
plementar encaminha-
dos pelo chefe do Poder 

Executivo Municipal para regu-
lamentação das Zonas de Prote-
ção Ambiental ZPA 8 (estuário do 
rio Potengi, entre as zonas Norte 
e Oeste) e ZPA 10 (Farol de Mãe 
Luiza e entorno), foram tratados 
nesta quarta-feira 25, na Câmara 
Municipal de Natal em audiência 
da Comissão de Finanças, Orça-
mento, Controle e Fiscalização.

O presidente da comissão, ve-
reador Raniere Barbosa (Avante), 
explicou a importância do deba-
te. “Sabemos que as ZPAs são di-
vididas em subzonas de uso res-
trito e, por isso, precisamos con-
siderar o equilíbrio ambiental 
urbanístico econômico e social 
com um olhar plural para a cida-
de. Foi essa a discussão em torno 
do Plano Diretor e que queremos 
continuar na discussão da regu-
lamentação das ZPA’s”.

A vereadora de Natal Brisa 
Bracchi (PT), que divergiu sobre 
uma proposta para a ZPA 8, res-

saltou que, “pode-se permitir al-
guns tipos de construção, mas a 
forma como está no projeto, per-
mitindo edificações de até 13 an-
dares dentro de uma área de fra-
gilidade não me parece uma re-
gulamentação responsável que 
devamos fazer”, frisou a parla-
mentar.

O procurador-geral do Muni-
cípio, Fernando Benevides, expli-
cou que a regulamentação dessas 
três ZPAs estava dentro da revisão 
do Plano Diretor de Natal (PDN), 
aprovada em dezembro passa-
do e já sancionada. “Essas ZPAs 
foram vetadas devido à falta de 
coordenadas que delimitam os 
mapas dessas zonas. O licencia-
mento ficaria comprometido”, 
justificou.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), Thiago 
Mesquita, tratam-se de áreas de 
fragilidade ambiental que preci-
sam de equilíbrio para seu uso de 
modo a desenvolver a cidade, “a 
preocupação ambiental é impor-

tante e por isso precisa de regra-
mento. As ZPAs não são áreas de 
preservação permanente, mas há 
zonas de uso restrito para ocupa-
ção com mais restrições do que 
em áreas adensáveis”, finalizou.

A discussão contou com a 
participação de proprietários de 
áreas que integram as ZPAs, em-
presários, moradores, pesqui-
sadores, conselheiros e do Con-
selho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA-RN), além dos 
vereadores Aldo Clemente (PS-
DB), Herberth Sena (PL), Robé-
rio Paulino (PSOL), Klaus Araújo 
(SD) e Kleber Fernandes (PSDB).

Na próxima quarta-feira 1º, se-
rá feita a votação dos pareceres dos 
projetos na Comissão de Finanças 
e, no dia 7 de junho, uma segunda 
audiência pública debaterá a ZPA 
9 (Ecossistema de Lagoas e Dunas 
ao longo do Rio Doce) na Comis-

são de Planejamento Urbano, que 
votará parecer no dia 14.

Até o dia 17 de junho será 
o prazo para apresentação de 
emendas que serão votadas no 
dia 20 em reunião conjunta das 
Comissões de Justiça, de Finan-
ças e de Planejamento para que 
os vereadores votem em plenário 
nos dias 9 e 11 de agosto.

LDO 2023. Antes da audiên-
cia pública, a Comissão Finanças, 
Orçamento, Controle e Fiscaliza-
ção, aprovou parecer favorável ao 
Projeto de Lei nº 209/22, da Pre-
feitura Municipal de Natal e que 
dispõe sobre as diretrizes orça-
mentárias para elaboração do 
Orçamento Geral do município 
para o exercício de 2023 (LDO).

Até o próximo dia 3 de junho, 
segue o prazo para a apresenta-
ção de emendas, cujos parece-
res devem ser dados até o dia 8 
de junho. Em plenário, a votação 
das emendas será no dia 14 de 
junho com votação final da LDO 
no dia 21. 

Raniere: “Precisamos considerar o equilíbrio ambiental urbanístico econômico”

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

JOÃO GILBERTO/ALRN

Projeto ‘e-Legis’ garante 2º prêmio 
Assembleia Cidadã para a ALRN
Premiação ratifica a excelência do trabalho de modernização e transparência iniciado nos últimos anos pela Casa

“Quando o assunto é ges-
tão, a Assembleia do 
Rio Grande do Nor-

te sai na frente. Quando se plan-
ta, se colhe. E a gente colhe ho-
je, com esse segundo prêmio de 
gestão, os frutos da dedicação, da 
abnegação, da vontade e da com-
petência”, afirmou o presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado esta-
dual Ezequiel Ferreira (PSDB), ao 
receber o troféu Prêmio Assem-
bleia Cidadã na categoria Gestão, 
com o projeto “e-Legis”.

Esta é a segunda vez conse-
cutiva que o Legislativo potiguar 
conquista o prêmio que ratifica a 
excelência do trabalho de moder-
nização e transparência iniciado 
nos últimos anos pela Casa legis-
lativa. A premiação visa incenti-
var a modernização dos proces-
sos legislativos, o atendimento 
humanizado ao cidadão e a me-
lhoria da sociedade e a seleção 
aconteceu durante a 24ª Confe-
rência Nacional dos Legislado-
res e Legislativos Estaduais (CN-
LE), que aconteceu na cidade de 

Campo Grande (MS).
“Este é um momento de agra-

decer, abraçar os servidores desta 
casa legislativa que entenderam 
este novo momento e fazem da 
ALRN, pela segunda vez, campeã 

de um prêmio de gestão. Quero 
estender esse agradecimento aos 
23 deputados neste momento de 
incremento e aposta nos servido-
res”, destacou o deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB).

Para Ezequiel Ferreira, o reco-
nhecimento estimula o trabalho 
da Assembleia do Rio Grande do 
Norte. Ele explicou que o sistema 
e-Legis é uma ferramenta desen-
volvida pela Casa para gerenciar 

o ciclo do processo legislativo, 
tornando-o totalmente eletrôni-
co, desde a concepção das propo-
sições nos gabinetes parlamenta-
res até a sua votação em Plenário.

“Estamos felizes não só com a 
premiação, mas com a celerida-
de ganha nos processos de gestão 
desta Casa. A mudança na trami-
tação, da burocracia que era exi-
gida pelo papel e caneta a cele-
ridade da tecla que nos favorece 
em todas as resoluções da Casa”, 
ressaltou o deputado.

Segundo o presidente da 
União Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais (Unale), 
Lídio Lopes, é muito importante 
a participação das assembleias 
de todo o país. “Este prêmio des-
taca um projeto fantástico que 
mereceu o título e faz com que, a 
cada ano, a participação das as-
sembleias aumente. As casas es-
tão se preparando, criando pro-
jetos para participarem e a ALRN 
realmente incorporou isso, com 
participação efetiva. Prova disso 
é o resultado, sendo bicampeã”, 
disse. 

Ezequiel: “Quando se planta, se colhe. E a gente colhe hoje os frutos da dedicação, da abnegação, da vontade e da competência”
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Ex-governador é, atualmente, pré-candidato a deputado federal pelo PP; Robinson não comentou falas contra sua gestão

‘Robinson foi pior governador da 
história do RN’, diz presidente do PDT
Reobe Costa diz que o maior legado do pai do ministro Fábio Faria foi os atrasos salariais que prejudicaram a economia do Estado 

“Robinson foi o pior go-
vernador da história 
do Rio Grande do Nor-

te” e sua “recondução para ocu-
par um cargo público seria um 
desserviço ao povo do nosso Es-
tado”, disparou o presidente es-
tadual do PDT Juventude e pré-
-candidato a deputado estadual, 
Reobe Costa, sobre a possibili-
dade do ex-governador e postu-
lante a congressista, Robinson 
Faria (PL), voltar a ocupar cargo 
público. Ele avalia que “apostar” 
novamente no nome de Robin-
son para deputado federal é de-
sejar o “retrocesso” ao Rio Gran-
de do Norte.

“A recondução do ex-go-
vernador Robinson Faria seria 
um desserviço ao povo do Rio 
Grande do Norte. Basta lembrar 
de seu trágico governo para os 
servidores públicos do nosso 
Estado, bem como sua atuação 
pífia na área de segurança pú-
blica e, além disso, houve mui-
tas promessas e poucas ações”, 
afirmou, em entrevista exclusi-
va ao AGORA RN, nesta quarta-

-feira 25.
O presidente estadual do 

PDT Juventude ressaltou que 
todo governo tenta deixar sua 
marca positiva na história do 
nosso povo, porém, durante a 
gestão Robinson Faria, não hou-
ve essa marca positiva, somente 
a negativa. “O maior legado da 
administração Robinson foram 
os atrasos salariais que drama-
ticamente prejudicaram a eco-
nomia do Rio Grande do Norte 
e a vida do nosso povo mais ca-
rente. A recondução dele a um 
mandato político seria premiar 
um dos representantes do povo 
que mais deixou o povo em se-
gundo plano durante seu gover-
no”, enfatizou.

De acordo com Reobe Cos-
ta, o mérito pelo fiasco do go-
verno Robinson foi unicamente 
do próprio ex-governador, que 
se mostrou ser incapaz de dialo-
gar com as representações sin-
dicais, com a sociedade civil e, 
na época, mostrando uma bai-
xa habilidade na resolução dos 
principais problemas do nosso 
Estado.  “Apostar novamente em 
Robinson é querer o retroces-
so para o Rio Grande do Norte”, 
pontuou.

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Públi-
co da Administração Direta do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(SINSP/RN) e militante do PS-
B-RN, Janeayre Souto, divulgou 
em suas redes sociais um vídeo 
cobrando publicamente, “que 
Robinson Faria e Fábio Dantas 
devolvam os salários que a pro-
fessora Fátima Bezerra pagou a 
vocês”.

A presidente do sindicato se 
refere ao fato que a governadora 
Fátima Bezerra (PT) quitou nesta 
terça-feira 24, a última folha sa-
larial do funcionalismo público 
do Estado, de dezembro de 2018, 
que havia sido deixada em aberto 
pelo governador à época, Robin-
son Faria, que recebeu, portanto, 
o salário correspondente ao pe-
ríodo. O então vice-governador, 

Fábio Dantas (à época no PC-
doB, atualmente no Solidarieda-
de), que é pré-candidato ao cargo 
de governador do Rio Grande do 
Norte, também recebeu seu salá-
rio atrasado.

“Eu desafio o ex-governador 
Robinson Faria e o ex-vice-go-
vernador Fábio Dantas a terem 
a hombridade de renunciar aos 
seus salários pagos pela gestão 
Fátima Bezerra. Os dois foram os 
responsáveis pelo atraso de qua-
tro folhas dos servidores do Esta-
do e mesmo assim ainda tiveram 
suas remunerações depositadas 
em suas contas pela atual gestão. 
Quero ver se vocês têm coragem, 
Robinson e Fábio. Tenham hom-
bridade”, exigiu, Janeayre.

De acordo com Janeayre Sou-
to, “se dependesse de Robinson e 
Fábio, ainda estaríamos com os 

salários atrasados e talvez com 
mais atrasos. Eles deveriam es-
tar com vergonha, eles não mere-
cem esses salários atrasados e de-
veriam ser condenados pelo que 
fizeram com os servidores esta-
duais”.

CRÍTICAS À GESTÃO FÁTIMA. Ja-
neayre Souto elogiou o empenho 
da governadora Fátima Bezerra 
por quitar as folhas deixadas em 
aberto pela gestão anterior, no en-
tanto, nos últimos meses, a presi-
dente do SINSP/RN vem critican-
do a governadora petista por po-
sições antagônicas sobre reajuste 
salarial dos servidores.

“Houve avanços no governo, 
em relação aos servidores, mas 
eu, como presidenta do SINSP, te-
nho a obrigação de representar a 
categoria a qual faço parte. Con-

flitos entre governos e sindica-
tos são naturais, pois o sindicato 
existe para lutar pelos direitos dos 
trabalhadores, independente de 
quem está na gestão atualmente. 
A luta e defesa dos serviços e ser-
vidores públicos é inegociável”, 
declarou, em entrevista à Agência 
Saiba Mais.

A sindicalista deixou o PT, on-
de militou por 31 anos e se filiou 
mês passado ao PSB, onde avalia 
a possibilidade de ser pré-candi-
data a deputada federal.

NÃO RESPONDEU. A reporta-
gem do AGORA RN entrou em 
contato nesta quarta-feira 25, às 
14h12, com a assessoria de co-
municação do ex-governador 
Robinson Faria, mas até o fecha-
mento desta edição, não tivemos 
respostas. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

‘Robinson e Fábio, devolvam os salários que 
Fátima pagou a vocês’, cobra sindicalista

A recondução do 
ex-governador 
Robinson Faria seria 
um desserviço ao 
povo do RN. Basta 
lembrar de seu 
trágico governo 
para os servidores 
públicos estaduais, 
sua atuação pífia na 
segurança pública as 
muitas promessas e 
poucas ações”

Reobe Costa
Presidente do PDT Juventude
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Legislativo Municipal

Câmara busca equilíbrio em regularização das ZPA’s 

Os Projetos de Lei Com-
plementar encaminha-
dos pelo chefe do Poder 

Executivo Municipal para regu-
lamentação das Zonas de Prote-
ção Ambiental ZPA 8 (estuário do 
rio Potengi, entre as zonas Norte 
e Oeste) e ZPA 10 (Farol de Mãe 
Luiza e entorno), foram tratados 
nesta quarta-feira 25, na Câmara 
Municipal de Natal em audiência 
da Comissão de Finanças, Orça-
mento, Controle e Fiscalização.

O presidente da comissão, ve-
reador Raniere Barbosa (Avante), 
explicou a importância do deba-
te. “Sabemos que as ZPAs são di-
vididas em subzonas de uso res-
trito e, por isso, precisamos con-
siderar o equilíbrio ambiental 
urbanístico econômico e social 
com um olhar plural para a cida-
de. Foi essa a discussão em torno 
do Plano Diretor e que queremos 
continuar na discussão da regu-
lamentação das ZPA’s”.

A vereadora de Natal Brisa 
Bracchi (PT), que divergiu sobre 
uma proposta para a ZPA 8, res-

saltou que, “pode-se permitir al-
guns tipos de construção, mas a 
forma como está no projeto, per-
mitindo edificações de até 13 an-
dares dentro de uma área de fra-
gilidade não me parece uma re-
gulamentação responsável que 
devamos fazer”, frisou a parla-
mentar.

O procurador-geral do Muni-
cípio, Fernando Benevides, expli-
cou que a regulamentação dessas 
três ZPAs estava dentro da revisão 
do Plano Diretor de Natal (PDN), 
aprovada em dezembro passa-
do e já sancionada. “Essas ZPAs 
foram vetadas devido à falta de 
coordenadas que delimitam os 
mapas dessas zonas. O licencia-
mento ficaria comprometido”, 
justificou.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), Thiago 
Mesquita, tratam-se de áreas de 
fragilidade ambiental que preci-
sam de equilíbrio para seu uso de 
modo a desenvolver a cidade, “a 
preocupação ambiental é impor-

tante e por isso precisa de regra-
mento. As ZPAs não são áreas de 
preservação permanente, mas há 
zonas de uso restrito para ocupa-
ção com mais restrições do que 
em áreas adensáveis”, finalizou.

A discussão contou com a 
participação de proprietários de 
áreas que integram as ZPAs, em-
presários, moradores, pesqui-
sadores, conselheiros e do Con-
selho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA-RN), além dos 
vereadores Aldo Clemente (PS-
DB), Herberth Sena (PL), Robé-
rio Paulino (PSOL), Klaus Araújo 
(SD) e Kleber Fernandes (PSDB).

Na próxima quarta-feira 1º, se-
rá feita a votação dos pareceres dos 
projetos na Comissão de Finanças 
e, no dia 7 de junho, uma segunda 
audiência pública debaterá a ZPA 
9 (Ecossistema de Lagoas e Dunas 
ao longo do Rio Doce) na Comis-

são de Planejamento Urbano, que 
votará parecer no dia 14.

Até o dia 17 de junho será 
o prazo para apresentação de 
emendas que serão votadas no 
dia 20 em reunião conjunta das 
Comissões de Justiça, de Finan-
ças e de Planejamento para que 
os vereadores votem em plenário 
nos dias 9 e 11 de agosto.

LDO 2023. Antes da audiên-
cia pública, a Comissão Finanças, 
Orçamento, Controle e Fiscaliza-
ção, aprovou parecer favorável ao 
Projeto de Lei nº 209/22, da Pre-
feitura Municipal de Natal e que 
dispõe sobre as diretrizes orça-
mentárias para elaboração do 
Orçamento Geral do município 
para o exercício de 2023 (LDO).

Até o próximo dia 3 de junho, 
segue o prazo para a apresenta-
ção de emendas, cujos parece-
res devem ser dados até o dia 8 
de junho. Em plenário, a votação 
das emendas será no dia 14 de 
junho com votação final da LDO 
no dia 21. 

Raniere: “Precisamos considerar o equilíbrio ambiental urbanístico econômico”

FRANCISCO DE ASSIS/CMNAT

JOÃO GILBERTO/ALRN

Projeto ‘e-Legis’ garante 2º prêmio 
Assembleia Cidadã para a ALRN
Premiação ratifica a excelência do trabalho de modernização e transparência iniciado nos últimos anos pela Casa

“Quando o assunto é ges-
tão, a Assembleia do 
Rio Grande do Nor-

te sai na frente. Quando se plan-
ta, se colhe. E a gente colhe ho-
je, com esse segundo prêmio de 
gestão, os frutos da dedicação, da 
abnegação, da vontade e da com-
petência”, afirmou o presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado esta-
dual Ezequiel Ferreira (PSDB), ao 
receber o troféu Prêmio Assem-
bleia Cidadã na categoria Gestão, 
com o projeto “e-Legis”.

Esta é a segunda vez conse-
cutiva que o Legislativo potiguar 
conquista o prêmio que ratifica a 
excelência do trabalho de moder-
nização e transparência iniciado 
nos últimos anos pela Casa legis-
lativa. A premiação visa incenti-
var a modernização dos proces-
sos legislativos, o atendimento 
humanizado ao cidadão e a me-
lhoria da sociedade e a seleção 
aconteceu durante a 24ª Confe-
rência Nacional dos Legislado-
res e Legislativos Estaduais (CN-
LE), que aconteceu na cidade de 

Campo Grande (MS).
“Este é um momento de agra-

decer, abraçar os servidores desta 
casa legislativa que entenderam 
este novo momento e fazem da 
ALRN, pela segunda vez, campeã 

de um prêmio de gestão. Quero 
estender esse agradecimento aos 
23 deputados neste momento de 
incremento e aposta nos servido-
res”, destacou o deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB).

Para Ezequiel Ferreira, o reco-
nhecimento estimula o trabalho 
da Assembleia do Rio Grande do 
Norte. Ele explicou que o sistema 
e-Legis é uma ferramenta desen-
volvida pela Casa para gerenciar 

o ciclo do processo legislativo, 
tornando-o totalmente eletrôni-
co, desde a concepção das propo-
sições nos gabinetes parlamenta-
res até a sua votação em Plenário.

“Estamos felizes não só com a 
premiação, mas com a celerida-
de ganha nos processos de gestão 
desta Casa. A mudança na trami-
tação, da burocracia que era exi-
gida pelo papel e caneta a cele-
ridade da tecla que nos favorece 
em todas as resoluções da Casa”, 
ressaltou o deputado.

Segundo o presidente da 
União Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais (Unale), 
Lídio Lopes, é muito importante 
a participação das assembleias 
de todo o país. “Este prêmio des-
taca um projeto fantástico que 
mereceu o título e faz com que, a 
cada ano, a participação das as-
sembleias aumente. As casas es-
tão se preparando, criando pro-
jetos para participarem e a ALRN 
realmente incorporou isso, com 
participação efetiva. Prova disso 
é o resultado, sendo bicampeã”, 
disse. 

Ezequiel: “Quando se planta, se colhe. E a gente colhe hoje os frutos da dedicação, da abnegação, da vontade e da competência”
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Ex-governador é, atualmente, pré-candidato a deputado federal pelo PP; Robinson não comentou falas contra sua gestão

‘Robinson foi pior governador da 
história do RN’, diz presidente do PDT
Reobe Costa diz que o maior legado do pai do ministro Fábio Faria foi os atrasos salariais que prejudicaram a economia do Estado 

“Robinson foi o pior go-
vernador da história 
do Rio Grande do Nor-

te” e sua “recondução para ocu-
par um cargo público seria um 
desserviço ao povo do nosso Es-
tado”, disparou o presidente es-
tadual do PDT Juventude e pré-
-candidato a deputado estadual, 
Reobe Costa, sobre a possibili-
dade do ex-governador e postu-
lante a congressista, Robinson 
Faria (PL), voltar a ocupar cargo 
público. Ele avalia que “apostar” 
novamente no nome de Robin-
son para deputado federal é de-
sejar o “retrocesso” ao Rio Gran-
de do Norte.

“A recondução do ex-go-
vernador Robinson Faria seria 
um desserviço ao povo do Rio 
Grande do Norte. Basta lembrar 
de seu trágico governo para os 
servidores públicos do nosso 
Estado, bem como sua atuação 
pífia na área de segurança pú-
blica e, além disso, houve mui-
tas promessas e poucas ações”, 
afirmou, em entrevista exclusi-
va ao AGORA RN, nesta quarta-

-feira 25.
O presidente estadual do 

PDT Juventude ressaltou que 
todo governo tenta deixar sua 
marca positiva na história do 
nosso povo, porém, durante a 
gestão Robinson Faria, não hou-
ve essa marca positiva, somente 
a negativa. “O maior legado da 
administração Robinson foram 
os atrasos salariais que drama-
ticamente prejudicaram a eco-
nomia do Rio Grande do Norte 
e a vida do nosso povo mais ca-
rente. A recondução dele a um 
mandato político seria premiar 
um dos representantes do povo 
que mais deixou o povo em se-
gundo plano durante seu gover-
no”, enfatizou.

De acordo com Reobe Cos-
ta, o mérito pelo fiasco do go-
verno Robinson foi unicamente 
do próprio ex-governador, que 
se mostrou ser incapaz de dialo-
gar com as representações sin-
dicais, com a sociedade civil e, 
na época, mostrando uma bai-
xa habilidade na resolução dos 
principais problemas do nosso 
Estado.  “Apostar novamente em 
Robinson é querer o retroces-
so para o Rio Grande do Norte”, 
pontuou.

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Públi-
co da Administração Direta do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(SINSP/RN) e militante do PS-
B-RN, Janeayre Souto, divulgou 
em suas redes sociais um vídeo 
cobrando publicamente, “que 
Robinson Faria e Fábio Dantas 
devolvam os salários que a pro-
fessora Fátima Bezerra pagou a 
vocês”.

A presidente do sindicato se 
refere ao fato que a governadora 
Fátima Bezerra (PT) quitou nesta 
terça-feira 24, a última folha sa-
larial do funcionalismo público 
do Estado, de dezembro de 2018, 
que havia sido deixada em aberto 
pelo governador à época, Robin-
son Faria, que recebeu, portanto, 
o salário correspondente ao pe-
ríodo. O então vice-governador, 

Fábio Dantas (à época no PC-
doB, atualmente no Solidarieda-
de), que é pré-candidato ao cargo 
de governador do Rio Grande do 
Norte, também recebeu seu salá-
rio atrasado.

“Eu desafio o ex-governador 
Robinson Faria e o ex-vice-go-
vernador Fábio Dantas a terem 
a hombridade de renunciar aos 
seus salários pagos pela gestão 
Fátima Bezerra. Os dois foram os 
responsáveis pelo atraso de qua-
tro folhas dos servidores do Esta-
do e mesmo assim ainda tiveram 
suas remunerações depositadas 
em suas contas pela atual gestão. 
Quero ver se vocês têm coragem, 
Robinson e Fábio. Tenham hom-
bridade”, exigiu, Janeayre.

De acordo com Janeayre Sou-
to, “se dependesse de Robinson e 
Fábio, ainda estaríamos com os 

salários atrasados e talvez com 
mais atrasos. Eles deveriam es-
tar com vergonha, eles não mere-
cem esses salários atrasados e de-
veriam ser condenados pelo que 
fizeram com os servidores esta-
duais”.

CRÍTICAS À GESTÃO FÁTIMA. Ja-
neayre Souto elogiou o empenho 
da governadora Fátima Bezerra 
por quitar as folhas deixadas em 
aberto pela gestão anterior, no en-
tanto, nos últimos meses, a presi-
dente do SINSP/RN vem critican-
do a governadora petista por po-
sições antagônicas sobre reajuste 
salarial dos servidores.

“Houve avanços no governo, 
em relação aos servidores, mas 
eu, como presidenta do SINSP, te-
nho a obrigação de representar a 
categoria a qual faço parte. Con-

flitos entre governos e sindica-
tos são naturais, pois o sindicato 
existe para lutar pelos direitos dos 
trabalhadores, independente de 
quem está na gestão atualmente. 
A luta e defesa dos serviços e ser-
vidores públicos é inegociável”, 
declarou, em entrevista à Agência 
Saiba Mais.

A sindicalista deixou o PT, on-
de militou por 31 anos e se filiou 
mês passado ao PSB, onde avalia 
a possibilidade de ser pré-candi-
data a deputada federal.

NÃO RESPONDEU. A reporta-
gem do AGORA RN entrou em 
contato nesta quarta-feira 25, às 
14h12, com a assessoria de co-
municação do ex-governador 
Robinson Faria, mas até o fecha-
mento desta edição, não tivemos 
respostas. 

Adenilson Costa
Repórter de Política

‘Robinson e Fábio, devolvam os salários que 
Fátima pagou a vocês’, cobra sindicalista

A recondução do 
ex-governador 
Robinson Faria seria 
um desserviço ao 
povo do RN. Basta 
lembrar de seu 
trágico governo 
para os servidores 
públicos estaduais, 
sua atuação pífia na 
segurança pública as 
muitas promessas e 
poucas ações”

Reobe Costa
Presidente do PDT Juventude
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
GM INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA, CNPJ: 45.436.740/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS, para fabricação de impermeabilizante a partir de resina vegetal, para utilização na 
construção civil, localizada na Rua Tabelia Maria da Cruz, 529, Letra A, Distrito Industrial I, CEP: 59.280-000 no 
município de Macaíba - RN. 

Gilson Moura Ferreira - Proprietário 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318.139/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando 
no dia 13 de junho de 2022, às 08h01min, na Sala de Licitações, localizada no Centro 
Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 
003/2022, do tipo menor preço global em regime de empreitada por preço Global, 
visando a Contratação de empresa para construção de mata-burros na Zona Rural 
do Município de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de 
Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no 
horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 25 de maio de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

JOMALL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 14.870.832/0001-73

NIRE 24200588770

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS

HORA, DATA E LOCAL: às 10:00 horas, do dia 02 de maio de 2022, na sede da JOMALL EMPREENDIMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.870.832/0001-73, com sede na Rua Tenente Ferreira Maldos, 1053, Sala F, Centro,
Parnamirim/RN, CEP 59140-220.
QUORUM: Presentes os sócios representantes da totalidade do Capital Social, LL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.477.812/0001-86, com sede na Rua Tenente Ferreira Maldos, 1053, 
Sala H, Centro, Parnamirim/RN, CEP 59140-220, com seu contrato social arquivado e registrado na JUCERN sob NIRE 
24200494899, por despacho em 14/11/2008, neste ato representada com seus sócios administradores JOSÉ
LINDOMAR SOUZA FERNANDES, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário portador do RG nº 
1.365.263 – SSP/RN e do CPF nº 878.165.474.04, residente e domiciliado na Estrada para Pium, 500, casa 05, quadra
07, Cond. Jardim Amsterdam, Cajupiranga, Parnamirim/RN, CEP 59156-400; e LINDENBERG SOUZA FERNANDES, 
brasileiro,casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1.522.126 –SSP/RN e do 
CPF nº 023.046.234-09, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, 680, casa 15, Cond. Bosque das Palmeiras,
Parque do Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-150; RB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ
sob nº 08.580.188/0001-04, com sede na Rua Aldo Melo Freire, 1877, Sala 01, Capim Macio, Natal/RN, CEP 59082-
030, com seu contrato social registrado e arquivado na JUCERN sob NIRE 24200445286, por despacho em 12/01/2007, 
neste ato representado por seus sócios administradores RICARDO MESSIAS BARROS, brasileiro, divorciado,
empresário, portador do RG nº 666.478 – SSP/RN e do CPF nº475.836.734-53, residente e domiciliado na Rua Aguas 
Claras, 14, quadra B, lote 14, Pitimbu, Natal/RN, CEP 59069-670; JORGE RODRIGUES CHAVES, português, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 2430088 – IFP/RJ e do CPF nº 186.241.207-
30, residente e domiciliado na Engenheiro Nelson Matos, 1839, Ed. Delos, apto 201, Nova Descoberta, Natal/RN, CEP
59075-380; e MARILIA CABRAL BARBALHO CHAVES, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresaria, portadora do RG nº 057099673 – SSP/RJ e do CPF nº 709.930.687-15, residente e domiciliada na 
Rua Engenheiro Nelson Maros, 1839, Ed. Delos, apto 201, Nova Descoberta, Natal/RN, CEP 59075-380; e R & R 
INCORPORAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 20.937.735/0001-53, com sede na Rua Manoel Machado, 358, 
Cond. Res. Monte Parnasse, apto 601, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-320, com seu contrato social registrado e
arquivado na JUCERN sob NIRE 24200670441, por despacho em 28/08/2014, neste ato representado por seu sócio
administrador RUBENS DE CARVALHO BARROS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 29/08/1967, empresário, 
portador do RG nº 974.251 – SSP/RN e do CPF nº 635.022.674-72, residente e domiciliado na Rua Manoel Machado, 
358, Cond. Res. Monte Parnasse, apto 601,Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-320.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma do Art. 1.072, § 2° do Código Civil, emvirtude da presença
da totalidade dos sócios, os quais declaram-se cientes da ordem do dia.
MESA: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido Presidente da Mesa LINDOMAR SOUZAFERNANDES secretariado 
pelo RICARDO MESSIAS BARROS.
ORDEM DO DIA: Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que a presente reunião fora convocadaPARA:

1) Aprovar a redução do capital social no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), nos termos do artigo 
1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, onde esse valor não foi integralizado pelo sócio LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. Dessa forma, de acordo com o artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada 
dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional. O capital social atualmente é de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e passará a ser de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

DELIBERAÇÕES:
1) Os sócios por unanimidade aprovam a redução do capital social.
2) Em decorrência da redução do capital social a participação dos sócios ficará da seguinte forma:

- Sócio JORGE RODRIGUES CHAVES, detentor de 100.000 (cem mil) quotas, o equivalente a R$ 100.000,00
(cem mil reais);
- Sócia MARÍLIA CABRAL BARBALHO CHAVES, detentora de 100.000 (cem mil)
quotas, o equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
- Sócio RB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, detentor de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) 
quotas, o equivalente a R$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais);
- Sócio R&R INCORPORAÇÕES LTDA EPP, detentor de 15.000 (quinze mil) quotas, o equivalente a R$
15.000,00 (quinze mil reais);
- Sócio LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, detentor de 10.000 (dez mil)
quotas, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Lavratura e Leitura da ata: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, e assinadapelos sócios.

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420046983 5 – CNPJ: 09.295.217/0001-40 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a 
REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede da sociedade localizada na Rua Cicero Santos, S/N, Lote 238F, Quadra 73, Ponta 
Negra - Natal/RN, CEP. 59.092-555, com primeira chamada às 09h30 do dia 20 de junho de 2022, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e aprovação das contas do administrador, do balanço patrimonial e do Resultado 
econômico-financeiro da empresa relativo aos exercícios de 2019, 2020 a 2021. 

2. Alteração dos poderes do administrador; 
3. Planejamento futuro da sociedade e direção que a mesma deverá tomar, dentre outros 

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 1/2022- SME

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 177/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo 
Portaria nº 88/2022. Publicado no JOM - jornal oficial de Mossoró em 8 de fevereiro de 2022, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação 
cujo o objeto é a aquisição de material de consumo, do tipo gênero alimentício, diretamente 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, para 
manter em funcionamento a merenda escolar, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Realização: 30/06/2022 às 09h00min.
Local: Na sala de licitação da Diretoria Executiva de Licitações e Contrato, Localizada na Rua 
Idalino de Oliveira, nº 106, Bairro Centro, Mossoró/RN.
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:30 às: 13:00h, na Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106, Centro, Mossoró-RN. CEP: 59.600-135.

Mossoró-RN, 25 de maio de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-SEDINT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022

TIPO: MAIOR OFERTA 

Objeto: Permissão de uso, a título precário, oneroso e intransferível, por prazo determinado, 
do espaço físico composto pelo conjunto de boxes da Praça de Convivência da Av. Rio Branco, 
Blocos “A” e “B”, localizada no Município de Mossoró/RN.  Propostas: Entrega até 07/06/2022 
à s  0 8 h 5 9 .  A b e r t u r a  d a  S e s s ã o  e m  0 7 / 0 6 / 2 0 2 2  à s  0 9 : 0 0 h s  n o  s i t e 
www.portaldecompraspubl icas.com.br.  Edi tal  d isponível  no refer ido si te e 
www.prefeiturademossoro.com.br.

Mossoró-RN, 25 de maio de 2022
FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA

PREGOEIRO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GLENDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-EPP, CNPJ 03.524.050/0002-47, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Operação nº 2017-117473/TEC/LO-0360, valida até 08/05/2022, para Armaze-
namento e revenda de recipientes transportáveis de GLP - Classe IV, localizado na Rua Dezesseis 
de Setembro, 613, Centro, Upanema/RN. Marília Medeiros de Mendonça Bezerra - Administradora.

CONCESSÃO DE RLO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO – Renovação da 
Licença de Operação Nº 2022-177336/TEC/RLO0073 com prazo de validade até 12/07/2024, em favor do 
empreendimento: extração mineral de saibro em uma área total de 21.50 hectares e volume total de extração 
de 21.500,00 m³/mês, dividida em duas poligonais, localizadas nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: Área 01 com 11,0 hectares no Sítio Tubibal - Longitude 814.806,00 m E; Latitude 
9.418.667,00 m N e Área 02 com 10,50 hectares na Fazenda Cajueiro - Longitude 814.939,00 m E; Latitude 
9.418.979,00 m N. A área está vinculada ao Processo ANM Nº 848.015/2021 com área total de 49,23 hectares, 
situado entre os imóveis rurais Sítio Tubibal e Fazenda Cajueiro, zona rural do município de Galinhos/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

Ação no STF pode mudar 
composição da Assembleia 
a poucos meses da eleição
PGR já se manifestou por inconstitucionalidade de tese do TSE

A composição da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte pode sofrer alte-

rações antes das eleições deste 
ano. Tudo depende de uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF), caso siga parecer emitido 
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). Se for julgado em 
tempo eleitoral hábil, o dirigente 
nacional do Psol Sandro Pimentel 
(Psol) poderá assumir o cargo e 
disputar as eleições em outubro. 
Se for depois de passado o tem-
po hábil eleitoral, Sandro, que te-
ve o mandato cassado e os votos 
anulados, poderá ser inocentado, 
mas estará inelegível.

Outra situação poderá ocor-
rer, caso o ministro do STF Nunes 
Marques, responsável pela análi-
se e julgamento do processo, si-
ga a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e a reso-
lução editada para servir de ba-
se para as eleições de 2018. Ao 
julgar o caso de Pimentel e cas-
sar seu mandato, o TSE anulou os 
votos obtidos por ele nas eleições 
de 2018.

Ao fazer isso, o TSE teria con-
trariado sua própria jurispru-
dência e resolução, que indicam 
que, quando a condenação ocor-
re após a eleição, o deputado é 
cassado, mas os votos são apro-
veitados pelo partido ou coliga-
ção. Com a anulação dos sufrá-
gios, houve uma nova totaliza-
ção dos votos, e o beneficiado foi 
o deputado estadual Jacó Jácome 
(PSD), empossado em março de 
2021 após a cassação de Sandro 
Pimentel.

Se os votos não tivessem sido 
anulados, o atual vereador de Na-
tal Robério Paulino (Psol) teria as-
sumido a vaga, por ser o primeiro 
suplente de Pimentel. Como Ro-
bério não tem interesse em assu-
mir a vaga, o posto ficaria com o 
segundo suplente, o professor 
Luís Carlos, atual pré-candidato 
a deputado estadual pelo parti-
do Brasil 35, que deseja disputar 
a eleição no cargo. Em todo ca-
so, quem perde é o deputado es-
tadual Jacó Jácome (PSD), que te-
rá que ceder o lugar ocupado por 
ele hoje.

Para Pimentel, o processo que 
cassou seu mandato de deputado 
estadual é completamente “in-
justo e ilegal”, segundo os advo-
gados. “A minha falha, que eu as-
sumi desde sempre, foi contábil, 
igual a uma pessoa quando vai 

declarar o imposto de renda, ou 
seja, você erra a declaração, de-
pois vai lá e corrige. A gente não 
teve a oportunidade de corri-
gir. Então, o que nos tirou nosso 

mandato não foi essa falha con-
tábil, foi a nossa política, nosso 
comportamento na Assembleia 
Legislativa”, afirmou.

Sandro Pimentel aguarda resultado do julgamento de processo no STF

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Videomonitoramento inteligente vai 
contribuir para melhorias no trânsito 

Em Natal

A Interjato Soluções venceu 
a licitação para prestação 
de serviços de forneci-

mento, implantação, operação e 
manutenção dos sistemas de vi-
deomonitoramento e central de 
monitoramento de trânsito e de 
transporte da STTU, em Natal.

A empresa potiguar com 
mais de duas décadas de atua-
ção apresentou uma proposta 
com equipamentos mais com-
pletos e modernos que os previs-
tos em edital, com um custo 40% 
menor que o valor estimado.

A solução de Trânsito Inte-
ligente da Interjato inclui 180 
câmeras que permitem o reco-

nhecimento de placas, cor e ti-
po do veículo, análise de fluxo, 
detecção de estacionamento 
proibido e contagem de veícu-
los. Uma das tecnologias que 
vão ser entregues possuem ca-
pacidade de captar 30 faces hu-
manas por segundo, alta resolu-
ção, conectividade, transporte 
de dados e armazenamento de 
imagens.

Outra entrega são as câme-
ras panorâmicas com visualiza-
ção 360 graus, que devem con-
tribuir com informações inteli-
gentes constantes para os siste-
mas de segurança e também vão 
modernizar a forma de planeja-

mento e infraestrutura pata ad-
ministração do trânsito de Natal.

“Essa é mais uma conquista 
importante para a Interjato por-
que atesta a qualidade técnica 
de uma empresa que é potiguar 
e isso também se reflete na qua-
lidade do serviço para o contra-
tante, uma vez que a assistência 
está mais próxima e garante agi-
lidade em caso de manutenção”, 
disse o CEO da Interjato Solu-
ções, Erich Rodrigues.

Com o resultado do pregão e 
assinatura do contrato, o prazo 
de início da implementação é 
de 90 dias após a ordem de ser-
viço.  Solução de Trânsito Inteligente da Interjato inclui 180 câmeras na cidade 

CANINDÉ SOARES

DOUGLAS LEMOS

Indústria do RN se prepara para 
receber a tecnologia 5G, diz Fiern
“A indústria precisa do 5G para melhorar o seu parque industrial e enriquecer seu conhecimento”, diz Amaro 

Nesta semana a Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte 

(FIERN) realiza a Semana da In-
dústria, evento anual em come-
moração ao Dia da Indústria, ce-
lebrado em 25 de maio. A data, 
aliás, ficou marcada pela realiza-
ção da Palestra Magna “A Tecno-
logia 5G e sua importância para 
o Desenvolvimento da Indústria”, 
nesta quarta-feira 25, no auditó-
rio Albano Franco, na Casa da In-
dústria.

A nova cobertura de internet, 
cuja infraestrutura está prestes 
a começar a operação no Brasil, 
deve mudar totalmente a manei-
ra como as indústrias se compor-
tam. O presidente da Fiern, Ama-
ro Sales, destacou a importância 
do evento, que trata da prepara-
ção da chegada da tecnologia 5G, 
realizado no Dia da Indústria. “A 
gente comemora este dia com 
um assunto que é tema nacional. 
A indústria precisa do 5G para 
melhorar o seu parque industrial, 
o enriquecimento dos conhe-
cimentos das empresas, a parte 
de educação, a parte de forma-
ção, então, entendemos que ho-

je é um dia importante”, declarou 
Amaro Sales.

O presidente da Fiern ainda 
ressaltou a necessidade de todo o 
Rio Grande do Norte ficar conec-
tado. “Além das linhas de produ-
ção que vão operar com mais efi-
ciência, o ideal é que todo estado 
esteja conectado com esta tecno-
logia. Hoje, quando você se deslo-
ca para Mossoró, por exemplo, em 
alguns trechos você fica sem co-
nectividade. Com a tecnologia 5G 
ficaremos conectados”, pontuou.

Questionado pela reportagem 
do AGORA RN sobre como a in-
dústria do Rio Grande do Norte 
está se preparando para a chega-
da da nova tecnologia, Amaro Sa-
les destacou que é preciso fazer 
adequações. “Na hora que você 
tem uma tecnologia nova, você 
tem uma adaptação por empre-
sas. As empresas que têm uma 
participação, principalmente, 
em mercados mais nacionaliza-
dos essas chegarão mais rápido. 
Àqueles pequeno e médio - como 
nossa economia é formada por 
98% de micro, pequenas e mé-
dias empresas – essas não che-
garão tão rápido, mas é uma ne-

cessidade do mercado se adaptar. 
As empresas precisam se adaptar, 
inclusive com compra de novos 
equipamentos, e melhoria de seu 
parque industrial”, ressaltou.

O AGORA RN ainda questio-
nou sobre as empresas startups 
digitais, de que forma o 5G vai 
impactar nestas empresas, e o 
que falta para o RN se tornar ce-
leiro para as empresas digitais – 
como é São Paulo, em Florianó-

polis e em Recife -, Amaro Sales 
disse que era um desafio. “Nós 
temos o Parque Digital aqui vi-
zinho, a Federação das Indústria 
está inserida neste Parque Digi-
tal – o Metrópole Digital. Há inte-
resse da Federação em trabalhar 
junto com a MD para termos esta 
melhoria”, frisou.

Nathalia de Souza Lobo, se-
cretária nacional de Telecomu-
nicações do Ministério das Co-

municações, disse que Natal fez 
a modernização das antenas já 
em janeiro, sendo importante 
passo para vinda do 5G, tecno-
logia que demanda mais equipa-
mentos. “Este ano, até o final do 
ano, Natal já vai ser atendida com 
5G”, comentou Nathalia Lobo, in-
formando que a nova tecnologia 
possibilita a comunicação mas-
siva de vários equipamento em 
conjunto, facilitando para as li-
nhas de produção da indústria.

Já Artur Coimbra, conselhei-
ro da Anatel, comentou sobre 
o leilão do 5G e disse que Natal 
deu um passo importante por ter 
aprovado uma lei de antena, que 
vai viabilizar a implantação do 5G 
na capital potiguar.

São várias palestras setoriais, 
visitas de clientes e vendas de 
serviços promocionais, nas uni-
dades operacionais do SESI/SE-
NAI/IEL. A programação aconte-
ce em diversas unidades opera-
cionais do Sistema Indústria no 
estado, com palestras, rodadas de 
negócios, apresentação cultural e 
ofertas de descontos em serviços 
oferecidos pela FIERN, SESI, SE-
NAI e IEL. 

Debate sobre a nova tecnologia aconteceu no auditório da Fiern em Natal-RN
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
GM INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA, CNPJ: 45.436.740/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS, para fabricação de impermeabilizante a partir de resina vegetal, para utilização na 
construção civil, localizada na Rua Tabelia Maria da Cruz, 529, Letra A, Distrito Industrial I, CEP: 59.280-000 no 
município de Macaíba - RN. 

Gilson Moura Ferreira - Proprietário 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318.139/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando 
no dia 13 de junho de 2022, às 08h01min, na Sala de Licitações, localizada no Centro 
Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 
003/2022, do tipo menor preço global em regime de empreitada por preço Global, 
visando a Contratação de empresa para construção de mata-burros na Zona Rural 
do Município de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de 
Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no 
horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 25 de maio de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

JOMALL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 14.870.832/0001-73

NIRE 24200588770

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS

HORA, DATA E LOCAL: às 10:00 horas, do dia 02 de maio de 2022, na sede da JOMALL EMPREENDIMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.870.832/0001-73, com sede na Rua Tenente Ferreira Maldos, 1053, Sala F, Centro,
Parnamirim/RN, CEP 59140-220.
QUORUM: Presentes os sócios representantes da totalidade do Capital Social, LL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.477.812/0001-86, com sede na Rua Tenente Ferreira Maldos, 1053, 
Sala H, Centro, Parnamirim/RN, CEP 59140-220, com seu contrato social arquivado e registrado na JUCERN sob NIRE 
24200494899, por despacho em 14/11/2008, neste ato representada com seus sócios administradores JOSÉ
LINDOMAR SOUZA FERNANDES, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário portador do RG nº 
1.365.263 – SSP/RN e do CPF nº 878.165.474.04, residente e domiciliado na Estrada para Pium, 500, casa 05, quadra
07, Cond. Jardim Amsterdam, Cajupiranga, Parnamirim/RN, CEP 59156-400; e LINDENBERG SOUZA FERNANDES, 
brasileiro,casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1.522.126 –SSP/RN e do 
CPF nº 023.046.234-09, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, 680, casa 15, Cond. Bosque das Palmeiras,
Parque do Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-150; RB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ
sob nº 08.580.188/0001-04, com sede na Rua Aldo Melo Freire, 1877, Sala 01, Capim Macio, Natal/RN, CEP 59082-
030, com seu contrato social registrado e arquivado na JUCERN sob NIRE 24200445286, por despacho em 12/01/2007, 
neste ato representado por seus sócios administradores RICARDO MESSIAS BARROS, brasileiro, divorciado,
empresário, portador do RG nº 666.478 – SSP/RN e do CPF nº475.836.734-53, residente e domiciliado na Rua Aguas 
Claras, 14, quadra B, lote 14, Pitimbu, Natal/RN, CEP 59069-670; JORGE RODRIGUES CHAVES, português, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 2430088 – IFP/RJ e do CPF nº 186.241.207-
30, residente e domiciliado na Engenheiro Nelson Matos, 1839, Ed. Delos, apto 201, Nova Descoberta, Natal/RN, CEP
59075-380; e MARILIA CABRAL BARBALHO CHAVES, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresaria, portadora do RG nº 057099673 – SSP/RJ e do CPF nº 709.930.687-15, residente e domiciliada na 
Rua Engenheiro Nelson Maros, 1839, Ed. Delos, apto 201, Nova Descoberta, Natal/RN, CEP 59075-380; e R & R 
INCORPORAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 20.937.735/0001-53, com sede na Rua Manoel Machado, 358, 
Cond. Res. Monte Parnasse, apto 601, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-320, com seu contrato social registrado e
arquivado na JUCERN sob NIRE 24200670441, por despacho em 28/08/2014, neste ato representado por seu sócio
administrador RUBENS DE CARVALHO BARROS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 29/08/1967, empresário, 
portador do RG nº 974.251 – SSP/RN e do CPF nº 635.022.674-72, residente e domiciliado na Rua Manoel Machado, 
358, Cond. Res. Monte Parnasse, apto 601,Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-320.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma do Art. 1.072, § 2° do Código Civil, emvirtude da presença
da totalidade dos sócios, os quais declaram-se cientes da ordem do dia.
MESA: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido Presidente da Mesa LINDOMAR SOUZAFERNANDES secretariado 
pelo RICARDO MESSIAS BARROS.
ORDEM DO DIA: Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que a presente reunião fora convocadaPARA:

1) Aprovar a redução do capital social no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), nos termos do artigo 
1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, onde esse valor não foi integralizado pelo sócio LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. Dessa forma, de acordo com o artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada 
dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional. O capital social atualmente é de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e passará a ser de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

DELIBERAÇÕES:
1) Os sócios por unanimidade aprovam a redução do capital social.
2) Em decorrência da redução do capital social a participação dos sócios ficará da seguinte forma:

- Sócio JORGE RODRIGUES CHAVES, detentor de 100.000 (cem mil) quotas, o equivalente a R$ 100.000,00
(cem mil reais);
- Sócia MARÍLIA CABRAL BARBALHO CHAVES, detentora de 100.000 (cem mil)
quotas, o equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
- Sócio RB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, detentor de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) 
quotas, o equivalente a R$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais);
- Sócio R&R INCORPORAÇÕES LTDA EPP, detentor de 15.000 (quinze mil) quotas, o equivalente a R$
15.000,00 (quinze mil reais);
- Sócio LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, detentor de 10.000 (dez mil)
quotas, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Lavratura e Leitura da ata: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, e assinadapelos sócios.

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
NIRE: 2420046983 5 – CNPJ: 09.295.217/0001-40 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convidamos os Senhores sócios da sociedade MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a 
REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede da sociedade localizada na Rua Cicero Santos, S/N, Lote 238F, Quadra 73, Ponta 
Negra - Natal/RN, CEP. 59.092-555, com primeira chamada às 09h30 do dia 20 de junho de 2022, e segunda 
chamada às 10h30, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e aprovação das contas do administrador, do balanço patrimonial e do Resultado 
econômico-financeiro da empresa relativo aos exercícios de 2019, 2020 a 2021. 

2. Alteração dos poderes do administrador; 
3. Planejamento futuro da sociedade e direção que a mesma deverá tomar, dentre outros 

assuntos de interesse dos sócios.     
 
Atenciosamente, 

23 de maio de 2022. 
 

MONDIAL GTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
DAVIDE MUSTAT 

Sócio Administrador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 1/2022- SME

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 177/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo 
Portaria nº 88/2022. Publicado no JOM - jornal oficial de Mossoró em 8 de fevereiro de 2022, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação 
cujo o objeto é a aquisição de material de consumo, do tipo gênero alimentício, diretamente 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, para 
manter em funcionamento a merenda escolar, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Realização: 30/06/2022 às 09h00min.
Local: Na sala de licitação da Diretoria Executiva de Licitações e Contrato, Localizada na Rua 
Idalino de Oliveira, nº 106, Bairro Centro, Mossoró/RN.
O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:30 às: 13:00h, na Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106, Centro, Mossoró-RN. CEP: 59.600-135.

Mossoró-RN, 25 de maio de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-SEDINT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022

TIPO: MAIOR OFERTA 

Objeto: Permissão de uso, a título precário, oneroso e intransferível, por prazo determinado, 
do espaço físico composto pelo conjunto de boxes da Praça de Convivência da Av. Rio Branco, 
Blocos “A” e “B”, localizada no Município de Mossoró/RN.  Propostas: Entrega até 07/06/2022 
à s  0 8 h 5 9 .  A b e r t u r a  d a  S e s s ã o  e m  0 7 / 0 6 / 2 0 2 2  à s  0 9 : 0 0 h s  n o  s i t e 
www.portaldecompraspubl icas.com.br.  Edi tal  d isponível  no refer ido si te e 
www.prefeiturademossoro.com.br.

Mossoró-RN, 25 de maio de 2022
FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA

PREGOEIRO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GLENDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-EPP, CNPJ 03.524.050/0002-47, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Operação nº 2017-117473/TEC/LO-0360, valida até 08/05/2022, para Armaze-
namento e revenda de recipientes transportáveis de GLP - Classe IV, localizado na Rua Dezesseis 
de Setembro, 613, Centro, Upanema/RN. Marília Medeiros de Mendonça Bezerra - Administradora.

CONCESSÃO DE RLO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO – Renovação da 
Licença de Operação Nº 2022-177336/TEC/RLO0073 com prazo de validade até 12/07/2024, em favor do 
empreendimento: extração mineral de saibro em uma área total de 21.50 hectares e volume total de extração 
de 21.500,00 m³/mês, dividida em duas poligonais, localizadas nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: Área 01 com 11,0 hectares no Sítio Tubibal - Longitude 814.806,00 m E; Latitude 
9.418.667,00 m N e Área 02 com 10,50 hectares na Fazenda Cajueiro - Longitude 814.939,00 m E; Latitude 
9.418.979,00 m N. A área está vinculada ao Processo ANM Nº 848.015/2021 com área total de 49,23 hectares, 
situado entre os imóveis rurais Sítio Tubibal e Fazenda Cajueiro, zona rural do município de Galinhos/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

Ação no STF pode mudar 
composição da Assembleia 
a poucos meses da eleição
PGR já se manifestou por inconstitucionalidade de tese do TSE

A composição da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte pode sofrer alte-

rações antes das eleições deste 
ano. Tudo depende de uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF), caso siga parecer emitido 
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). Se for julgado em 
tempo eleitoral hábil, o dirigente 
nacional do Psol Sandro Pimentel 
(Psol) poderá assumir o cargo e 
disputar as eleições em outubro. 
Se for depois de passado o tem-
po hábil eleitoral, Sandro, que te-
ve o mandato cassado e os votos 
anulados, poderá ser inocentado, 
mas estará inelegível.

Outra situação poderá ocor-
rer, caso o ministro do STF Nunes 
Marques, responsável pela análi-
se e julgamento do processo, si-
ga a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e a reso-
lução editada para servir de ba-
se para as eleições de 2018. Ao 
julgar o caso de Pimentel e cas-
sar seu mandato, o TSE anulou os 
votos obtidos por ele nas eleições 
de 2018.

Ao fazer isso, o TSE teria con-
trariado sua própria jurispru-
dência e resolução, que indicam 
que, quando a condenação ocor-
re após a eleição, o deputado é 
cassado, mas os votos são apro-
veitados pelo partido ou coliga-
ção. Com a anulação dos sufrá-
gios, houve uma nova totaliza-
ção dos votos, e o beneficiado foi 
o deputado estadual Jacó Jácome 
(PSD), empossado em março de 
2021 após a cassação de Sandro 
Pimentel.

Se os votos não tivessem sido 
anulados, o atual vereador de Na-
tal Robério Paulino (Psol) teria as-
sumido a vaga, por ser o primeiro 
suplente de Pimentel. Como Ro-
bério não tem interesse em assu-
mir a vaga, o posto ficaria com o 
segundo suplente, o professor 
Luís Carlos, atual pré-candidato 
a deputado estadual pelo parti-
do Brasil 35, que deseja disputar 
a eleição no cargo. Em todo ca-
so, quem perde é o deputado es-
tadual Jacó Jácome (PSD), que te-
rá que ceder o lugar ocupado por 
ele hoje.

Para Pimentel, o processo que 
cassou seu mandato de deputado 
estadual é completamente “in-
justo e ilegal”, segundo os advo-
gados. “A minha falha, que eu as-
sumi desde sempre, foi contábil, 
igual a uma pessoa quando vai 

declarar o imposto de renda, ou 
seja, você erra a declaração, de-
pois vai lá e corrige. A gente não 
teve a oportunidade de corri-
gir. Então, o que nos tirou nosso 

mandato não foi essa falha con-
tábil, foi a nossa política, nosso 
comportamento na Assembleia 
Legislativa”, afirmou.

Sandro Pimentel aguarda resultado do julgamento de processo no STF

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Videomonitoramento inteligente vai 
contribuir para melhorias no trânsito 

Em Natal

A Interjato Soluções venceu 
a licitação para prestação 
de serviços de forneci-

mento, implantação, operação e 
manutenção dos sistemas de vi-
deomonitoramento e central de 
monitoramento de trânsito e de 
transporte da STTU, em Natal.

A empresa potiguar com 
mais de duas décadas de atua-
ção apresentou uma proposta 
com equipamentos mais com-
pletos e modernos que os previs-
tos em edital, com um custo 40% 
menor que o valor estimado.

A solução de Trânsito Inte-
ligente da Interjato inclui 180 
câmeras que permitem o reco-

nhecimento de placas, cor e ti-
po do veículo, análise de fluxo, 
detecção de estacionamento 
proibido e contagem de veícu-
los. Uma das tecnologias que 
vão ser entregues possuem ca-
pacidade de captar 30 faces hu-
manas por segundo, alta resolu-
ção, conectividade, transporte 
de dados e armazenamento de 
imagens.

Outra entrega são as câme-
ras panorâmicas com visualiza-
ção 360 graus, que devem con-
tribuir com informações inteli-
gentes constantes para os siste-
mas de segurança e também vão 
modernizar a forma de planeja-

mento e infraestrutura pata ad-
ministração do trânsito de Natal.

“Essa é mais uma conquista 
importante para a Interjato por-
que atesta a qualidade técnica 
de uma empresa que é potiguar 
e isso também se reflete na qua-
lidade do serviço para o contra-
tante, uma vez que a assistência 
está mais próxima e garante agi-
lidade em caso de manutenção”, 
disse o CEO da Interjato Solu-
ções, Erich Rodrigues.

Com o resultado do pregão e 
assinatura do contrato, o prazo 
de início da implementação é 
de 90 dias após a ordem de ser-
viço.  Solução de Trânsito Inteligente da Interjato inclui 180 câmeras na cidade 

CANINDÉ SOARES

DOUGLAS LEMOS

Indústria do RN se prepara para 
receber a tecnologia 5G, diz Fiern
“A indústria precisa do 5G para melhorar o seu parque industrial e enriquecer seu conhecimento”, diz Amaro 

Nesta semana a Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte 

(FIERN) realiza a Semana da In-
dústria, evento anual em come-
moração ao Dia da Indústria, ce-
lebrado em 25 de maio. A data, 
aliás, ficou marcada pela realiza-
ção da Palestra Magna “A Tecno-
logia 5G e sua importância para 
o Desenvolvimento da Indústria”, 
nesta quarta-feira 25, no auditó-
rio Albano Franco, na Casa da In-
dústria.

A nova cobertura de internet, 
cuja infraestrutura está prestes 
a começar a operação no Brasil, 
deve mudar totalmente a manei-
ra como as indústrias se compor-
tam. O presidente da Fiern, Ama-
ro Sales, destacou a importância 
do evento, que trata da prepara-
ção da chegada da tecnologia 5G, 
realizado no Dia da Indústria. “A 
gente comemora este dia com 
um assunto que é tema nacional. 
A indústria precisa do 5G para 
melhorar o seu parque industrial, 
o enriquecimento dos conhe-
cimentos das empresas, a parte 
de educação, a parte de forma-
ção, então, entendemos que ho-

je é um dia importante”, declarou 
Amaro Sales.

O presidente da Fiern ainda 
ressaltou a necessidade de todo o 
Rio Grande do Norte ficar conec-
tado. “Além das linhas de produ-
ção que vão operar com mais efi-
ciência, o ideal é que todo estado 
esteja conectado com esta tecno-
logia. Hoje, quando você se deslo-
ca para Mossoró, por exemplo, em 
alguns trechos você fica sem co-
nectividade. Com a tecnologia 5G 
ficaremos conectados”, pontuou.

Questionado pela reportagem 
do AGORA RN sobre como a in-
dústria do Rio Grande do Norte 
está se preparando para a chega-
da da nova tecnologia, Amaro Sa-
les destacou que é preciso fazer 
adequações. “Na hora que você 
tem uma tecnologia nova, você 
tem uma adaptação por empre-
sas. As empresas que têm uma 
participação, principalmente, 
em mercados mais nacionaliza-
dos essas chegarão mais rápido. 
Àqueles pequeno e médio - como 
nossa economia é formada por 
98% de micro, pequenas e mé-
dias empresas – essas não che-
garão tão rápido, mas é uma ne-

cessidade do mercado se adaptar. 
As empresas precisam se adaptar, 
inclusive com compra de novos 
equipamentos, e melhoria de seu 
parque industrial”, ressaltou.

O AGORA RN ainda questio-
nou sobre as empresas startups 
digitais, de que forma o 5G vai 
impactar nestas empresas, e o 
que falta para o RN se tornar ce-
leiro para as empresas digitais – 
como é São Paulo, em Florianó-

polis e em Recife -, Amaro Sales 
disse que era um desafio. “Nós 
temos o Parque Digital aqui vi-
zinho, a Federação das Indústria 
está inserida neste Parque Digi-
tal – o Metrópole Digital. Há inte-
resse da Federação em trabalhar 
junto com a MD para termos esta 
melhoria”, frisou.

Nathalia de Souza Lobo, se-
cretária nacional de Telecomu-
nicações do Ministério das Co-

municações, disse que Natal fez 
a modernização das antenas já 
em janeiro, sendo importante 
passo para vinda do 5G, tecno-
logia que demanda mais equipa-
mentos. “Este ano, até o final do 
ano, Natal já vai ser atendida com 
5G”, comentou Nathalia Lobo, in-
formando que a nova tecnologia 
possibilita a comunicação mas-
siva de vários equipamento em 
conjunto, facilitando para as li-
nhas de produção da indústria.

Já Artur Coimbra, conselhei-
ro da Anatel, comentou sobre 
o leilão do 5G e disse que Natal 
deu um passo importante por ter 
aprovado uma lei de antena, que 
vai viabilizar a implantação do 5G 
na capital potiguar.

São várias palestras setoriais, 
visitas de clientes e vendas de 
serviços promocionais, nas uni-
dades operacionais do SESI/SE-
NAI/IEL. A programação aconte-
ce em diversas unidades opera-
cionais do Sistema Indústria no 
estado, com palestras, rodadas de 
negócios, apresentação cultural e 
ofertas de descontos em serviços 
oferecidos pela FIERN, SESI, SE-
NAI e IEL. 

Debate sobre a nova tecnologia aconteceu no auditório da Fiern em Natal-RN
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REPODUÇÃO

Quando a 
G o v e r n a -
dora Fáti-

ma Bezerra, com-
pletava 10 dias no 
seu mandato, fiz 
uma entrevista 
com a mesma na 
Tv Band e cobrei 
a conclusão da tão 
sonhada obra da 
UERN-Zona Nor-
te, iniciada no Go-
verno Wilma, parada nos demais governo, na ocasião a Go-
vernadora assumiu o compromisso de inaugurar no máxi-
mo no dia 02 de Fevereiro de 2022, com problemas de pan-
demias e chuvas a Uern Zona Norte foi inaugurada ontem as 
09:00, mais uma luta deste comunicador, nossa família da Zo-
na Norte, em defesa de educação de mais de 2.000 famílias 
que aqui reside, vamos aguardar a retomada do pró transpor-
te, duplicação da Avenida das Fronteiras e a inauguração da 
Central do Cidadão, a luta contínua.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Apro-
vado em plenário da ALRN, o marco 
legal da ciência, projeto que propõe 
fortalecimento da tecnologia no Es-
tado, antes tarde do que nunca.

FEDERAÇÕES. Os partidos que 
desejam se unir através de federa-
ções, terão mais cinco dias para re-
gistrar junto ao TRE/RN, é o caso do 
PV, PT, PMB, PC do B e PDT. As con-
versas são muitas porém tem que ser 
decidida nos próximos 05 dias.

PAGAMENTO. Governo do Estado, 
já botou na conta dos servidores a úl-
tima parcela em atraso, deixado pe-
lo Governo Robison Farias e seu Ex-
-Vice Fábio Dantas, receberam todos 
que ganhava acima de R$ 6.000 o res-
tante do salário de 2018, agindo as-
sim, a Governadora concluiu 04 fo-

lhas deixado pelo antigo governo.

CASAMENTO DE LULA. Depois de 
muita fofoca na imprensa de que a 
Governadora usou recursos públi-
cos para ir ao casamento do Ex-Pre-
sidente Lula, por determinação da 
própria governadora os recursos des-
tinados a este evento foram cancela-
dos e passaram a ser de recursos pró-
prios da Governadora.

DEPUTADO GETULIO REGO. O 
Ilustre amigo e Deputado Getu-
lio Rego, disse que muitos sofrem 
e morrem pela incoerência, inca-
pacidade e incompetência da atu-
al gestão na área de saúde do nos-
so Estado, desabafou meu Ex-Cole-
ga Deputado Getulio Rego, correli-
gionário do PSDB, realmente a saú-
de está um CAOS.

ELEIÇÕES 2022. O PP fará uma reunião esta semana, tentando uma tá-
tica que ajude o partido a definir candidaturas, vamos aguardar!!

Fecomércio e lojistas de Pajuçara 
motivam atividade na Zona Norte
Hoje, a Zona Norte, com quase 400 mil habitantes, concentra 26% dos negócios em atividade na capital potiguar

A Fecomércio RN realizou, 
na noite desta terça-fei-
ra, 24, o encerramento do 

Projeto-Piloto do Ecossistema 
de Competitividade e Inovação 
em Comércio e Serviços (ECICS). 
A solenidade ocorreu na unida-
de do Sesc da Zona Norte, em 
Natal.

O projeto é uma iniciativa da 
Federação que, na ocasião, este-
ve representada pelo vice-presi-
dente, Luiz Lacerda, e realizada 
por meio de uma parceria com 
a Rede de Lojistas do Pajuçara 
(RLP), entidade que representa 
mais de 50 empreendedores do 
bairro. Hoje, a Zona Norte, com 
quase 400 mil habitantes, con-
centra 26% dos negócios em ati-
vidade na capital potiguar.

Na solenidade, o vice-presi-
dente, Luiz Lacerda, o presiden-
te da Rede de Logistas do Pajuça-
ra, Eliel Silva, e o diretor Regional 
do Senac, Raniery Pimenta, rea-
lizaram a entrega dos certifica-
dos de conclusão dos cursos de 
capacitação ofertados pela enti-

dade aos participantes. As mais 
de 100 matrículas em capacita-
ções foram um dos serviços in-

cluídos no pacote de ações do 
projeto.

As vagas foram ofertadas 

por meio do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), todas elas 
voltadas aos empreendedores 

e seus colaboradores, nos cur-
sos de Gerência em Loja, Estra-
tégias de Negociação, Lideran-
ça e Gestão, Qualidade no Aten-
dimento e Comunicação Asser-
tiva.

AÇÕES. Dentro do pacote de 
serviços previsto no projeto ECI-
CS, a Fecomércio realizou duas 
pesquisas de perfil que mapea-
ram os hábitos de consumo dos 
clientes, bem como traçaram o 
grau de satisfação dos empreen-
dedores de Pajuçara.

Os levantamentos foram 
apresentados pelo diretor de 
Inovação e Competitividade, Lu-
ciano Kleiber, aos empresários 
e colaboradores. Em seguida, os 
relatórios das pesquisas foram 
entregues ao presidente da RLP, 
Eliel Silva.

“Que esse trabalho possa me-
lhorar a atividade do comércio na 
nossa região e que possamos co-
locar todas as ações em prática 
para colhermos os resultados po-
sitivos no futuro”, disse Silva. 

Entrega dos certifi cados de conclusão dos cursos de capacitação ofertados pela entidade aos participantes do projeto

ASCOM/FECOMÉRCIO

UERN ZONA NORTE
CRACOLANDIA. São mui-

ta as reclamações de mora-
dores, visitantes e turistas, na 
Praia de Ponta Negra, mui-
tos alegam que ali está sendo 
transformada em uma verda-
deira Cracolândia, são jovens 
de todos os sexos e idade, fu-
mando e cheirando em plena 
praia e calçadão, desacatan-
do as autoridades, a popula-
ção pede providências urgên-
cia.

DEFENSORIA PÚBLICA. A 
partir das 16:00 de ontem, a 
defensoria pública criou um 
sistema de visita e apoio a 
moradores de rua, garantin-
do aluguel social àqueles que 
desejam e apoio aos que per-
manecem morando nas ruas, 
inclusive auxiliando na ali-
mentação, cobertores e reti-
rada de documentos de iden-
tificação, Parabéns!!

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

Epidemia: RN tem 14,8 mil 
casos prováveis de dengue
Até o dia 14 de maio, o RN registrou 14.860 casos prováveis de dengue; em 7 de maio, o estado tinha 11.427 casos

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) di-
vulgou, nesta terça-feira, 

24, o Boletim Epidemiológico das 
Arboviroses, onde constam os da-
dos atualizados da dengue, chi-
kungunya e zika no Rio Grande do 
Norte. Até o dia 14 de maio, o es-
tado registrou 14.860 casos prová-
veis de dengue, 4.563 casos prová-
veis de chikungunya e 1.008 casos 
prováveis de infecção pelo zika ví-
rus. Até o dia 7 de maio, o estado 
havia registrado 11.427 casos pro-
váveis de dengue.

A comparação com o ano an-
terior demonstra o crescimen-
to do número de casos. Em 2021, 
considerando o mesmo período, 
o estado registrou pouco mais de 
900 casos de dengue, 1.738 casos 
prováveis de chikungunya e me-
nos de 100 casos de zika.

Com objetivo de facilitar ações 
conjuntas de prevenção e o aces-

so a insumos, o Governo do Esta-
do emitiu um decreto, no último 
dia 20, no qual oficializa a situa-
ção de emergência em razão da 
epidemia de dengue. A medida 
foi discutida com gestores muni-
cipais e representantes do Minis-
tério Público como uma forma de 
viabilizar importantes medidas 
de combate à doença no estado. 
Uma delas será a criação de um 
comitê para orientação aos mu-
nicípios sobre a adoção do plano 
de contingenciamento elaborado 
pela Sesap.

A Sesap reforça a necessidade 
de ampliação dos cuidados com 
a proliferação do Aedes aegypti, 
como manter os quintais livres de 
possíveis criadouros do mosquito, 
limpar vasilhas e reservatórios de 
água de seus animais, não colocar 
lixo em terrenos baldios, manter 
caixas d’água sempre tampadas e 
cuidar de qualquer local que pos-

sa acumular água parada. Além 
dos cuidados, é importante rece-
ber a visita do agente de endemias 
e esclarecer possíveis dúvidas.

Em 17 de maio, a Prefeitura de 
Natal decretou situação de emer-
gência na cidade, pelo prazo de 90 
dias, com o período podendo ser 
prorrogado, em razão da epide-
mia, face o aumento dos casos no-
tificados de dengue, chikungunya 
e zika na cidade. A publicação ofi-
cial do estado de emergência foi 
feita em uma edição extra do Di-
ário Oficial do Município (DOM).

A medida elenca ainda que a 
administração pública munici-
pal já vem empreendendo diver-
sas iniciativas com o objetivo de 
minimizar os impactos decorren-
tes do quadro epidemiológico, in-
tensificando as ações de combate 
à dengue, zika e chikungunya na 
capital, como a realização de visi-
tas 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 pa-
ra esses casos.

“Já estamos fazendo uma sé-
rie de ações para combater as ar-
boviroses, mas é fundamental que 
a sociedade também contribua. 
Com todos unidos poderemos 
sair dessa realidade difícil em um 
período mais curto. Vamos fazer 
a nossa parte, descartando o lixo 
da maneira correta, observar em 
nossas casas possíveis criadouros 
do mosquito e evitar usar mate-
riais que acumulem água. A cons-
ciência de todos é fundamental 
nesse processo”, ressaltou Álvaro 
Dias, prefeito de Natal. 

casos prováveis de 
chikungunya e 1.008 
casos prováveis de 
infecção pelo zika 
vírus. 

4.563

Casos

COMO ACABAR COM A RETENÇÃO
A retenção líquida é 

mais comum entre as 
mulheres e as queixas 
vão desde os descon-
fortos como dores nas 
pernas e tornozelos aos 
incômodos como da 
alteração de peso na 
balança, roupas mais 
justas e desconfortáveis

É importante enfatizar que o sintoma pode ser o resultado da má qualidade de vida e alimentar como:

- Excesso de sal e sódio
- Comer demais
- Bebidas açucaradas
- Excesso de bebida alcóolica
- Comer rápido demais
- Gordura
- Período pré-menstrual
- Intolerância a lactose

É geralmente, sempre depois do final de semana que 
percebemos a retenção, então, no próximo tente não 
exagerar muito, coma o que tem vontade, mas cuidado 

com a quantidade, observe os alimentos e bebidas aos 
quais seu organismo não tem boa aceitação e digestibi-
lidade e evite-os.

Ou outros motivos como:

- Disbiose
- Constipação
- Síndrome do intestino irritável
- Gases
- Intolerância à lactose
- Intolerância não celíaca ao glúten

Qual a solução? 

- Beber bastante água
- Ter sono reparador 
- Praticar atividade física 
- Volte a comer comida de verdade
- Volte ao foco
- Tenha determinação
- Tome chás 
- Não faça dietas restritivas
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REPODUÇÃO

Quando a 
G o v e r n a -
dora Fáti-

ma Bezerra, com-
pletava 10 dias no 
seu mandato, fiz 
uma entrevista 
com a mesma na 
Tv Band e cobrei 
a conclusão da tão 
sonhada obra da 
UERN-Zona Nor-
te, iniciada no Go-
verno Wilma, parada nos demais governo, na ocasião a Go-
vernadora assumiu o compromisso de inaugurar no máxi-
mo no dia 02 de Fevereiro de 2022, com problemas de pan-
demias e chuvas a Uern Zona Norte foi inaugurada ontem as 
09:00, mais uma luta deste comunicador, nossa família da Zo-
na Norte, em defesa de educação de mais de 2.000 famílias 
que aqui reside, vamos aguardar a retomada do pró transpor-
te, duplicação da Avenida das Fronteiras e a inauguração da 
Central do Cidadão, a luta contínua.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Apro-
vado em plenário da ALRN, o marco 
legal da ciência, projeto que propõe 
fortalecimento da tecnologia no Es-
tado, antes tarde do que nunca.

FEDERAÇÕES. Os partidos que 
desejam se unir através de federa-
ções, terão mais cinco dias para re-
gistrar junto ao TRE/RN, é o caso do 
PV, PT, PMB, PC do B e PDT. As con-
versas são muitas porém tem que ser 
decidida nos próximos 05 dias.

PAGAMENTO. Governo do Estado, 
já botou na conta dos servidores a úl-
tima parcela em atraso, deixado pe-
lo Governo Robison Farias e seu Ex-
-Vice Fábio Dantas, receberam todos 
que ganhava acima de R$ 6.000 o res-
tante do salário de 2018, agindo as-
sim, a Governadora concluiu 04 fo-

lhas deixado pelo antigo governo.

CASAMENTO DE LULA. Depois de 
muita fofoca na imprensa de que a 
Governadora usou recursos públi-
cos para ir ao casamento do Ex-Pre-
sidente Lula, por determinação da 
própria governadora os recursos des-
tinados a este evento foram cancela-
dos e passaram a ser de recursos pró-
prios da Governadora.

DEPUTADO GETULIO REGO. O 
Ilustre amigo e Deputado Getu-
lio Rego, disse que muitos sofrem 
e morrem pela incoerência, inca-
pacidade e incompetência da atu-
al gestão na área de saúde do nos-
so Estado, desabafou meu Ex-Cole-
ga Deputado Getulio Rego, correli-
gionário do PSDB, realmente a saú-
de está um CAOS.

ELEIÇÕES 2022. O PP fará uma reunião esta semana, tentando uma tá-
tica que ajude o partido a definir candidaturas, vamos aguardar!!

Fecomércio e lojistas de Pajuçara 
motivam atividade na Zona Norte
Hoje, a Zona Norte, com quase 400 mil habitantes, concentra 26% dos negócios em atividade na capital potiguar

A Fecomércio RN realizou, 
na noite desta terça-fei-
ra, 24, o encerramento do 

Projeto-Piloto do Ecossistema 
de Competitividade e Inovação 
em Comércio e Serviços (ECICS). 
A solenidade ocorreu na unida-
de do Sesc da Zona Norte, em 
Natal.

O projeto é uma iniciativa da 
Federação que, na ocasião, este-
ve representada pelo vice-presi-
dente, Luiz Lacerda, e realizada 
por meio de uma parceria com 
a Rede de Lojistas do Pajuçara 
(RLP), entidade que representa 
mais de 50 empreendedores do 
bairro. Hoje, a Zona Norte, com 
quase 400 mil habitantes, con-
centra 26% dos negócios em ati-
vidade na capital potiguar.

Na solenidade, o vice-presi-
dente, Luiz Lacerda, o presiden-
te da Rede de Logistas do Pajuça-
ra, Eliel Silva, e o diretor Regional 
do Senac, Raniery Pimenta, rea-
lizaram a entrega dos certifica-
dos de conclusão dos cursos de 
capacitação ofertados pela enti-

dade aos participantes. As mais 
de 100 matrículas em capacita-
ções foram um dos serviços in-

cluídos no pacote de ações do 
projeto.

As vagas foram ofertadas 

por meio do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), todas elas 
voltadas aos empreendedores 

e seus colaboradores, nos cur-
sos de Gerência em Loja, Estra-
tégias de Negociação, Lideran-
ça e Gestão, Qualidade no Aten-
dimento e Comunicação Asser-
tiva.

AÇÕES. Dentro do pacote de 
serviços previsto no projeto ECI-
CS, a Fecomércio realizou duas 
pesquisas de perfil que mapea-
ram os hábitos de consumo dos 
clientes, bem como traçaram o 
grau de satisfação dos empreen-
dedores de Pajuçara.

Os levantamentos foram 
apresentados pelo diretor de 
Inovação e Competitividade, Lu-
ciano Kleiber, aos empresários 
e colaboradores. Em seguida, os 
relatórios das pesquisas foram 
entregues ao presidente da RLP, 
Eliel Silva.

“Que esse trabalho possa me-
lhorar a atividade do comércio na 
nossa região e que possamos co-
locar todas as ações em prática 
para colhermos os resultados po-
sitivos no futuro”, disse Silva. 

Entrega dos certifi cados de conclusão dos cursos de capacitação ofertados pela entidade aos participantes do projeto

ASCOM/FECOMÉRCIO

UERN ZONA NORTE
CRACOLANDIA. São mui-

ta as reclamações de mora-
dores, visitantes e turistas, na 
Praia de Ponta Negra, mui-
tos alegam que ali está sendo 
transformada em uma verda-
deira Cracolândia, são jovens 
de todos os sexos e idade, fu-
mando e cheirando em plena 
praia e calçadão, desacatan-
do as autoridades, a popula-
ção pede providências urgên-
cia.

DEFENSORIA PÚBLICA. A 
partir das 16:00 de ontem, a 
defensoria pública criou um 
sistema de visita e apoio a 
moradores de rua, garantin-
do aluguel social àqueles que 
desejam e apoio aos que per-
manecem morando nas ruas, 
inclusive auxiliando na ali-
mentação, cobertores e reti-
rada de documentos de iden-
tificação, Parabéns!!

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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Epidemia: RN tem 14,8 mil 
casos prováveis de dengue
Até o dia 14 de maio, o RN registrou 14.860 casos prováveis de dengue; em 7 de maio, o estado tinha 11.427 casos

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) di-
vulgou, nesta terça-feira, 

24, o Boletim Epidemiológico das 
Arboviroses, onde constam os da-
dos atualizados da dengue, chi-
kungunya e zika no Rio Grande do 
Norte. Até o dia 14 de maio, o es-
tado registrou 14.860 casos prová-
veis de dengue, 4.563 casos prová-
veis de chikungunya e 1.008 casos 
prováveis de infecção pelo zika ví-
rus. Até o dia 7 de maio, o estado 
havia registrado 11.427 casos pro-
váveis de dengue.

A comparação com o ano an-
terior demonstra o crescimen-
to do número de casos. Em 2021, 
considerando o mesmo período, 
o estado registrou pouco mais de 
900 casos de dengue, 1.738 casos 
prováveis de chikungunya e me-
nos de 100 casos de zika.

Com objetivo de facilitar ações 
conjuntas de prevenção e o aces-

so a insumos, o Governo do Esta-
do emitiu um decreto, no último 
dia 20, no qual oficializa a situa-
ção de emergência em razão da 
epidemia de dengue. A medida 
foi discutida com gestores muni-
cipais e representantes do Minis-
tério Público como uma forma de 
viabilizar importantes medidas 
de combate à doença no estado. 
Uma delas será a criação de um 
comitê para orientação aos mu-
nicípios sobre a adoção do plano 
de contingenciamento elaborado 
pela Sesap.

A Sesap reforça a necessidade 
de ampliação dos cuidados com 
a proliferação do Aedes aegypti, 
como manter os quintais livres de 
possíveis criadouros do mosquito, 
limpar vasilhas e reservatórios de 
água de seus animais, não colocar 
lixo em terrenos baldios, manter 
caixas d’água sempre tampadas e 
cuidar de qualquer local que pos-

sa acumular água parada. Além 
dos cuidados, é importante rece-
ber a visita do agente de endemias 
e esclarecer possíveis dúvidas.

Em 17 de maio, a Prefeitura de 
Natal decretou situação de emer-
gência na cidade, pelo prazo de 90 
dias, com o período podendo ser 
prorrogado, em razão da epide-
mia, face o aumento dos casos no-
tificados de dengue, chikungunya 
e zika na cidade. A publicação ofi-
cial do estado de emergência foi 
feita em uma edição extra do Di-
ário Oficial do Município (DOM).

A medida elenca ainda que a 
administração pública munici-
pal já vem empreendendo diver-
sas iniciativas com o objetivo de 
minimizar os impactos decorren-
tes do quadro epidemiológico, in-
tensificando as ações de combate 
à dengue, zika e chikungunya na 
capital, como a realização de visi-
tas 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 pa-
ra esses casos.

“Já estamos fazendo uma sé-
rie de ações para combater as ar-
boviroses, mas é fundamental que 
a sociedade também contribua. 
Com todos unidos poderemos 
sair dessa realidade difícil em um 
período mais curto. Vamos fazer 
a nossa parte, descartando o lixo 
da maneira correta, observar em 
nossas casas possíveis criadouros 
do mosquito e evitar usar mate-
riais que acumulem água. A cons-
ciência de todos é fundamental 
nesse processo”, ressaltou Álvaro 
Dias, prefeito de Natal. 

casos prováveis de 
chikungunya e 1.008 
casos prováveis de 
infecção pelo zika 
vírus. 

4.563

Casos

COMO ACABAR COM A RETENÇÃO
A retenção líquida é 

mais comum entre as 
mulheres e as queixas 
vão desde os descon-
fortos como dores nas 
pernas e tornozelos aos 
incômodos como da 
alteração de peso na 
balança, roupas mais 
justas e desconfortáveis

É importante enfatizar que o sintoma pode ser o resultado da má qualidade de vida e alimentar como:

- Excesso de sal e sódio
- Comer demais
- Bebidas açucaradas
- Excesso de bebida alcóolica
- Comer rápido demais
- Gordura
- Período pré-menstrual
- Intolerância a lactose

É geralmente, sempre depois do final de semana que 
percebemos a retenção, então, no próximo tente não 
exagerar muito, coma o que tem vontade, mas cuidado 

com a quantidade, observe os alimentos e bebidas aos 
quais seu organismo não tem boa aceitação e digestibi-
lidade e evite-os.

Ou outros motivos como:

- Disbiose
- Constipação
- Síndrome do intestino irritável
- Gases
- Intolerância à lactose
- Intolerância não celíaca ao glúten

Qual a solução? 

- Beber bastante água
- Ter sono reparador 
- Praticar atividade física 
- Volte a comer comida de verdade
- Volte ao foco
- Tenha determinação
- Tome chás 
- Não faça dietas restritivas
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Natal é a 2ª capital com 
maior número de adultos 
homo ou bissexuais
Capital potiguar fica atrás apenas de Porto Alegre; de acordo com 
a pesquisa do IBGE, 2,9 milhões de brasileiros se declaram LGBT+

No Brasil, 2,9 milhões de 
pessoas de 18 anos ou 
mais se declaram lésbi-

cas, gays ou bissexuais. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS): Orientação sexual 
auto identificada da população 
adulta, divulgada nesta quarta-
-feira 25 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esta é a primeira vez que esse 
dado é coletado entre a popula-
ção brasileira e, na avaliação do 
instituto, ainda pode estar sub-
notificado.

A cidade de Natal é a segun-
da capital do país com maior nú-
mero de adultos que se declara-
ram homossexuais ou bissexu-
ais. Além da capital potiguar em 
segundo lugar (4%), o percentu-
al de pessoas declaradas em Por-
to Alegre é de 5,1% (1º lugar) e 
Macapá é de 3,9% (3º lugar). 

Os dados, coletados em 2019, 
mostram que 94,8% da popula-
ção, o que equivale a 150,8 mi-
lhões de pessoas, identificam-se 
como heterossexuais, ou seja, 
têm atração sexual ou afetiva por 
pessoas do sexo oposto; 1,2%, ou 
1,8 milhão, declaram-se homos-
sexual, tem atração por pesso-
as do mesmo sexo ou gênero; e, 
0,7%, ou 1,1 milhão, declara-se 
bissexual, tem atração por mais 
de um gênero ou sexo binário.

A pesquisa mostra ainda que 
1,1% da população brasileira, 
o que equivale a 1,7 milhão de 
pessoas, disse não saber respon-
der à questão e 2,3%, ou 3,6 mi-
lhões, recusaram-se a respon-
der. Uma minoria, 0,1%, ou 100 

mil, disse se identificar com ou-
tras orientações. Segundo o IB-
GE, quando perguntadas qual, a 
maioria respondeu se identificar 
como pansexual – pessoa cujo 
gênero e sexo não são fatores de-
terminantes na atração; ou asse-
xual – pessoa que não tem atra-
ção sexual.

De acordo com o IBGE, a po-
pulação de homossexuais ou 
bissexuais é maior entre os que 
têm nível superior (3,2%), maior 
renda (3,5%) e idade entre 18 e 
29 anos (4,8%). Em relação às re-
giões, o Sudeste registra o maior 
percentual, 2,1%, enquanto o 
Nordeste tem a menor, 1,5%. 
Consideradas apenas as mulhe-
res brasileiras, 0,9% declara-se 
lésbica e 0,8%, bissexual. Con-
siderados apenas os homens, 
1,4% declaram-se gays e 0,5%, 
bissexuais. 

Tanto entre homens quanto 
entre mulheres, 1,1% disseram 
não saber e 2,3% recusaram-se a 
responder. A maioria, em ambos 
os grupos, declara-se heterosse-
xual. O resultado brasileiro foi, 
segundo o estudo, semelhante ao 
de outros países. Na Colômbia, 
por exemplo, 1,2% da população 
se autodeclara homossexual ou 
bissexual; no Chile, essa propor-
ção chega a 1,8% - semelhante à 
do Brasil; nos Estados Unidos, a 
2,9%; e, no Canadá, a 3,3%.

SUBNOTIFICAÇÃO. Segundo 
o IBGE, o número de lésbicas, 
gays e bissexuais registrado na 
pesquisa pode estar subnotifica-
do. O instituto aponta principal-

mente o estigma e o preconceito 
por parte da sociedade como fa-
tores que podem fazer com que 
as pessoas não se sintam seguras 
em declarar a própria orientação 
sexual. As pesquisadoras res-
ponsáveis pelo estudo destacam 
que em cerca de 70 países a ho-
mossexualidade é crime, como 
mostra levantamento feito pe-
la Associação Internacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans 
e Intersexuais (Ilga).

No Brasil, a homofobia segue 
como questão a ser discutida. De 
acordo com o Relatório de Mor-
tes Violentas de LGBT+ no Bra-
sil ocorridas em 2021, do Grupo 
Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lésbi-
cas, gays, bissexuais, transsexu-
ais, entre outros) sofreram morte 
violenta no país em 2021, núme-
ro que representa 8% a mais do 
que no ano anterior, sendo 276 
homicídios e 24 suicídios.

CARÁTER EXPERIMENTAL. 
Os resultados foram divulgados 
em caráter experimental. Isso 
significa que a questão ainda 
pode ter mudanças. Uma delas, 
sugerida no relatório divulgado 
pelo instituto, é o uso dos ter-
mos lésbica e gay, mais familia-
res à população em geral, em vez 
de homossexual. A Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS) foi reali-
zada em 2019. Ao todo, foram vi-
sitados 108.525 domicílios e rea-
lizadas 94.114 entrevistas. Os da-
dos representam 159,2 milhões 
de brasileiros. Pela primeira vez, 
a pergunta Qual é a sua orienta-
ção sexual? foi feita. 

População de homossexuais é maior entre os que têm nível superior; número, porém, pode estar subnotifi cado

TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, 18.715.796/0001-24, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação para extração mineral de Granito com volume de extração 1.500 m3 /mês, em uma área 
de 10,56 ha, localizada no SÍTIO BEBEDOURO, zona rural do município de Passa e Fica/RN. 
 

ELEIDE LOPES DA SILVA 
Sócia-diretora 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO – Licença de 
Operação Nº 2022-177653/TEC/RLO-0075 com prazo de validade até 30/08/2025, em favor do 
empreendimento: extração mineral de saibro em uma área total de 46.10 hectares e volume de extração de 
25.000 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: Longitude 791.871,00 m E; Latitude 9.391.976,00 m N, Processo ANM Nº 848.048/2021, 
situado na Fazenda Timorante, zona rural do município de Pedro Avelino/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 

 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL  
 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Autorização 
Especial nº 2021-172129/TEC/AE-0092, com validade até 27/01/2023, para um Canteiro de Obras localizado a 
Av. Renaldo Caldas, S/N, Zona Urbana, Assú/RN, CEP: 59.650-000. 
 

PABLO URIBARRI 
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ: 11.578.572/0001-79, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Alteração para 
agricultura irrigada de cana-de-açúcar em áreas que totalizam 372,41 ha, localizadas no Complexo 
Fazendário Estreito, zona rural dos municípios de Baía Formosa/RN e Canguaretama/RN. 

 
José Ranulfo da Costa Queiroz Neto 

Sócio-Administrador 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

H F DA ROCHA NETA EIRELI CNPJ: 41.238.671/0001-72, torna público que esta requerendo a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMUR, licença de Regularização de Operação – LRO 
para comercio de madeiras sem beneficiamento, localizada na rua campo da Paz – município Parnamirim – 
estado do rio grande do norte. 

HILDA FELIX DA ROCHA NETA– Proprietário 

 

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 
1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 032/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 032/2022 - Processo Administrativo nº 2290/2022 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos que objetiva a Contratação de Empresa especializada para Fornecimento 
de Produto Químico (Cloro), destinados a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)), para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Guamaré, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 08 DE JUNHO DE 2022, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE 
BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 25 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.
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STTU muda trânsito 
na Hermes da Fonseca 
e Prudente de Morais
Operação tem como objetivo prevenir acidentes na região

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) iniciou 
operação especial em Na-

tal para dinamizar o fluxo do 
trânsito entre 16h e 19h nas ave-
nidas Hermes da Fonseca e Pru-
dente de Morais, a partir da Ale-
xandrino de Alencar, no sentido 
centro/bairro.

A operação de caráter proa-
tivo tem como objetivo prevenir 
acidentes e dar mais fluidez ao 
trânsito, evitando fechamento de 
cruzamentos, estacionamentos 
irregulares e outras ocorrências 
que dificultam a rotina de quem 
precisa usar os dois corredores.

De acordo com a STTU, nes-
te horário de pico, cerca de 25 
mil veículos passam nos dois 
corredores, sendo 15 mil carros 
na Salgado Filho e 10 mil veícu-
los na Prudente de Morais.

Para orientar essa deman-
da, um efetivo composto por 30 
agentes estará diariamente nos 
dois complexos. A ação é acom-
panhada ainda por técnicos dos 
departamentos de Planejamen-
to, Engenharia e Fiscalização de 
Trânsito que estudam novos ce-
nários para melhorar a qualida-

de da fluidez viária na região.
Os dois corredores ligam o 

centro da cidade às regiões Sul 
e Oeste de Natal. São considera-
dos complexos viários de grande 
importância para os condutores 
que moram nestas regiões, as-
sim como os condutores de ve-
ículos que deixam o município 
no sentido Parnamirim, Macaí-
ba, Monte Alegre e adjacências.

MUDANÇAS. O motorista 
que segue pela avenida Alexan-
drino de Alencar não pode en-

trar à direita na avenida Salgado 
Filho, por exemplo. Ele preci-
sa se deslocar até a avenida Rui 
Barbosa. Na Avenida Nevaldo 
Rocha (antiga Bernardo Viei-
ra), no cruzamento do Midway 
Mall, a conversão à direita na 
Salgado Filho está liberada ape-
nas para o transporte público. 
Outro bloqueio impede que o 
motorista que vinha na Avenida 
Nascimento de Castro, no sen-
tido Prudente de Morais, entre 
à esquerda na avenida Salgado 
Filho. 

Dois corredores ligam o centro da cidade às regiões Sul e Oeste de Natal

STTU

Tempo

“Fenômeno incomum”, diz especialista 
sobre chuvas no Rio Grande do Norte 

Os potiguares enfrentam 
dias e noites de chuvas 
intensas acompanha-

das de trovoadas e descargas 
elétricas na região do Litoral 
e interior do Rio Grande do 
Norte. O Sistema de Monitora-
mento da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária do Rio Grande 
do Norte (Emparn) registrou 
a ocorrência de chuvas acima 
de 100 milímetros nas regiões 
Oeste, Leste e Agreste, nesta 
terça-feira 24.

As chuvas foram provocadas 
pelo aquecimento das águas su-
perficiais do Oceano Atlântico 
que liberaram muita umidade 
para atmosfera e ocasionaram 
as precipitações. “Mesmo com 
dois dias seguidos com chuvas 
no estado, com a atmosfera fria, 
nós tivemos a ocorrência des-

se fenômeno incomum, chu-
vas intensas com o desenvolvi-
mento células convectivas mui-
to próximas pela frequência de 
números de descargas elétricas 
observadas na noite de ontem e 
madrugada de hoje. Esse foi um 
fenômeno incomum acontecer 
no litoral na forma que aconte-
ceu”, explicou o chefe da unida-
de de Meteorologia da Emparn, 
Gilmar Bristot.

O boletim pluviométrico da 
Emparn registrou maiores vo-
lumes, por região, em Mosso-
ró (Oeste Potiguar)- 127,5mm; 
Afonso Bezerra (Central Poti-
guar) 124,6mm, Ielmo Marinho 
(Agreste Potiguar)- 104mm, 
Macaíba (Leste Potiguar) 
71,6mm. “Muitos municípios 
da região Oeste com volumes 
observados acima de 100mm. 

Além de Mossoró, Ipanguaçu 
e Carnaubais; E na região Cen-
tral, Angicos. Os volumes ob-
servados são os maiores nessas 
localidades na quadra chuvo-
sa”, disse o Bristot.

A previsão indica céu par-
cialmente nublado com chuvas 
nesta quinta-feira em todas as 
regiões. Na sexta-feira, céu par-
cialmente nublado, com panca-
das de chuvas no Litoral e Oeste 
do Estado e sábado e domingo 
com céu parcialmente nubla-
do a chuva em todas as regiões. 
Acesse o Sistema de Monitora-
mento da Emparn, no site em-
parn.rn.gov.br, menu Meteoro-
logia ou meteorologia.emparn.
rn.gov.br e acompanhe previ-
são do tempo, boletins pluvio-
métricos e dados relacionados 
à meteorologia do RN. 

DR. GERALDO FERREIRAA Bem da Verdade

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A história do jovem rico é 
encontrada nos três evan-
gelhos sinópticos, Mateus, 

Marcos e Lucas. Não se sabe seu 
nome, mas se descreve que tinha 
posição e riqueza, tinha qualida-
des e era cumpridor das leis. Que 
lhe faltava então? Jesus foi duro: 
“falta-te uma coisa. Vai, vende tu-
do o que tens e reparte-o com os 
pobres”. Esse encontro não aca-
bou bem, o jovem entristeceu-
-se e foi embora. Esse texto, jun-
to a outro dos Atos dos Apóstolos, 
quando Ananias e Safira vende-
ram uma propriedade e entre-
garam apenas parte do dinheiro 
aos Apóstolos, retendo parte pa-
ra si, caindo mortos a seguir, le-
vantam uma dúvida, por vezes 
explorado ideologicamente. Se-
ria o Cristianismo comunista em 
sua essência? Mas como justifi-
car as palavras de Pedro - O ter-
reno não era seu, antes de vendê-
-lo? Não tinhas liberdade de fazer 
o que quisesses com o dinheiro? 
Confrontando com essa história, 
aparece a parábola dos talentos, 
talvez uma das mais enigmáticas 
é digna de cogitações. Ela aparece 
em dois evangelhos canônicos, 
Mateus e Lucas. Um homem saiu 
em viagem e confiou seus bens a 
seus servos, “a um deu cinco ta-
lentos, a outro dois, a outro um; a 
cada um de acordo com a sua ca-
pacidade”. E o que eles fizeram? O 
que recebeu cinco talentos apli-
cou e ganhou mais cinco, o que 
recebeu dois aplicou e ganhou 
mais dois e o que recebeu um, 
sabendo ser o patrão homem se-
vero, enterrou o talento no chão 
e o devolveu no mesmo valor. E 
a reação do patrão é implacável: 
“servo mau e negligente. Você 
devia ter confiado meu dinheiro 
aos banqueiros para que eu rece-
besse ao menos os juros”. E é Je-
sus que arremata na parábola “a 
quem tem, mais será dado”. Cla-
ro que se pode interpretar os ta-
lentos compôs dons de Deus, que 
devem ser cultivados e devem ge-
rar benefícios para todos. Mas es-
sa é uma interpretação. Algumas 
teologias, como a da Libertação, 
que o Cardeal Joseph Ratzin-
ger, depois Bento XVI, chamou 
de “ameaça fundamental â fé 
da Igreja”, colocam a ação social 
da Igreja como opção preferen-
cial junto aos pobres, forçando 
uma guinada política à esquerda 
do Catolicismo, mas W. Cleonice 

Skousen, em O Comunista Ex-
posto, estudando a parábola dos 
talentos, tira suas conclusões: 
“todo homem deve gozar de sua 
propriedade privada como um 
encargo de Deus. Em segundo, 
ele é responsável, perante o cria-
dor pelo uso rentável de sua pro-
priedade”. A busca do domínio da 
natureza e da reconciliação entre 
os homens são os problemas de 
origem da economia e da políti-
ca. Qualquer atividade que vise 
aumentar ou criar recursos en-
volve uma política, pelo fato de 
exigir cooperação entre as pes-
soas. Schefer sugeriu que a histó-
ria humana é dividida em prima-
dos ou primazias. Na sequência, 
o primado do sangue, depois da 
força, a seguir o da economia. Fo-
ram os laços de sangue que con-
solidaram as comunidades, de-
pois as comunidades geraram a 
força, que com seus chefes mili-
tares construíram ou derrubaram 
Estados, até que na idade mo-
derna as considerações econô-
micas se tornaram decisivas. Pa-
ra Raymundo Aron a economia 
visa superar a pobreza essencial, 
já a política visa fixar regras de co-
laboração e de comando. Uma 
questão se levanta, a solução da 
política seria a solução radical do 
problema econômico? Hegel via 
o fim da história em um tempo 
indeterminado com a humani-
dade alcançando equilíbrio den-
tro do liberalismo e da igualdade 
jurídica. O liberalismo susten-
tado, como escreve, Helen Plu-
ckrose e James Lindsey, em valo-
res como democracia, governo 
limitado, separação entre Igreja e 
Estado, direitos humanos univer-
sais, igualdade para mulheres e 
minorias, liberdade de consciên-
cia e expressão, respeito aos valo-
res divergentes e debate honesto. 
O que se opõe hoje ao liberalis-
mo é um pós-modernismo, que 
rejeita o pensamento iluminista 
moderno, montado num ceticis-
mo absoluto que nega a ciência, 
a verdade, a realidade e a razão. 
Algum Estado poderá responder 
cabalmente às exigências per-
manentes dos homens? Aron diz 
que embora pareça impossível, 
ante o lamaçal em que caminha 
que “ a política continuará sendo 
a arte da decisão sem volta, em 
conjunturas imprevisíveis, a par-
tir de um conhecimento incom-
pleto”.

COMUNISMO E CAPITALISMO 
NOS EVANGELHOS, 

ESQUERDA E DIREITA NA 
POLÍTICA
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Natal é a 2ª capital com 
maior número de adultos 
homo ou bissexuais
Capital potiguar fica atrás apenas de Porto Alegre; de acordo com 
a pesquisa do IBGE, 2,9 milhões de brasileiros se declaram LGBT+

No Brasil, 2,9 milhões de 
pessoas de 18 anos ou 
mais se declaram lésbi-

cas, gays ou bissexuais. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS): Orientação sexual 
auto identificada da população 
adulta, divulgada nesta quarta-
-feira 25 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esta é a primeira vez que esse 
dado é coletado entre a popula-
ção brasileira e, na avaliação do 
instituto, ainda pode estar sub-
notificado.

A cidade de Natal é a segun-
da capital do país com maior nú-
mero de adultos que se declara-
ram homossexuais ou bissexu-
ais. Além da capital potiguar em 
segundo lugar (4%), o percentu-
al de pessoas declaradas em Por-
to Alegre é de 5,1% (1º lugar) e 
Macapá é de 3,9% (3º lugar). 

Os dados, coletados em 2019, 
mostram que 94,8% da popula-
ção, o que equivale a 150,8 mi-
lhões de pessoas, identificam-se 
como heterossexuais, ou seja, 
têm atração sexual ou afetiva por 
pessoas do sexo oposto; 1,2%, ou 
1,8 milhão, declaram-se homos-
sexual, tem atração por pesso-
as do mesmo sexo ou gênero; e, 
0,7%, ou 1,1 milhão, declara-se 
bissexual, tem atração por mais 
de um gênero ou sexo binário.

A pesquisa mostra ainda que 
1,1% da população brasileira, 
o que equivale a 1,7 milhão de 
pessoas, disse não saber respon-
der à questão e 2,3%, ou 3,6 mi-
lhões, recusaram-se a respon-
der. Uma minoria, 0,1%, ou 100 

mil, disse se identificar com ou-
tras orientações. Segundo o IB-
GE, quando perguntadas qual, a 
maioria respondeu se identificar 
como pansexual – pessoa cujo 
gênero e sexo não são fatores de-
terminantes na atração; ou asse-
xual – pessoa que não tem atra-
ção sexual.

De acordo com o IBGE, a po-
pulação de homossexuais ou 
bissexuais é maior entre os que 
têm nível superior (3,2%), maior 
renda (3,5%) e idade entre 18 e 
29 anos (4,8%). Em relação às re-
giões, o Sudeste registra o maior 
percentual, 2,1%, enquanto o 
Nordeste tem a menor, 1,5%. 
Consideradas apenas as mulhe-
res brasileiras, 0,9% declara-se 
lésbica e 0,8%, bissexual. Con-
siderados apenas os homens, 
1,4% declaram-se gays e 0,5%, 
bissexuais. 

Tanto entre homens quanto 
entre mulheres, 1,1% disseram 
não saber e 2,3% recusaram-se a 
responder. A maioria, em ambos 
os grupos, declara-se heterosse-
xual. O resultado brasileiro foi, 
segundo o estudo, semelhante ao 
de outros países. Na Colômbia, 
por exemplo, 1,2% da população 
se autodeclara homossexual ou 
bissexual; no Chile, essa propor-
ção chega a 1,8% - semelhante à 
do Brasil; nos Estados Unidos, a 
2,9%; e, no Canadá, a 3,3%.

SUBNOTIFICAÇÃO. Segundo 
o IBGE, o número de lésbicas, 
gays e bissexuais registrado na 
pesquisa pode estar subnotifica-
do. O instituto aponta principal-

mente o estigma e o preconceito 
por parte da sociedade como fa-
tores que podem fazer com que 
as pessoas não se sintam seguras 
em declarar a própria orientação 
sexual. As pesquisadoras res-
ponsáveis pelo estudo destacam 
que em cerca de 70 países a ho-
mossexualidade é crime, como 
mostra levantamento feito pe-
la Associação Internacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans 
e Intersexuais (Ilga).

No Brasil, a homofobia segue 
como questão a ser discutida. De 
acordo com o Relatório de Mor-
tes Violentas de LGBT+ no Bra-
sil ocorridas em 2021, do Grupo 
Gay da Bahia, 300 LGBT+ (lésbi-
cas, gays, bissexuais, transsexu-
ais, entre outros) sofreram morte 
violenta no país em 2021, núme-
ro que representa 8% a mais do 
que no ano anterior, sendo 276 
homicídios e 24 suicídios.

CARÁTER EXPERIMENTAL. 
Os resultados foram divulgados 
em caráter experimental. Isso 
significa que a questão ainda 
pode ter mudanças. Uma delas, 
sugerida no relatório divulgado 
pelo instituto, é o uso dos ter-
mos lésbica e gay, mais familia-
res à população em geral, em vez 
de homossexual. A Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS) foi reali-
zada em 2019. Ao todo, foram vi-
sitados 108.525 domicílios e rea-
lizadas 94.114 entrevistas. Os da-
dos representam 159,2 milhões 
de brasileiros. Pela primeira vez, 
a pergunta Qual é a sua orienta-
ção sexual? foi feita. 

População de homossexuais é maior entre os que têm nível superior; número, porém, pode estar subnotifi cado

TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, 18.715.796/0001-24, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação e Operação para extração mineral de Granito com volume de extração 1.500 m3 /mês, em uma área 
de 10,56 ha, localizada no SÍTIO BEBEDOURO, zona rural do município de Passa e Fica/RN. 
 

ELEIDE LOPES DA SILVA 
Sócia-diretora 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO – Licença de 
Operação Nº 2022-177653/TEC/RLO-0075 com prazo de validade até 30/08/2025, em favor do 
empreendimento: extração mineral de saibro em uma área total de 46.10 hectares e volume de extração de 
25.000 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: Longitude 791.871,00 m E; Latitude 9.391.976,00 m N, Processo ANM Nº 848.048/2021, 
situado na Fazenda Timorante, zona rural do município de Pedro Avelino/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 

 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL  
 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Autorização 
Especial nº 2021-172129/TEC/AE-0092, com validade até 27/01/2023, para um Canteiro de Obras localizado a 
Av. Renaldo Caldas, S/N, Zona Urbana, Assú/RN, CEP: 59.650-000. 
 

PABLO URIBARRI 
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ: 11.578.572/0001-79, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Alteração para 
agricultura irrigada de cana-de-açúcar em áreas que totalizam 372,41 ha, localizadas no Complexo 
Fazendário Estreito, zona rural dos municípios de Baía Formosa/RN e Canguaretama/RN. 

 
José Ranulfo da Costa Queiroz Neto 

Sócio-Administrador 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

H F DA ROCHA NETA EIRELI CNPJ: 41.238.671/0001-72, torna público que esta requerendo a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMUR, licença de Regularização de Operação – LRO 
para comercio de madeiras sem beneficiamento, localizada na rua campo da Paz – município Parnamirim – 
estado do rio grande do norte. 

HILDA FELIX DA ROCHA NETA– Proprietário 

 

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3047/0222- 
1° Leilão e nº 3048/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 24/06/2022 até 03/07/2022, no primeiro leilão, e de 08/07/2022 até 
18/07/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AP, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP e no escritório do 
leiloeiro, Sr. CELSO RIBEIRO MARTINS FERNANDES, no endereço Rua Arquiteto  Heitor de Melo, 
91 Vila Euthalia - SP, CEP: 03.519-000, telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0503 . Atendimento no 
horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 18:00hs (Site: www.fidalgoleiloes.com.br). 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 04/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° 
Leilão no dia 19/07/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço:  www.fidalgoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 032/2022

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- Pregão Eletrônico N° 032/2022 - Processo Administrativo nº 2290/2022 - Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos que objetiva a Contratação de Empresa especializada para Fornecimento 
de Produto Químico (Cloro), destinados a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)), para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Guamaré, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 08 DE JUNHO DE 2022, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE 
BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 25 de Maio de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.
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STTU muda trânsito 
na Hermes da Fonseca 
e Prudente de Morais
Operação tem como objetivo prevenir acidentes na região

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) iniciou 
operação especial em Na-

tal para dinamizar o fluxo do 
trânsito entre 16h e 19h nas ave-
nidas Hermes da Fonseca e Pru-
dente de Morais, a partir da Ale-
xandrino de Alencar, no sentido 
centro/bairro.

A operação de caráter proa-
tivo tem como objetivo prevenir 
acidentes e dar mais fluidez ao 
trânsito, evitando fechamento de 
cruzamentos, estacionamentos 
irregulares e outras ocorrências 
que dificultam a rotina de quem 
precisa usar os dois corredores.

De acordo com a STTU, nes-
te horário de pico, cerca de 25 
mil veículos passam nos dois 
corredores, sendo 15 mil carros 
na Salgado Filho e 10 mil veícu-
los na Prudente de Morais.

Para orientar essa deman-
da, um efetivo composto por 30 
agentes estará diariamente nos 
dois complexos. A ação é acom-
panhada ainda por técnicos dos 
departamentos de Planejamen-
to, Engenharia e Fiscalização de 
Trânsito que estudam novos ce-
nários para melhorar a qualida-

de da fluidez viária na região.
Os dois corredores ligam o 

centro da cidade às regiões Sul 
e Oeste de Natal. São considera-
dos complexos viários de grande 
importância para os condutores 
que moram nestas regiões, as-
sim como os condutores de ve-
ículos que deixam o município 
no sentido Parnamirim, Macaí-
ba, Monte Alegre e adjacências.

MUDANÇAS. O motorista 
que segue pela avenida Alexan-
drino de Alencar não pode en-

trar à direita na avenida Salgado 
Filho, por exemplo. Ele preci-
sa se deslocar até a avenida Rui 
Barbosa. Na Avenida Nevaldo 
Rocha (antiga Bernardo Viei-
ra), no cruzamento do Midway 
Mall, a conversão à direita na 
Salgado Filho está liberada ape-
nas para o transporte público. 
Outro bloqueio impede que o 
motorista que vinha na Avenida 
Nascimento de Castro, no sen-
tido Prudente de Morais, entre 
à esquerda na avenida Salgado 
Filho. 

Dois corredores ligam o centro da cidade às regiões Sul e Oeste de Natal

STTU

Tempo

“Fenômeno incomum”, diz especialista 
sobre chuvas no Rio Grande do Norte 

Os potiguares enfrentam 
dias e noites de chuvas 
intensas acompanha-

das de trovoadas e descargas 
elétricas na região do Litoral 
e interior do Rio Grande do 
Norte. O Sistema de Monitora-
mento da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária do Rio Grande 
do Norte (Emparn) registrou 
a ocorrência de chuvas acima 
de 100 milímetros nas regiões 
Oeste, Leste e Agreste, nesta 
terça-feira 24.

As chuvas foram provocadas 
pelo aquecimento das águas su-
perficiais do Oceano Atlântico 
que liberaram muita umidade 
para atmosfera e ocasionaram 
as precipitações. “Mesmo com 
dois dias seguidos com chuvas 
no estado, com a atmosfera fria, 
nós tivemos a ocorrência des-

se fenômeno incomum, chu-
vas intensas com o desenvolvi-
mento células convectivas mui-
to próximas pela frequência de 
números de descargas elétricas 
observadas na noite de ontem e 
madrugada de hoje. Esse foi um 
fenômeno incomum acontecer 
no litoral na forma que aconte-
ceu”, explicou o chefe da unida-
de de Meteorologia da Emparn, 
Gilmar Bristot.

O boletim pluviométrico da 
Emparn registrou maiores vo-
lumes, por região, em Mosso-
ró (Oeste Potiguar)- 127,5mm; 
Afonso Bezerra (Central Poti-
guar) 124,6mm, Ielmo Marinho 
(Agreste Potiguar)- 104mm, 
Macaíba (Leste Potiguar) 
71,6mm. “Muitos municípios 
da região Oeste com volumes 
observados acima de 100mm. 

Além de Mossoró, Ipanguaçu 
e Carnaubais; E na região Cen-
tral, Angicos. Os volumes ob-
servados são os maiores nessas 
localidades na quadra chuvo-
sa”, disse o Bristot.

A previsão indica céu par-
cialmente nublado com chuvas 
nesta quinta-feira em todas as 
regiões. Na sexta-feira, céu par-
cialmente nublado, com panca-
das de chuvas no Litoral e Oeste 
do Estado e sábado e domingo 
com céu parcialmente nubla-
do a chuva em todas as regiões. 
Acesse o Sistema de Monitora-
mento da Emparn, no site em-
parn.rn.gov.br, menu Meteoro-
logia ou meteorologia.emparn.
rn.gov.br e acompanhe previ-
são do tempo, boletins pluvio-
métricos e dados relacionados 
à meteorologia do RN. 

DR. GERALDO FERREIRAA Bem da Verdade

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A história do jovem rico é 
encontrada nos três evan-
gelhos sinópticos, Mateus, 

Marcos e Lucas. Não se sabe seu 
nome, mas se descreve que tinha 
posição e riqueza, tinha qualida-
des e era cumpridor das leis. Que 
lhe faltava então? Jesus foi duro: 
“falta-te uma coisa. Vai, vende tu-
do o que tens e reparte-o com os 
pobres”. Esse encontro não aca-
bou bem, o jovem entristeceu-
-se e foi embora. Esse texto, jun-
to a outro dos Atos dos Apóstolos, 
quando Ananias e Safira vende-
ram uma propriedade e entre-
garam apenas parte do dinheiro 
aos Apóstolos, retendo parte pa-
ra si, caindo mortos a seguir, le-
vantam uma dúvida, por vezes 
explorado ideologicamente. Se-
ria o Cristianismo comunista em 
sua essência? Mas como justifi-
car as palavras de Pedro - O ter-
reno não era seu, antes de vendê-
-lo? Não tinhas liberdade de fazer 
o que quisesses com o dinheiro? 
Confrontando com essa história, 
aparece a parábola dos talentos, 
talvez uma das mais enigmáticas 
é digna de cogitações. Ela aparece 
em dois evangelhos canônicos, 
Mateus e Lucas. Um homem saiu 
em viagem e confiou seus bens a 
seus servos, “a um deu cinco ta-
lentos, a outro dois, a outro um; a 
cada um de acordo com a sua ca-
pacidade”. E o que eles fizeram? O 
que recebeu cinco talentos apli-
cou e ganhou mais cinco, o que 
recebeu dois aplicou e ganhou 
mais dois e o que recebeu um, 
sabendo ser o patrão homem se-
vero, enterrou o talento no chão 
e o devolveu no mesmo valor. E 
a reação do patrão é implacável: 
“servo mau e negligente. Você 
devia ter confiado meu dinheiro 
aos banqueiros para que eu rece-
besse ao menos os juros”. E é Je-
sus que arremata na parábola “a 
quem tem, mais será dado”. Cla-
ro que se pode interpretar os ta-
lentos compôs dons de Deus, que 
devem ser cultivados e devem ge-
rar benefícios para todos. Mas es-
sa é uma interpretação. Algumas 
teologias, como a da Libertação, 
que o Cardeal Joseph Ratzin-
ger, depois Bento XVI, chamou 
de “ameaça fundamental â fé 
da Igreja”, colocam a ação social 
da Igreja como opção preferen-
cial junto aos pobres, forçando 
uma guinada política à esquerda 
do Catolicismo, mas W. Cleonice 

Skousen, em O Comunista Ex-
posto, estudando a parábola dos 
talentos, tira suas conclusões: 
“todo homem deve gozar de sua 
propriedade privada como um 
encargo de Deus. Em segundo, 
ele é responsável, perante o cria-
dor pelo uso rentável de sua pro-
priedade”. A busca do domínio da 
natureza e da reconciliação entre 
os homens são os problemas de 
origem da economia e da políti-
ca. Qualquer atividade que vise 
aumentar ou criar recursos en-
volve uma política, pelo fato de 
exigir cooperação entre as pes-
soas. Schefer sugeriu que a histó-
ria humana é dividida em prima-
dos ou primazias. Na sequência, 
o primado do sangue, depois da 
força, a seguir o da economia. Fo-
ram os laços de sangue que con-
solidaram as comunidades, de-
pois as comunidades geraram a 
força, que com seus chefes mili-
tares construíram ou derrubaram 
Estados, até que na idade mo-
derna as considerações econô-
micas se tornaram decisivas. Pa-
ra Raymundo Aron a economia 
visa superar a pobreza essencial, 
já a política visa fixar regras de co-
laboração e de comando. Uma 
questão se levanta, a solução da 
política seria a solução radical do 
problema econômico? Hegel via 
o fim da história em um tempo 
indeterminado com a humani-
dade alcançando equilíbrio den-
tro do liberalismo e da igualdade 
jurídica. O liberalismo susten-
tado, como escreve, Helen Plu-
ckrose e James Lindsey, em valo-
res como democracia, governo 
limitado, separação entre Igreja e 
Estado, direitos humanos univer-
sais, igualdade para mulheres e 
minorias, liberdade de consciên-
cia e expressão, respeito aos valo-
res divergentes e debate honesto. 
O que se opõe hoje ao liberalis-
mo é um pós-modernismo, que 
rejeita o pensamento iluminista 
moderno, montado num ceticis-
mo absoluto que nega a ciência, 
a verdade, a realidade e a razão. 
Algum Estado poderá responder 
cabalmente às exigências per-
manentes dos homens? Aron diz 
que embora pareça impossível, 
ante o lamaçal em que caminha 
que “ a política continuará sendo 
a arte da decisão sem volta, em 
conjunturas imprevisíveis, a par-
tir de um conhecimento incom-
pleto”.

COMUNISMO E CAPITALISMO 
NOS EVANGELHOS, 

ESQUERDA E DIREITA NA 
POLÍTICA
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A vida é uma aventura demasiadamente boa para não ser vivida ao máximo“ ”
PARA TEREZINHA, COM AMOR. 

É difícil ficar sem palavras. Hoje 
algumas me faltam. Ontem aos 
73 anos minha tia Terezinha de 
Jesus Nascimento de Medeiros 
partiu para outro plano. Minha 
família ficou menor e essa dor é 
inevitável. Única irmã da minha 
mãe era também madrinha e co-
madre.

Não digo que a perdi. A tive 
por 48 anos, tempo em que foi 
referência de mulher, nos últimos 
anos resiliente e ainda espe-
rançosa face a um câncer que 
a alcançou de forma sorrateira 
e cruel. Ainda assim nunca se 
entregou ou entristeceu. Minha 
tia sempre foi uma guerreira em 
todos os sentidos e na sua forma. 
Posso dizer que éramos muito 
parecidas nesta alegria de viver, 
na vontade de aprender, no amor 
pelos livros, viagens e na busca 
pelo conhecimento. Dela sempre 
o estímulo para estudar e cres-
cer, dela sempre a vibração com 
cada conquista e também lições  
quando achava necessário.

*
Ah minha tia sua risada vai fa-

zer falta, suas ligações para com-
binar o cardápio dos encontros 
familiares, nossos brindes com 
champanhe e cassis ou cerveja. 
O último Dia das Mães já foi um 
exemplo do que serão nossas reu-
niões sem você. Quem vai organi-
zar as peças natalinas com todos 
os sobrinhos netos e pensar na 
casa de veraneio? Quem vai dan-
çar Volare, do Gipse King comigo, 
de braços para cima e cantando 
alto? Quem vai me emprestar os 
livros dizendo, cuidado! Quem 
vai sonhar com a próxima viagem 
em família e rir dos meus exage-
ros? Tivemos muitos momentos 
maravilhosos, domingos sen-
sacionais no apê de Candelária 
antes da doença. Hoje parecem 
que eram pequenas despedidas e 
eu sentia isso, por isso aproveita-
va muito. Você ontem se despe-
diu de mim de um jeito muito 
bonito. Quando eu estava indo 
cumprir um dever de profissão, 
fez a rádio tocar a música final do 
filme Grease, que você amava e 
tratava da época de 60, época de 
seu coração. 

Você como eu, filósofa tam-
bém, acreditava que estamos 
aqui em transição, que há moti-
vo para tudo e que reencontros 
ocorrem de outras formas e em 
outros planos. Sei que cumpriu 
seu tempo e seu propósito. Dei-
xou duas filhas e uma neta de 
presente para este mundo. 

Obrigada! Meu consolo é ter 
certeza de seu grande orgulho de 
mim, apesar de todos os meus 
defeitos. Prometo que estou me 
esforçando para ser alguém me-
lhor. 

Com amor, sua sobrinha que 
te ama eternamente. 

POTIGUARES NA DISNEY. 
O trio de Natal que canta rock 
em inglês, Far From Alaska, for-
mado por Emily Barreto, Cris 
Botarelli e Rafa Brasil mais o 
cantor potiguar  Filipe Toca (9ª 
temporada do The Voice Bra-
sil) emplacaram músicas na 
trilha sonora da primeira série 
brasileira a contar com o selo 
Disney+ Original Productions. 
Tendo como cenário o Rio de 
Janeiro, “Tudo Igual… SQN” 
é uma comédia dramática e 
divertida baseada no roman-
ce juvenil Na porta ao lado da 
escritora brasileira Luly Trigo 
– que também participou da 
produção como roteirista.

*
 A primeira temporada de 

dez episódios de 30 minutos 
estreou ontem. Fala de família, 
amores, amizades e as des-
cobertas (e crises) típicas da 
adolescência. No elenco Clara 
Buarque, neta do autor, com-
positor e cantor Chico Buar-
que, e também filha do cantor 
Carlinhos Brown. Parabéns aos 
potiguares que cada vez mais 
mostram seu talento musical. 

LUXO NA PB. Preparativos 
a todo vapor e expectativas 
altíssimas, se aproxima a Luxo 
Decor Brasil , mostra de De-
sign e Arquitetura que promete 
impactar o cenário da região 
Nordeste. Ocorre de 15 de ju-
lho a 28 de agosto, desenvol-
vida pelo meu amigo paraiba-
no Ricardo Castro, arquiteto e 
multimídia,; Gerardo Rabello, 
jornalista e apresentador de TV 
e Ana Paula Viana, produtora 
de conteúdos em arquitetura 
e decoração. São mais de 2mil 
m² no bairro Miramar, Com vi-
sitas de terça a sexta-feira, das 
16h às 22h; sábados, domingos 
e feriados, das 15h às 21h. A 
coluna vai da um rasante em JP 
para conferir a mostra de perto.

Happy    Birthday
João Ricardo Correia, Ohara 

Oliveira, Erick Gurgel, Laryssa 
Smith, Marluce Bezerra Vila, 
Marina Boucinhas, Daniel 

Cabral, Renata Moura Victor 
Soares, Renato Simas, Antônio 
Jácome, Natércia Protásio e Ve-

ronica Mota Nepomuceno.

B-DAY  - ERICK GURGEL

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Grupos de arquitetos devem invadir o Shopping Rio Mar, em Recife, para aproveitar a última sema-
na da Maior feira de arquitetura, decoração e paisagismo do Nordeste, a RioMar Casa, que termina dia 
04 de junho.
 Com os cofres por aqui fechados pela pandemia e a patrulha ideológica, mais de 30 projetos cinematográ� cos 
brasileiros inéditos batalham literalmente Mercado de Filme de Cannes por � nanciamento ou distribuição.
 A inédita Sinfonia Trampolim da Vitória será apresentada pela primeira vez nos festejos de 80 
anos da base de Parnamirim, em agosto. São quatro movimentos que falam da importância do RN no 
contexto da 2ª guerra.
 Com muito piseiro e pagode 90, o Redação Bar recebe no próximo sábado, dia 28, Eric Land e Chrigor numa 
mistura de ritmos. Ingressos já disponíveis no app do local, site OutGo e loja D Store.

JOVINH

Nos vivas de Rodrigo Cabral,  
Matheus Alves e Vitor Pacheco

Registro carinhoso da coluna dos 
recém-casados Bruna Câmara e 
Marcus Macedo, que fi zeram 
linda festa no Iate Clube

Ohara Oliveira, trocando de idade hoje, com 
Claudia Nagekica, Juliana Manzano e Mariele 
Araujo, que festejou ontem aniversário

FOTO DA MINHA TIA 
Minha tia TEREZINHA DE JESUS, com 

minha primas Acassia e Angélica e a neta Ju-
linha. Janeiro de 2022
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Jovem pianista potiguar vence 
concurso internacional e ganha 
bolsa para estudar nos EUA

Aluna da Escola de Música da 
UFRN, Isadora Rezende conquista 
prêmio especial da Fundação 
Chopin dos EUA

A pianista potiguar Isadora Rezende, 16 anos, 
foi a grande vencedora do concurso inter-
nacional Frost Chopin Academy (Fundação 

Chopin dos EUA) e conquistou o prêmio especial: 
uma bolsa do estudo de Piano FGCU - Bolsa de es-
tudo de graduação na Bower School of Music & the 
Arts, da Florida Gulf Coast University. Diante de sua 
performance, recebeu um prêmio especial adicio-
nal, a Bolsa de Estudo Frost Chopin Academy, con-
cedendo bolsa de estudos integral para este impor-
tante Festival, no período de 19 a 26 de junho de 
2022, em Miami, Flórida. 

Aluna do Curso Técnico em Música da Escola 
de Música da UFRN, Isadora conquistou o prêmio 
especial depois de participar em 2021 do I Concur-
so Internacional Parnassus de la Musica, organiza-
do pela Universidade Nacional de Música e a So-
ciedade Parnassus de Música. Foram três etapas de 
repertórios específicos, baseadas em avaliações de 
gravações de performances ininterruptas de 10 mi-
nutos, 15 minutos e 30 minutos. A pianista foi agra-
ciada com a primeira colocação em sua categoria.

Durante sua estada em Miami, Isadora terá a 
oportunidade ímpar de se aprofundar na obra de 
Frédéric Chopin, um dos compositores mais pro-
fícuos e representativos da literatura pianística, em 
aspectos estéticos, estilísticos, técnicos e históricos. 
Além disso, a participação da jovem pianista ten-
tará a possibilidade de estabelecer contatos com 
alguns dos mais respeitados professores de pia-
no na atualidade, responsáveis por concessões de 
inúmeras bolsas internacionais e pela formação de 
inúmeros jovens pianistas detentores de títulos em 
concursos internacionais.  

MENINA PRODÍGIO. Isadora Resende tem uma 
década de carreira. Aos dez anos ela já chamava 
atenção de professores e técnicos com suas inter-
pretações de Frédéric Chopin, chegando a ser um 
dos talentos escolhidos no Concurso Nacional de 
Piano da USP-Steinway/Caio Pagano. Oriunda de 
uma família de musicistas (pai fagotista, mãe pia-
nista e irmão flautista), Isadora é estudante do 
Curso Técnico em Música da Escola de Música da 
UFRN e em 2021 foi protagonista de um documen-
tário “Quando as nuvens eram nossas”, na qual ela 
reencontra a vida e a obra do compositor norte-rio-
-grnandense Oriano de Almeida.

A Fundação Chopin dos Estados Unidos tem 
como maior objetivo ajudar jovens e talentosos 
pianistas a desenvolver suas carreiras como con-
certistas internacionais e tornar a música clássica, 
especialmente a música de Chopin, acessível a to-
dos.  Frédéric Chopin, também foi um pianista po-
lonês radicado na França e compositor para piano 
da era romântica. É amplamente conhecido como 
um dos maiores compositores para piano e um dos 
pianistas mais importantes da história. 
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É difícil ficar sem palavras. Hoje 
algumas me faltam. Ontem aos 
73 anos minha tia Terezinha de 
Jesus Nascimento de Medeiros 
partiu para outro plano. Minha 
família ficou menor e essa dor é 
inevitável. Única irmã da minha 
mãe era também madrinha e co-
madre.

Não digo que a perdi. A tive 
por 48 anos, tempo em que foi 
referência de mulher, nos últimos 
anos resiliente e ainda espe-
rançosa face a um câncer que 
a alcançou de forma sorrateira 
e cruel. Ainda assim nunca se 
entregou ou entristeceu. Minha 
tia sempre foi uma guerreira em 
todos os sentidos e na sua forma. 
Posso dizer que éramos muito 
parecidas nesta alegria de viver, 
na vontade de aprender, no amor 
pelos livros, viagens e na busca 
pelo conhecimento. Dela sempre 
o estímulo para estudar e cres-
cer, dela sempre a vibração com 
cada conquista e também lições  
quando achava necessário.

*
Ah minha tia sua risada vai fa-

zer falta, suas ligações para com-
binar o cardápio dos encontros 
familiares, nossos brindes com 
champanhe e cassis ou cerveja. 
O último Dia das Mães já foi um 
exemplo do que serão nossas reu-
niões sem você. Quem vai organi-
zar as peças natalinas com todos 
os sobrinhos netos e pensar na 
casa de veraneio? Quem vai dan-
çar Volare, do Gipse King comigo, 
de braços para cima e cantando 
alto? Quem vai me emprestar os 
livros dizendo, cuidado! Quem 
vai sonhar com a próxima viagem 
em família e rir dos meus exage-
ros? Tivemos muitos momentos 
maravilhosos, domingos sen-
sacionais no apê de Candelária 
antes da doença. Hoje parecem 
que eram pequenas despedidas e 
eu sentia isso, por isso aproveita-
va muito. Você ontem se despe-
diu de mim de um jeito muito 
bonito. Quando eu estava indo 
cumprir um dever de profissão, 
fez a rádio tocar a música final do 
filme Grease, que você amava e 
tratava da época de 60, época de 
seu coração. 

Você como eu, filósofa tam-
bém, acreditava que estamos 
aqui em transição, que há moti-
vo para tudo e que reencontros 
ocorrem de outras formas e em 
outros planos. Sei que cumpriu 
seu tempo e seu propósito. Dei-
xou duas filhas e uma neta de 
presente para este mundo. 

Obrigada! Meu consolo é ter 
certeza de seu grande orgulho de 
mim, apesar de todos os meus 
defeitos. Prometo que estou me 
esforçando para ser alguém me-
lhor. 

Com amor, sua sobrinha que 
te ama eternamente. 

POTIGUARES NA DISNEY. 
O trio de Natal que canta rock 
em inglês, Far From Alaska, for-
mado por Emily Barreto, Cris 
Botarelli e Rafa Brasil mais o 
cantor potiguar  Filipe Toca (9ª 
temporada do The Voice Bra-
sil) emplacaram músicas na 
trilha sonora da primeira série 
brasileira a contar com o selo 
Disney+ Original Productions. 
Tendo como cenário o Rio de 
Janeiro, “Tudo Igual… SQN” 
é uma comédia dramática e 
divertida baseada no roman-
ce juvenil Na porta ao lado da 
escritora brasileira Luly Trigo 
– que também participou da 
produção como roteirista.

*
 A primeira temporada de 

dez episódios de 30 minutos 
estreou ontem. Fala de família, 
amores, amizades e as des-
cobertas (e crises) típicas da 
adolescência. No elenco Clara 
Buarque, neta do autor, com-
positor e cantor Chico Buar-
que, e também filha do cantor 
Carlinhos Brown. Parabéns aos 
potiguares que cada vez mais 
mostram seu talento musical. 

LUXO NA PB. Preparativos 
a todo vapor e expectativas 
altíssimas, se aproxima a Luxo 
Decor Brasil , mostra de De-
sign e Arquitetura que promete 
impactar o cenário da região 
Nordeste. Ocorre de 15 de ju-
lho a 28 de agosto, desenvol-
vida pelo meu amigo paraiba-
no Ricardo Castro, arquiteto e 
multimídia,; Gerardo Rabello, 
jornalista e apresentador de TV 
e Ana Paula Viana, produtora 
de conteúdos em arquitetura 
e decoração. São mais de 2mil 
m² no bairro Miramar, Com vi-
sitas de terça a sexta-feira, das 
16h às 22h; sábados, domingos 
e feriados, das 15h às 21h. A 
coluna vai da um rasante em JP 
para conferir a mostra de perto.

Happy    Birthday
João Ricardo Correia, Ohara 

Oliveira, Erick Gurgel, Laryssa 
Smith, Marluce Bezerra Vila, 
Marina Boucinhas, Daniel 

Cabral, Renata Moura Victor 
Soares, Renato Simas, Antônio 
Jácome, Natércia Protásio e Ve-

ronica Mota Nepomuceno.

B-DAY  - ERICK GURGEL

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

BOAS & CURTAS
 Grupos de arquitetos devem invadir o Shopping Rio Mar, em Recife, para aproveitar a última sema-
na da Maior feira de arquitetura, decoração e paisagismo do Nordeste, a RioMar Casa, que termina dia 
04 de junho.
 Com os cofres por aqui fechados pela pandemia e a patrulha ideológica, mais de 30 projetos cinematográ� cos 
brasileiros inéditos batalham literalmente Mercado de Filme de Cannes por � nanciamento ou distribuição.
 A inédita Sinfonia Trampolim da Vitória será apresentada pela primeira vez nos festejos de 80 
anos da base de Parnamirim, em agosto. São quatro movimentos que falam da importância do RN no 
contexto da 2ª guerra.
 Com muito piseiro e pagode 90, o Redação Bar recebe no próximo sábado, dia 28, Eric Land e Chrigor numa 
mistura de ritmos. Ingressos já disponíveis no app do local, site OutGo e loja D Store.

JOVINH

Nos vivas de Rodrigo Cabral,  
Matheus Alves e Vitor Pacheco

Registro carinhoso da coluna dos 
recém-casados Bruna Câmara e 
Marcus Macedo, que fi zeram 
linda festa no Iate Clube

Ohara Oliveira, trocando de idade hoje, com 
Claudia Nagekica, Juliana Manzano e Mariele 
Araujo, que festejou ontem aniversário

FOTO DA MINHA TIA 
Minha tia TEREZINHA DE JESUS, com 

minha primas Acassia e Angélica e a neta Ju-
linha. Janeiro de 2022
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Jovem pianista potiguar vence 
concurso internacional e ganha 
bolsa para estudar nos EUA

Aluna da Escola de Música da 
UFRN, Isadora Rezende conquista 
prêmio especial da Fundação 
Chopin dos EUA

A pianista potiguar Isadora Rezende, 16 anos, 
foi a grande vencedora do concurso inter-
nacional Frost Chopin Academy (Fundação 

Chopin dos EUA) e conquistou o prêmio especial: 
uma bolsa do estudo de Piano FGCU - Bolsa de es-
tudo de graduação na Bower School of Music & the 
Arts, da Florida Gulf Coast University. Diante de sua 
performance, recebeu um prêmio especial adicio-
nal, a Bolsa de Estudo Frost Chopin Academy, con-
cedendo bolsa de estudos integral para este impor-
tante Festival, no período de 19 a 26 de junho de 
2022, em Miami, Flórida. 

Aluna do Curso Técnico em Música da Escola 
de Música da UFRN, Isadora conquistou o prêmio 
especial depois de participar em 2021 do I Concur-
so Internacional Parnassus de la Musica, organiza-
do pela Universidade Nacional de Música e a So-
ciedade Parnassus de Música. Foram três etapas de 
repertórios específicos, baseadas em avaliações de 
gravações de performances ininterruptas de 10 mi-
nutos, 15 minutos e 30 minutos. A pianista foi agra-
ciada com a primeira colocação em sua categoria.

Durante sua estada em Miami, Isadora terá a 
oportunidade ímpar de se aprofundar na obra de 
Frédéric Chopin, um dos compositores mais pro-
fícuos e representativos da literatura pianística, em 
aspectos estéticos, estilísticos, técnicos e históricos. 
Além disso, a participação da jovem pianista ten-
tará a possibilidade de estabelecer contatos com 
alguns dos mais respeitados professores de pia-
no na atualidade, responsáveis por concessões de 
inúmeras bolsas internacionais e pela formação de 
inúmeros jovens pianistas detentores de títulos em 
concursos internacionais.  

MENINA PRODÍGIO. Isadora Resende tem uma 
década de carreira. Aos dez anos ela já chamava 
atenção de professores e técnicos com suas inter-
pretações de Frédéric Chopin, chegando a ser um 
dos talentos escolhidos no Concurso Nacional de 
Piano da USP-Steinway/Caio Pagano. Oriunda de 
uma família de musicistas (pai fagotista, mãe pia-
nista e irmão flautista), Isadora é estudante do 
Curso Técnico em Música da Escola de Música da 
UFRN e em 2021 foi protagonista de um documen-
tário “Quando as nuvens eram nossas”, na qual ela 
reencontra a vida e a obra do compositor norte-rio-
-grnandense Oriano de Almeida.

A Fundação Chopin dos Estados Unidos tem 
como maior objetivo ajudar jovens e talentosos 
pianistas a desenvolver suas carreiras como con-
certistas internacionais e tornar a música clássica, 
especialmente a música de Chopin, acessível a to-
dos.  Frédéric Chopin, também foi um pianista po-
lonês radicado na França e compositor para piano 
da era romântica. É amplamente conhecido como 
um dos maiores compositores para piano e um dos 
pianistas mais importantes da história. 
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Peugeot lança 208 com 
motor 1.0 por R$ 72.990
Modelo ganha 
motor 1.0 de três 
cilindros firefly de 
origem Fiat, que já 
é usado no Argo. 
De série, hatch traz 
central multimídia 
de 10,3” e dente de 
sabre na dianteira

Com uma estratégia pouco 
convencional, a Peugeot de-
cide reposicionar o 208 com 

uma nova motorização na versão 
Like, a de entrada. O modelo que 
antes era oferecido apenas com 
motor 1.6, agora ganha opção de 
motor 1.0 de três cilindros e câm-
bio de cinco marchas. Não, a mar-
ca não desenvolveu um novo pro-
pulsor. Apenas pegou emprestado 
da Fiat, afinal, ambas fazem parte 
do mesmo grupo, o conglomera-
do chamado Stellantis.

De série, a marca francesa di-
vulga que o modelo trará a no-
va multimídia Peugeot Connect 
com tela 10,3” e os led diurnos 
dianteiros que a marca chama de 
“dente de sabre”, que passa a ser 
de série em toda a gama do No-
vo 208. A versão LIKE 1.0L chega 
ao mercado com preço bastan-
te competitivo: R$ 72.990. Custa 
menos que o Argo (R$ 73.690) e 
Volkswagen Gol (R$ 74.130).

A marca ainda anunciou o pa-
cote de equipamentos da nova 
versão Style 1.0 por R$ 79.990. As 
pretensões da marca são de, com 
este pacote, transformar o hatch 
no 1.0 mais completo entre os ha-
tches compactos equipados com 
esta motorização. A chegada do 
208 1.0 também expressa o for-
talecimento da Marca numa ca-
tegoria de extrema importância 
no mercado brasileiro, que repre-
senta atualmente aproximada-
mente 60% das vendas dentro do 
segmento B hatch.

“A PEUGEOT já possui uma 
atuação marcante entre os hat-
chbacks compactos, e a chega-
da da motorização 1.0L à família 

do Novo 208 representa muito 
bem nossa ambição de garantir 
uma cobertura de mercado ainda 
mais ampla”, afirma Felipe Dae-
mon, Head da Marca para a Amé-
rica do Sul.

O Novo PEUGEOT 208 1.0L 
preserva qualidades da linha 208, 
incluindo o design totalmente ex-
pressivo e inconfundível, que as-
socia de maneira habilidosa ele-
mentos da atual assinatura visual 
da Marca na parte inferior e um 
“olhar felino”, que remete direta-
mente ao “dente de sabre” citado 
anteriormente. Na versão STYLE 
ele é ressaltado pela iluminação 
com faróis full LED.

“O Peugeot 208 1.0 por si só é 
um produto extremamente com-
petitivo. Com todos esses atribu-
tos e uma oferta arrebatadora, a 
nova versão tem total potencial 
para aumentar a presença, a visi-
bilidade e a participação da Mar-
ca num espaço extremamente 
forte e importante em nosso mer-
cado, que merecia ter o Novo 208 
também como opção de com-
pra”, completa o executivo.

A fabricante, no entanto, não 
divulgou informações a respeito 
de desempenho e consumo. Mas 
sabe-se que o motor tem 72 cv na 
gasolina e 77 cv no etanol. O tor-
que também varia de acordo com 
o combustível: 10,4 kgfm (G) e al-
cança os 10,9 kgfm (E). Segundo 
o programa de etiquetagem do 
Inmetro, o Argo alcança médias 
de 9,4 km/l na cidade e 10,5 km/l 
na estrada rodando com etanol. 
Com o tanque cheio de gasolina, 
as médias variam de 13,5 km/l 
(cidade) a 15 km/l (estrada). 

Marca adiantou que modelo vai 
ganhar versão com motor 1.0

SDFG SDFGSDFG

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SANTANA II ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 19.588.049/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação nº Nº 2021-166189/TEC/RLO-0819 com data de validade: 17/05/2028, para o PARQUE 
EÓLICO SANTANA II, localizado na zona rural dos municípios de Lagoa Nova e Bodó - RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 
02/Presidente/2022, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 003/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, para aquisição de 
produtos para compor os kits a serem distribuídos aos participantes dos eventos do 
programa bem viver, declarando as empresas ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E 
SERVIÇOS EIRELI/ 11.473.199/0001-91, Vencedora do item 03 e a empresa WALBER 
CESAR MELO DA ROCHA – ME/13.920.428/0001-02, vencedora dos itens 01,02,04,05 e 
06.

Natal (RN), 25 de maio de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 422/2022 – 3ª Convocação, Processo 
administrativo nº 00210067.000136/2022-10, destinado Aquisição de Equipamentos Diversos 
para Beneficiamento das Agroindústrias do Projeto Governo Cidadão, conforme Termo de 
Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de 
Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de 
cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou 
entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro 
Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone 
(84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 31/05/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo 
de Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal, 25 de Maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

 Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 411/2022 – 4ª Convocação, Processo administrativo 
nº 00210060.000040/2022-11, destinado CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DOS ADORNOS DA FACHADA DO 
TEATRO ALBERTO MARANHÃO - TAM, conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. 
Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 
da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e documentos, 
para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: 
Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande 
do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 12h do dia 
02/06/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e demais anexos está 
disponível no referido site do Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br/? 
pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes da aquisição do objeto da SDP já 
mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo 
nº 8276-BR.

Natal, 25 de Maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira

 Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

 Projeto Governo Cidadão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Na forma dos artigos 612 e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições legais sobre a matéria, 
ficam convocadas todas as empresas que pertençam à categoria econômica abrangida pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do Estado do Rio Grande do Norte – Sincopeças/RN, CNPJ n.º 
24.365.678/0001-36, para se reunirem, na sede do referido sindicato - situado na Avenida Duque de Caxias, 191, 
Ribeira – 2º andar sala 05, Natal/RN, CEP: 59012-200 – em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
30/05/2022, às 17 horas, em primeira convocação, sendo realizada uma segunda convocação às 18 horas, caso não 
tenha sido alcançado o número de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação, obedecendo-se na 
segunda convocação o comparecimento de 1/3 (um terço) dos membros do sindicato ou com qualquer número de 
associados presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
1.º) Apreciar, deliberar aprovar ou rejeitar  Pauta de Reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores,  Condutores de 
Utilitários em duas ou três rodas, motorizadas em entregas de mercadorias a domicílio do Rio Grande do Norte -
SINDMOTO/RN  referente a pauta de reivindicação 2022/2024; 
2.º) Deliberar sobre a concessão de  autorização para a Diretoria do Sincopeças/RN para negociar, rejeitar ou celebrar 
Convenção Coletiva de Trabalho, autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a participar de mediações ou convocações 
perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RN e autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a 
representar a entidade perante o Tribunal Regional do Trabalho da 21.ª Região. 
 

Natal/RN, 25 de Maio de 2022. 
Itamar Manso Maciel Junior 

Presidente do SINCOPEÇAS/RN 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

Vanderley Galvão da Silva, CPF: 079.798.064-41, 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 Casa de Espetáculo/Show denominada de Arena Galvão, em uma área de 470,87 m², localizada na 
Avenida Tota Pereira, n. 127, Sítio Clavinote, Lagoa Nova/RN.  
 

VANDERLEY GALVÃO DA SILVA 
Representante Legal 
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Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

No evento ocorrido ontem no Sesc, denominado Ingresso 
Social, pela dupla ABC e América, com empresários da in-
dústria e comércio do RN, tivemos um bom número de 

presentes. Além da imprensa, estiveram presentes secretários do 
estado, secretários do município, dirigentes de clubes, políticos e 
patrocinadores. O primeiro passo foi dado. Agora é arregaçar às 
mangas e trabalhar para que o projeto saia do papel.

Evento concorrido

PEDRO NETOEsporte

COMPRA AUTORIZADA . A Premier League autorizou a compra do 
Chelsea pelo milionário norte- americano Todd Boehly, por 4,25 bi-
lhões de libras (25,67 bilhões). O interessante é que em 2003 o russo 
Roman Abramovich, atual dono do clube, pagou “apenas” 140 mi-
lhões de libras pelo clube londrino. A aprovação final depende agora 
apenas do governo britânico. Futebol sempre foi lucrativo, e isso to-
dos nós já sabemos.

AUSÊNCIA SENTIDA. No evento de ontem realizado no Sesc, cha-
mado Ingresso Social, a ausência dos dirigentes do América foi no-
tada. O ex-presidente do América José Maria Figueiredo, foi um dos 
oradores, porém como ele mesmo disse, falando como empresário 
e não como representante do América. Assim como Paulinho Freire, 
que esteve presente como vice-presidente da FNF, e não como diri-
gente do América. Confesso que não entendi da ausência dos diri-
gentes rubros, afinal o evento foi realizado em prol dos dois clubes, e 
não apenas de um deles.

REENCONTREI. Ontem, no 
evento na apresentação do Pro-
jeto Ingresso Social, no Sesc, re-
encontrei com o ex-presidente 
do América José Maria Figuei-
redo. Conversamos por mais 
de meia hora. Conversa boa, 
cheia de lembranças por parte 
do ex-presidente das suas du-
as passagens pelo clube. O em-
presário se mostrou decepcio-
nado com o atual momento do 
futebol rubro, porém me disse 
que continua acompanhando 
a distância. José Maria foi mui-
to importante para à história 
do América, principalmente no 
acesso para a série A no ano de 
1996.

GESTO DE GRANDEZA. No úl-
timo domingo o atacante Moi-
sés, do Fortaleza, fez a jogada 
mais bonita da partida na der-
rota do seu clube para o Flumi-
nense. Moisés partia em direção 
ao gol adversário, com o zaguei-
ro Nino do clube carioca no seu 
encalço, porém o zagueiro do 
Fluminense se machucou so-
zinho e caiu se contorcendo de 
dor. Moisés então parou a joga-
da para que o zagueiro do Flu-
minense pudesse ser atendido. 
O atacante do Fortaleza foi mui-
to criticado nas redes sociais, 
contudo quando entrevistado 
após a partida ele disse que agi-
ria da mesma forma hoje. Para-
béns Moisés. Poucos teriam a 
sua grandeza.

SÓ DOIS DELES PEDEM QUA-
SE R$ 6 MILHÕES. Dos vários 
funcionários que foram demi-
tidos pelo novo presidente da 
CBF Ednaldo Rodrigues, dois 
deles já entraram na justiça. E 
somente estes dois, o jornalista 
Eduardo Zebini e o administra-
dor Dino Gentile, pedem quase 
R$ 6 milhões de indenização na 
justiça do trabalho. Acredito que 
em breve todos os demais que 
foram demitidos deverão seguir 
o mesmo caminho. Agora, os 
valores são fichinhas para uma 
das empresas mais lucrativas do 
Brasil.

PROJETO SERÁ APRESENTA-
DO NO INÍCIO DO PRÓXIMO MÊS. 
A direção do Alecrim se prepa-
ra para apresentar no início de 
Junho o projeto para à disputa 
da Segundona. Presidente Luiz 
Henrique e diretor de futebol 
Goeber, sabem o quanto a tor-
cida esmeraldina está ávida por 
este momento. Que tudo possa 
dar certo com o verdão.

APENAS CUMPRIRÁ TABELA.  
A equipe do Globo apenas cum-
prirá tabela no restante da sé-
rie D. Com apenas 1 ponto con-
quistado na competição à águia 
de Ceará-Mirim deverá ser o fiel 
da balança para às equipes que 
almejam brigar pelas quatro va-
gas. Vencer o Globo passa a ser 
uma obrigação para às sete de-
mais equipes do grupo.

Nadadora potiguar 
conquista três medalhas 
em campeonato na Bahia
Aos 16 anos, Júlia ganhou medalhas de ouro, prata e bronze. 
Próximo foco é Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de 
Inverno, entre dias 28 de junho e 2 de julho, no Rio de Janeiro

A nadadora Júlia Gomes, 
de 16 anos, segue firme 
em sua preparação para 

o Campeonato Brasileiro Juvenil 
de 2022. Representante do Se-
si Clube RN e patrocinada pelo 
Sicoob Potiguar, a atleta parti-
cipou nos dias 20 e 21 de maio 
do seu primeiro torneio nordes-
te do ano, o Troféu Sérgio Silva, 
na Arena Aquática Salvador, na 
Bahia, onde obteve um ótimo 
resultado, voltando para casa 
com três medalhas na bagagem.

Especialista em nado cos-
tas, Júlia ganhou ouro na prova 
de 100m, prata nos 50m e bron-
ze nos 200m. Segundo a atleta, 
um erro na chegada atrapalhou 
seu resultado na prova dos 50 
metros, a favorita dela. Ela saiu 
chateada da piscina, decidida a 
se doar ainda mais nas provas 
seguintes. A virada veio na sequ-
ência com o ouro nos 100 me-
tros. E nos 200 ela mostrou gran-
de capacidade de superação. 
“Os 200m costas veio como um 
desafio, é a prova mais difícil e 
ainda nas circunstâncias do cli-

ma frio e por ser o final de com-
petição”, comentou a nadadora.

O técnico Rodrigo Vilar co-
menta que Júlia está evoluindo 
a cada nova competição. “Dian-
te das circunstâncias, tempo 
de treino, o resultado dos 100m 
costas foi muito bom, e as de-
mais provas foram dentro do es-
perado. Pela forma com que ela 
tem nadado, acredito que ela vai 

chegar no Rio de Janeiro com 
força maior”, diz o treinador.

Júlia agora volta as atenções 
para disputar o principal cam-
peonato deste primeiro semes-
tre, o Campeonato Brasileiro In-
terclubes Juvenil de Inverno, que 
acontece entre os dias 28 de ju-
nho e 2 de julho, no Clube de Re-
gatas Vasco da Gama, no Rio de 
Janeiro. 

Em nado costas, Júlia foi ouro nos 100m, prata nos 50m e bronze nos 200m

“Os 200m costas veio como 
um desafi o”, diz Júlia 

DIVULGAÇÃO
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Automóveis
Peugeot lança 208 com 
motor 1.0 por R$ 72.990
Modelo ganha 
motor 1.0 de três 
cilindros firefly de 
origem Fiat, que já 
é usado no Argo. 
De série, hatch traz 
central multimídia 
de 10,3” e dente de 
sabre na dianteira

Com uma estratégia pouco 
convencional, a Peugeot de-
cide reposicionar o 208 com 

uma nova motorização na versão 
Like, a de entrada. O modelo que 
antes era oferecido apenas com 
motor 1.6, agora ganha opção de 
motor 1.0 de três cilindros e câm-
bio de cinco marchas. Não, a mar-
ca não desenvolveu um novo pro-
pulsor. Apenas pegou emprestado 
da Fiat, afinal, ambas fazem parte 
do mesmo grupo, o conglomera-
do chamado Stellantis.

De série, a marca francesa di-
vulga que o modelo trará a no-
va multimídia Peugeot Connect 
com tela 10,3” e os led diurnos 
dianteiros que a marca chama de 
“dente de sabre”, que passa a ser 
de série em toda a gama do No-
vo 208. A versão LIKE 1.0L chega 
ao mercado com preço bastan-
te competitivo: R$ 72.990. Custa 
menos que o Argo (R$ 73.690) e 
Volkswagen Gol (R$ 74.130).

A marca ainda anunciou o pa-
cote de equipamentos da nova 
versão Style 1.0 por R$ 79.990. As 
pretensões da marca são de, com 
este pacote, transformar o hatch 
no 1.0 mais completo entre os ha-
tches compactos equipados com 
esta motorização. A chegada do 
208 1.0 também expressa o for-
talecimento da Marca numa ca-
tegoria de extrema importância 
no mercado brasileiro, que repre-
senta atualmente aproximada-
mente 60% das vendas dentro do 
segmento B hatch.

“A PEUGEOT já possui uma 
atuação marcante entre os hat-
chbacks compactos, e a chega-
da da motorização 1.0L à família 

do Novo 208 representa muito 
bem nossa ambição de garantir 
uma cobertura de mercado ainda 
mais ampla”, afirma Felipe Dae-
mon, Head da Marca para a Amé-
rica do Sul.

O Novo PEUGEOT 208 1.0L 
preserva qualidades da linha 208, 
incluindo o design totalmente ex-
pressivo e inconfundível, que as-
socia de maneira habilidosa ele-
mentos da atual assinatura visual 
da Marca na parte inferior e um 
“olhar felino”, que remete direta-
mente ao “dente de sabre” citado 
anteriormente. Na versão STYLE 
ele é ressaltado pela iluminação 
com faróis full LED.

“O Peugeot 208 1.0 por si só é 
um produto extremamente com-
petitivo. Com todos esses atribu-
tos e uma oferta arrebatadora, a 
nova versão tem total potencial 
para aumentar a presença, a visi-
bilidade e a participação da Mar-
ca num espaço extremamente 
forte e importante em nosso mer-
cado, que merecia ter o Novo 208 
também como opção de com-
pra”, completa o executivo.

A fabricante, no entanto, não 
divulgou informações a respeito 
de desempenho e consumo. Mas 
sabe-se que o motor tem 72 cv na 
gasolina e 77 cv no etanol. O tor-
que também varia de acordo com 
o combustível: 10,4 kgfm (G) e al-
cança os 10,9 kgfm (E). Segundo 
o programa de etiquetagem do 
Inmetro, o Argo alcança médias 
de 9,4 km/l na cidade e 10,5 km/l 
na estrada rodando com etanol. 
Com o tanque cheio de gasolina, 
as médias variam de 13,5 km/l 
(cidade) a 15 km/l (estrada). 

Marca adiantou que modelo vai 
ganhar versão com motor 1.0

SDFG SDFGSDFG

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SANTANA II ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 19.588.049/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação nº Nº 2021-166189/TEC/RLO-0819 com data de validade: 17/05/2028, para o PARQUE 
EÓLICO SANTANA II, localizado na zona rural dos municípios de Lagoa Nova e Bodó - RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SENAR/RN

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 
02/Presidente/2022, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 003/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, para aquisição de 
produtos para compor os kits a serem distribuídos aos participantes dos eventos do 
programa bem viver, declarando as empresas ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E 
SERVIÇOS EIRELI/ 11.473.199/0001-91, Vencedora do item 03 e a empresa WALBER 
CESAR MELO DA ROCHA – ME/13.920.428/0001-02, vencedora dos itens 01,02,04,05 e 
06.

Natal (RN), 25 de maio de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 422/2022 – 3ª Convocação, Processo 
administrativo nº 00210067.000136/2022-10, destinado Aquisição de Equipamentos Diversos 
para Beneficiamento das Agroindústrias do Projeto Governo Cidadão, conforme Termo de 
Referência e justificativa em anexo. Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de 
Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de 
cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou 
entregar no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro 
Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone 
(84) 3232-1964, até as 23h59min do dia 31/05/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo 
de Referência e demais anexos está disponível no referido site do Governo Cidadão 
(http://www.governocidadao.rn.gov.br/? pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes 
da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, 
nos termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR.

Natal, 25 de Maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

 Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação, modalidade 
Shopping, do tipo MENOR PREÇO: SDP nº 411/2022 – 4ª Convocação, Processo administrativo 
nº 00210060.000040/2022-11, destinado CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DOS ADORNOS DA FACHADA DO 
TEATRO ALBERTO MARANHÃO - TAM, conforme Termo de Referência e justificativa em anexo. 
Tudo mediante procedimento licitatório na modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 
da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de cotação de preço (SDP) e documentos, 
para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no seguinte endereço: 
Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio Grande 
do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, até as 12h do dia 
02/06/2022 (horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e demais anexos está 
disponível no referido site do Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br/? 
pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas decorrentes da aquisição do objeto da SDP já 
mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, nos termos do acordo de Empréstimo 
nº 8276-BR.

Natal, 25 de Maio de 2022
Ronaldo Barros Pereira

 Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

 Projeto Governo Cidadão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Na forma dos artigos 612 e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições legais sobre a matéria, 
ficam convocadas todas as empresas que pertençam à categoria econômica abrangida pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do Estado do Rio Grande do Norte – Sincopeças/RN, CNPJ n.º 
24.365.678/0001-36, para se reunirem, na sede do referido sindicato - situado na Avenida Duque de Caxias, 191, 
Ribeira – 2º andar sala 05, Natal/RN, CEP: 59012-200 – em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
30/05/2022, às 17 horas, em primeira convocação, sendo realizada uma segunda convocação às 18 horas, caso não 
tenha sido alcançado o número de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação, obedecendo-se na 
segunda convocação o comparecimento de 1/3 (um terço) dos membros do sindicato ou com qualquer número de 
associados presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
1.º) Apreciar, deliberar aprovar ou rejeitar  Pauta de Reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores,  Condutores de 
Utilitários em duas ou três rodas, motorizadas em entregas de mercadorias a domicílio do Rio Grande do Norte -
SINDMOTO/RN  referente a pauta de reivindicação 2022/2024; 
2.º) Deliberar sobre a concessão de  autorização para a Diretoria do Sincopeças/RN para negociar, rejeitar ou celebrar 
Convenção Coletiva de Trabalho, autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a participar de mediações ou convocações 
perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RN e autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a 
representar a entidade perante o Tribunal Regional do Trabalho da 21.ª Região. 
 

Natal/RN, 25 de Maio de 2022. 
Itamar Manso Maciel Junior 

Presidente do SINCOPEÇAS/RN 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

Vanderley Galvão da Silva, CPF: 079.798.064-41, 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 Casa de Espetáculo/Show denominada de Arena Galvão, em uma área de 470,87 m², localizada na 
Avenida Tota Pereira, n. 127, Sítio Clavinote, Lagoa Nova/RN.  
 

VANDERLEY GALVÃO DA SILVA 
Representante Legal 
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Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

No evento ocorrido ontem no Sesc, denominado Ingresso 
Social, pela dupla ABC e América, com empresários da in-
dústria e comércio do RN, tivemos um bom número de 

presentes. Além da imprensa, estiveram presentes secretários do 
estado, secretários do município, dirigentes de clubes, políticos e 
patrocinadores. O primeiro passo foi dado. Agora é arregaçar às 
mangas e trabalhar para que o projeto saia do papel.

Evento concorrido

PEDRO NETOEsporte

COMPRA AUTORIZADA . A Premier League autorizou a compra do 
Chelsea pelo milionário norte- americano Todd Boehly, por 4,25 bi-
lhões de libras (25,67 bilhões). O interessante é que em 2003 o russo 
Roman Abramovich, atual dono do clube, pagou “apenas” 140 mi-
lhões de libras pelo clube londrino. A aprovação final depende agora 
apenas do governo britânico. Futebol sempre foi lucrativo, e isso to-
dos nós já sabemos.

AUSÊNCIA SENTIDA. No evento de ontem realizado no Sesc, cha-
mado Ingresso Social, a ausência dos dirigentes do América foi no-
tada. O ex-presidente do América José Maria Figueiredo, foi um dos 
oradores, porém como ele mesmo disse, falando como empresário 
e não como representante do América. Assim como Paulinho Freire, 
que esteve presente como vice-presidente da FNF, e não como diri-
gente do América. Confesso que não entendi da ausência dos diri-
gentes rubros, afinal o evento foi realizado em prol dos dois clubes, e 
não apenas de um deles.

REENCONTREI. Ontem, no 
evento na apresentação do Pro-
jeto Ingresso Social, no Sesc, re-
encontrei com o ex-presidente 
do América José Maria Figuei-
redo. Conversamos por mais 
de meia hora. Conversa boa, 
cheia de lembranças por parte 
do ex-presidente das suas du-
as passagens pelo clube. O em-
presário se mostrou decepcio-
nado com o atual momento do 
futebol rubro, porém me disse 
que continua acompanhando 
a distância. José Maria foi mui-
to importante para à história 
do América, principalmente no 
acesso para a série A no ano de 
1996.

GESTO DE GRANDEZA. No úl-
timo domingo o atacante Moi-
sés, do Fortaleza, fez a jogada 
mais bonita da partida na der-
rota do seu clube para o Flumi-
nense. Moisés partia em direção 
ao gol adversário, com o zaguei-
ro Nino do clube carioca no seu 
encalço, porém o zagueiro do 
Fluminense se machucou so-
zinho e caiu se contorcendo de 
dor. Moisés então parou a joga-
da para que o zagueiro do Flu-
minense pudesse ser atendido. 
O atacante do Fortaleza foi mui-
to criticado nas redes sociais, 
contudo quando entrevistado 
após a partida ele disse que agi-
ria da mesma forma hoje. Para-
béns Moisés. Poucos teriam a 
sua grandeza.

SÓ DOIS DELES PEDEM QUA-
SE R$ 6 MILHÕES. Dos vários 
funcionários que foram demi-
tidos pelo novo presidente da 
CBF Ednaldo Rodrigues, dois 
deles já entraram na justiça. E 
somente estes dois, o jornalista 
Eduardo Zebini e o administra-
dor Dino Gentile, pedem quase 
R$ 6 milhões de indenização na 
justiça do trabalho. Acredito que 
em breve todos os demais que 
foram demitidos deverão seguir 
o mesmo caminho. Agora, os 
valores são fichinhas para uma 
das empresas mais lucrativas do 
Brasil.

PROJETO SERÁ APRESENTA-
DO NO INÍCIO DO PRÓXIMO MÊS. 
A direção do Alecrim se prepa-
ra para apresentar no início de 
Junho o projeto para à disputa 
da Segundona. Presidente Luiz 
Henrique e diretor de futebol 
Goeber, sabem o quanto a tor-
cida esmeraldina está ávida por 
este momento. Que tudo possa 
dar certo com o verdão.

APENAS CUMPRIRÁ TABELA.  
A equipe do Globo apenas cum-
prirá tabela no restante da sé-
rie D. Com apenas 1 ponto con-
quistado na competição à águia 
de Ceará-Mirim deverá ser o fiel 
da balança para às equipes que 
almejam brigar pelas quatro va-
gas. Vencer o Globo passa a ser 
uma obrigação para às sete de-
mais equipes do grupo.

Nadadora potiguar 
conquista três medalhas 
em campeonato na Bahia
Aos 16 anos, Júlia ganhou medalhas de ouro, prata e bronze. 
Próximo foco é Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de 
Inverno, entre dias 28 de junho e 2 de julho, no Rio de Janeiro

A nadadora Júlia Gomes, 
de 16 anos, segue firme 
em sua preparação para 

o Campeonato Brasileiro Juvenil 
de 2022. Representante do Se-
si Clube RN e patrocinada pelo 
Sicoob Potiguar, a atleta parti-
cipou nos dias 20 e 21 de maio 
do seu primeiro torneio nordes-
te do ano, o Troféu Sérgio Silva, 
na Arena Aquática Salvador, na 
Bahia, onde obteve um ótimo 
resultado, voltando para casa 
com três medalhas na bagagem.

Especialista em nado cos-
tas, Júlia ganhou ouro na prova 
de 100m, prata nos 50m e bron-
ze nos 200m. Segundo a atleta, 
um erro na chegada atrapalhou 
seu resultado na prova dos 50 
metros, a favorita dela. Ela saiu 
chateada da piscina, decidida a 
se doar ainda mais nas provas 
seguintes. A virada veio na sequ-
ência com o ouro nos 100 me-
tros. E nos 200 ela mostrou gran-
de capacidade de superação. 
“Os 200m costas veio como um 
desafio, é a prova mais difícil e 
ainda nas circunstâncias do cli-

ma frio e por ser o final de com-
petição”, comentou a nadadora.

O técnico Rodrigo Vilar co-
menta que Júlia está evoluindo 
a cada nova competição. “Dian-
te das circunstâncias, tempo 
de treino, o resultado dos 100m 
costas foi muito bom, e as de-
mais provas foram dentro do es-
perado. Pela forma com que ela 
tem nadado, acredito que ela vai 

chegar no Rio de Janeiro com 
força maior”, diz o treinador.

Júlia agora volta as atenções 
para disputar o principal cam-
peonato deste primeiro semes-
tre, o Campeonato Brasileiro In-
terclubes Juvenil de Inverno, que 
acontece entre os dias 28 de ju-
nho e 2 de julho, no Clube de Re-
gatas Vasco da Gama, no Rio de 
Janeiro. 

Em nado costas, Júlia foi ouro nos 100m, prata nos 50m e bronze nos 200m

“Os 200m costas veio como 
um desafi o”, diz Júlia 
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Dos 27 atletas brasileiros con-
vocados para mais uma dis-
puta internacional, 6 são da 

Sadef (Sociedade Amigos do Defi-
ciente Físico do RN). O Regional 
Open das Américas de halterofilis-
mo acontecerá entre os dias 8 e 11 
de julho, em Saint Louis, nos Esta-
dos Unidos.

O time da Sadef se destaca pe-
la experiência. Júnior França, Ma-
ria Luzineide, Naira Gomes, Maria 
Rizonaide (Tainá) e Terezinha Mu-
lato tem muitas competições in-
ternacionais nos currículos, inclu-
sive Paralimpíadas. Alane Dantas 
é a exceção. “Vai ser a estreia dela 
em eventos internacionais. Uma 
oportunidade de entrar no ranking 
mundial, com o objetivo de brigar 
por uma vaga nos próximos Para-
pamericanos, no Chile, em 2023 
e também nos Jogos de Paris, em 
2024”, explica o técnico Carlos 

Williams, também convocado para 
a seleção. O médico da Sadef, Ro-
drigo Braga, completa a lista de es-
colhidos da Associação para repre-
sentar o Brasil nos Estados Unidos.

A competição é obrigatória 
dentro do caminho para os Jogos 
Paralímpicos de 2024. O último Re-
gional Open das Américas de hal-

terofilismo aconteceu em Bogotá, 
na Colômbia, em 2018, e contou 
com 150 atletas de 27 nações. Na 
ocasião, o Brasil conquistou quatro 
ouros, seis pratas e seis bronzes, e 
ficou em primeiro lugar no quadro 
geral da competição.

NOVAS REGRAS DA MODALI-

DADE. Além de compor o caminho 
para os Jogos de Paris 2024, a com-
petição continental é o primeiro 
evento internacional em que os 
brasileiros serão submetidos às 
novas regras do halterofilismo, im-
plementadas pelo Comitê Paralím-
pico Internacional (IPC, sigla em 
inglês).

As novas regras e regulamentos 
foram estipuladas após um perío-
do de consulta de três anos (2019-
2022). Ao todo, 71 Comitês Para-
límpicos Nacionais contribuíram 
para o processo. Agora, os árbitros 
contarão com o auxílio de câmeras 
em caso de dúvidas sobre a valida-
de do movimento executado. 

• Quinta-feira, 26 de maio de 202216 Esportes

Sadef - RN terá seis atletas no Open 
das Américas de haltero� lismo
Competição acontece em julho nos Estados Unidos, é obrigatória dentro do caminho para os Jogos Paralímpicos 

Equipe do Sadef-RN Maria Luzineide, Terezinha Mulato e Naira Gomes têm muitas competições internacionais nos currículos, inclusive Paralimpíadas 

DIVULGAÇÃO

Peso-pena

Zé Delano 
luta para ser 
o próximo 
brasileiro no 
UFC

O pernambucano Zé 
Delano, de 25 anos, 
está próximo de con-

seguir um lugar na elite do 
MMA (sigla em inglês para 
artes marciais mistas). Ele 
embarca sábado (28) para 
Denver (Estados Unidos), 
onde vai encarar na pró-
xima quarta-feira (3 de ju-
nho) o lutador da casa Mi-
chael Stack, pelo LFA (Lega-
cy Fighting Alliance), even-
to considerado uma das 
principais portas de entra-
da para o UFC.

Caso vença, não é ga-
rantido que o atleta rece-
berá um contrato, mas de-
finitivamente cresce a pro-
babilidade de ele realizar 
um sonho que tem desde 
que começou na modalida-
de, em 2013.”Obviamente, 
se eu conseguir, vou come-
morar muito, porque é um 
sonho. Mas não quero ser 
apenas mais um brasileiro 
no UFC. Quero fazer histó-
ria”, revela Delano à Agên-
cia Brasil. 
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