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Kelps: “Maioria da população 
não quer reeleição de Fátima”
Segundo o deputado, pesquisa apontou que 52% não desejam vitória da governadora

“Gestão mal avaliada”

P  residente da CPI da Covid-19 
na Assembleia Legislativa 
do RN, que investigou pos-

síveis irregularidades nos contra-

tos firmados pelo governo do Es-
tado na condução da pandemia, 
o deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade) iniciou o ano de 

2022 olhando para as novas bata-
lhas que o esperam. E disse: “Não 
acredito na reeleição da gover-
nadora, salvo alguma mudança 

muito grande na sua gestão, que é 
muito mal avaliada. E, geralmen-
te, governadores que tem gestões 
mal avaliadas não são reeleitos.”

__PÁG.7

Comércio Natal Silêncio Semear

Segundo a CNC, o resulta-
do é o maior desde março de 
2020, quando alcançou 128,4 
pontos.

A partir desta quarta 26, a 
prefeitura da capital inicia a 
vacinação com imunizante da 
Pfizer pediátrica.

Ex-prefeito de Natal man-
tém suspense sobre sua pos-
sível candidatura contra a go-
vernadora Fátima Bezerra.

Prefeitura iniciou a distri-
buição da ordem de óleo die-
sel para os agricultores cadas-
trados no Programa Semear.

Confiança do 
empresário sobe 
1,4% em janeiro

Crianças a partir 
de 5 anos de idade  
recebem vacina

Carlos Eduardo 
Alves só falará 
“mais adiante”

Agricultores 
recebem óleo 
diesel em Mossoró

__PÁG.8 __PÁG.10 __PÁG.3 __PÁG.12
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Calado fala que 
trabalha para ser eleito 
deputado federal

__PÁG.2

__PÁG.16

__PÁG.12

Marcelo Hollanda

Pedro Neto

Simone Silva

Brasil fez um pacto com um 
demônio moralista e atrasado.

Atacante Wallace Pernambucano 
deu show no clássico de domingo. 

Twitter vem trabalhando recurso 
chamado de “amigos próximos’’.

Secretário do Desenvol-
vimento Econômico deu de-
claração que deve mexer no 
tabuleiro político da família.

__PÁG.3
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Protesto

Ex-senador foi recebido pe-
lo presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do 
Norte, Amaro Sales, e conhe-
ceu plataformas do projeto.

Grevistas protestam pela 
não retirada do Adicional por 
Tempo de Serviço (ADTS). Ca-
so isso aconteça, haverá redu-
ção salarial de até 35%.

Fernando 
Bezerra fica 
surpreso com 
o “Mais RN”

Policiais civis 
deflagram 
greve e fecham 
delegacias

__PÁG.9

__PÁG.15

DIVULGAÇÃO/SINPOL

Brasileiro campeão do Circuito Mundial disse que prefere se dedicar aos cuidados do corpo e da mente. __PÁG.16

Medina desiste da 1ª etapa do Circuito Mundial de Surfe
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Ao demonizar a política e as 
contribuições privadas de campa-
nha, o Brasil fez um pacto com um 
demônio moralista e atrasado.

E ao fazer esse pacto jogou nas 
costas do Estado brasileiro (do po-
vo) a tarefa de financiar o custeio de 
agremiações partidárias que patro-
cinam verdadeiros currais eleito-
rais pelo país.

Porque se há um negócio rentá-
vel no Brasil, que passa de pai pa-
ra filho e é responsável por grandes 
corporações de privilégios e de pri-
vilegiados, é a política partidária.  

Ao mirar em empresas que 
compram políticos desde os pri-
mórdios da República, inclusive 
durante o regime militar, a opera-
ção Lava Jato prestou um serviço e, 
ao mesmo tempo, um desserviço à 
sociedade brasileira.

Instalou uma caça às bruxas ao 
invés de focar nos frutos podres e 
com isto incinerou o cesto todo, 
mexendo com a economia. 

Foi política quando deveria ter 
sido profissional. 

A prova inequívoca disso é que 
a curva ascendente do desemprego 
não mudou substancialmente nos 
últimos anos. 

Continua tão alta quando es-
ses paladinos resolveram valer-se 
da bandeira da anticorrupção para 
acender e controlar o poder.

Foi o moralismo de uma fração 
privilegiada do Estado instalada no 
poder Judiciário que resolveu fazer 
justiça com as próprias mãos.

O resultado foi a eleição de 
um extremista de direita que nun-

ca pregou um prego fora do baixo 
clero amiga dos piores lobbies no 
Congresso.

Depois da cisão esperada, esses 
paladinos da anticorrupção lan-
çam-se um a um em empreitadas 
eleitorais.

Eles se incorporaram à febre 
que este ano dará R$ 5,96 bilhões 
de dinheiro público para financiar 
campanhas e custear partidos.

Isso, apesar de ainda insignifi-
cante para as aspirações de poder 
de grupos, equivale a 46,5% de to-
dos os recursos do Tesouro destina-
dos às agremiações na última déca-
da. 

Os dados são de um levanta-
mento realizado pelo Estadão com 
base nos dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Com as bênçãos da Câmara e 
do Senado em dezembro e sacra-
mentado pelo projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA), o valor re-
presenta um crescimento real de 
92,5% em relação ao pleito de 2018.

Dois anos, portanto, depois que 
começaram a valer as novas regras 
eleitorais, criadas pela minirrefor-
ma de 2015, proibindo as doações 
empresariais para campanhas.  

Grande ambição com dinheiro 
alheiro dá nisso mesmo: retrocesso. 

Enquanto na democracia nor-
te-americana as doações privadas 
são recepcionadas pelo comitês de 
campanha, que as declaram por 
força de lei, no Brasil  é  a o Estado 
quem financia as máquinas parti-
dárias, agora com orçamento se-
creto sem as prestações de contas.

É só demonizar quem demoniza

PELA CULATRA. Uma pesqui-
sa da Fundação Getúlio Vargas, 
resgatada pelo Estadão, o mes-
mo jornal que saiu na frente na 
denúncia do orçamento secreto, 
revelou que o custo médio das 
campanhas caiu 38% de 2014 pa-
ra 2018. Ouvida pelo o Estadão, a 
cientista política Lara Mesquita 
acredita que, embora necessária, 
a mudança pressionou as con-
tas públicas e desincentivou os 
partidos a buscar apoio orgâni-
co na população. Em outras pa-
lavras, acomodou essa turma ao 
dinheiro fácil.  “Para os políticos, 
foi um alívio se isolar das empre-
sas, porque isso os blindou das 
denúncias de corrupção. Mas há 
dois ônus: o peso disso no Orça-
mento e o distanciamento entre 
a sociedade e os partidos políti-
cos, que têm seu financiamento 
garantido”, afirmou.

INTERESSES COMUNS. De-
pois do PSL com R$ 604,1 mi-
lhões, partido pelo qual Bolso-
naro se elegeu em 2019, mas não 
conseguiu adestrar para ser seu, 
é do PT com R$ 594,4 milhões o 
maior fundo eleitoral.

Nada muda
Após promover seu nome co-

mo, paladino da anticorrupção 
no Brasil por conta da Operação 
Lava Jato, chegando ao requinte 
de mandar prender o maior ad-
versário do candidato Jair Bolso-
naro e depois assumir um cargo 
de ministro do próprio, Sérgio 
Moro tem agora como candidato 
à presidência muito que explicar.   
Entre essas explicações, porque 
ele foi trabalhar como sócio de 
uma multinacional que fazia os 
acordos de leniências das em-
presas capturadas pela Lava Ja-
to e obrigadas a fazer devoluções 
milionárias de propinas.

ORÇAMENTO. O governo 
Bolsonaro é isto mesmo: inves-
timento zero no país e investi-
mento total em seus interes-
ses eleitorais até ele descobrir 
tardiamente que ajudou um 
monte de gente e não necessa-
riamente se ajudou. Portanto, 
vale a máxima de Raul Veloso, 
consultor de contas públicas, 
ao analisar esta semana o orça-
mento do governo federal para 
2022: “Esse orçamento é coe-
rente com a postura de conde-
nação à estagnação, foi isso que 
eles fizeram”.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

O ex-prefeito do município 
de Pau dos Ferros, Leo-
nardo Rêgo (Dem) aten-

deu, nesta segunda-feira 24, ao 
convite de um grupo importan-
te de empresários potiguares pa-
ra abordar assuntos estratégicos 
para o segmento econômico do 
Estado. O encontro contou com 
a participação de empreendedo-
res do porte de Paulo de Paula, 
Antônio Gentil, Fabiano Veras e 
Cláudio Matias. O deputado es-
tadual Getúlio Rêgo (DEM) tam-
bém participou.

Pré-candidato a deputado fe-
deral, Leonardo Rêgo foi chama-
do para tratar de questões rela-
cionadas ao empreendedorismo 
e sobre a contribuição que pre-
tende dar para estimular inicia-
tivas do gênero. 

Ele aproveitou o momento 
propício para expor o que pensa 
sobre temas que estão em pauta 
no Congresso Nacional, como a 
reforma tributária. Também dis-
correu sobre o seu modelo admi-
nistrativo, marcado pela austeri-
dade e pela responsabilidade no 
trato com os recursos públicos 

nos 12 anos em que administrou 
a Prefeitura de Pau dos Ferros.

“Tivemos a oportunidade 
de expor o que pensamos sobre 
possibilidades de apoio ao setor 
produtivo, no sentido de impul-
sionar a geração de emprego e 
renda, e sobre alternativas para 
enfrentar a crise econômica que 
se abate sobre todo o país, atin-
gindo o setor produtivo, como 
também o Poder Público”, expli-
cou Leonardo Rêgo.

Ele agradeceu ao “gesto es-
pontâneo” dos empresários em 
convidá-lo para essa troca de 
ideias e projeções sobre econo-
mia. Confirmou ainda que par-
ticipará de encontros semelhan-
tes com outros representantes 
do meio empresarial do Estado 
nas próximas semanas.

Leonardo Rêgo, filho do de-
putado Getúlio Rêgo, foi prefei-
to do município de Pau dos Fer-
ros por três mandatos, entre os 
anos de 2005 e 2012 e entre 2017 
e 2020. Também foi secretário do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Estado entre 2013 e 
2014.

Leonardo Rêgo aborda 
temas estratégicos para 
economia, em diálogo 
com empresários do RN
Pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito 
falou sobre geração de emprego e renda

Leonardo continuará a participar de encontros nas próximas semanas

CEDIDA

MORALISMO. Criado pelo Legislativo em 2017, o fundo eleitoral 
foi uma reação à decisão  equivocada do Supremo Tribunal Fede-
ral que, em 2015, proibiu a doação de empresas para campanhas, 
temendo o efeito econômico sobre as eleições. Tudo para acabar 
com o caixa 2 nas campanhas, um hábito tão velho quanto andar 
para frente e não foi uma descoberta da Lava Jato, como dizem.
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O secretário de Estado do Desen-
volvimento Econômico, Jaime Cala-
do, deu uma declaração que deve 
mexer no tabuleiro político da famí-
lia de sua esposa, a senadora Zenai-
de Maia (Pros). O cunhado do depu-
tado federal João Maia (PL), agora, 
admitiu que trabalha um projeto de 
concorrer a Câmara dos Deputados. Isso não é tão no-
vidade assim e se arrasta desde o ano passado. O pro-
blema é que além de ser querer ser federal, Jaime ga-
rantiu ter o apoio do prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Paulinho Emídio, também do Pros. 

Em 2018, João Maia teve em São Gonçalo do 
Amarante mais de 5.600 votos. Com Paulinho agora 
apoiando Jaime, segundo diz, João Maia terá um pre-
juízo em um município da Grande Natal, que sempre 
foi bem votado. O prefeito Paulinho se dedica ao tra-
tamento de saúde contra o câncer, desde o ano pas-

sado. Essa semana foi novamente 
para São Paulo. Mas, na semana 
passada participou de um evento 
público com João Maia e o minis-
tro Rogério Marinho (PL). No ato, o 
investimento de R$ 40 milhões pa-
ra a construção de uma nova ponte 
para facilitar o deslocamento entre 

o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves e 
a Região Metropolitana.

Paulinho também tem outro projeto: eleger a pri-
meira-dama Terezinha Maia, hoje no PL, como depu-
tada estadual. Em 2018, Terezinha ficou na primeira 
suplência. Ela perdeu por 426 votos para o deputado 
José Dias. A filha de Jaime, Mada Maia, foi candidata a 
deputada estadual pelo PT e tirou só em São Gonçalo 
2 mil votos. Agora a pergunta que não quer calar: Te-
rezinha Maia fará dobradinha com Jaime Calado ou 
com João Maia? 

Jaime Calado agora joga que será deputado federal e 
garante o apoio do prefeito de São Gonçalo do Amarante

MUDO. Não foi à toa que 
na semana passada o ex-pre-
feito Carlos Eduardo publicou 
no seu Twitter: “Verão. Estou 
rouco de tanto ouvir”. O AGO-
RA RN tentou contato com o 
ex-prefeito sobre as últimas 
articulações, mas evita de-
clarações. O ministro Rogério 
Marinho chegou a fazer co-
branças. 

FATO. Nem o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e nem o 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza, mudarão 
seus projetos este ano. Ne-
nhum dos dois tucanos será 
candidato a governador. Ano-
tem! 

EQUILÍBRIO. A pré-candi-
data a deputada federal Sa-
manda Alves declarou com 

equilíbrio a união do seu par-
tido com outras siglas tradi-
cionais. “Não é o PT sozinho 
que vai conseguir vencer as 
eleições. O PT precisa dialo-
gar e inclusive governar. A go-
vernadora hoje governa, esses 
últimos três anos de governo, 
mas é com aliados na Assem-
bleia. A gente governa lá com 
o PL, com o PSDB e com vá-
rios partidos que compõem, 
dão sustentação ao governo 
da professora Fátima”.

DÚVIDAS. Nesta quarta, PT 
e PSB voltarão à mesa de ne-
gociações sobre a formação 
de uma federação partidária, 
para as eleições deste ano. As 
siglas deverão ter ao menos 
duas reuniões nos próximos 
dias, para tentar superar os 
impasses que, até o momen-
to, impedem o acordo.

Mesmo diante do ultima-
to do ministro do De-
senvolvimento Regio-

nal, Rogério Marinho (PL) e das 
articulações políticas feitas pe-
lo prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB) e o ex-ministro Henri-
que Alves (MDB), para fazer o 
presidente do PDT no Rio Gran-
de do Norte, Carlos Eduardo Al-
ves, ser o candidato da oposição 
para enfrentar Fátima Bezerra 
na disputa pelo governo, o pe-
detista têm preferido o silêncio. 
Quando, raramente, resolve se 
pronunciar, é para prolongar o 
tempo do mistério que gira em 
torno da definição de sua pré-
-candidatura a um cargo eletivo.

Procurado pela reportagem 
do AGORA RN nesta terça-fei-
ra 25, para que comentasse so-
bre as falas de Rogério Marinho 
e para dar mais detalhes sobre 
uma possível definição de can-
didatura contra a governadora, 
o ex-prefeito de Natal limitou-
-se a dizer: “Não vou falar ago-
ra. Chegará o momento”, dis-
se. Questionado mais uma vez, 

Carlos Eduardo Alves foi enfáti-
co: “só falarei mais adiante. Ago-
ra, não”, finalizou a conversa.

Enquanto isso, nos bastido-
res da política potiguar, cogita-
-se a possibilidade de que ele, 
em junto com o deputado fede-

ral Benes Leocádio (Republica-
nos), formem uma chapa majo-
ritária para enfrentar a tentativa 
de reeleição da governadora Fá-
tima. Os possíveis diálogos estão 
sendo conduzidos por Álvaro 
Dias e Henrique Alves e, a pos-

sível chapa incluiria o ministro 
Rogério Marinho para o Senado, 
o ex-ministro Henrique Alves 
para a Câmara Federal e Adjuto 
Dias, filho de Álvaro, para a As-
sembleia Legislativa.

Em recente entrevista, o mi-

nistro Rogério Marinho, cobrou 
uma posição e maior “nitidez” 
por parte do líder do PDT no 
Estado. “É necessário que ha-
ja uma maior nitidez por parte 
de Carlos Eduardo, até porque o 
eleitorado do nosso Estado está 
desacreditando a política. O po-
lítico tem que se mostrar. Tem 
que ser por inteiro. A população 
precisa entender, perceber e sa-
ber como o político se compor-
ta (e quais seus posicionamen-
tos)”, propôs Rogério.

TENTATIVAS EM VÃO. Des-
de agosto do ano passado, o ex-
-prefeito tem economizado nas 
palavras. A reportagem do AGO-
RA RN vem tentando conversar 
desde então, mas, sempre rece-
bemos mensagens evasivas co-
mo, “Olá! Estou indo amanhã 
cedo para o interior e só volto no 
final de semana. Fica para a pró-
xima semana. Obrigado”. 

Ou então, “Estou de repouso 
por recomendação médica. Por 
favor, deixe para mais adiante”. 
E ainda: “Saudações. Me descul-
pe, mas não vou dar entrevista 
este mês. Não acho que devo fa-
lar agora. Obrigado pelo seu in-
teresse”. 

Carlos Eduardo, sobre ultimato 
de Rogério: “Não vou falar agora”
Enquanto ex-prefeito se cala, nos bastidores , cogita-se a possibilidade dele e de Benes formarem chapa majoritária

Carlos Eduardo deve levar indecisão, ou sigilo, sobre pretenções eleitorais em 2022 até os últimos segundos

JOSÉ ALDENIRAGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Ao demonizar a política e as 
contribuições privadas de campa-
nha, o Brasil fez um pacto com um 
demônio moralista e atrasado.

E ao fazer esse pacto jogou nas 
costas do Estado brasileiro (do po-
vo) a tarefa de financiar o custeio de 
agremiações partidárias que patro-
cinam verdadeiros currais eleito-
rais pelo país.

Porque se há um negócio rentá-
vel no Brasil, que passa de pai pa-
ra filho e é responsável por grandes 
corporações de privilégios e de pri-
vilegiados, é a política partidária.  

Ao mirar em empresas que 
compram políticos desde os pri-
mórdios da República, inclusive 
durante o regime militar, a opera-
ção Lava Jato prestou um serviço e, 
ao mesmo tempo, um desserviço à 
sociedade brasileira.

Instalou uma caça às bruxas ao 
invés de focar nos frutos podres e 
com isto incinerou o cesto todo, 
mexendo com a economia. 

Foi política quando deveria ter 
sido profissional. 

A prova inequívoca disso é que 
a curva ascendente do desemprego 
não mudou substancialmente nos 
últimos anos. 

Continua tão alta quando es-
ses paladinos resolveram valer-se 
da bandeira da anticorrupção para 
acender e controlar o poder.

Foi o moralismo de uma fração 
privilegiada do Estado instalada no 
poder Judiciário que resolveu fazer 
justiça com as próprias mãos.

O resultado foi a eleição de 
um extremista de direita que nun-

ca pregou um prego fora do baixo 
clero amiga dos piores lobbies no 
Congresso.

Depois da cisão esperada, esses 
paladinos da anticorrupção lan-
çam-se um a um em empreitadas 
eleitorais.

Eles se incorporaram à febre 
que este ano dará R$ 5,96 bilhões 
de dinheiro público para financiar 
campanhas e custear partidos.

Isso, apesar de ainda insignifi-
cante para as aspirações de poder 
de grupos, equivale a 46,5% de to-
dos os recursos do Tesouro destina-
dos às agremiações na última déca-
da. 

Os dados são de um levanta-
mento realizado pelo Estadão com 
base nos dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

Com as bênçãos da Câmara e 
do Senado em dezembro e sacra-
mentado pelo projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA), o valor re-
presenta um crescimento real de 
92,5% em relação ao pleito de 2018.

Dois anos, portanto, depois que 
começaram a valer as novas regras 
eleitorais, criadas pela minirrefor-
ma de 2015, proibindo as doações 
empresariais para campanhas.  

Grande ambição com dinheiro 
alheiro dá nisso mesmo: retrocesso. 

Enquanto na democracia nor-
te-americana as doações privadas 
são recepcionadas pelo comitês de 
campanha, que as declaram por 
força de lei, no Brasil  é  a o Estado 
quem financia as máquinas parti-
dárias, agora com orçamento se-
creto sem as prestações de contas.

É só demonizar quem demoniza

PELA CULATRA. Uma pesqui-
sa da Fundação Getúlio Vargas, 
resgatada pelo Estadão, o mes-
mo jornal que saiu na frente na 
denúncia do orçamento secreto, 
revelou que o custo médio das 
campanhas caiu 38% de 2014 pa-
ra 2018. Ouvida pelo o Estadão, a 
cientista política Lara Mesquita 
acredita que, embora necessária, 
a mudança pressionou as con-
tas públicas e desincentivou os 
partidos a buscar apoio orgâni-
co na população. Em outras pa-
lavras, acomodou essa turma ao 
dinheiro fácil.  “Para os políticos, 
foi um alívio se isolar das empre-
sas, porque isso os blindou das 
denúncias de corrupção. Mas há 
dois ônus: o peso disso no Orça-
mento e o distanciamento entre 
a sociedade e os partidos políti-
cos, que têm seu financiamento 
garantido”, afirmou.

INTERESSES COMUNS. De-
pois do PSL com R$ 604,1 mi-
lhões, partido pelo qual Bolso-
naro se elegeu em 2019, mas não 
conseguiu adestrar para ser seu, 
é do PT com R$ 594,4 milhões o 
maior fundo eleitoral.

Nada muda
Após promover seu nome co-

mo, paladino da anticorrupção 
no Brasil por conta da Operação 
Lava Jato, chegando ao requinte 
de mandar prender o maior ad-
versário do candidato Jair Bolso-
naro e depois assumir um cargo 
de ministro do próprio, Sérgio 
Moro tem agora como candidato 
à presidência muito que explicar.   
Entre essas explicações, porque 
ele foi trabalhar como sócio de 
uma multinacional que fazia os 
acordos de leniências das em-
presas capturadas pela Lava Ja-
to e obrigadas a fazer devoluções 
milionárias de propinas.

ORÇAMENTO. O governo 
Bolsonaro é isto mesmo: inves-
timento zero no país e investi-
mento total em seus interes-
ses eleitorais até ele descobrir 
tardiamente que ajudou um 
monte de gente e não necessa-
riamente se ajudou. Portanto, 
vale a máxima de Raul Veloso, 
consultor de contas públicas, 
ao analisar esta semana o orça-
mento do governo federal para 
2022: “Esse orçamento é coe-
rente com a postura de conde-
nação à estagnação, foi isso que 
eles fizeram”.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

O ex-prefeito do município 
de Pau dos Ferros, Leo-
nardo Rêgo (Dem) aten-

deu, nesta segunda-feira 24, ao 
convite de um grupo importan-
te de empresários potiguares pa-
ra abordar assuntos estratégicos 
para o segmento econômico do 
Estado. O encontro contou com 
a participação de empreendedo-
res do porte de Paulo de Paula, 
Antônio Gentil, Fabiano Veras e 
Cláudio Matias. O deputado es-
tadual Getúlio Rêgo (DEM) tam-
bém participou.

Pré-candidato a deputado fe-
deral, Leonardo Rêgo foi chama-
do para tratar de questões rela-
cionadas ao empreendedorismo 
e sobre a contribuição que pre-
tende dar para estimular inicia-
tivas do gênero. 

Ele aproveitou o momento 
propício para expor o que pensa 
sobre temas que estão em pauta 
no Congresso Nacional, como a 
reforma tributária. Também dis-
correu sobre o seu modelo admi-
nistrativo, marcado pela austeri-
dade e pela responsabilidade no 
trato com os recursos públicos 

nos 12 anos em que administrou 
a Prefeitura de Pau dos Ferros.

“Tivemos a oportunidade 
de expor o que pensamos sobre 
possibilidades de apoio ao setor 
produtivo, no sentido de impul-
sionar a geração de emprego e 
renda, e sobre alternativas para 
enfrentar a crise econômica que 
se abate sobre todo o país, atin-
gindo o setor produtivo, como 
também o Poder Público”, expli-
cou Leonardo Rêgo.

Ele agradeceu ao “gesto es-
pontâneo” dos empresários em 
convidá-lo para essa troca de 
ideias e projeções sobre econo-
mia. Confirmou ainda que par-
ticipará de encontros semelhan-
tes com outros representantes 
do meio empresarial do Estado 
nas próximas semanas.

Leonardo Rêgo, filho do de-
putado Getúlio Rêgo, foi prefei-
to do município de Pau dos Fer-
ros por três mandatos, entre os 
anos de 2005 e 2012 e entre 2017 
e 2020. Também foi secretário do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Estado entre 2013 e 
2014.

Leonardo Rêgo aborda 
temas estratégicos para 
economia, em diálogo 
com empresários do RN
Pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito 
falou sobre geração de emprego e renda

Leonardo continuará a participar de encontros nas próximas semanas

CEDIDA

MORALISMO. Criado pelo Legislativo em 2017, o fundo eleitoral 
foi uma reação à decisão  equivocada do Supremo Tribunal Fede-
ral que, em 2015, proibiu a doação de empresas para campanhas, 
temendo o efeito econômico sobre as eleições. Tudo para acabar 
com o caixa 2 nas campanhas, um hábito tão velho quanto andar 
para frente e não foi uma descoberta da Lava Jato, como dizem.
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O secretário de Estado do Desen-
volvimento Econômico, Jaime Cala-
do, deu uma declaração que deve 
mexer no tabuleiro político da famí-
lia de sua esposa, a senadora Zenai-
de Maia (Pros). O cunhado do depu-
tado federal João Maia (PL), agora, 
admitiu que trabalha um projeto de 
concorrer a Câmara dos Deputados. Isso não é tão no-
vidade assim e se arrasta desde o ano passado. O pro-
blema é que além de ser querer ser federal, Jaime ga-
rantiu ter o apoio do prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Paulinho Emídio, também do Pros. 

Em 2018, João Maia teve em São Gonçalo do 
Amarante mais de 5.600 votos. Com Paulinho agora 
apoiando Jaime, segundo diz, João Maia terá um pre-
juízo em um município da Grande Natal, que sempre 
foi bem votado. O prefeito Paulinho se dedica ao tra-
tamento de saúde contra o câncer, desde o ano pas-

sado. Essa semana foi novamente 
para São Paulo. Mas, na semana 
passada participou de um evento 
público com João Maia e o minis-
tro Rogério Marinho (PL). No ato, o 
investimento de R$ 40 milhões pa-
ra a construção de uma nova ponte 
para facilitar o deslocamento entre 

o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves e 
a Região Metropolitana.

Paulinho também tem outro projeto: eleger a pri-
meira-dama Terezinha Maia, hoje no PL, como depu-
tada estadual. Em 2018, Terezinha ficou na primeira 
suplência. Ela perdeu por 426 votos para o deputado 
José Dias. A filha de Jaime, Mada Maia, foi candidata a 
deputada estadual pelo PT e tirou só em São Gonçalo 
2 mil votos. Agora a pergunta que não quer calar: Te-
rezinha Maia fará dobradinha com Jaime Calado ou 
com João Maia? 

Jaime Calado agora joga que será deputado federal e 
garante o apoio do prefeito de São Gonçalo do Amarante

MUDO. Não foi à toa que 
na semana passada o ex-pre-
feito Carlos Eduardo publicou 
no seu Twitter: “Verão. Estou 
rouco de tanto ouvir”. O AGO-
RA RN tentou contato com o 
ex-prefeito sobre as últimas 
articulações, mas evita de-
clarações. O ministro Rogério 
Marinho chegou a fazer co-
branças. 

FATO. Nem o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e nem o 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza, mudarão 
seus projetos este ano. Ne-
nhum dos dois tucanos será 
candidato a governador. Ano-
tem! 

EQUILÍBRIO. A pré-candi-
data a deputada federal Sa-
manda Alves declarou com 

equilíbrio a união do seu par-
tido com outras siglas tradi-
cionais. “Não é o PT sozinho 
que vai conseguir vencer as 
eleições. O PT precisa dialo-
gar e inclusive governar. A go-
vernadora hoje governa, esses 
últimos três anos de governo, 
mas é com aliados na Assem-
bleia. A gente governa lá com 
o PL, com o PSDB e com vá-
rios partidos que compõem, 
dão sustentação ao governo 
da professora Fátima”.

DÚVIDAS. Nesta quarta, PT 
e PSB voltarão à mesa de ne-
gociações sobre a formação 
de uma federação partidária, 
para as eleições deste ano. As 
siglas deverão ter ao menos 
duas reuniões nos próximos 
dias, para tentar superar os 
impasses que, até o momen-
to, impedem o acordo.

Mesmo diante do ultima-
to do ministro do De-
senvolvimento Regio-

nal, Rogério Marinho (PL) e das 
articulações políticas feitas pe-
lo prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB) e o ex-ministro Henri-
que Alves (MDB), para fazer o 
presidente do PDT no Rio Gran-
de do Norte, Carlos Eduardo Al-
ves, ser o candidato da oposição 
para enfrentar Fátima Bezerra 
na disputa pelo governo, o pe-
detista têm preferido o silêncio. 
Quando, raramente, resolve se 
pronunciar, é para prolongar o 
tempo do mistério que gira em 
torno da definição de sua pré-
-candidatura a um cargo eletivo.

Procurado pela reportagem 
do AGORA RN nesta terça-fei-
ra 25, para que comentasse so-
bre as falas de Rogério Marinho 
e para dar mais detalhes sobre 
uma possível definição de can-
didatura contra a governadora, 
o ex-prefeito de Natal limitou-
-se a dizer: “Não vou falar ago-
ra. Chegará o momento”, dis-
se. Questionado mais uma vez, 

Carlos Eduardo Alves foi enfáti-
co: “só falarei mais adiante. Ago-
ra, não”, finalizou a conversa.

Enquanto isso, nos bastido-
res da política potiguar, cogita-
-se a possibilidade de que ele, 
em junto com o deputado fede-

ral Benes Leocádio (Republica-
nos), formem uma chapa majo-
ritária para enfrentar a tentativa 
de reeleição da governadora Fá-
tima. Os possíveis diálogos estão 
sendo conduzidos por Álvaro 
Dias e Henrique Alves e, a pos-

sível chapa incluiria o ministro 
Rogério Marinho para o Senado, 
o ex-ministro Henrique Alves 
para a Câmara Federal e Adjuto 
Dias, filho de Álvaro, para a As-
sembleia Legislativa.

Em recente entrevista, o mi-

nistro Rogério Marinho, cobrou 
uma posição e maior “nitidez” 
por parte do líder do PDT no 
Estado. “É necessário que ha-
ja uma maior nitidez por parte 
de Carlos Eduardo, até porque o 
eleitorado do nosso Estado está 
desacreditando a política. O po-
lítico tem que se mostrar. Tem 
que ser por inteiro. A população 
precisa entender, perceber e sa-
ber como o político se compor-
ta (e quais seus posicionamen-
tos)”, propôs Rogério.

TENTATIVAS EM VÃO. Des-
de agosto do ano passado, o ex-
-prefeito tem economizado nas 
palavras. A reportagem do AGO-
RA RN vem tentando conversar 
desde então, mas, sempre rece-
bemos mensagens evasivas co-
mo, “Olá! Estou indo amanhã 
cedo para o interior e só volto no 
final de semana. Fica para a pró-
xima semana. Obrigado”. 

Ou então, “Estou de repouso 
por recomendação médica. Por 
favor, deixe para mais adiante”. 
E ainda: “Saudações. Me descul-
pe, mas não vou dar entrevista 
este mês. Não acho que devo fa-
lar agora. Obrigado pelo seu in-
teresse”. 

Carlos Eduardo, sobre ultimato 
de Rogério: “Não vou falar agora”
Enquanto ex-prefeito se cala, nos bastidores , cogita-se a possibilidade dele e de Benes formarem chapa majoritária

Carlos Eduardo deve levar indecisão, ou sigilo, sobre pretenções eleitorais em 2022 até os últimos segundos

JOSÉ ALDENIRAGORA RN

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Governo do RN entregou R$ 119 milhões 
em obras e ações via Governo Cidadão 

Mais R$ 245,5 milhões 
em execução para serem 
entregues em 2022

Destaque ficou na área da cultura, com a devolução à população de equipamentos como o Teatro Alberto Maranhão

O esforço integrado do Go-
verno do Estado trouxe re-
sultados significativos em 

2021: a gestão entregou ao povo do 
Rio Grande do Norte quase R$ 119 
milhões em obras, ações e equipa-
mentos nas mais diversas áreas via 
Projeto Governo Cidadão. O desta-
que ficou na área da cultura, com a 
devolução à população de equipa-
mentos como o Teatro Alberto Ma-
ranhão, Escola de Dança do TAM, 
Fortaleza dos Reis Magos, Pinaco-
teca do Estado, Biblioteca Câmara 
Cascudo e Espaço João Paulo II.

“Os resultados deste ano nos 
provaram que com gestão, com-
promisso e esforço conjunto, pode-
mos destravar os problemas e mu-
dar a realidade. Entregamos esco-
las, Centrais do Cidadão, estradas 
e equipamentos culturais que há 
anos estavam fechados e inacessí-
veis ao povo. São resultados signifi-
cativos que mostram que estamos 
no caminho certo e o trabalho con-
tinua ainda mais forte no ano que 
vem”, destacou a governadora Fáti-
ma Bezerra.

Na educação, em parceria com 
a Secretaria Estadual da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC), 11 escolas foram entre-
gues ampliadas e reformadas pa-
ra beneficiar milhares de alunos, 
professores e funcionários. Foram 
concluídas as obras das escolas es-
taduais Ubaldo Bezerra (Ceará-Mi-
rim), José Avelino (Afonso Bezerra), 
Raimundo Soares (Natal), Domi-
tila Noronha (Serrinha), Duque de 
Caixas (Macau), Frutuoso Gomes 

(Frutuoso Gomes), Gilberto Rola 
(Mossoró), Dinarte Mariz (Alexan-
dria), Jerônimo Rosado (Governa-
dor Dix-Sept Rosado), Josefina Xa-
vier (Lucrécia) e Zila Mamede (Na-
tal), totalizando mais de R$ 25 mi-
lhões investidos.

“Quando assumimos a gestão 
em 2019, o Projeto Governo Cida-
dão tinha uma série de pendências 
que atingiam quase todas as ações 
em curso. Junto às secretarias vin-
culadas e às equipes, resolvemos os 
problemas e hoje colhemos os fru-
tos desse trabalho. Foi um ano de 
resultados importantes, que pre-
cede resultados ainda maiores que 
queremos entregar em 2022”, frisa 
o secretário de Gestão de Projetos 
e Metas e coordenador do projeto, 
Fernando Mineiro.

Na cultura, via Secretaria Esta-
dual de Turismo (Setur), o Projeto 
Governo Cidadão entregou R$ 37,5 
milhões com a conclusão das obras 
dos equipamentos culturais. O po-
vo norte-rio-grandense recebeu de 
volta o Teatro Alberto Maranhão, a 
Escola de Dança do TAM, a Forta-
leza dos Reis Magos, marcada para 
reabrir no próximo dia 25, a Pina-
coteca do Estado, a Biblioteca Câ-
mara Cascudo e o Espaço João Pau-
lo II, conhecido como Papódromo.

A governadora Fátima Bezerra 
ampliou o acesso da população à 
cidadania com a entrega de três no-
vas Centrais do Cidadão, em Maca-
íba, Nova Cruz e Zona Sul de Natal. 
Os investimentos somaram mais 
de R$ 7 milhões e agora a popula-
ção dos municípios conta com um 

atendimento mais ágil e moderno, 
além de uma estrutura que garante 
conforto e segurança aos usuários.

O setor de transportes também 
foi largamente beneficiado com a 
entrega da Estrada da Produção, 
em São Gonçalo do Amarante, e 
da Estrada do Melão III, conheci-
da como RN-015, totalizando mais 
de R$ 40 milhões em investimentos 
nas duas rodovias. “Investir em es-
tradas não é somente assegurar a 
segurança de quem trafega, é tam-
bém garantir emprego e renda tan-
to para o pequeno quanto para o 
médio e grande produtor”, disse a 
governadora.

Na agropecuária, o Governo 
também entregou dois grandes 
galpões para armazenamento de 
feno, que fazem parte do projeto 

de fortalecimento da pecuária lei-
teira, em parceria com as secreta-
rias estaduais de Agricultura, Pe-
cuária e Pesca (Sape) e de Desen-
volvimento Rural e da Agricultura 
Familiar (Sedraf). Foram investi-
dos R$ 980 mil nas duas constru-
ções que irão contribuir para o 
melhor armazenamento do feno, 
protegendo os fardos da umida-
de, de vento, luminosidade e, com 
isso, mantendo a qualidade nutri-
cional da forragem.

Na área da segurança, o Gover-
no concluiu uma importante eta-
pa dos investimentos previstos na 
Secretaria Estadual de Segurança 
e Defesa Social (Sesed). Foram R$ 
4,2 milhões investidos para entre-
gar o sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas e as redes 
internas de cabeamento estrutu-
rado para redes de dados da Segu-
rança. É mais tecnologia e apare-
lhamento para a Segurança Públi-
ca do RN.

Já na saúde, o Governo do Esta-
do inaugurou o Centro de Imagens 
do Hospital de Pau dos Ferros, de-
pois de investir na aquisição de um 
tomógrafo e construir o espaço pa-
ra abrigar o equipamento.

“Celebramos as conquistas des-
te ano de olho nas próximas que vi-
rão. Em 2022, a saúde do Rio Gran-
de do Norte dará um salto com a 
conclusão do Hospital da Mulher, 
que será o maior equipamento de 
saúde do Estado. Entregaremos 
ainda escolas, estrada e recupera-
ção de barragem”, finaliza Fernan-
do Mineiro.

Outros investimentos impor-
tantes estão em andamento – se-
ja em execução ou em licitação. 
É o caso do Hospital da Mulher, 
cujas obras estão 39% executadas 
e têm previsão de conclusão em 
junho de 2022. Os investimentos 
somam R$ 124 milhões, sendo R$ 
84 milhões em obras e R$ 40 mi-
lhões em equipamentos. Quando 
pronto, será o maior equipamen-
to de saúde do RN, com 163 lei-
tos, capacidade de 20 mil atendi-

mentos por ano e área de abran-
gência de 60 municípios. A lici-
tação para reforma do Hospital 
Regional Nelson Inácio dos San-
tos, em Assú, também já foi lan-
çada e será mais uma obra entre-
gue em 2022.

A recuperação da RN-233, na 
região Oeste, já teve seu edital lan-
çado e será outra grande obra en-
tregue em 2022. A estrada liga o 
Vale do Açu ao Oeste Potiguar e ao 
Jaguaribe cearense, sendo essen-

cial para o escoamento da safra de 
frutas e de sal, bem como à produ-
ção de cerâmica para o Sul e Cen-
tro-Sul do país. Estão previstos in-
vestimentos de R$ 75 milhões para 

reestruturar os 41 quilômetros de 
extensão da rodovia.

As obras de recuperação da 
barragem de Lucrécia também es-
tão programadas para acontece-

rem, bem como as da barragem de 
Pataxó. O Governo também plane-
ja reformar e ampliar a Escola Es-
tadual Vicente Lemos, em Senador 
Elói de Souza e concluir a segunda 
etapa de investimentos no Distri-
to Irrigado do Baixo Açu (DIBA). 
O Parque Científico e Tecnológico, 
localizado em Macaíba, também 
ficará pronto após um investimen-
to de mais de R$ 7 milhões.

Uma das metas é concluir as 
obras complementares da Cen-
tral do Cidadão da Zona Oeste de 
Natal e devolver mais um equipa-
mento importante à população do 
Rio Grande do Norte. A reestrutu-
ração dos postos fiscais de Caraú e 
Passa e Fica, que totaliza mais de 
R$ 10 milhões de investimentos 
em obras e equipamentos, tam-
bém será entregue em 2022. 

Saúde do Rio Grande do Norte dará um salto com a conclusão do Hospital da Mulher, em Mossoró

Hospital da Mulher: investimentos somam R$ 124 milhões

ROSILENE PEREIRA/GOV. CIDADÃO

ROSILENE PEREIRA/GOV. CIDADÃO

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) foi enfático ao 
decidir sobre questões de 

decretos sanitários para coibir a 
propagação do coronavírus, que 
prevalece o mais restritivo. Re-
centemente, o presidente da Cor-
te, ministro Luiz Fux, acolheu pe-
dido do município de Macaé (RJ) 
e restabeleceu os efeitos do de-
creto municipal que exige a apre-
sentação do comprovante de va-
cinação contra a Covid-19 (pas-
saporte da vacina), como medida 
sanitária para o acesso e a per-
manência em estabelecimentos 
localizados na cidade.

Resta claro que não existe 
uma regra ou hierarquia para que 
um decreto estadual ou munici-

pal prevaleça um sobre o outro, 
porém o entendimento do STF, 
de que, enquanto a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) não de-
clarar o fim da pandemia, os de-
cretos que adotam as medidas 
mais restritivas no combate à Co-
vid-19 devem prevalecer. Os mi-
nistros vêm ressaltando em suas 
decisões que, no momento pre-
sente, a preocupação maior do 
Estado é a de salvar vidas, impe-
dindo a proliferação ainda maior 
da doença.

Nesta terça-feira 25, a exem-
plo do que aconteceu durante o 
ano de 2020, a Prefeitura de Natal 
publicou decreto contrariando o 
documento editado pelo governo 
do Estado. Com isso, o Executivo 
natalense extinguiu a necessida-
de do comprovante de vacinação 
para acesso ao comércio. A nor-
ma estabelecida pelo Estado é 

pela exigência do Passaporte Va-
cinal.

O secretário estadual de Ges-
tão de Projetos e Articulação 
Institucional, Fernando Minei-

ro (PT), disse que o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), ten-
ta reeditar a política da polari-
zação em relação ao enfrenta-
mento à pandemia. “Invés de se 
somar na luta pela vacinação de 
crianças, de providenciar a aber-
tura de novos leitos e de postos 
de testagens, Álvaro baixou de-
creto derrubando a exigência de 
comprovante de vacinação na 
cidade, prestando um desservi-
ço à população. Ficar ao lado do 
vírus é uma irresponsabilidade 
sem limites para com a socieda-
de”, declarou.

E acrescentou: “A atitude do 
prefeito enfraquece as ações dos 
poderes públicos no enfrenta-
mento ao avanço acelerado da 
contaminação das pessoas. A lo-
tação das Unidades Básicas de 
Saúde, UPAs e hospitais está aí 
para nos alertar sobre a gravida-

de da situação do crescimento 
exponencial de casos de Influen-
za e Covid-19. O decreto estadual 
de exigência do comprovante de 
vacinação contribui para o au-
mento da busca pela vacina. E es-
tá mais do que provado:  vacinas 
salvam vidas”.

A vereadora de Natal, Brisa 
Bracchi (PT), também comentou 
o decreto do governo municipal. 
A petista acusou o prefeito da Ca-
pital de querer confundir a popu-
lação natalense. “Álvaro Dias vol-
ta a apostar na guerra de decre-
tos para confundir a população. 
A exigência da apresentação do 
passaporte vacinal é uma forma 
de proteção não só individual, 
mas - acima de tudo - coletiva. É 
a vacina que imuniza o povo, não 
a ivermectina. A ciência destrói 
mitos”, escreveu a vereadora em 
sua rede social.

Diante do impasse, o gover-
no do Estado emitiu nota em 
que reafirma a obrigatoriedade 
da apresentação do comprovan-
te do esquema vacinal em todo 
o RN. “Diante do agravamen-
to da pandemia, o Governo do 
RN vem tomando decisões que 
preservam as pessoas. Um dos 
mais importantes passos dados 
nesse sentido foi a exigência do 

Passaporte Vacinal. A exigência 
da comprovação do ciclo vaci-
nal foi responsável pelo aumen-
to de 95,6% de vacinas aplicadas 
no último sábado (22 de janeiro), 
se comparado ao sábado anterior 
(15 de janeiro). Em um único dia 
de vacinação disponibilizada no 
litoral potiguar, quase 10 mil do-
ses foram aplicadas, mesmo com 
a ausência do município de Natal 

que, convidado a contribuir com 
o “Dia D da vacinação”, não ma-
nifestou interesse em participar 
da ação”, traz trecho da nota.

E segue: “O governo enten-
de que, assim como decisões ju-
diciais já proferidas para dirimir 
dúvidas durante a pandemia, o 
Passaporte Vacinal continua obri-
gatório para todo o Estado do Rio 
Grande do Norte, uma vez que 

prevalece, segundo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, as 
medidas mais restritivas. Em rela-
ção ao cancelamento dos eventos, 
no município de Natal, o Governo 
do Estado se posicionou, ainda na 
semana passada, como apoiador 
das medidas mais restritivas ado-
tadas pelas prefeituras, colocan-
do-se à disposição, inclusive, para 
contribuir com a fiscalização caso 
seja solicitada”.

A nota ainda diz que “as deci-
sões do Estado foram orientadas à 
luz da Ciência e nunca receitou fár-
macos sem comprovação científi-
ca e sim orientou a população na 
continuidade dos cuidados e prin-
cipalmente apoiou, de maneira in-

tensa, a campanha de vacinação. 
Prova dessa ação do Governo foi 
o alerta feito à Prefeitura da capi-
tal quanto ao vencimento de mais 
de 20 mil doses do imunizante da 
Pfizer. Na ocasião, a Secretaria Es-
tadual de Saúde orientou quanto 
à adoção de medidas para evitar a 
perda, mas que não foram segui-
das pelo município de Natal”.

Concluindo, o governo do Es-
tado diz que continuará firme em 
proteger a saúde da população, 
sem medir esforços, tomando 
decisões pautadas por esse único 
interesse. “O Brasil já tem sofrido 
perdas inestimáveis com as atitu-
des negacionistas de quem politi-
za a vida”. 
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Para STF, enquanto OMS não declarar fim da pandemia, decretos com medidas mais restritivas devem prevalecer

Com aumento de casos de Covid, 
Álvaro derruba passaporte vacinal

Governo adverte: Passaporte da vacina 
continua obrigatório para todo o Estado

Adja Brito
Repórter de Política

 “Álvaro Dias 
volta a apostar na 
guerra de decretos 
para confundir a 
população”

Brisa Bracchi
Vereadora Natal

Prefeito de Natal e governadora do RN divergem sobre necessidade de exigência do comprovante de vacinação nos estabelecimentos comerciais potiguares; população não sabe a quem seguir
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Governo do RN entregou R$ 119 milhões 
em obras e ações via Governo Cidadão 

Mais R$ 245,5 milhões 
em execução para serem 
entregues em 2022

Destaque ficou na área da cultura, com a devolução à população de equipamentos como o Teatro Alberto Maranhão

O esforço integrado do Go-
verno do Estado trouxe re-
sultados significativos em 

2021: a gestão entregou ao povo do 
Rio Grande do Norte quase R$ 119 
milhões em obras, ações e equipa-
mentos nas mais diversas áreas via 
Projeto Governo Cidadão. O desta-
que ficou na área da cultura, com a 
devolução à população de equipa-
mentos como o Teatro Alberto Ma-
ranhão, Escola de Dança do TAM, 
Fortaleza dos Reis Magos, Pinaco-
teca do Estado, Biblioteca Câmara 
Cascudo e Espaço João Paulo II.

“Os resultados deste ano nos 
provaram que com gestão, com-
promisso e esforço conjunto, pode-
mos destravar os problemas e mu-
dar a realidade. Entregamos esco-
las, Centrais do Cidadão, estradas 
e equipamentos culturais que há 
anos estavam fechados e inacessí-
veis ao povo. São resultados signifi-
cativos que mostram que estamos 
no caminho certo e o trabalho con-
tinua ainda mais forte no ano que 
vem”, destacou a governadora Fáti-
ma Bezerra.

Na educação, em parceria com 
a Secretaria Estadual da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC), 11 escolas foram entre-
gues ampliadas e reformadas pa-
ra beneficiar milhares de alunos, 
professores e funcionários. Foram 
concluídas as obras das escolas es-
taduais Ubaldo Bezerra (Ceará-Mi-
rim), José Avelino (Afonso Bezerra), 
Raimundo Soares (Natal), Domi-
tila Noronha (Serrinha), Duque de 
Caixas (Macau), Frutuoso Gomes 

(Frutuoso Gomes), Gilberto Rola 
(Mossoró), Dinarte Mariz (Alexan-
dria), Jerônimo Rosado (Governa-
dor Dix-Sept Rosado), Josefina Xa-
vier (Lucrécia) e Zila Mamede (Na-
tal), totalizando mais de R$ 25 mi-
lhões investidos.

“Quando assumimos a gestão 
em 2019, o Projeto Governo Cida-
dão tinha uma série de pendências 
que atingiam quase todas as ações 
em curso. Junto às secretarias vin-
culadas e às equipes, resolvemos os 
problemas e hoje colhemos os fru-
tos desse trabalho. Foi um ano de 
resultados importantes, que pre-
cede resultados ainda maiores que 
queremos entregar em 2022”, frisa 
o secretário de Gestão de Projetos 
e Metas e coordenador do projeto, 
Fernando Mineiro.

Na cultura, via Secretaria Esta-
dual de Turismo (Setur), o Projeto 
Governo Cidadão entregou R$ 37,5 
milhões com a conclusão das obras 
dos equipamentos culturais. O po-
vo norte-rio-grandense recebeu de 
volta o Teatro Alberto Maranhão, a 
Escola de Dança do TAM, a Forta-
leza dos Reis Magos, marcada para 
reabrir no próximo dia 25, a Pina-
coteca do Estado, a Biblioteca Câ-
mara Cascudo e o Espaço João Pau-
lo II, conhecido como Papódromo.

A governadora Fátima Bezerra 
ampliou o acesso da população à 
cidadania com a entrega de três no-
vas Centrais do Cidadão, em Maca-
íba, Nova Cruz e Zona Sul de Natal. 
Os investimentos somaram mais 
de R$ 7 milhões e agora a popula-
ção dos municípios conta com um 

atendimento mais ágil e moderno, 
além de uma estrutura que garante 
conforto e segurança aos usuários.

O setor de transportes também 
foi largamente beneficiado com a 
entrega da Estrada da Produção, 
em São Gonçalo do Amarante, e 
da Estrada do Melão III, conheci-
da como RN-015, totalizando mais 
de R$ 40 milhões em investimentos 
nas duas rodovias. “Investir em es-
tradas não é somente assegurar a 
segurança de quem trafega, é tam-
bém garantir emprego e renda tan-
to para o pequeno quanto para o 
médio e grande produtor”, disse a 
governadora.

Na agropecuária, o Governo 
também entregou dois grandes 
galpões para armazenamento de 
feno, que fazem parte do projeto 

de fortalecimento da pecuária lei-
teira, em parceria com as secreta-
rias estaduais de Agricultura, Pe-
cuária e Pesca (Sape) e de Desen-
volvimento Rural e da Agricultura 
Familiar (Sedraf). Foram investi-
dos R$ 980 mil nas duas constru-
ções que irão contribuir para o 
melhor armazenamento do feno, 
protegendo os fardos da umida-
de, de vento, luminosidade e, com 
isso, mantendo a qualidade nutri-
cional da forragem.

Na área da segurança, o Gover-
no concluiu uma importante eta-
pa dos investimentos previstos na 
Secretaria Estadual de Segurança 
e Defesa Social (Sesed). Foram R$ 
4,2 milhões investidos para entre-
gar o sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas e as redes 
internas de cabeamento estrutu-
rado para redes de dados da Segu-
rança. É mais tecnologia e apare-
lhamento para a Segurança Públi-
ca do RN.

Já na saúde, o Governo do Esta-
do inaugurou o Centro de Imagens 
do Hospital de Pau dos Ferros, de-
pois de investir na aquisição de um 
tomógrafo e construir o espaço pa-
ra abrigar o equipamento.

“Celebramos as conquistas des-
te ano de olho nas próximas que vi-
rão. Em 2022, a saúde do Rio Gran-
de do Norte dará um salto com a 
conclusão do Hospital da Mulher, 
que será o maior equipamento de 
saúde do Estado. Entregaremos 
ainda escolas, estrada e recupera-
ção de barragem”, finaliza Fernan-
do Mineiro.

Outros investimentos impor-
tantes estão em andamento – se-
ja em execução ou em licitação. 
É o caso do Hospital da Mulher, 
cujas obras estão 39% executadas 
e têm previsão de conclusão em 
junho de 2022. Os investimentos 
somam R$ 124 milhões, sendo R$ 
84 milhões em obras e R$ 40 mi-
lhões em equipamentos. Quando 
pronto, será o maior equipamen-
to de saúde do RN, com 163 lei-
tos, capacidade de 20 mil atendi-

mentos por ano e área de abran-
gência de 60 municípios. A lici-
tação para reforma do Hospital 
Regional Nelson Inácio dos San-
tos, em Assú, também já foi lan-
çada e será mais uma obra entre-
gue em 2022.

A recuperação da RN-233, na 
região Oeste, já teve seu edital lan-
çado e será outra grande obra en-
tregue em 2022. A estrada liga o 
Vale do Açu ao Oeste Potiguar e ao 
Jaguaribe cearense, sendo essen-

cial para o escoamento da safra de 
frutas e de sal, bem como à produ-
ção de cerâmica para o Sul e Cen-
tro-Sul do país. Estão previstos in-
vestimentos de R$ 75 milhões para 

reestruturar os 41 quilômetros de 
extensão da rodovia.

As obras de recuperação da 
barragem de Lucrécia também es-
tão programadas para acontece-

rem, bem como as da barragem de 
Pataxó. O Governo também plane-
ja reformar e ampliar a Escola Es-
tadual Vicente Lemos, em Senador 
Elói de Souza e concluir a segunda 
etapa de investimentos no Distri-
to Irrigado do Baixo Açu (DIBA). 
O Parque Científico e Tecnológico, 
localizado em Macaíba, também 
ficará pronto após um investimen-
to de mais de R$ 7 milhões.

Uma das metas é concluir as 
obras complementares da Cen-
tral do Cidadão da Zona Oeste de 
Natal e devolver mais um equipa-
mento importante à população do 
Rio Grande do Norte. A reestrutu-
ração dos postos fiscais de Caraú e 
Passa e Fica, que totaliza mais de 
R$ 10 milhões de investimentos 
em obras e equipamentos, tam-
bém será entregue em 2022. 

Saúde do Rio Grande do Norte dará um salto com a conclusão do Hospital da Mulher, em Mossoró

Hospital da Mulher: investimentos somam R$ 124 milhões

ROSILENE PEREIRA/GOV. CIDADÃO

ROSILENE PEREIRA/GOV. CIDADÃO

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) foi enfático ao 
decidir sobre questões de 

decretos sanitários para coibir a 
propagação do coronavírus, que 
prevalece o mais restritivo. Re-
centemente, o presidente da Cor-
te, ministro Luiz Fux, acolheu pe-
dido do município de Macaé (RJ) 
e restabeleceu os efeitos do de-
creto municipal que exige a apre-
sentação do comprovante de va-
cinação contra a Covid-19 (pas-
saporte da vacina), como medida 
sanitária para o acesso e a per-
manência em estabelecimentos 
localizados na cidade.

Resta claro que não existe 
uma regra ou hierarquia para que 
um decreto estadual ou munici-

pal prevaleça um sobre o outro, 
porém o entendimento do STF, 
de que, enquanto a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) não de-
clarar o fim da pandemia, os de-
cretos que adotam as medidas 
mais restritivas no combate à Co-
vid-19 devem prevalecer. Os mi-
nistros vêm ressaltando em suas 
decisões que, no momento pre-
sente, a preocupação maior do 
Estado é a de salvar vidas, impe-
dindo a proliferação ainda maior 
da doença.

Nesta terça-feira 25, a exem-
plo do que aconteceu durante o 
ano de 2020, a Prefeitura de Natal 
publicou decreto contrariando o 
documento editado pelo governo 
do Estado. Com isso, o Executivo 
natalense extinguiu a necessida-
de do comprovante de vacinação 
para acesso ao comércio. A nor-
ma estabelecida pelo Estado é 

pela exigência do Passaporte Va-
cinal.

O secretário estadual de Ges-
tão de Projetos e Articulação 
Institucional, Fernando Minei-

ro (PT), disse que o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), ten-
ta reeditar a política da polari-
zação em relação ao enfrenta-
mento à pandemia. “Invés de se 
somar na luta pela vacinação de 
crianças, de providenciar a aber-
tura de novos leitos e de postos 
de testagens, Álvaro baixou de-
creto derrubando a exigência de 
comprovante de vacinação na 
cidade, prestando um desservi-
ço à população. Ficar ao lado do 
vírus é uma irresponsabilidade 
sem limites para com a socieda-
de”, declarou.

E acrescentou: “A atitude do 
prefeito enfraquece as ações dos 
poderes públicos no enfrenta-
mento ao avanço acelerado da 
contaminação das pessoas. A lo-
tação das Unidades Básicas de 
Saúde, UPAs e hospitais está aí 
para nos alertar sobre a gravida-

de da situação do crescimento 
exponencial de casos de Influen-
za e Covid-19. O decreto estadual 
de exigência do comprovante de 
vacinação contribui para o au-
mento da busca pela vacina. E es-
tá mais do que provado:  vacinas 
salvam vidas”.

A vereadora de Natal, Brisa 
Bracchi (PT), também comentou 
o decreto do governo municipal. 
A petista acusou o prefeito da Ca-
pital de querer confundir a popu-
lação natalense. “Álvaro Dias vol-
ta a apostar na guerra de decre-
tos para confundir a população. 
A exigência da apresentação do 
passaporte vacinal é uma forma 
de proteção não só individual, 
mas - acima de tudo - coletiva. É 
a vacina que imuniza o povo, não 
a ivermectina. A ciência destrói 
mitos”, escreveu a vereadora em 
sua rede social.

Diante do impasse, o gover-
no do Estado emitiu nota em 
que reafirma a obrigatoriedade 
da apresentação do comprovan-
te do esquema vacinal em todo 
o RN. “Diante do agravamen-
to da pandemia, o Governo do 
RN vem tomando decisões que 
preservam as pessoas. Um dos 
mais importantes passos dados 
nesse sentido foi a exigência do 

Passaporte Vacinal. A exigência 
da comprovação do ciclo vaci-
nal foi responsável pelo aumen-
to de 95,6% de vacinas aplicadas 
no último sábado (22 de janeiro), 
se comparado ao sábado anterior 
(15 de janeiro). Em um único dia 
de vacinação disponibilizada no 
litoral potiguar, quase 10 mil do-
ses foram aplicadas, mesmo com 
a ausência do município de Natal 

que, convidado a contribuir com 
o “Dia D da vacinação”, não ma-
nifestou interesse em participar 
da ação”, traz trecho da nota.

E segue: “O governo enten-
de que, assim como decisões ju-
diciais já proferidas para dirimir 
dúvidas durante a pandemia, o 
Passaporte Vacinal continua obri-
gatório para todo o Estado do Rio 
Grande do Norte, uma vez que 

prevalece, segundo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, as 
medidas mais restritivas. Em rela-
ção ao cancelamento dos eventos, 
no município de Natal, o Governo 
do Estado se posicionou, ainda na 
semana passada, como apoiador 
das medidas mais restritivas ado-
tadas pelas prefeituras, colocan-
do-se à disposição, inclusive, para 
contribuir com a fiscalização caso 
seja solicitada”.

A nota ainda diz que “as deci-
sões do Estado foram orientadas à 
luz da Ciência e nunca receitou fár-
macos sem comprovação científi-
ca e sim orientou a população na 
continuidade dos cuidados e prin-
cipalmente apoiou, de maneira in-

tensa, a campanha de vacinação. 
Prova dessa ação do Governo foi 
o alerta feito à Prefeitura da capi-
tal quanto ao vencimento de mais 
de 20 mil doses do imunizante da 
Pfizer. Na ocasião, a Secretaria Es-
tadual de Saúde orientou quanto 
à adoção de medidas para evitar a 
perda, mas que não foram segui-
das pelo município de Natal”.

Concluindo, o governo do Es-
tado diz que continuará firme em 
proteger a saúde da população, 
sem medir esforços, tomando 
decisões pautadas por esse único 
interesse. “O Brasil já tem sofrido 
perdas inestimáveis com as atitu-
des negacionistas de quem politi-
za a vida”. 
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Para STF, enquanto OMS não declarar fim da pandemia, decretos com medidas mais restritivas devem prevalecer

Com aumento de casos de Covid, 
Álvaro derruba passaporte vacinal

Governo adverte: Passaporte da vacina 
continua obrigatório para todo o Estado

Adja Brito
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 “Álvaro Dias 
volta a apostar na 
guerra de decretos 
para confundir a 
população”

Brisa Bracchi
Vereadora Natal

Prefeito de Natal e governadora do RN divergem sobre necessidade de exigência do comprovante de vacinação nos estabelecimentos comerciais potiguares; população não sabe a quem seguir
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Os parlamentares do Rio 
Grande do Norte opina-
ram sobre os vetos do pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei 
Orçamentária para 2022. O sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos) denunciou que o governo 
federal negligenciou a população 
brasileira, que deveria ser a prin-
cipal beneficiária do Orçamento 
Anual da União. 

Para o senador, a maior par-
te dos políticos só mira a si 
mesma. “Cada político com 

suas prioridades (fundão eleito-
ral) e a necessidade da população 
fica nos últimos dos planos”, co-
mentou.

O senador petista Jean Paul 
Prates considerou que o orça-
mento sancionado é um desastre 
e demonstra falta de compreen-
são dos problemas do Brasil. In-
clusive, Jean denunciou a falta de 
compromisso com a produção 
de energias renováveis. 

A decisão do presidente de 
vetar recursos para o incentivo 
de energias renováveis é lamen-
tável, mas tristemente coerente 
com o desinteresse do governo 
na transição energética, dando 
prioridade a fontes de energia 
sujas, como termelétricas, e ca-
rentes de um planejamento elé-
trico resiliente e apto a enfrentar 
os novos desafios tecnológicos. O 
veto do recursos para qualificar 
nossa pesquisa geológica, possi-
bilitando extração mineral mais 
produtiva e sustentável, também 
representa um atraso lamentável. 

Como relator setorial de Minas e 
Energia trabalhei duro para asse-
gurar que essas matérias fossem 
priorizadas no Orçamento deste 
ano”, declarou.

O senador também comen-
tou sobre o veto de R$ 700 mi-
lhões em recursos da Educação. 
“É um escárnio, especialmente 
R$ 200 milhões de suporte à edu-
cação básica. Depois de fustigar 
falsas polêmicas sobre a seguran-
ça da realização de aulas duran-
te o auge da pandemia, protelar 
para oferecer infraestrutura para 
permitir alunos a assistirem au-

las remotas, e, por último, militar 
contra a vacinação infantil, o go-
verno Bolsonaro desfere mais um 
ataque contra a Educação públi-
ca brasileira. Demonstra que a 
pobreza e o subdesenvolvimento 
são ferramentas desse grupo po-
lítico, para sofrimento de nossas 
crianças. Ressalte-se que não se 
reduziram em nada os recursos 
das famigeradas emendas de re-
lator (RP9)”, afirmou.

Outro ponto abordado por Je-
an foi em relação à promessa do 
presidente de reajustar apenas 
as carreiras de alguns servidores, 

mais identificadas com sua base 
eleitoral, classificando-a como 
manobra eleitoreira. 

“Esses servidores da seguran-
ça merecem recomposição sala-
rial, adiada após três anos de des-
prestígio no governo federal, que 
os trata como parasitas, e que fala 
em colocar uma granada em seus 
bolsos. Mas a situação de defa-
sagem salarial do funcionalismo 
público é imensa, e mais grave 
nas carreiras de menor remune-
ração, que se encontram alijadas 
de seu poder de compra, partici-
pando cada vez menos na Econo-

mia. O fundamentalismo econô-
mico bolsonarista elegeu o ser-
vidor público como adversário, e 
agora quer fazer uma sinalização 
eleitoreira com apenas alguns”, 
disse.

E continuou. “Vamos atuar 
fortemente no Congresso para 
que a discussão sobre reajuste sa-
larial seja ampla, envolvendo as 
demais categorias preteridas pe-
lo presidente. O servidor públi-
co, comprometido com o Estado 
e protegido pela estabilidade, é 
uma pedra no sapato dos gover-
nantes autoritários que querem 
desmontar a administração na 
surdina, aparelhar-lá e permitir 
seu saque por aliados. Sempre 
defenderemos o serviço público”, 
argumentou.
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Bancada do RN critica cortes na 
LOA 2022, após vetos de Bolsonaro
Entre as pastas mais prejudicadas pelos vetos presidenciais, estão a do Trabalho e Previdência, Educação e Saúde

Styvenson disse que os políticos só veem suas prioridades, enquanto a necessidade da população é escanteada

 “Cada político com 
suas prioridades 
e a necessidade 
(fundão eleitoral) da 
população fica nos 
últimos  planos”

Styvenson Valentim
Senador RN

Adja Brito
Repórter de Política

“Orçamento secreto passa dos 
R$ 16,5 bilhões”, denuncia Natália

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT) fez duras críti-
cas aos cortes promovidos pe-
lo presidente Bolsonaro.  Natá-
lia Bonavides denunciou que o 
governo federal tirou verbas das 
principais pastas da União para 
poder distribuir entre aliados. “O 
governo Bolsonaro corta recur-
sos da Educação e da Saúde pa-
ra alimentar o Centrão e manter 
seu governo de morte. Em 2022, 
ano eleitoral, serão R$ 16,5 bi-

lhões para distribuir entre alia-
dos sem nenhuma transparên-
cia”, denunciou.

A petista ainda afirmou que 
a falta de compromisso do go-
verno federal com políticas pú-
blicas para a população mais ca-
rente fez com que aumentasse o 
número de brasileiros vivendo 
à margem da linha da pobreza. 
“Bolsonaro colocou o Brasil no 
mapa da fome, atacou direitos 
e desmontou políticas públicas 

essenciais para o desenvolvi-
mento do país. Cerca de 55% do 
povo não se alimenta correta-
mente ou já está passando fome. 
Esse é o legado bolsonarista”, en-
fatizou Natália Bonavides, dei-
xando a entender que a LOA não 
atende às políticas sociais.

O governo também manteve 
o fundo eleitoral em R$ 4,96 bi-
lhões em 2022, mais do que o do-
bro dos R$ 2 bilhões destinados 
para o mesmo fim em 2020.  Natália: “Em ano eleitoral, serão R$ 16,5 bi para distribuir entre aliados”
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Presidente da CPI da Co-
vid-19 na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do 

Norte, que investigou possíveis 
irregularidades nos contratos fir-
mados pelo governo do Estado 
na condução da pandemia, o de-
putado estadual Kelps Lima (Soli-
dariedade) iniciou o ano de 2022 
olhando para as novas batalhas 
que o esperam, com uma avalia-
ção positiva de sua atuação pas-
sada. “Tenho muito orgulho dos 
três mandatos que estou con-
cluindo na Assembleia Legislati-
va”, afirmou.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, Kelps faz um balanço 
do seu mandato na Assembleia, 
fala de suas expectativas políticas 
e eleitorais para 2022 e dos enca-
minhamentos para o relatório fi-
nal da CPI da Covid, encerrada no 
final de dezembro.

AGORA RN: Qual a visão que 
o senhor tem sobre o quadro po-
lítico nacional? O Solidariedade 
pode vir a se aliar (ou formar fe-
deração) com o PT de Lula ou o 
PL de Bolsonaro, nacional ou es-
tadualmente?

KELPS LIMA: A executi-
va nacional do Solidariedade 
decidiu que não fará federa-
ção com nenhum partido no 
Brasil. Já houve uma decisão 
formal sobre isso. Ainda não 
houve reunião para decidir 
qual será sua posição formal 
acerca da sucessão presiden-
cial. Eu defendo que o Solida-
riedade tenha candidato pró-
prio tanto para presidente da 
República quanto para gover-
nador do Estado, porque essa 
é a postura do partido no Rio 
Grande do Norte. Apresentar 
candidaturas e alternativas. 
Eu defendo que o RN tenha 
candidato a governador pelo 
Solidariedade e um dos no-
mes que se apresenta é o do 
nosso candidato na eleição 
passada, Brenno Queiroga.

AGORA RN: Como o senhor 
vê o quadro político-eleitoral no 
RN?

KELPS LIMA: O que está 
muito claro nas pesquisas é 
que há a candidatura da go-
vernadora Fátima Bezerra 
(PT) e uma parcela significa-

tiva da população, que, pe-
la última pesquisa deu 52%, 
não quer que ela seja reelei-
ta. Tão logo se inicie o proces-
so eleitoral, e essa população 
que não quer Fátima reeleita, 
identifique qual o melhor no-
me para derrotá-la, isso será 
encaminhado. Não acredito 
na reeleição da governadora, 
salvo alguma mudança mui-
to grande na sua gestão, que 
é muito mal avaliada. E, geral-
mente, governadores que têm 
gestões mal avaliadas não são 
reeleitos.

AGORA RN: Qual a avaliação 
que faz sobre o mandato de Ally-
son Bezerra, em Mossoró?

KELPS LIMA: A gestão do 
prefeito Allyson Bezerra tem 
73% de aprovação em Mosso-
ró. Não estou lá no cotidiano. 
Ele é um grande quadro do 
partido e tem a avaliação da 
população mossoroense mui-
to alta, o que dá ao Solidarie-
dade e seus integrantes muito 
orgulho.

AGORA RN: O que o senhor 
pensa em fazer como deputado 
federal? O que será prioridade?

KELPS LIMA: Eu sou pré-
-candidato a deputado fede-
ral e como tal, vou com dois 
objetivos: me dá orgulho de 
ter, no Rio Grande do Norte, 
um mandato sério e indepen-

dente como sempre fiz. Man-
datos que não buscam vanta-
gens pessoais, empregar pa-
rentes, aderir a governos em 
troca de cargos. Durante os 
três mandatos, fui assim no 
Estado e serei também em 
Brasília. E outro foco é tra-
zer dinheiro para o RN, as ci-
dades potiguares, Natal e sua 
Região Metropolitana preci-
sam de um deputado federal, 
as cidades do interior preci-
sam de recursos. Então, nosso 
foco será dar orgulho e ser um 
mandato sério e independen-
te e trazer dinheiro para nosso 
Rio Grande do Norte.

AGORA RN: Qual o legado 
de sua passagem pelo legislati-
vo estadual? Qual o balanço que 
faz desses 3 anos de seu terceiro 
mandato?

KELPS LIMA: Tenho mui-
to orgulho dos três manda-
tos que estou concluindo na 
Assembleia. Fui o deputado 
estadual que mais aprovou 
emendas na Constituição do 
Rio Grande do Norte, presi-
di uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito depois de 30 
anos e uma CPI que não virou 
pizza e não ficou engavetada. 
Mantive uma postura de in-
dependência, fui o líder da 
oposição nos três mandatos, 
não aderi em troca de car-
gos e não me envolvi em es-
cândalos, não fiz empreguis-
mo com parentes e aprova-
mos leis importantes, a que 
proíbe o nepotismo no Rio 
Grande do Norte é de minha 
autoria, assim como a Lei da 
Ficha Limpa para cargos co-
missionados, e que acabou 
com marcas e slogans de go-
verno e o fim da residência 
oficial do governador, então 
tudo isso me dá muito orgu-
lho e construímos um parti-
do que é um dos maiores do 
Estado.

AGORA RN: Fazendo um ba-
lanço da CPI da Covid e seu re-

sultado final, quais os encami-
nhamentos a partir de agora e as 
suas expectativas?

KELPS LIMA: A CPI da Co-
vid na Assembleia Legislati-
va cumpriu seu papel. Inves-
tigou, de forma séria e inde-
pendente, indiciou as pessoas 
suspeitas de mau uso e des-
vio de dinheiro público e ago-
ra, tão logo seja feito o relató-
rio final pela Procuradoria da 
Assembleia, será enviada aos 
ministérios públicos estadual 
(MP-RN) e federal (MPF), tri-
bunais de contas do Estado 
(TCE-RN) e da União (TCU), 
Controladoria Geral da União 
(CGU) e diversos órgãos de 
fiscalização, inclusive a Polí-
cia Federal. Esperamos que os 
recursos sejam recuperados e 
os envolvidos, fortemente pu-
nidos.

AGORA RN: Como o senhor 
avalia a reação do governo esta-
dual ao relatório?

KELPS LIMA: Não vi ne-
nhuma crítica do governo, 
objetiva e técnica, aos indi-
ciamentos, aos artigos da Lei 
de Improbidade e do Código 
Penal, das pessoas que foram 
indiciadas. Vi manifestações 
políticas que são naturais de 
quem foi investigado, do go-
verno que foi investigado e 
que foram apontadas inúme-
ras irregularidades. Então, to-
das as reações foram absolu-
tamente artificiais. O relatório 
foi técnico, objetivo e apre-
sentado os motivos e os arti-
gos que cada pessoa envol-
vida estavam e os pedidos de 
indiciamento.

AGORA RN: Para encerrar-
mos, qual a mensagem que o se-
nhor deixa para o potiguar?

KELPS LIMA: A minha 
mensagem sempre é de oti-
mismo. Eu nasci em família 
pobre, vim de baixo, cresci 
com dignidade e é isso que 
eu acredito para o Rio Gran-
de do Norte, que o povo po-
tiguar pode transformar nos-
so Estado em um estado vi-
torioso, bem-sucedido e que 
nos dê muito orgulho. Acordo 
todos os dias com a disposi-
ção de ajudar o RN a vencer, o 
povo potiguar pode e merece 
ter isso, basta a gente se unir e 
olhar na mesma direção, a do 
desenvolvimento. 

 Kelps diz que Fátima tem gestão 
mal avaliada e não será reeleita 
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Kelps Lima: “Não acredito na reeleição da governadora, salvo alguma mudança muito grande na sua gestão”

 “Acordo todos os 
dias com disposição 
de ajudar o RN 
a vencer, o povo 
potiguar pode e 
merece ter isso, 
basta a gente se unir 
e olhar na mesma 
direção, a do 
desenvolvimento”
Kelps Lima
Deputado estadual

Alessandra Bernardo
Editora de Política



Os parlamentares do Rio 
Grande do Norte opina-
ram sobre os vetos do pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei 
Orçamentária para 2022. O sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos) denunciou que o governo 
federal negligenciou a população 
brasileira, que deveria ser a prin-
cipal beneficiária do Orçamento 
Anual da União. 

Para o senador, a maior par-
te dos políticos só mira a si 
mesma. “Cada político com 

suas prioridades (fundão eleito-
ral) e a necessidade da população 
fica nos últimos dos planos”, co-
mentou.

O senador petista Jean Paul 
Prates considerou que o orça-
mento sancionado é um desastre 
e demonstra falta de compreen-
são dos problemas do Brasil. In-
clusive, Jean denunciou a falta de 
compromisso com a produção 
de energias renováveis. 

A decisão do presidente de 
vetar recursos para o incentivo 
de energias renováveis é lamen-
tável, mas tristemente coerente 
com o desinteresse do governo 
na transição energética, dando 
prioridade a fontes de energia 
sujas, como termelétricas, e ca-
rentes de um planejamento elé-
trico resiliente e apto a enfrentar 
os novos desafios tecnológicos. O 
veto do recursos para qualificar 
nossa pesquisa geológica, possi-
bilitando extração mineral mais 
produtiva e sustentável, também 
representa um atraso lamentável. 

Como relator setorial de Minas e 
Energia trabalhei duro para asse-
gurar que essas matérias fossem 
priorizadas no Orçamento deste 
ano”, declarou.

O senador também comen-
tou sobre o veto de R$ 700 mi-
lhões em recursos da Educação. 
“É um escárnio, especialmente 
R$ 200 milhões de suporte à edu-
cação básica. Depois de fustigar 
falsas polêmicas sobre a seguran-
ça da realização de aulas duran-
te o auge da pandemia, protelar 
para oferecer infraestrutura para 
permitir alunos a assistirem au-

las remotas, e, por último, militar 
contra a vacinação infantil, o go-
verno Bolsonaro desfere mais um 
ataque contra a Educação públi-
ca brasileira. Demonstra que a 
pobreza e o subdesenvolvimento 
são ferramentas desse grupo po-
lítico, para sofrimento de nossas 
crianças. Ressalte-se que não se 
reduziram em nada os recursos 
das famigeradas emendas de re-
lator (RP9)”, afirmou.

Outro ponto abordado por Je-
an foi em relação à promessa do 
presidente de reajustar apenas 
as carreiras de alguns servidores, 

mais identificadas com sua base 
eleitoral, classificando-a como 
manobra eleitoreira. 

“Esses servidores da seguran-
ça merecem recomposição sala-
rial, adiada após três anos de des-
prestígio no governo federal, que 
os trata como parasitas, e que fala 
em colocar uma granada em seus 
bolsos. Mas a situação de defa-
sagem salarial do funcionalismo 
público é imensa, e mais grave 
nas carreiras de menor remune-
ração, que se encontram alijadas 
de seu poder de compra, partici-
pando cada vez menos na Econo-

mia. O fundamentalismo econô-
mico bolsonarista elegeu o ser-
vidor público como adversário, e 
agora quer fazer uma sinalização 
eleitoreira com apenas alguns”, 
disse.

E continuou. “Vamos atuar 
fortemente no Congresso para 
que a discussão sobre reajuste sa-
larial seja ampla, envolvendo as 
demais categorias preteridas pe-
lo presidente. O servidor públi-
co, comprometido com o Estado 
e protegido pela estabilidade, é 
uma pedra no sapato dos gover-
nantes autoritários que querem 
desmontar a administração na 
surdina, aparelhar-lá e permitir 
seu saque por aliados. Sempre 
defenderemos o serviço público”, 
argumentou.
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Bancada do RN critica cortes na 
LOA 2022, após vetos de Bolsonaro
Entre as pastas mais prejudicadas pelos vetos presidenciais, estão a do Trabalho e Previdência, Educação e Saúde

Styvenson disse que os políticos só veem suas prioridades, enquanto a necessidade da população é escanteada

 “Cada político com 
suas prioridades 
e a necessidade 
(fundão eleitoral) da 
população fica nos 
últimos  planos”

Styvenson Valentim
Senador RN

Adja Brito
Repórter de Política

“Orçamento secreto passa dos 
R$ 16,5 bilhões”, denuncia Natália

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT) fez duras críti-
cas aos cortes promovidos pe-
lo presidente Bolsonaro.  Natá-
lia Bonavides denunciou que o 
governo federal tirou verbas das 
principais pastas da União para 
poder distribuir entre aliados. “O 
governo Bolsonaro corta recur-
sos da Educação e da Saúde pa-
ra alimentar o Centrão e manter 
seu governo de morte. Em 2022, 
ano eleitoral, serão R$ 16,5 bi-

lhões para distribuir entre alia-
dos sem nenhuma transparên-
cia”, denunciou.

A petista ainda afirmou que 
a falta de compromisso do go-
verno federal com políticas pú-
blicas para a população mais ca-
rente fez com que aumentasse o 
número de brasileiros vivendo 
à margem da linha da pobreza. 
“Bolsonaro colocou o Brasil no 
mapa da fome, atacou direitos 
e desmontou políticas públicas 

essenciais para o desenvolvi-
mento do país. Cerca de 55% do 
povo não se alimenta correta-
mente ou já está passando fome. 
Esse é o legado bolsonarista”, en-
fatizou Natália Bonavides, dei-
xando a entender que a LOA não 
atende às políticas sociais.

O governo também manteve 
o fundo eleitoral em R$ 4,96 bi-
lhões em 2022, mais do que o do-
bro dos R$ 2 bilhões destinados 
para o mesmo fim em 2020.  Natália: “Em ano eleitoral, serão R$ 16,5 bi para distribuir entre aliados”
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Presidente da CPI da Co-
vid-19 na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do 

Norte, que investigou possíveis 
irregularidades nos contratos fir-
mados pelo governo do Estado 
na condução da pandemia, o de-
putado estadual Kelps Lima (Soli-
dariedade) iniciou o ano de 2022 
olhando para as novas batalhas 
que o esperam, com uma avalia-
ção positiva de sua atuação pas-
sada. “Tenho muito orgulho dos 
três mandatos que estou con-
cluindo na Assembleia Legislati-
va”, afirmou.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, Kelps faz um balanço 
do seu mandato na Assembleia, 
fala de suas expectativas políticas 
e eleitorais para 2022 e dos enca-
minhamentos para o relatório fi-
nal da CPI da Covid, encerrada no 
final de dezembro.

AGORA RN: Qual a visão que 
o senhor tem sobre o quadro po-
lítico nacional? O Solidariedade 
pode vir a se aliar (ou formar fe-
deração) com o PT de Lula ou o 
PL de Bolsonaro, nacional ou es-
tadualmente?

KELPS LIMA: A executi-
va nacional do Solidariedade 
decidiu que não fará federa-
ção com nenhum partido no 
Brasil. Já houve uma decisão 
formal sobre isso. Ainda não 
houve reunião para decidir 
qual será sua posição formal 
acerca da sucessão presiden-
cial. Eu defendo que o Solida-
riedade tenha candidato pró-
prio tanto para presidente da 
República quanto para gover-
nador do Estado, porque essa 
é a postura do partido no Rio 
Grande do Norte. Apresentar 
candidaturas e alternativas. 
Eu defendo que o RN tenha 
candidato a governador pelo 
Solidariedade e um dos no-
mes que se apresenta é o do 
nosso candidato na eleição 
passada, Brenno Queiroga.

AGORA RN: Como o senhor 
vê o quadro político-eleitoral no 
RN?

KELPS LIMA: O que está 
muito claro nas pesquisas é 
que há a candidatura da go-
vernadora Fátima Bezerra 
(PT) e uma parcela significa-

tiva da população, que, pe-
la última pesquisa deu 52%, 
não quer que ela seja reelei-
ta. Tão logo se inicie o proces-
so eleitoral, e essa população 
que não quer Fátima reeleita, 
identifique qual o melhor no-
me para derrotá-la, isso será 
encaminhado. Não acredito 
na reeleição da governadora, 
salvo alguma mudança mui-
to grande na sua gestão, que 
é muito mal avaliada. E, geral-
mente, governadores que têm 
gestões mal avaliadas não são 
reeleitos.

AGORA RN: Qual a avaliação 
que faz sobre o mandato de Ally-
son Bezerra, em Mossoró?

KELPS LIMA: A gestão do 
prefeito Allyson Bezerra tem 
73% de aprovação em Mosso-
ró. Não estou lá no cotidiano. 
Ele é um grande quadro do 
partido e tem a avaliação da 
população mossoroense mui-
to alta, o que dá ao Solidarie-
dade e seus integrantes muito 
orgulho.

AGORA RN: O que o senhor 
pensa em fazer como deputado 
federal? O que será prioridade?

KELPS LIMA: Eu sou pré-
-candidato a deputado fede-
ral e como tal, vou com dois 
objetivos: me dá orgulho de 
ter, no Rio Grande do Norte, 
um mandato sério e indepen-

dente como sempre fiz. Man-
datos que não buscam vanta-
gens pessoais, empregar pa-
rentes, aderir a governos em 
troca de cargos. Durante os 
três mandatos, fui assim no 
Estado e serei também em 
Brasília. E outro foco é tra-
zer dinheiro para o RN, as ci-
dades potiguares, Natal e sua 
Região Metropolitana preci-
sam de um deputado federal, 
as cidades do interior preci-
sam de recursos. Então, nosso 
foco será dar orgulho e ser um 
mandato sério e independen-
te e trazer dinheiro para nosso 
Rio Grande do Norte.

AGORA RN: Qual o legado 
de sua passagem pelo legislati-
vo estadual? Qual o balanço que 
faz desses 3 anos de seu terceiro 
mandato?

KELPS LIMA: Tenho mui-
to orgulho dos três manda-
tos que estou concluindo na 
Assembleia. Fui o deputado 
estadual que mais aprovou 
emendas na Constituição do 
Rio Grande do Norte, presi-
di uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito depois de 30 
anos e uma CPI que não virou 
pizza e não ficou engavetada. 
Mantive uma postura de in-
dependência, fui o líder da 
oposição nos três mandatos, 
não aderi em troca de car-
gos e não me envolvi em es-
cândalos, não fiz empreguis-
mo com parentes e aprova-
mos leis importantes, a que 
proíbe o nepotismo no Rio 
Grande do Norte é de minha 
autoria, assim como a Lei da 
Ficha Limpa para cargos co-
missionados, e que acabou 
com marcas e slogans de go-
verno e o fim da residência 
oficial do governador, então 
tudo isso me dá muito orgu-
lho e construímos um parti-
do que é um dos maiores do 
Estado.

AGORA RN: Fazendo um ba-
lanço da CPI da Covid e seu re-

sultado final, quais os encami-
nhamentos a partir de agora e as 
suas expectativas?

KELPS LIMA: A CPI da Co-
vid na Assembleia Legislati-
va cumpriu seu papel. Inves-
tigou, de forma séria e inde-
pendente, indiciou as pessoas 
suspeitas de mau uso e des-
vio de dinheiro público e ago-
ra, tão logo seja feito o relató-
rio final pela Procuradoria da 
Assembleia, será enviada aos 
ministérios públicos estadual 
(MP-RN) e federal (MPF), tri-
bunais de contas do Estado 
(TCE-RN) e da União (TCU), 
Controladoria Geral da União 
(CGU) e diversos órgãos de 
fiscalização, inclusive a Polí-
cia Federal. Esperamos que os 
recursos sejam recuperados e 
os envolvidos, fortemente pu-
nidos.

AGORA RN: Como o senhor 
avalia a reação do governo esta-
dual ao relatório?

KELPS LIMA: Não vi ne-
nhuma crítica do governo, 
objetiva e técnica, aos indi-
ciamentos, aos artigos da Lei 
de Improbidade e do Código 
Penal, das pessoas que foram 
indiciadas. Vi manifestações 
políticas que são naturais de 
quem foi investigado, do go-
verno que foi investigado e 
que foram apontadas inúme-
ras irregularidades. Então, to-
das as reações foram absolu-
tamente artificiais. O relatório 
foi técnico, objetivo e apre-
sentado os motivos e os arti-
gos que cada pessoa envol-
vida estavam e os pedidos de 
indiciamento.

AGORA RN: Para encerrar-
mos, qual a mensagem que o se-
nhor deixa para o potiguar?

KELPS LIMA: A minha 
mensagem sempre é de oti-
mismo. Eu nasci em família 
pobre, vim de baixo, cresci 
com dignidade e é isso que 
eu acredito para o Rio Gran-
de do Norte, que o povo po-
tiguar pode transformar nos-
so Estado em um estado vi-
torioso, bem-sucedido e que 
nos dê muito orgulho. Acordo 
todos os dias com a disposi-
ção de ajudar o RN a vencer, o 
povo potiguar pode e merece 
ter isso, basta a gente se unir e 
olhar na mesma direção, a do 
desenvolvimento. 

 Kelps diz que Fátima tem gestão 
mal avaliada e não será reeleita 
Pré-candidato a deputado federal, parlamentar faz balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa, fala sobre 
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Kelps Lima: “Não acredito na reeleição da governadora, salvo alguma mudança muito grande na sua gestão”

 “Acordo todos os 
dias com disposição 
de ajudar o RN 
a vencer, o povo 
potiguar pode e 
merece ter isso, 
basta a gente se unir 
e olhar na mesma 
direção, a do 
desenvolvimento”
Kelps Lima
Deputado estadual

Alessandra Bernardo
Editora de Política



O otimismo dos comercian-
tes se manteve em alta 
pela segunda vez conse-

cutiva. O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) 
subiu 1,4% em janeiro e atingiu 
121,1 pontos, em uma escala que 
vai de zero a 200.

Segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), que apura 
o indicador, o resultado é o maior 
desde março de 2020, quando al-
cançou 128,4 pontos.

Além disso, é melhor do que 
o observado no mesmo mês do 
ano passado. Em dezembro, o 
índice atingiu 105,8 pontos. Na 
comparação anual, o avanço é 
de 14,5%. Os números foram di-
vulgados nesta terça-feira 25 pela 
CNC.

A pesquisa mostrou ainda que 
todos os subíndices principais ti-
veram alta. O destaque ficou com 
as Intenções de Investimento 
que, com a variação mensal po-
sitiva de 1,8%, atingiu 110,6 pon-
tos, o maior nível desde janeiro 
de 2014. Naquele momento, che-
gou a 114,6 pontos. Em relação ao 
mesmo mês em 2021, o indicador 
cresceu 16,5%.

Já o item Expectativas do Em-
presário do Comércio registrou 
a maior pontuação, atingindo 
152,7 pontos, com a alta de 1,5% 
em relação a dezembro do ano 
anterior. Na comparação com ja-
neiro do ano passado, o avanço é 
de 7,5%.

Outro dado positivo foi do 
indicador Condições Atuais do 
Empresário do Comércio, que 
voltou à zona de satisfação, após 
alcançar 100,1 pontos. Confor-
me a CNC, é o maior nível des-
de abril de 2020, quando chegou 
a 105,1 pontos. Além disso, teve 
o primeiro crescimento mensal 
( 0,6%), depois de quatro quedas 
consecutivas. Na comparação 
anual, registrou o maior aumento 
(24,4%) entre os subíndices prin-
cipais.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse, segundo a 
Agência Brasil, que os resultados 
da pesquisa refletem o avanço da 
vacinação e a consequente relati-
va volta à normalidade, apesar da 
disseminação da variante Ômi-
cron.

“Mesmo com a propagação 
da variante Ômicron, a vacina 
tem garantido um impacto me-

nor da covid-19 na população, 
com sintomas mais leves e redu-
ção da taxa de mortalidade. Es-
se sentimento de segurança vem 
contribuindo para que os empre-
sários já enxerguem uma peque-
na melhora nas condições eco-
nômicas, no curto prazo”, obser-
vou Tadros.

CONTRATAÇÕES. O otimis-
mo dos empresários se estendeu 
também à geração de empregos. 
A pesquisa mostrou que nos itens 
que analisam as intenções de in-
vestimento dos comerciantes, a 

maior satisfação se referiu à Con-
tratação de Funcionários (137,2 
pontos).

O indicador foi também o 
maior crescimento mensal entre 
os que compõem esta categoria 
(5,0%). O Icec apontou ainda que 
68,9% dos empresários demons-
traram intenção de aumentar a 
contratação. Esse movimento, de 
acordo com a CNC, sugere que a 
recuperação do mercado de tra-
balho deve continuar.

Para a economista da CNC 
responsável pelo estudo, Catari-
na Carneiro da Silva, é importan-
te observar em qual categoria a 
empresa está inserida, pois cada 
uma é impactada de forma dife-
rente pelos movimentos econô-
micos:

“É possível observar que a 
maior parte dos empresários es-
tá mais confiante com relação à 
economia e especificamente so-
bre os desdobramentos em seu 
próprio negócio”.

Ainda segundo a CNC, a per-
cepção de melhora na economia 

aparece tanto nas condições atu-
ais do país, como nas expecta-
tivas para o futuro. O maior in-
cremento relativo ao momento 
atual foi na percepção da econo-
mia, com avanço de 2,3%, após 
quatro meses de queda. Entre as 
empresas, 54,7% indicaram que a 
expectativa é de que a economia 
melhore ligeiramente no futuro.

De acordo com a CNC, o Icec 
é um indicador antecedente, pes-
quisado, exclusivamente, entre 
os tomadores de decisão das em-
presas do varejo. A intenção é ve-
rificar as tendências das ações do 
setor do ponto de vista do empre-
sário.

“A amostra é composta por 
aproximadamente seis mil em-
presas situadas em todas as capi-
tais do País, e os subíndices, apu-
rados mensalmente, apresentam 
dispersões que variam de zero a 
duzentos pontos. O Icec avalia as 
condições atuais, as expectativas 
de curto prazo e as intenções de 
investimento dos empresários do 
comércio”, informou.
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O crescimento do nú-
mero de COVID, 
Gripe H3N2, Ômi-

cron, tem sido assustador e 
leva o Ministério Publico e 
a Defensoria Pública a pe-
dir que o Estado suspen-
da todo e qualquer tipo de 
evento publico ou privado, 
em função dos shows com 
artistas nacional, levando mais de 40 mil pessoas sem nenhum 
controle, se abraçando, se beijando, dançando, fazendo tudo que a 
OMS proíbe, é necessário a proibição, desde que bares, restauran-
tes, comercio, shopping, praça de alimentação, comércio popular, 
possam funcionar mantendo emprego e a sobrevivência de milha-
res de pessoas que não tem outra opção, que os bares e restauran-
tes possam ter artistas da terra tocando um violão, teclado, para os 
clientes sem direito a dança, abraços e aglomerações, mantendo 
emprego de cozinheiro, vigia, garçom, porteiro e a sobrevivência 
dos donos de bares/restaurantes, inclusive o Prefeito de Natal usou 
do bom senso e baixou um decreto ontem 25, exatamente com es-
tes termos, a população espera que a Governadora também man-
tenha a proibição dos exageros, permitindo a sobrevivência dos 
menores. LOCKDOWN nunca, Vacina Sim!!

DIVULGAÇÃO TERCEIRIZADOS. Os por-
teiros de escola, terceirizado 
da Secretaria de Educação 
de Natal, reclamam de atra-
so de pagamento de atraso, 
a SME diz que o repasse das 
terceirizadas estão em dia, 
o mesmo vem acontecendo 
com alguns terceirizados da 
FUNCART, que reclama do 
atraso, mas a empresa tercei-
rizada confirma que o paga-
mento até 30 de Dezembro 
foi efetuado, talvez o Minis-
tério Publico possa tirar isso 
a limpo.

ZOONOSES. Centro de Zoo-
noses Zona Norte, teve parte 
do seu muro caído em função 
das poucas chuvas, este mu-
ro está caído há um mês e os 
moradores vizinhos pedem 
providências.

RUAS ALAGADA. A Rua Pa-

dre Cicero em Felipe Cama-
rão, Santa Cecilia em Nos-
sa Senhora da Apresentação, 
Travessa Benigno, Rua Tenen-
te Souza no Pajuçara, todas 
alagadas, pedindo SOS a SE-
MOV.

SOLEDADE I e II. Mais uma 
vez os jovens moradores do 
Conjunto Soledade I e II, pe-
dem a recuperação do giná-
sio da Soledade, os mesmos 
encontra-se todo depredado, 
abandonado e os jovens pre-
cisando praticar esporte.

SHOPPING/CENTRAL DO 
CIDADÃO. A população recla-
ma e não consegue enten-
der, por que para frequentar o 
shopping e a Central do Cida-
dão é exigido o cartão de vaci-
na, quando o espaço é grande 
e nos ônibus superlotados na-
da é exigido, Por que isso?

Confiança do empresário 
do comércio sobe 1,4% 
em janeiro, diz CNC
Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio  atingiu 121,1 pontos, em uma 
escala que vai de zero a 200

Consumidores tiveram acesso às vacinas e muitos voltaram a frequentar os estabelecimento comerciais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Resultados da 
pesquisa refletem o 
avanço da vacinação 
e a consequente 
relativa volta à 
normalidade.

Avaliação

FAKE. Secretario de Tributação 
do Estado, Carlos Xavier, rebate a 
afirmação do Ministro Fábio Fa-
rias, dizendo que o dinheiro usado 
para quitar as dívidas deixadas por 
Robson Farias pai do Ministro Fá-
bio, vem de ações do Governo Fá-
tima Bezerra e não do Governo Fe-
deral, essa briga vai longe.

FOFOCA POLITICA. Comenta-se 
nos meios políticos que o Prefeito 
Álvaro Dias, conversa com Carlos 
Eduardo e Rogério Marinho, bus-
cando uma alternativa para en-
frentar a reeleição da Governado-
ra Fátima Bezerra, Rogério diz que 
falta nitidez e definição por parte 
de Carlos Eduardo. Haja conversa!!! 

UNIÃO/TURISMO. Os estados do 
Nordeste que estão ligado com dis-
tância máxima de 500KM, estão se 
unindo para fazer uma campanha, 
incentivando o turismo regional. 
Parabéns o RN sai na frente!!!

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 • 9Cidades

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (FIERN), 

Amaro Sales, apresentou o pro-
grama Mais RN, nesta terça (25), 
ao ex-senador Fernando Bezer-
ra, empresário da indústria e ex-
-presidente da FIERN entre os 
anos de 1979 e 1994, e ex-presi-
dente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), de 1995 a 
2002. Bezerra esteve na Casa da 
Indústria acompanhado do filho, 
o vice-presidente da FIERN Síl-
vio Bezerra, que é também pre-
sidente do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do RN (SIN-
DUSCON).

Na ocasião, o coordenador do 
Mais RN, José Bezerra Marinho; o 
gerente do programa, Pedro Al-
buquerque e o consultor Pablo 
Ruiz apresentaram como funcio-
na o Mais RN. Uma das ênfases 
de atuação do programa é a in-
tegração às unidades da própria 
FIERN. Nestas ações, auxilia com 
indicadores, elaboração de plata-
formas, mapeamentos, emissão 
de relatórios. O superintenden-
te do SESI-RN, Juliano Martins, 
também participou da conversa.

Fernando Bezerra disse que 
ficou surpreso com o avanço que 
foi feito. “Sem dúvida é a melhor 
coisa que se produziu no Rio 
Grande do Norte”, destacou. O 

ex-presidente comentou que, “la-
mentavelmente, a FIERN tem si-
do pouco ouvida sobre isso”.

Segundo ele, algum governo 
sério que pretenda dar um futu-
ro melhor ao Rio Grande do Nor-
te passa “obrigatoriamente e ne-
cessariamente pelo Mais RN” em 
um plano de governo.

Já Amaro Sales ressaltou a vi-
são desenvolvimentista que Fer-

nando Bezerra possui acerca do 
Rio Grande do Norte. “Fernando 
Bezerra é reconhecido nacional-
mente por ter a visão, a imagem 
de um estado moderno, empre-
endedor com amplas possibili-
dades de desenvolvimento”, afir-
mou.

De acordo com o presidente 
da FIERN, foi apresentada ao ex-
-senador a versão digital e mais 

moderna do Mais RN, na qual 
se identificam oportunidades do 
Rio Grande do Norte, gargalos e a 
forma de empreender no estado.

Por meio do Observatório da 
Indústria, o Mais RN mantém 
25 indicadores de setores e áreas 
que fornecem parâmetros e fon-
tes de pesquisa para empresá-
rios, investidores e interessados 
em conhecimentos sobre o Rio 

Grande do Norte.
O programa da FIERN ofere-

ce, nessas plataformas, informa-
ções sobre economia, segurança 
pública, educação, administra-
ção pública, arrecadação do Es-
tado e diversos outros segmen-
tos. O Mais RN elaborou, ainda, 
uma Agenda Propositiva para o 
Desenvolvimento do RN, entre-
gue ao Governo do Estado, com 
sugestões para alavancar a eco-
nomia potiguar.

Ex-senador Fernando Bezerra conhece 
plataformas do Mais RN em visita à FIERN
O programa da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte oferece informações sobre economia, 
segurança pública, educação, administração, arrecadação do Estado e dados de diversos outros segmentos

Presidente Amaro Sales destacou a visão desenvolvimentista que Fernando Bezerra ter acerca do Rio Grande do Norte

FIERN/DIVULGAÇÃO

 “Fernando Bezerra 
é reconhecido 
nacionalmente 
por ter a visão, a 
imagem de um 
estado moderno, 
empreendedor”

Amaro Sales
Presidente da FIERN

FIERN/DIVULGAÇÃO

Fernando Bezerra se disse 
surpreso com avanço que 
aconteceu na FIERN



O otimismo dos comercian-
tes se manteve em alta 
pela segunda vez conse-

cutiva. O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) 
subiu 1,4% em janeiro e atingiu 
121,1 pontos, em uma escala que 
vai de zero a 200.

Segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), que apura 
o indicador, o resultado é o maior 
desde março de 2020, quando al-
cançou 128,4 pontos.

Além disso, é melhor do que 
o observado no mesmo mês do 
ano passado. Em dezembro, o 
índice atingiu 105,8 pontos. Na 
comparação anual, o avanço é 
de 14,5%. Os números foram di-
vulgados nesta terça-feira 25 pela 
CNC.

A pesquisa mostrou ainda que 
todos os subíndices principais ti-
veram alta. O destaque ficou com 
as Intenções de Investimento 
que, com a variação mensal po-
sitiva de 1,8%, atingiu 110,6 pon-
tos, o maior nível desde janeiro 
de 2014. Naquele momento, che-
gou a 114,6 pontos. Em relação ao 
mesmo mês em 2021, o indicador 
cresceu 16,5%.

Já o item Expectativas do Em-
presário do Comércio registrou 
a maior pontuação, atingindo 
152,7 pontos, com a alta de 1,5% 
em relação a dezembro do ano 
anterior. Na comparação com ja-
neiro do ano passado, o avanço é 
de 7,5%.

Outro dado positivo foi do 
indicador Condições Atuais do 
Empresário do Comércio, que 
voltou à zona de satisfação, após 
alcançar 100,1 pontos. Confor-
me a CNC, é o maior nível des-
de abril de 2020, quando chegou 
a 105,1 pontos. Além disso, teve 
o primeiro crescimento mensal 
( 0,6%), depois de quatro quedas 
consecutivas. Na comparação 
anual, registrou o maior aumento 
(24,4%) entre os subíndices prin-
cipais.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse, segundo a 
Agência Brasil, que os resultados 
da pesquisa refletem o avanço da 
vacinação e a consequente relati-
va volta à normalidade, apesar da 
disseminação da variante Ômi-
cron.

“Mesmo com a propagação 
da variante Ômicron, a vacina 
tem garantido um impacto me-

nor da covid-19 na população, 
com sintomas mais leves e redu-
ção da taxa de mortalidade. Es-
se sentimento de segurança vem 
contribuindo para que os empre-
sários já enxerguem uma peque-
na melhora nas condições eco-
nômicas, no curto prazo”, obser-
vou Tadros.

CONTRATAÇÕES. O otimis-
mo dos empresários se estendeu 
também à geração de empregos. 
A pesquisa mostrou que nos itens 
que analisam as intenções de in-
vestimento dos comerciantes, a 

maior satisfação se referiu à Con-
tratação de Funcionários (137,2 
pontos).

O indicador foi também o 
maior crescimento mensal entre 
os que compõem esta categoria 
(5,0%). O Icec apontou ainda que 
68,9% dos empresários demons-
traram intenção de aumentar a 
contratação. Esse movimento, de 
acordo com a CNC, sugere que a 
recuperação do mercado de tra-
balho deve continuar.

Para a economista da CNC 
responsável pelo estudo, Catari-
na Carneiro da Silva, é importan-
te observar em qual categoria a 
empresa está inserida, pois cada 
uma é impactada de forma dife-
rente pelos movimentos econô-
micos:

“É possível observar que a 
maior parte dos empresários es-
tá mais confiante com relação à 
economia e especificamente so-
bre os desdobramentos em seu 
próprio negócio”.

Ainda segundo a CNC, a per-
cepção de melhora na economia 

aparece tanto nas condições atu-
ais do país, como nas expecta-
tivas para o futuro. O maior in-
cremento relativo ao momento 
atual foi na percepção da econo-
mia, com avanço de 2,3%, após 
quatro meses de queda. Entre as 
empresas, 54,7% indicaram que a 
expectativa é de que a economia 
melhore ligeiramente no futuro.

De acordo com a CNC, o Icec 
é um indicador antecedente, pes-
quisado, exclusivamente, entre 
os tomadores de decisão das em-
presas do varejo. A intenção é ve-
rificar as tendências das ações do 
setor do ponto de vista do empre-
sário.

“A amostra é composta por 
aproximadamente seis mil em-
presas situadas em todas as capi-
tais do País, e os subíndices, apu-
rados mensalmente, apresentam 
dispersões que variam de zero a 
duzentos pontos. O Icec avalia as 
condições atuais, as expectativas 
de curto prazo e as intenções de 
investimento dos empresários do 
comércio”, informou.
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O crescimento do nú-
mero de COVID, 
Gripe H3N2, Ômi-

cron, tem sido assustador e 
leva o Ministério Publico e 
a Defensoria Pública a pe-
dir que o Estado suspen-
da todo e qualquer tipo de 
evento publico ou privado, 
em função dos shows com 
artistas nacional, levando mais de 40 mil pessoas sem nenhum 
controle, se abraçando, se beijando, dançando, fazendo tudo que a 
OMS proíbe, é necessário a proibição, desde que bares, restauran-
tes, comercio, shopping, praça de alimentação, comércio popular, 
possam funcionar mantendo emprego e a sobrevivência de milha-
res de pessoas que não tem outra opção, que os bares e restauran-
tes possam ter artistas da terra tocando um violão, teclado, para os 
clientes sem direito a dança, abraços e aglomerações, mantendo 
emprego de cozinheiro, vigia, garçom, porteiro e a sobrevivência 
dos donos de bares/restaurantes, inclusive o Prefeito de Natal usou 
do bom senso e baixou um decreto ontem 25, exatamente com es-
tes termos, a população espera que a Governadora também man-
tenha a proibição dos exageros, permitindo a sobrevivência dos 
menores. LOCKDOWN nunca, Vacina Sim!!

DIVULGAÇÃO TERCEIRIZADOS. Os por-
teiros de escola, terceirizado 
da Secretaria de Educação 
de Natal, reclamam de atra-
so de pagamento de atraso, 
a SME diz que o repasse das 
terceirizadas estão em dia, 
o mesmo vem acontecendo 
com alguns terceirizados da 
FUNCART, que reclama do 
atraso, mas a empresa tercei-
rizada confirma que o paga-
mento até 30 de Dezembro 
foi efetuado, talvez o Minis-
tério Publico possa tirar isso 
a limpo.

ZOONOSES. Centro de Zoo-
noses Zona Norte, teve parte 
do seu muro caído em função 
das poucas chuvas, este mu-
ro está caído há um mês e os 
moradores vizinhos pedem 
providências.

RUAS ALAGADA. A Rua Pa-

dre Cicero em Felipe Cama-
rão, Santa Cecilia em Nos-
sa Senhora da Apresentação, 
Travessa Benigno, Rua Tenen-
te Souza no Pajuçara, todas 
alagadas, pedindo SOS a SE-
MOV.

SOLEDADE I e II. Mais uma 
vez os jovens moradores do 
Conjunto Soledade I e II, pe-
dem a recuperação do giná-
sio da Soledade, os mesmos 
encontra-se todo depredado, 
abandonado e os jovens pre-
cisando praticar esporte.

SHOPPING/CENTRAL DO 
CIDADÃO. A população recla-
ma e não consegue enten-
der, por que para frequentar o 
shopping e a Central do Cida-
dão é exigido o cartão de vaci-
na, quando o espaço é grande 
e nos ônibus superlotados na-
da é exigido, Por que isso?

Confiança do empresário 
do comércio sobe 1,4% 
em janeiro, diz CNC
Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio  atingiu 121,1 pontos, em uma 
escala que vai de zero a 200

Consumidores tiveram acesso às vacinas e muitos voltaram a frequentar os estabelecimento comerciais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Resultados da 
pesquisa refletem o 
avanço da vacinação 
e a consequente 
relativa volta à 
normalidade.

Avaliação

FAKE. Secretario de Tributação 
do Estado, Carlos Xavier, rebate a 
afirmação do Ministro Fábio Fa-
rias, dizendo que o dinheiro usado 
para quitar as dívidas deixadas por 
Robson Farias pai do Ministro Fá-
bio, vem de ações do Governo Fá-
tima Bezerra e não do Governo Fe-
deral, essa briga vai longe.

FOFOCA POLITICA. Comenta-se 
nos meios políticos que o Prefeito 
Álvaro Dias, conversa com Carlos 
Eduardo e Rogério Marinho, bus-
cando uma alternativa para en-
frentar a reeleição da Governado-
ra Fátima Bezerra, Rogério diz que 
falta nitidez e definição por parte 
de Carlos Eduardo. Haja conversa!!! 

UNIÃO/TURISMO. Os estados do 
Nordeste que estão ligado com dis-
tância máxima de 500KM, estão se 
unindo para fazer uma campanha, 
incentivando o turismo regional. 
Parabéns o RN sai na frente!!!

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 • 9Cidades

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (FIERN), 

Amaro Sales, apresentou o pro-
grama Mais RN, nesta terça (25), 
ao ex-senador Fernando Bezer-
ra, empresário da indústria e ex-
-presidente da FIERN entre os 
anos de 1979 e 1994, e ex-presi-
dente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), de 1995 a 
2002. Bezerra esteve na Casa da 
Indústria acompanhado do filho, 
o vice-presidente da FIERN Síl-
vio Bezerra, que é também pre-
sidente do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do RN (SIN-
DUSCON).

Na ocasião, o coordenador do 
Mais RN, José Bezerra Marinho; o 
gerente do programa, Pedro Al-
buquerque e o consultor Pablo 
Ruiz apresentaram como funcio-
na o Mais RN. Uma das ênfases 
de atuação do programa é a in-
tegração às unidades da própria 
FIERN. Nestas ações, auxilia com 
indicadores, elaboração de plata-
formas, mapeamentos, emissão 
de relatórios. O superintenden-
te do SESI-RN, Juliano Martins, 
também participou da conversa.

Fernando Bezerra disse que 
ficou surpreso com o avanço que 
foi feito. “Sem dúvida é a melhor 
coisa que se produziu no Rio 
Grande do Norte”, destacou. O 

ex-presidente comentou que, “la-
mentavelmente, a FIERN tem si-
do pouco ouvida sobre isso”.

Segundo ele, algum governo 
sério que pretenda dar um futu-
ro melhor ao Rio Grande do Nor-
te passa “obrigatoriamente e ne-
cessariamente pelo Mais RN” em 
um plano de governo.

Já Amaro Sales ressaltou a vi-
são desenvolvimentista que Fer-

nando Bezerra possui acerca do 
Rio Grande do Norte. “Fernando 
Bezerra é reconhecido nacional-
mente por ter a visão, a imagem 
de um estado moderno, empre-
endedor com amplas possibili-
dades de desenvolvimento”, afir-
mou.

De acordo com o presidente 
da FIERN, foi apresentada ao ex-
-senador a versão digital e mais 

moderna do Mais RN, na qual 
se identificam oportunidades do 
Rio Grande do Norte, gargalos e a 
forma de empreender no estado.

Por meio do Observatório da 
Indústria, o Mais RN mantém 
25 indicadores de setores e áreas 
que fornecem parâmetros e fon-
tes de pesquisa para empresá-
rios, investidores e interessados 
em conhecimentos sobre o Rio 

Grande do Norte.
O programa da FIERN ofere-

ce, nessas plataformas, informa-
ções sobre economia, segurança 
pública, educação, administra-
ção pública, arrecadação do Es-
tado e diversos outros segmen-
tos. O Mais RN elaborou, ainda, 
uma Agenda Propositiva para o 
Desenvolvimento do RN, entre-
gue ao Governo do Estado, com 
sugestões para alavancar a eco-
nomia potiguar.

Ex-senador Fernando Bezerra conhece 
plataformas do Mais RN em visita à FIERN
O programa da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte oferece informações sobre economia, 
segurança pública, educação, administração, arrecadação do Estado e dados de diversos outros segmentos

Presidente Amaro Sales destacou a visão desenvolvimentista que Fernando Bezerra ter acerca do Rio Grande do Norte

FIERN/DIVULGAÇÃO

 “Fernando Bezerra 
é reconhecido 
nacionalmente 
por ter a visão, a 
imagem de um 
estado moderno, 
empreendedor”

Amaro Sales
Presidente da FIERN

FIERN/DIVULGAÇÃO

Fernando Bezerra se disse 
surpreso com avanço que 
aconteceu na FIERN
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165261/TEC/RLO-0759 com validade 18/01/2025 de 01 (uma) linha de 

surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-RFQ-0038D-RN: 9.397.112,48 mN; 640.331,96 mE, com 1.336,62 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) RFQ (9.396.577,85 mN; 641.346,66 mE Polo RFQ, Campo de 
Produção de Riacho da Forquilha, Município de Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-166883/TEC/RLO-0913 com validade 18/01/2025 em favor de  01 (um) 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-UPN-0037-RN: 
9.392.681,90 mN; 694.215,40 mE, e produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) 
UPN (9.392.765,00 mN; 694.654,00 mE).  Polo RFQ, Campo de Produção de Upanema, Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168760/TEC/RLS-0313 com validade 18/01/2025 em favor de 01 (um) 
acesso, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e extensão, 
respectivamente: 7-AC-0002-RN: 9.417.189,60 mN; 682.016,82 mE; INÍCIO: 9.417.114,96 mN; 681.975,40 mE; 
TÉRMINO: 9.417.162,91 mN; 681.994,29 mE, com 52,67 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Acauã (AC), 
Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação Nº 2021-168401/TEC/LO-0269 com validade 25/01/2025 em favor de 03 (três) linhas de 
surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensões: SAÍDAS: 7-BE-0034DC-RN: 9.393.682,40 mN; 651.821,39 mE, com 2.692,70 metros; 7-BE-0035DB-
RN: 9.393.695,80 mN; 651.792,96 mE, com 2.653,35 metros; e, 7-BE-0037DB-RN: 9.393.697,69 mN; 651.827,50 
mE, com 2.680,17 metros. CHEGADAS: Manifold / 1-BE-0001D-RN (9.393.793,50 mN; 649.384,10 mE), e produções 
escoadas para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) LPX (9.389.501,00 mN; 652.465,00 mE), Polo 
RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação e operação Nº 2021-162763/TEC/LIO-0025 com data de validade 25/01/2024 em 

favor de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SDM-0009-RN: 9.400.151,06 mN; 715.779,77 mE, com 
2.928,96 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 
715.065,05 mE). Polo RFQ. Campo de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0015-06, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada nº 2021-173812/
TEC/LS-0561, com prazo de validade até 20/01/2028, em favor do empreendimento: 
Implementação do Sistema complementar de Drenagem de águas pluviais do 
entorno do Gancho de Igapó - 2ª Etapa, no qual consiste os seguintes dispositivos 
de drenagem: Bueiro Simples tubular de concreto -BSTC com 1,50 metros de 
diâmetro, Boca de BSTC, dissipador de energia e Bacia de Amortecimento. 
O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 248.670,73 m E; 9.360.809,04 m N.

Daniel de Almeida Dantas
Superintendente Regional DNIT/RN

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR67755 localizada na Rua Antonio das Rosas, s/n, 
Centro, Várzea – RN, CEP: 59.185-000. 

Cristiana Souza 
Licenciadora 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN 
Endereço: Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN 
CEP 59.585-000 Telefone: 84 3263-4330 CNPJ 23.387.197/0001-69 

E-mail: contato@smgcartorio.com.br 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. 

A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro Interina do Ofício Único de São Miguel do 
Gostoso/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, 
para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS 
RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, 
notadamente, SOLANGE VAZ PEREIRA NOVISKI, inscrita no CPF nº 713.863.009-34, residente e domiciliada na Av. 
dos Arrecifes, 515, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, CEP: 590585-000; PEDRO BORGES DE MEDEIROS, com 
endereço na Avenida dos Arrecifes, 2189, Bairro: Maceió, São Migue do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000; FERNANDO 
CÉZAR FARO MOREIRA, com endereço na Avenida dos Arrecifes, 2300, Bairro: Maceió, São Migue do Gostoso-RN, 
CEP: 59.585-000; PATRICK MARIE MICHEL D ESPERIES, francês, artista plástico, regularmente inscrito no CPF/MF 
sob número 244.708.988-05, com endereço na Rua Tubarão Lixa, número 19, Centro, na cidade de São Miguel do 
Gostoso/RN; CEP 59.585-000; que COLETIVO DE DIREITOS HUMANOS, ECOLOGIA, CULTURA E CIDADANIA - 
CDHEC, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 06.053.410/0001-87, com sede na Avenida dos Arrecifes, s/n, 
Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 58.585-000, ingressou com pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel constituído por um TERRENO URBANO, localizado na Rua das 
Caravelas, Centro,  no Município de São Miguel do Gostoso/RN, medindo uma área total de 1.800,00m² (mil e 
oitocentos metros quadrados) e perímetro de 170,83m (cento e setenta metros e oitenta e três centímetros). Com os 
seguintes confrontantes: a) PEDRO BORGES DE MEDEIROS; b) RUA DAS GAROUPAS; c) FERNANDO CEZAR 
FARO MOREIRA; d) RUA DAS CARAVELAS. DO CADASTRO MUNICIPAL”.; caracterizado pela planta e memorial 
descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo que será instaurado nesta 
Serventia Imobiliária, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados no pedido inicial. 

São Miguel do Gostoso-RN, 10 de Janeiro de 2022. 
Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial Interina - 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - 
LS, para a UFV SERRA DO MEL I-1, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ n° 01.387.400/0002-45, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação, para a atividade de Base de armazenamento e de distribuição de derivados líquidos 
de petróleo, biodiesel e álcool, localizada na Rod RN 221, S/N, KM 7, Zona Rural, CEP: 59.598-000 no 
município de Guamaré/RN.  

Luiz Augusto Branco Sobral 
Diretor/Sócio-Proprietário 

 

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL 002/2021
TIPO: TÉCNICA E PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055322/2015-4
A Presidente em substituição legal da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 
de Estado da Administração – CPL/SEAD, designada pela Portaria n.º 18/2022-
GS/SEAD, datada de 15/01/2022, publicada no DOE, edição de 15.096-A, comunica aos 
interessados que a pessoa jurídica INSTITUTO AOCP, CNPJ Nº 12.667.012/0001-53, foi 
considerada HABILITADA e as pessoas jurídicas INSTITUTO BRASILEIRO DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CNPJ Nº 09.211.443/0001-04 e INSTITUTO ACESSO 
DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO ,  CNPJ: 
01.757.321/0001-06 participantes do certame, foram declaradas INABILITADAS em 
relação ao descumprimento dos requisitos de habilitação determinados em Edital. Diante 
disso, com fulcro no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, concede o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentação de recurso.

Natal, 25 de janeiro de 2022
Bruna Rafaela Ferreira de Medeiros Góis

Presidente da CPL/SEAD
(em substituição legal)

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 402/2021, Processo administrativo nº 
00210037.002339/2021-17, destinado Aquisição de material de consumo para atender às 
necessidades da copa que atende à equipe do Projeto Governo Cidadão, na Unidade 
Gestora do Projeto – UGP, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças, 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, 14h00min do dia 28/01/2022 (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 janeiro 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 385/2021 4º Convocação, Processo administrativo 
nº 10110006.002429/2021-49, destinado Aquisição de equipamento medidor de vazão 
portátil para dar suporte às atividades de gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do 
Norte, 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 01/02/2022 
(horários de Brasília-DF).O Edital, Termo de Referência e demais anexos está disponível no 
r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(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 janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

 
PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas EIRELI, CNPJ: 07.224.156/0001-03, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação (LO), para um projeto de agricultura irrigada em uma área localizada na 
Fazenda Bollo Brasil, ROD BR 304 - KM 16, S/N, Zona Rural, município de Mossoró-RN. 

 
Horismar Raliedson de Sousa Galdino 

Representante Legal 
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Natal inicia vacinação de crianças 
a partir de 5 anos de idade 

A partir desta quarta-feira 26, 
a Prefeitura do Natal inicia 
a vacinação para o público 

infantil a partir de 5 anos de idade 
e imunossuprimidos com imuni-
zante da Pfizer pediátrica. Também 
será iniciada a aplicação da vacina 
Coronavac para crianças e adoles-
centes entre 6 e 17 anos.

A Secretaria de Saúde de Natal 
orienta pais ou responsáveis que 
adiantem o cadastro das crianças e 
adolescentes no RN Mais Vacinas e 
lembra que, para a criança se vaci-
nar, é necessário que os pais ou res-
ponsáveis apresentem documento 
comprobatório no caso dos imu-
nossuprimidas. As demais devem 
apresentar cartão de vacinação, 
documento com foto ou certidão 
de nascimento. Todas informações 
sobre a vacinação na capital po-
dem ser acessadas através do site 
https://vacina.natal.rn.gov.br/ .

A SMS Natal vai manter os pon-
tos de vacinação exclusivos para o 
público infantil que são o Shopping 
Midway Mall - de terça-feira a sába-
do, das 10h às 21h, e aos domingos, 
das 15h às 21h; no Partage Norte 
Shopping - terça-feira a domingo, 
das 14h às 20h. Além desses pon-
tos, a SMS Natal disponibiliza du-
as Unidades Básicas de Saúde por 
Distrito Sanitário, com funciona-
mento de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 8h às 15h, com intervalo de 
uma hora para almoço.  

Norte 1:
UBS Pajuçara: Rua  Maracaí, 

S/N, Conjunto  Pajuçara 
USF Nova Natal : Rua  Do 

Pastoril, Nova Natal, Lagoa Azul

Norte 2:
USF Vale Dourado:  Rua Ir-

mã Vitória, N° 02, Igapó
USF Panatis:  Rua Das Pi-

menteiras, S/N, Panatis

Sul:
UBS Ponta Negra: Rua Dr. 

José Medeiros, 01. Ponta Negra
UBS Planalto: Rua Mira 

Mangue, 08. Planalto

Leste: 
USF Rocas: Rua Francisco 

Bicalho, S/N, Rocas
UBS Alecrim: Rua Fonseca e  

Silva, N° 1129, Alecrim

Oeste
UM Felipe Camarão II: Rua 

Santa Cristina, N° 882, Felipe 
Camarão

USF Bairro Nordeste: Rua 
alto da Bela Vista, N° 492, Bairro 
Nordeste

CONFIRA OS LOCAIS:

Também começará aplicação da Coronavac entre 6 e 17 anos

SMS orienta que seja adiantado cadastro no RN Mais Vacina

ANDERSON RÉGIS

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 • 11Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL 

Alane Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e Comarca de 
Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc... 
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob 
protocolo n° 352 de 15/12/2021, que foi protocolado nesta Serventia em 01/12/2020 o requerimento pelo qual: MARCIA GUEDES 
DA SILVA, brasileira, comerciante, portadora da Carteira de identidade RG nº 002.402.554 - SSP/RN, expedida em 21/08/2002, 
inscrita no CPF/MF nº 055.679.674-89, filha de Luis Lopes da Silva e Maria da Conceição Guedes da Silva (conforme Provimento-
CNJ nº 61/2017), natural de São José de Mipibu/RN, nascida aos 04 de agosto de 1986 (com 35 anos de idade), solteira, 
conforme certidão de nascimento do Ofício Único de Vera Cruz/RN, livro nº A-10, fls. 78, sob termo nº 5.722, arquivadas nestas 
notas, residente e domiciliada na Travessa Maurício Vicente, nº 94, centro, Lagoa Salgada/RN CEP: 59.247-000, referente a: (01) 
Um imóvel urbano, com área de 170.30 m² e Perímetro (m): 71.33 m, localizado na Rua Genésio Tomaz, s/n, centro, CEP: 
59.247-000, Lagoa Salgada/RN, conforme memorial descritivo e levantamento planimétrico cadastral assinado por ALEX 
QUEIROZ DIAS DE OLIVEIRA – Engenheiro Civil – CREA/RN: 2109905980 - ART nº: RN 20210436730. DESCRIÇÃO DO 
PERÍMETRO: MEMORIAL DESCRITIVO - PROPRIEDADE: IMÓVEL: IMÓVEL URBANO – PROPRIETÁRIA: MÁRCIA GUEDES 
DA SILVA – MUNICÍPIO: LAGOA SALGADA/RN – ÁREA: 170.30 m² – perímetro(m): 71.33 m. DESCRIÇÃO: Inicia-se no marco 
denominado ‘ponto 0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=226312.779 m e N=9322714.422 m dividindo-o com o JOSÉ ADENILSON DO 
NASCIMENTO MENDONÇA; Daí segue confrontando com JOSÉ ADENILSON DO NASCIMENTO MENDONÇA com o azimute 
de 103º22’04” e a distância de 11.62 m até o marco ‘ponto 1’ (E=226324.083 m e N=9322711.736 m); Daí segue confrontando 
com LUAN LAUAN NEVES OLIVEIRA com o azimute de 187º32’42” e a distância de 23.21 m até o marco ‘ponto 2’ 
(E=226321.035 m e N=9322688.724 m); Daí segue confrontando com RUA GENÉSIO TOMAZ com o azimute de 270º49’56” e a 
distância de 5.65 m até o marco ‘ponto 3’ (E=226315.388 m e N=9322688.806 m); Daí segue confrontando com FRANCILENE 
RUFINO DE LIRA com azimute de 5º44’47” e a distância de 19.84m até o marco ‘ponto 4’ (E=226317.374 m e N=9322708.543 
m); Daí segue confrontando com FRANCILENE RUFINO DE LIRA com o azimute de 276º13’51” e a distância de 5.65 m até o 
marco ‘ponto 5’ (E=226311.753 m e N=9322709.156 m); Daí segue confrontando com FRANCILENE RUFINO DE LIRA com o 
azimute de 11º01’28” e a distância de 5.36 m até o marco ‘ponto 0=PP’ (E=226312.779 m e N=9322714.422 m); início de 
descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 170.30 m², solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da espécie: Usucapião especial urbana. Assim, sendo, ficam intimados 
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a 
contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial extraordinária, com o competente registro conforme determina a Lei. 
Lagoa Salgada/RN, 15 de dezembro de 2021.  A.A. Alane Daniele da Silva Pessoa. Notária e Registradora. 
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               OFÍCIO ÚNICO DE SERRA DE SÃO BENTO 
                Comarca de São José do Campestre/RN 

                BIANCA GIFFONI DE MEDEIROS NUNES PINHEIRO LEAL - Tabeliã/Oficiala 
                Praça Salviano Gomes Crisanto, 58, Centro, Serra de São Bento/RN – CEP 59.214-000 

                E-mail: cartório.serradesaobento@hotmail.com – Fone (84) 98778-1321 
 

EDITAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
 

REQUERENTE(S): Marluce Bezerra de Medeiros Vila PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº15 
IMÓVEL: um terreno rural, denominado “Sítio Cacimbas”, localizado na Rua Júnior Gurgel, 
Zona Rural do município de Serra de São Bento (CEP 59214-000), com área de 2.718,67m² 
MODALIDADE DE USUCAPIÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL 

A OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, Dra. Bianca Giffoni de Medeiros Nunes Pinheiro Leal, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento CNJ n. 65/2017 do Egrégio Conselho 
Nacional de Justiça, FAZ SABER a todos que do presente virem, TERCEIROS EVENTUALMENTE 
INTERESSADOS, que tramita nesta Serventia Imobiliária o processo de usucapião em epígrafe, instaurado a 
pedido do(s) Requerente(s) Marluce Bezerra de Medeiros Vila, tendo por objeto o imóvel descrito e caracterizado 
como o terreno rural, denominado “Sítio Cacimbas”, localizado na Rua Júnior Gurgel, Zona Rural do município 
de Serra de São Bento (CEP 59214-000), com área de 2.718,67m², perímetro de 242,57m, com a seguinte descrição: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 9.289.847,869m e E 194.006,348m; deste 
segue com azimute de 118°11’59” e distância de 91,58m, confrontando com a Rua Projetada até o vértice P-02, de 
coordenadas N 9.289.804,592m e E 194.087,059m; deste segue com azimute de 208°23’46” e distância de 29,69m, 
confrontando com o terreno de Eliu Lustosa Souza até o vértice P-03, de coordenadas N 9.289.778,474m e E 
194.072,940m; deste segue com azimute de 298°12’56” e distância de 91,63m, confrontando com o terreno de Anália 
Geraldina de Lima Estevam, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.289.821,798m e E 194.992,194m; deste segue 
com azimute de 28°29’53” e distância de 29,67m, confrontando com o terreno de Eugênio Onofre de Oliveira, até o 
vértice P-01, de coordenadas N 9.289.847,869m e E 194.006,348, ponto inicial de descrição desse perímetro. Alega(m) 
manter posse mansa, pacífica e ininterrupta, (a justo título e boa-fé) com ânimo de dono(s) sobre aludido imóvel, há 
mais de 15 anos (somando o tempo de posse do seu antecessor). E para fazer chegar ao conhecimento de seus 
destinatários e ao público em geral, é publicado o presente para, querendo, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 
oferecer impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. A não apresentação de impugnação 
implicará anuência tácita ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O processo poderá ser consultado de 
forma presencial na serventia situada à Praça Salviano Gomes Crisanto, 58, Centro, Serra de São Bento/RN. Isto 
posto, lavro o presente para ser afixado no lugar de costume nesta Serventia e publicado por duas vezes, em 
jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada um. Serra de São Bento/RN, 12 de janeiro 
de 2022. Bianca Giffoni de Medeiros Nunes Pinheiro Leal, Oficiala. 
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A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (SEA-
DRU), iniciou nesta terça-feira 
25 a distribuição de ordem de 
óleo diesel para os agricultores 
cadastrados no Programa Seme-
ar 2022. Vários beneficiados do 
programa estiveram na sede da 
SEADRU e pegaram o documen-
to que garante a entrega do com-
bustível para o início do corte de 
terra em suas propriedades.

Titular da pasta municipal, 
Faviano Moreira destaca que o 
investimento da Prefeitura de 
Mossoró no programa para es-
te ano é de aproximadamente 
R$ 600 mil e que a expectativa é 
de beneficiar em torno de 5 mil 
agricultores no município.

“Com o investimento da Pre-
feitura de aproximadamente R$ 
600 mil, nós vamos ter a entrega 
de mais de 100 mil litros de óleo 
diesel ao preço atual. A Prefeitura 
entra com o óleo diesel, 22 litros 
de óleo diesel por agricultor, e a 
comunidade entra com o trato-
rista e o trator. Em 2021 nós rea-
lizamos o corte de terra de 4.394 
agricultores e para esse ano te-
mos a expectativa de aproxima-
damente 5 mil agricultores para 
serem beneficiados”, explicou o 
secretário de Agricultura que en-
fatiza ainda a antecipação do iní-
cio do corte de terra.

“No ano passado, o lança-
mento do Semear aconteceu 
em 26 de fevereiro. Neste ano, 
estamos lançando agora no dia 
25 de janeiro. A antecipação foi 
uma decisão baseada na meteo-
rologia da própria Emparn (Em-
presa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte), devi-
do à quadra chuvosa. Então, nós 
atendemos o pleito dos agricul-
tores, vimos a condição técnica 
e já estamos fazendo essa libe-
ração agora. A expectativa é que 
tenhamos uma boa safra em 
Mossoró e em todo o Rio Gran-
de do Norte”, frisou.

Faviano Moreira informou 
ainda as novidades do Programa 
Semear para este ano como, por 
exemplo, o aumento de postos 
de combustíveis que realizam a 
entrega do óleo e a orientação 
técnica ao agricultor, entre ou-
tras.

“Nós aumentamos a quan-

tidade de agricultores este ano, 
aumentamos a quantidade de 
postos de combustíveis. Era um 
e passamos para três. Viemos 
com inovação na parte técnica. 
O prefeito solicitou que a gente 
desse orientação mais efetiva ao 
agricultor. Realizamos coleta de 
solos em toda a região de Mos-
soró e hoje nós temos, por exem-
plo, a orientação específica para 
o morador de Alagoinha, orien-
tação específica para o morador 
de Passagem de Pedra baseado 
no que o solo mostrou. Vai ter 
mais adubo, menos adubo, qual 
a cultura mais indicada”.

Os agricultores Valdemar 
Araújo Bezerra, da comunidade 
de Macambira, e Alexsandro da 
Silva Oliveira, da Agrovila Paulo 
Freire, no polo Maísa, destaca-
ram a importância do Programa 
Semear para os pequenos agri-
cultores.

“Isso é muito importante 
porque muitos agricultores não 
têm condições de pagar uma or-
dem de óleo diesel. É muito im-
portante o município realizar 
essa ação para o pequeno agri-
cultor. Temos uma expectativa 
muito boa para o inverno deste 
ano. A distribuição do óleo ajuda 

muito. O pequeno agricultor não 
tem condições de pagar uma ho-
ra do trator. Hoje está próximo 
de 180 reais”, disse Valdemar.

“A vinda desse óleo pra gen-
te da agricultura familiar é de 
grande importância, porque di-
minui bastante nosso custo e já 
é um incentivo para os agriculto-
res voltarem mais a acreditar na 
agricultura familiar e a gente po-
der executar o plantio”, enfatizou 
Alexsandro.

INCENTIVO. O Programa Se-
mear incentiva o pequeno agri-
cultor familiar através do forne-
cimento gratuito de óleo diesel 
para o corte de terra na zona ru-
ral de Mossoró. Cada um recebe 
uma quantidade definida pela 
SEADRU.

O programa existe há mais de 
20 anos e ajuda os produtores ru-
rais das comunidades mossoro-
enses a produzirem os frutos da 
terra necessários à subsistência 
e ao crescimento da renda fami-
liar.

O Programa Semear está am-
parado pela Lei nº 3.301, de 21 de 
agosto de 2015. E tem por fina-
lidade atender a grupos de agri-
cultores familiares com caráter 
contínuo, executado no primei-
ro semestre de cada ano, obser-
vando o período chuvoso da re-
gião.

Tem direito ao programa o 
agricultor que disponha de área 
menor que quatro módulos ru-
rais; que utilize predominante-
mente mão de obra familiar; e 
que tenha renda familiar origi-
nada da atividade econômica 
vinculada ao próprio estabeleci-
mento.

Prefeitura de Mossoró 
começa a distribuir óleo 
diesel para agricultores
Vários beneficiados do programa estiveram na sede da SEADRU 
e pegaram o documento que garante a entrega do combustível

Programa Semear incentiva o pequeno agricultor familiar de Mossoró

WILSON MORENO/SECOM PMM

Programa tem 
por finalidade 
atender a grupos 
de agricultores 
familiares com 
caráter contínuo.

Semear



• Quarta-feira, 26 de janeiro de 202210 Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-165261/TEC/RLO-0759 com validade 18/01/2025 de 01 (uma) linha de 

surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-RFQ-0038D-RN: 9.397.112,48 mN; 640.331,96 mE, com 1.336,62 metros, e produção escoada para a 
Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) RFQ (9.396.577,85 mN; 641.346,66 mE Polo RFQ, Campo de 
Produção de Riacho da Forquilha, Município de Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-166883/TEC/RLO-0913 com validade 18/01/2025 em favor de  01 (um) 
poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-UPN-0037-RN: 
9.392.681,90 mN; 694.215,40 mE, e produção escoada para a Estação Coletora e Compressora (ECC-CENTRAL) 
UPN (9.392.765,00 mN; 694.654,00 mE).  Polo RFQ, Campo de Produção de Upanema, Município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168760/TEC/RLS-0313 com validade 18/01/2025 em favor de 01 (um) 
acesso, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e extensão, 
respectivamente: 7-AC-0002-RN: 9.417.189,60 mN; 682.016,82 mE; INÍCIO: 9.417.114,96 mN; 681.975,40 mE; 
TÉRMINO: 9.417.162,91 mN; 681.994,29 mE, com 52,67 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Acauã (AC), 
Município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação Nº 2021-168401/TEC/LO-0269 com validade 25/01/2025 em favor de 03 (três) linhas de 
surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, 
e extensões: SAÍDAS: 7-BE-0034DC-RN: 9.393.682,40 mN; 651.821,39 mE, com 2.692,70 metros; 7-BE-0035DB-
RN: 9.393.695,80 mN; 651.792,96 mE, com 2.653,35 metros; e, 7-BE-0037DB-RN: 9.393.697,69 mN; 651.827,50 
mE, com 2.680,17 metros. CHEGADAS: Manifold / 1-BE-0001D-RN (9.393.793,50 mN; 649.384,10 mE), e produções 
escoadas para a Estação Coletora e Compressora (ECCCENTRAL) LPX (9.389.501,00 mN; 652.465,00 mE), Polo 
RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação e operação Nº 2021-162763/TEC/LIO-0025 com data de validade 25/01/2024 em 

favor de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 7-SDM-0009-RN: 9.400.151,06 mN; 715.779,77 mE, com 
2.928,96 metros, e produção escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) Pereiro (9.399.271,95 mN; 
715.065,05 mE). Polo RFQ. Campo de Produção Sabiá da Mata (SDM), Município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0015-06, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada nº 2021-173812/
TEC/LS-0561, com prazo de validade até 20/01/2028, em favor do empreendimento: 
Implementação do Sistema complementar de Drenagem de águas pluviais do 
entorno do Gancho de Igapó - 2ª Etapa, no qual consiste os seguintes dispositivos 
de drenagem: Bueiro Simples tubular de concreto -BSTC com 1,50 metros de 
diâmetro, Boca de BSTC, dissipador de energia e Bacia de Amortecimento. 
O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 248.670,73 m E; 9.360.809,04 m N.

Daniel de Almeida Dantas
Superintendente Regional DNIT/RN

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR67755 localizada na Rua Antonio das Rosas, s/n, 
Centro, Várzea – RN, CEP: 59.185-000. 

Cristiana Souza 
Licenciadora 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN 
Endereço: Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN 
CEP 59.585-000 Telefone: 84 3263-4330 CNPJ 23.387.197/0001-69 

E-mail: contato@smgcartorio.com.br 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. 

A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro Interina do Ofício Único de São Miguel do 
Gostoso/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, 
para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS 
RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, 
notadamente, SOLANGE VAZ PEREIRA NOVISKI, inscrita no CPF nº 713.863.009-34, residente e domiciliada na Av. 
dos Arrecifes, 515, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, CEP: 590585-000; PEDRO BORGES DE MEDEIROS, com 
endereço na Avenida dos Arrecifes, 2189, Bairro: Maceió, São Migue do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000; FERNANDO 
CÉZAR FARO MOREIRA, com endereço na Avenida dos Arrecifes, 2300, Bairro: Maceió, São Migue do Gostoso-RN, 
CEP: 59.585-000; PATRICK MARIE MICHEL D ESPERIES, francês, artista plástico, regularmente inscrito no CPF/MF 
sob número 244.708.988-05, com endereço na Rua Tubarão Lixa, número 19, Centro, na cidade de São Miguel do 
Gostoso/RN; CEP 59.585-000; que COLETIVO DE DIREITOS HUMANOS, ECOLOGIA, CULTURA E CIDADANIA - 
CDHEC, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 06.053.410/0001-87, com sede na Avenida dos Arrecifes, s/n, 
Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 58.585-000, ingressou com pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel constituído por um TERRENO URBANO, localizado na Rua das 
Caravelas, Centro,  no Município de São Miguel do Gostoso/RN, medindo uma área total de 1.800,00m² (mil e 
oitocentos metros quadrados) e perímetro de 170,83m (cento e setenta metros e oitenta e três centímetros). Com os 
seguintes confrontantes: a) PEDRO BORGES DE MEDEIROS; b) RUA DAS GAROUPAS; c) FERNANDO CEZAR 
FARO MOREIRA; d) RUA DAS CARAVELAS. DO CADASTRO MUNICIPAL”.; caracterizado pela planta e memorial 
descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo que será instaurado nesta 
Serventia Imobiliária, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados no pedido inicial. 

São Miguel do Gostoso-RN, 10 de Janeiro de 2022. 
Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial Interina - 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A., CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - 
LS, para a UFV SERRA DO MEL I-1, com 13,79 MW de potência total, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ n° 01.387.400/0002-45, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação, para a atividade de Base de armazenamento e de distribuição de derivados líquidos 
de petróleo, biodiesel e álcool, localizada na Rod RN 221, S/N, KM 7, Zona Rural, CEP: 59.598-000 no 
município de Guamaré/RN.  

Luiz Augusto Branco Sobral 
Diretor/Sócio-Proprietário 

 

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA NACIONAL 002/2021
TIPO: TÉCNICA E PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055322/2015-4
A Presidente em substituição legal da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 
de Estado da Administração – CPL/SEAD, designada pela Portaria n.º 18/2022-
GS/SEAD, datada de 15/01/2022, publicada no DOE, edição de 15.096-A, comunica aos 
interessados que a pessoa jurídica INSTITUTO AOCP, CNPJ Nº 12.667.012/0001-53, foi 
considerada HABILITADA e as pessoas jurídicas INSTITUTO BRASILEIRO DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CNPJ Nº 09.211.443/0001-04 e INSTITUTO ACESSO 
DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO ,  CNPJ: 
01.757.321/0001-06 participantes do certame, foram declaradas INABILITADAS em 
relação ao descumprimento dos requisitos de habilitação determinados em Edital. Diante 
disso, com fulcro no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, concede o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentação de recurso.

Natal, 25 de janeiro de 2022
Bruna Rafaela Ferreira de Medeiros Góis

Presidente da CPL/SEAD
(em substituição legal)

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 402/2021, Processo administrativo nº 
00210037.002339/2021-17, destinado Aquisição de material de consumo para atender às 
necessidades da copa que atende à equipe do Projeto Governo Cidadão, na Unidade 
Gestora do Projeto – UGP, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças, 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, 14h00min do dia 28/01/2022 (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 janeiro 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 385/2021 4º Convocação, Processo administrativo 
nº 10110006.002429/2021-49, destinado Aquisição de equipamento medidor de vazão 
portátil para dar suporte às atividades de gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do 
Norte, 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 01/02/2022 
(horários de Brasília-DF).O Edital, Termo de Referência e demais anexos está disponível no 
r e f e r i d o  s i t e  d o  G o v e r n o  C i d a d ã o 
(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 janeiro de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

 
PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO 

 
Bollo Brasil Produção e Comercialização de Frutas EIRELI, CNPJ: 07.224.156/0001-03, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação (LO), para um projeto de agricultura irrigada em uma área localizada na 
Fazenda Bollo Brasil, ROD BR 304 - KM 16, S/N, Zona Rural, município de Mossoró-RN. 

 
Horismar Raliedson de Sousa Galdino 

Representante Legal 
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Natal inicia vacinação de crianças 
a partir de 5 anos de idade 

A partir desta quarta-feira 26, 
a Prefeitura do Natal inicia 
a vacinação para o público 

infantil a partir de 5 anos de idade 
e imunossuprimidos com imuni-
zante da Pfizer pediátrica. Também 
será iniciada a aplicação da vacina 
Coronavac para crianças e adoles-
centes entre 6 e 17 anos.

A Secretaria de Saúde de Natal 
orienta pais ou responsáveis que 
adiantem o cadastro das crianças e 
adolescentes no RN Mais Vacinas e 
lembra que, para a criança se vaci-
nar, é necessário que os pais ou res-
ponsáveis apresentem documento 
comprobatório no caso dos imu-
nossuprimidas. As demais devem 
apresentar cartão de vacinação, 
documento com foto ou certidão 
de nascimento. Todas informações 
sobre a vacinação na capital po-
dem ser acessadas através do site 
https://vacina.natal.rn.gov.br/ .

A SMS Natal vai manter os pon-
tos de vacinação exclusivos para o 
público infantil que são o Shopping 
Midway Mall - de terça-feira a sába-
do, das 10h às 21h, e aos domingos, 
das 15h às 21h; no Partage Norte 
Shopping - terça-feira a domingo, 
das 14h às 20h. Além desses pon-
tos, a SMS Natal disponibiliza du-
as Unidades Básicas de Saúde por 
Distrito Sanitário, com funciona-
mento de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 8h às 15h, com intervalo de 
uma hora para almoço.  

Norte 1:
UBS Pajuçara: Rua  Maracaí, 

S/N, Conjunto  Pajuçara 
USF Nova Natal : Rua  Do 

Pastoril, Nova Natal, Lagoa Azul

Norte 2:
USF Vale Dourado:  Rua Ir-

mã Vitória, N° 02, Igapó
USF Panatis:  Rua Das Pi-

menteiras, S/N, Panatis

Sul:
UBS Ponta Negra: Rua Dr. 

José Medeiros, 01. Ponta Negra
UBS Planalto: Rua Mira 

Mangue, 08. Planalto

Leste: 
USF Rocas: Rua Francisco 

Bicalho, S/N, Rocas
UBS Alecrim: Rua Fonseca e  

Silva, N° 1129, Alecrim

Oeste
UM Felipe Camarão II: Rua 

Santa Cristina, N° 882, Felipe 
Camarão

USF Bairro Nordeste: Rua 
alto da Bela Vista, N° 492, Bairro 
Nordeste

CONFIRA OS LOCAIS:

Também começará aplicação da Coronavac entre 6 e 17 anos

SMS orienta que seja adiantado cadastro no RN Mais Vacina

ANDERSON RÉGIS
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL 

Alane Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e Comarca de 
Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc... 
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob 
protocolo n° 352 de 15/12/2021, que foi protocolado nesta Serventia em 01/12/2020 o requerimento pelo qual: MARCIA GUEDES 
DA SILVA, brasileira, comerciante, portadora da Carteira de identidade RG nº 002.402.554 - SSP/RN, expedida em 21/08/2002, 
inscrita no CPF/MF nº 055.679.674-89, filha de Luis Lopes da Silva e Maria da Conceição Guedes da Silva (conforme Provimento-
CNJ nº 61/2017), natural de São José de Mipibu/RN, nascida aos 04 de agosto de 1986 (com 35 anos de idade), solteira, 
conforme certidão de nascimento do Ofício Único de Vera Cruz/RN, livro nº A-10, fls. 78, sob termo nº 5.722, arquivadas nestas 
notas, residente e domiciliada na Travessa Maurício Vicente, nº 94, centro, Lagoa Salgada/RN CEP: 59.247-000, referente a: (01) 
Um imóvel urbano, com área de 170.30 m² e Perímetro (m): 71.33 m, localizado na Rua Genésio Tomaz, s/n, centro, CEP: 
59.247-000, Lagoa Salgada/RN, conforme memorial descritivo e levantamento planimétrico cadastral assinado por ALEX 
QUEIROZ DIAS DE OLIVEIRA – Engenheiro Civil – CREA/RN: 2109905980 - ART nº: RN 20210436730. DESCRIÇÃO DO 
PERÍMETRO: MEMORIAL DESCRITIVO - PROPRIEDADE: IMÓVEL: IMÓVEL URBANO – PROPRIETÁRIA: MÁRCIA GUEDES 
DA SILVA – MUNICÍPIO: LAGOA SALGADA/RN – ÁREA: 170.30 m² – perímetro(m): 71.33 m. DESCRIÇÃO: Inicia-se no marco 
denominado ‘ponto 0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=226312.779 m e N=9322714.422 m dividindo-o com o JOSÉ ADENILSON DO 
NASCIMENTO MENDONÇA; Daí segue confrontando com JOSÉ ADENILSON DO NASCIMENTO MENDONÇA com o azimute 
de 103º22’04” e a distância de 11.62 m até o marco ‘ponto 1’ (E=226324.083 m e N=9322711.736 m); Daí segue confrontando 
com LUAN LAUAN NEVES OLIVEIRA com o azimute de 187º32’42” e a distância de 23.21 m até o marco ‘ponto 2’ 
(E=226321.035 m e N=9322688.724 m); Daí segue confrontando com RUA GENÉSIO TOMAZ com o azimute de 270º49’56” e a 
distância de 5.65 m até o marco ‘ponto 3’ (E=226315.388 m e N=9322688.806 m); Daí segue confrontando com FRANCILENE 
RUFINO DE LIRA com azimute de 5º44’47” e a distância de 19.84m até o marco ‘ponto 4’ (E=226317.374 m e N=9322708.543 
m); Daí segue confrontando com FRANCILENE RUFINO DE LIRA com o azimute de 276º13’51” e a distância de 5.65 m até o 
marco ‘ponto 5’ (E=226311.753 m e N=9322709.156 m); Daí segue confrontando com FRANCILENE RUFINO DE LIRA com o 
azimute de 11º01’28” e a distância de 5.36 m até o marco ‘ponto 0=PP’ (E=226312.779 m e N=9322714.422 m); início de 
descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 170.30 m², solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da espécie: Usucapião especial urbana. Assim, sendo, ficam intimados 
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a 
contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial extraordinária, com o competente registro conforme determina a Lei. 
Lagoa Salgada/RN, 15 de dezembro de 2021.  A.A. Alane Daniele da Silva Pessoa. Notária e Registradora. 
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               OFÍCIO ÚNICO DE SERRA DE SÃO BENTO 
                Comarca de São José do Campestre/RN 

                BIANCA GIFFONI DE MEDEIROS NUNES PINHEIRO LEAL - Tabeliã/Oficiala 
                Praça Salviano Gomes Crisanto, 58, Centro, Serra de São Bento/RN – CEP 59.214-000 

                E-mail: cartório.serradesaobento@hotmail.com – Fone (84) 98778-1321 
 

EDITAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
 

REQUERENTE(S): Marluce Bezerra de Medeiros Vila PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº15 
IMÓVEL: um terreno rural, denominado “Sítio Cacimbas”, localizado na Rua Júnior Gurgel, 
Zona Rural do município de Serra de São Bento (CEP 59214-000), com área de 2.718,67m² 
MODALIDADE DE USUCAPIÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL 

A OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, Dra. Bianca Giffoni de Medeiros Nunes Pinheiro Leal, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento CNJ n. 65/2017 do Egrégio Conselho 
Nacional de Justiça, FAZ SABER a todos que do presente virem, TERCEIROS EVENTUALMENTE 
INTERESSADOS, que tramita nesta Serventia Imobiliária o processo de usucapião em epígrafe, instaurado a 
pedido do(s) Requerente(s) Marluce Bezerra de Medeiros Vila, tendo por objeto o imóvel descrito e caracterizado 
como o terreno rural, denominado “Sítio Cacimbas”, localizado na Rua Júnior Gurgel, Zona Rural do município 
de Serra de São Bento (CEP 59214-000), com área de 2.718,67m², perímetro de 242,57m, com a seguinte descrição: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de coordenadas N 9.289.847,869m e E 194.006,348m; deste 
segue com azimute de 118°11’59” e distância de 91,58m, confrontando com a Rua Projetada até o vértice P-02, de 
coordenadas N 9.289.804,592m e E 194.087,059m; deste segue com azimute de 208°23’46” e distância de 29,69m, 
confrontando com o terreno de Eliu Lustosa Souza até o vértice P-03, de coordenadas N 9.289.778,474m e E 
194.072,940m; deste segue com azimute de 298°12’56” e distância de 91,63m, confrontando com o terreno de Anália 
Geraldina de Lima Estevam, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.289.821,798m e E 194.992,194m; deste segue 
com azimute de 28°29’53” e distância de 29,67m, confrontando com o terreno de Eugênio Onofre de Oliveira, até o 
vértice P-01, de coordenadas N 9.289.847,869m e E 194.006,348, ponto inicial de descrição desse perímetro. Alega(m) 
manter posse mansa, pacífica e ininterrupta, (a justo título e boa-fé) com ânimo de dono(s) sobre aludido imóvel, há 
mais de 15 anos (somando o tempo de posse do seu antecessor). E para fazer chegar ao conhecimento de seus 
destinatários e ao público em geral, é publicado o presente para, querendo, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 
oferecer impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. A não apresentação de impugnação 
implicará anuência tácita ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O processo poderá ser consultado de 
forma presencial na serventia situada à Praça Salviano Gomes Crisanto, 58, Centro, Serra de São Bento/RN. Isto 
posto, lavro o presente para ser afixado no lugar de costume nesta Serventia e publicado por duas vezes, em 
jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada um. Serra de São Bento/RN, 12 de janeiro 
de 2022. Bianca Giffoni de Medeiros Nunes Pinheiro Leal, Oficiala. 
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A Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (SEA-
DRU), iniciou nesta terça-feira 
25 a distribuição de ordem de 
óleo diesel para os agricultores 
cadastrados no Programa Seme-
ar 2022. Vários beneficiados do 
programa estiveram na sede da 
SEADRU e pegaram o documen-
to que garante a entrega do com-
bustível para o início do corte de 
terra em suas propriedades.

Titular da pasta municipal, 
Faviano Moreira destaca que o 
investimento da Prefeitura de 
Mossoró no programa para es-
te ano é de aproximadamente 
R$ 600 mil e que a expectativa é 
de beneficiar em torno de 5 mil 
agricultores no município.

“Com o investimento da Pre-
feitura de aproximadamente R$ 
600 mil, nós vamos ter a entrega 
de mais de 100 mil litros de óleo 
diesel ao preço atual. A Prefeitura 
entra com o óleo diesel, 22 litros 
de óleo diesel por agricultor, e a 
comunidade entra com o trato-
rista e o trator. Em 2021 nós rea-
lizamos o corte de terra de 4.394 
agricultores e para esse ano te-
mos a expectativa de aproxima-
damente 5 mil agricultores para 
serem beneficiados”, explicou o 
secretário de Agricultura que en-
fatiza ainda a antecipação do iní-
cio do corte de terra.

“No ano passado, o lança-
mento do Semear aconteceu 
em 26 de fevereiro. Neste ano, 
estamos lançando agora no dia 
25 de janeiro. A antecipação foi 
uma decisão baseada na meteo-
rologia da própria Emparn (Em-
presa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte), devi-
do à quadra chuvosa. Então, nós 
atendemos o pleito dos agricul-
tores, vimos a condição técnica 
e já estamos fazendo essa libe-
ração agora. A expectativa é que 
tenhamos uma boa safra em 
Mossoró e em todo o Rio Gran-
de do Norte”, frisou.

Faviano Moreira informou 
ainda as novidades do Programa 
Semear para este ano como, por 
exemplo, o aumento de postos 
de combustíveis que realizam a 
entrega do óleo e a orientação 
técnica ao agricultor, entre ou-
tras.

“Nós aumentamos a quan-

tidade de agricultores este ano, 
aumentamos a quantidade de 
postos de combustíveis. Era um 
e passamos para três. Viemos 
com inovação na parte técnica. 
O prefeito solicitou que a gente 
desse orientação mais efetiva ao 
agricultor. Realizamos coleta de 
solos em toda a região de Mos-
soró e hoje nós temos, por exem-
plo, a orientação específica para 
o morador de Alagoinha, orien-
tação específica para o morador 
de Passagem de Pedra baseado 
no que o solo mostrou. Vai ter 
mais adubo, menos adubo, qual 
a cultura mais indicada”.

Os agricultores Valdemar 
Araújo Bezerra, da comunidade 
de Macambira, e Alexsandro da 
Silva Oliveira, da Agrovila Paulo 
Freire, no polo Maísa, destaca-
ram a importância do Programa 
Semear para os pequenos agri-
cultores.

“Isso é muito importante 
porque muitos agricultores não 
têm condições de pagar uma or-
dem de óleo diesel. É muito im-
portante o município realizar 
essa ação para o pequeno agri-
cultor. Temos uma expectativa 
muito boa para o inverno deste 
ano. A distribuição do óleo ajuda 

muito. O pequeno agricultor não 
tem condições de pagar uma ho-
ra do trator. Hoje está próximo 
de 180 reais”, disse Valdemar.

“A vinda desse óleo pra gen-
te da agricultura familiar é de 
grande importância, porque di-
minui bastante nosso custo e já 
é um incentivo para os agriculto-
res voltarem mais a acreditar na 
agricultura familiar e a gente po-
der executar o plantio”, enfatizou 
Alexsandro.

INCENTIVO. O Programa Se-
mear incentiva o pequeno agri-
cultor familiar através do forne-
cimento gratuito de óleo diesel 
para o corte de terra na zona ru-
ral de Mossoró. Cada um recebe 
uma quantidade definida pela 
SEADRU.

O programa existe há mais de 
20 anos e ajuda os produtores ru-
rais das comunidades mossoro-
enses a produzirem os frutos da 
terra necessários à subsistência 
e ao crescimento da renda fami-
liar.

O Programa Semear está am-
parado pela Lei nº 3.301, de 21 de 
agosto de 2015. E tem por fina-
lidade atender a grupos de agri-
cultores familiares com caráter 
contínuo, executado no primei-
ro semestre de cada ano, obser-
vando o período chuvoso da re-
gião.

Tem direito ao programa o 
agricultor que disponha de área 
menor que quatro módulos ru-
rais; que utilize predominante-
mente mão de obra familiar; e 
que tenha renda familiar origi-
nada da atividade econômica 
vinculada ao próprio estabeleci-
mento.

Prefeitura de Mossoró 
começa a distribuir óleo 
diesel para agricultores
Vários beneficiados do programa estiveram na sede da SEADRU 
e pegaram o documento que garante a entrega do combustível

Programa Semear incentiva o pequeno agricultor familiar de Mossoró

WILSON MORENO/SECOM PMM

Programa tem 
por finalidade 
atender a grupos 
de agricultores 
familiares com 
caráter contínuo.

Semear
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Não deseje que as pessoas mudem. Queira que elas evoluam“ ”
GUERRA E PAZ. O brasileiro 

vai para a rua de branco pe-
dir paz, fica estarrecido com as 
guerras de países distantes, la-
menta a polarização que toma 
conta do país, reclama da violên-
cia, da intolerância, da impaci-
ência do vizinho, das posturas 
agressivas no trânsito e fala mui-
to sobre empatia. No entanto 
facilmente esquece disso tudo 
quando quer consumir entrete-
nimento. Torce pela briga, pela 
desavença, pela discórdia e pelo 
desentendimento. 

*
Não tem graça ser amigo, 

evitar conflitos, ouvir, respirar, 
tentar entender e conversar com 
o outro. É bem mais divertido fi-
car do lado de cá da TV, torcendo 
para que algo dê errado. Porque 
será que o mundo está do jeito 
que está? No fim, em conversas 
informais ainda dizemos que 
a TV só passa coisa ruim, não 
tem nada de bom. Não tem ou 
a gente não quer que tenha? 
Seria um reflexo do que ou de 
quem? O que você gostaria para 
a sua vida, relações harmônicas 
ou conflituosas? Seria bom um 
convívio social menos violento? 
Pense sobre isso.

CHAMADA. Um político de 
fé do RN tem impressionado 
toda uma classe profissional. 
Só que de forma negativa. Tudo 
em virtude da forma no mínimo 
desumana com que tratou uma 
colaboradora. A mansidão deu 
lugar a mesquinhez. Além de pa-
gar um salário abaixo do pratica-
do pela categoria, o parlamentar 
também não soube ser solidário 
num momento de perda e dor, 
quando a colaboradora enterrou 
um parente. Os amigos dela se 
reuniram para ajudar com des-
pesas e embora tenha prometi-
do auxílio, até hoje não chegou 
junto, nem simples flores foi 
capaz de enviar no luto. São pe-
quenas atitudes que fazem um 
homem e também um político. 

LANÇAMENTO . O jornalis-
ta cearense Alberto Perdigão 
lança o livro “Únicos - poe-
mas de solidão, saudade, si-
lêncio e sombras” em Natal, 
na próxima sexta-feira, às 
19h, no espaço cultural do 
restaurante Bardallos, na Ci-
dade Alta.

A obra que sai pela  Editora 
Radiadora tem 128 páginas e 
é uma coletânea de 60 poesias 
escritas durante a crise sanitá-
ria e a crise política que ainda 
atingem o país. Únicos já foi 
lançado em Fortaleza, Belo 
Horizonte e Belém e a noite de 
autógrafos é aberta ao público.

WED APP Profissionais 
de eventos do Rio Grande do 
Norte seguem no próximo dia 
02 para Recife. Vão participar 
do lançamento do  Wed App, 
uma iniciativa dos empresá-
rios pernambucanos Cindy 
Noel, da New Wed Feira Ten-
dência, Natacha Casado e Ke-
nyo Lapenda. O aplicativo re-
úne nomes que são referência 
no mercado de casamentos de 
PE, AL, PB e RN. Nele é pos-
sível encontrar diversos tipos 
de prestadores e ainda fechar 
contratos na plataforma, com 
segurança. 

NOVIDADE. Por aqui tam-
bém o mercado de casamen-
tos deve levar um sacode com 
as novidades que o empresá-
rio Rodrigo Trento vai trazer 
junto com um grupo seleto 
de profissionais. O espaço Di 
Trento, em Pium, é hoje um 
local objeto de desejo para 
quem deseja realizar gran-
des festas, principalmente 
casamentos. Com sua perspi-
cácia e sabendo que a união 
(de bons) faz a força, Rodri-
go é um cara de visão e que 
promete novas para breve. 

Happy    Birthday
Túlio Lemos, Glaucio Paiva,  
 Junier Caleman, Fernanda 

Lins, Sanylle Faraj 

B-DAY - FERNANDA LINS

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 E o Twitter vem trabalhando em um recurso chamado de 
“amigos próximos’’, que permite compartilhar tweets com no 
máximo 150 usuários selecionados. Cada vez mais surgem as 
bolhas.
 Os irmãos empresários Otávio e Fernando Bandeira de Melo 
lançam um festival com clássicos americanos e novos produtos 
para o cardápio da ótima Forneria 1121, um dos principais points de 
Ponta Negra.
 A equipe feminina de eSports da Black Dragons, uma das 
mais renomadas do país, ganha um apoio de peso de O Boticá-
rio. A parceria de longo prazo busca fortalecer a presença das 
mulheres no cenário gamer.
 A bela Adriana Costa Dias é en� m vovó. Nasceu a primeira 
netinha Maria Beatriz, � lha da médica veterinária Julia Dias com o 
educador físico Gustavo Trindade. Parabéns para toda a família.

Festejando um ano de Gabriel o caçula fofo, André Monteiro e Andréia Layse

É beleza que chama? Eis Maria Luíza Negreiros 
Marcus Figueiredo, Palone Leão  com a 

super Daniela Falcão da Nordestesse

No Orfeus Bistrô os amigos 
Weuquens Queiroz e Diego Soares

A Kactus Hub é uma incorporadora imersa 
no digital, focada em transformar moradias 
em lugares para se viver há 12 anos. Por trás 
disso há um sonhador, um dos fundado-
res, o engenheiro civil Rafael Matheus, 30, 
que deseja oferecer além de casas e aparta-
mentos boas experiências aos investidores e 
clientes, por meio de uma melhor governan-
ça, construção de qualidade e vendas. “Meu 
desejo principal é um só: Impactar vidas 
através do nosso trabalho, proporcionando 
muito além de moradia, dignidade as pesso-
as. Uma casa é uma vida que acontece”, diz 
@rafamatheus,  que fez a incorporadora 
aderir ao mercado de capitais para gerar 
recursos e estimular a geração de emprego 
e renda. 
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nimento. Torce pela briga, pela 
desavença, pela discórdia e pelo 
desentendimento. 

*
Não tem graça ser amigo, 

evitar conflitos, ouvir, respirar, 
tentar entender e conversar com 
o outro. É bem mais divertido fi-
car do lado de cá da TV, torcendo 
para que algo dê errado. Porque 
será que o mundo está do jeito 
que está? No fim, em conversas 
informais ainda dizemos que 
a TV só passa coisa ruim, não 
tem nada de bom. Não tem ou 
a gente não quer que tenha? 
Seria um reflexo do que ou de 
quem? O que você gostaria para 
a sua vida, relações harmônicas 
ou conflituosas? Seria bom um 
convívio social menos violento? 
Pense sobre isso.

CHAMADA. Um político de 
fé do RN tem impressionado 
toda uma classe profissional. 
Só que de forma negativa. Tudo 
em virtude da forma no mínimo 
desumana com que tratou uma 
colaboradora. A mansidão deu 
lugar a mesquinhez. Além de pa-
gar um salário abaixo do pratica-
do pela categoria, o parlamentar 
também não soube ser solidário 
num momento de perda e dor, 
quando a colaboradora enterrou 
um parente. Os amigos dela se 
reuniram para ajudar com des-
pesas e embora tenha prometi-
do auxílio, até hoje não chegou 
junto, nem simples flores foi 
capaz de enviar no luto. São pe-
quenas atitudes que fazem um 
homem e também um político. 

LANÇAMENTO . O jornalis-
ta cearense Alberto Perdigão 
lança o livro “Únicos - poe-
mas de solidão, saudade, si-
lêncio e sombras” em Natal, 
na próxima sexta-feira, às 
19h, no espaço cultural do 
restaurante Bardallos, na Ci-
dade Alta.

A obra que sai pela  Editora 
Radiadora tem 128 páginas e 
é uma coletânea de 60 poesias 
escritas durante a crise sanitá-
ria e a crise política que ainda 
atingem o país. Únicos já foi 
lançado em Fortaleza, Belo 
Horizonte e Belém e a noite de 
autógrafos é aberta ao público.

WED APP Profissionais 
de eventos do Rio Grande do 
Norte seguem no próximo dia 
02 para Recife. Vão participar 
do lançamento do  Wed App, 
uma iniciativa dos empresá-
rios pernambucanos Cindy 
Noel, da New Wed Feira Ten-
dência, Natacha Casado e Ke-
nyo Lapenda. O aplicativo re-
úne nomes que são referência 
no mercado de casamentos de 
PE, AL, PB e RN. Nele é pos-
sível encontrar diversos tipos 
de prestadores e ainda fechar 
contratos na plataforma, com 
segurança. 

NOVIDADE. Por aqui tam-
bém o mercado de casamen-
tos deve levar um sacode com 
as novidades que o empresá-
rio Rodrigo Trento vai trazer 
junto com um grupo seleto 
de profissionais. O espaço Di 
Trento, em Pium, é hoje um 
local objeto de desejo para 
quem deseja realizar gran-
des festas, principalmente 
casamentos. Com sua perspi-
cácia e sabendo que a união 
(de bons) faz a força, Rodri-
go é um cara de visão e que 
promete novas para breve. 

Happy    Birthday
Túlio Lemos, Glaucio Paiva,  
 Junier Caleman, Fernanda 

Lins, Sanylle Faraj 

B-DAY - FERNANDA LINS

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 E o Twitter vem trabalhando em um recurso chamado de 
“amigos próximos’’, que permite compartilhar tweets com no 
máximo 150 usuários selecionados. Cada vez mais surgem as 
bolhas.
 Os irmãos empresários Otávio e Fernando Bandeira de Melo 
lançam um festival com clássicos americanos e novos produtos 
para o cardápio da ótima Forneria 1121, um dos principais points de 
Ponta Negra.
 A equipe feminina de eSports da Black Dragons, uma das 
mais renomadas do país, ganha um apoio de peso de O Boticá-
rio. A parceria de longo prazo busca fortalecer a presença das 
mulheres no cenário gamer.
 A bela Adriana Costa Dias é en� m vovó. Nasceu a primeira 
netinha Maria Beatriz, � lha da médica veterinária Julia Dias com o 
educador físico Gustavo Trindade. Parabéns para toda a família.

Festejando um ano de Gabriel o caçula fofo, André Monteiro e Andréia Layse

É beleza que chama? Eis Maria Luíza Negreiros 
Marcus Figueiredo, Palone Leão  com a 

super Daniela Falcão da Nordestesse

No Orfeus Bistrô os amigos 
Weuquens Queiroz e Diego Soares

A Kactus Hub é uma incorporadora imersa 
no digital, focada em transformar moradias 
em lugares para se viver há 12 anos. Por trás 
disso há um sonhador, um dos fundado-
res, o engenheiro civil Rafael Matheus, 30, 
que deseja oferecer além de casas e aparta-
mentos boas experiências aos investidores e 
clientes, por meio de uma melhor governan-
ça, construção de qualidade e vendas. “Meu 
desejo principal é um só: Impactar vidas 
através do nosso trabalho, proporcionando 
muito além de moradia, dignidade as pesso-
as. Uma casa é uma vida que acontece”, diz 
@rafamatheus,  que fez a incorporadora 
aderir ao mercado de capitais para gerar 
recursos e estimular a geração de emprego 
e renda. 
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CANAL 1Flávio Rico
fl avioricco@uol.com.br

A série “Spartacus” deixa a Ne-
tflix no fim do mês e passa a ser 

exclusiva da Starzplay.Maju 
Coutinho comanda sozinha o 

“Fantástico” nos dois próximos 
domingos. Férias da Poliana 

Abritta...... Aliás, até aqui, os 
rumores de que Poliana poderia 
deixar o “Show da Vida” continu-
am como rumores apenas...... 
Nada de oficial até agora, em-
bora se saiba que a Globo vai 
dar uma revirada geral no seu 
quadro de apresentadores de 

programas e jornais.Uma das 
passagens mais importantes de 
“Poliana Moça” foi gravada, se-
mana passada, no SBT: a festa 

de 15 anos de Poliana, vivida por 
Sophia Valverde...... Ao todo, 

os trabalhos consumiram qua-
tro dias de estúdio.O Star+ já 

disponibilizou com exclusivida-
de dois episódios da temporada 

final de “This is Us”.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Nesses 468 anos de São 
Paulo, completados on-
tem, verifica-se que a 

produção da dramaturgia bra-
sileira no estado já foi muito 
maior, principalmente em seu 
começo na Tupi, Paulista, Re-
cord e, depois, Excelsior. Mas 
com o tempo, primeiro com a 
Globo e depois a mesma Re-
cord, o seu principal eixo de 
produção passou para ou agora 

é no Rio de Janeiro.
O SBT, no começo dos anos 

1990, bem que tentou traçar 
um panorama diferente quan-
do contratou Nilton Traves-
so. Foi ele, entre outros feitos, 
quem idealizou a cidade ceno-

gráfica utilizada até hoje, e que 
no momento, timidamente, re-
cebe os trabalhos de “Poliana 
Moça”.

Difícil imaginar, por en-
quanto, ou para os próximos 
tempos, qualquer mudança 
nessa situação, ainda mais se 
considerarmos o momento e a 
pandemia que temos pela fren-
te.

Mas é sempre bom reco-
nhecer os esforços que existem 
por parte das principais emis-
soras em ampliar essas frontei-
ras. Buscar lugares nunca antes 
procurados ou repetir outros 
para contar as suas histórias e 
que são atrativos para todo o 
mundo. O Brasil ainda tem um 
vasto cenário para ser apresen-
tado e explorado.

Tv Tudo

POR EXEMPLO. A Record, 
do lado dela, realizou as pri-
meiras gravações de “Reis” no 
Paraná.

E a série “Todas as Garo-
tas em Mim” tem seus traba-
lhos centrados nos estúdios 
de Paulínia e usará como lo-
cações cidades do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. 

ASSIM COMO. A Globo, por 
sua vez, teve cenas de “Além 
da Ilusão” em Minas Gerais 
e também esteve, até poucos 
dias, com uma equipe enor-
me no Centro-Oeste por con-
ta de “Pantanal”. Assim como 
“Mar Morto”, do Mario Teixei-
ra, também irá para várias re-

giões do Norte e Nordeste.
Entre os vários exemplos.

REDE DIVIDIDA - 1. Parte 
das emissoras da Record, em 
todo o Brasil, hoje vai receber 
a transmissão de Flamengo e 
Portuguesa.

É o jogo que abre os traba-
lhos do Campeonato Carioca, 
com Lucas Pereira, Athirson e 
Gutemberg Fonseca, além de 
toda uma equipe de repórte-
res.

REDE DIVIDIDA – 2. Outra 
parte da Record, porém, fica-
rá com Palmeiras e Ponte Pe-
tra, direto do Allianz Parque.

Narração de Marco de Var-

gas, comentários de Muller e 
Renato Marsiglia, com Már-
cio Canuto, Roberto Thomé e 
Bruno Piccinato.

É UMA DOIDERA. Em todas 
as suas edições tanto o “Do-
mingo Espetacular” como o 
“Fantástico”, até pelo alcance 
que possuem, investem forte 
em reportagens especiais so-
bre golpes realizados em dife-
rentes pontos do nosso País.

Programas com edições 
periódicas, semanais. Presta-
ção de serviço até. De se la-
mentar que sempre tem uma. 
O “arsenal” da bandidagem é 
inesgotável. Dos mais varia-
dos.
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AEB
GARGALHAR
UROCEANO

ALTAEVCM
HCAMELO
AMORZDA
MOLECAGEM

PARANAURA
GDAVIDEZ

UNICAACESO
MEDIAAEN

TOMISERA
ITOPNV

ACORRENTAR
AFTATESE

Principal 
compo-
nente da
bússola

Carne
apreciada
em pica-
dinhos

Qualidade
do que pe-
sa pouco

Abrigo
dos su-

plentes no
futebol

CD-(?):
material
de multi-

mídia

A tempe-
ratura no

verão

Centímetro
(símbolo)

Mulher
que pra-

tica o
hipismo

Brinca-
deira da
criança
travessa

Abertura
da blusa
na região
da axila 

Estado
cuja

capital é
Curitiba

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Café com
leite

(bras.)

A marcha
que faz o
carro ir

para trás

Ferida na
mucosa
bucal

Em (?): 
teorica-
mente

Rir ruido-
samente 
Sílaba de

"urrar"

Sucede
ao "G"
Afeição

profunda

Tribunal
Regional
do Traba-
lho (sigla)

Muito po-
bre (fem.)

Blusa
feminina

Estou
(pop.) 

Aprisionar
(fig.) 

Vendedor
ambulante
Zangado
(bras.)

Habitat da
baleia
Lá; ao
longe

A letra do
infinitivo

Arte, em
inglês

O "eu" de cada
indivíduo (Psican.)

Palco da
luta de
gladi-
adores

Prefixo de
"entalar"

Ser;
pessoa

Jogo com
bolinhas 
de vidro

Tomba

Desejo
ardente
de algo

Ligado
(o abajur)

Fruto
silvestre

Sufixo de
"doçura"

Negrinho 
do Folclore
Consoantes
de "neto"

A Árvore
Nacional

3/art — rom. 5/média. 6/avidez. 7/mordido.

Mercúrio favorece os seus interesses pro-
fi ssionais, mas como inicia o movimento retrógrado 
hoje, é melhor ter cautela ao se expressar, pois sua 
comunicação pode afetar sua reputação no serviço. 
Foque nas suas tarefas e deixe pra resolver questões 

pessoais depois do expediente, ok?

Logo no início desta quarta, Mercúrio fi ca retró-
grado e a comunicação em casa pode fi car prejudica-
da. Pra embolar mais o meio de campo, assuntos do 
passado e questões mal resolvidas talvez venham à 
tona. Por isso, tenha mais cautela com discussões e 

procure resolver as desavenças com seu jeitinho diplomático.

Mercúrio desperta sua curiosidade, vontade 
de aprender e expandir a mente, mas começa a retro-
gradar hoje e pode trazer furdunço em seus contatos, 
planos de viagem e estudos, sobretudo se faz facul-
dade. E ainda redobre a atenção para não se envol-

ver em fofocas e mal-entendidos.

Mercúrio começa a caminhar ao contrário ho-
je, o que deve infl uenciar sua comunicação, contatos 
e atividades — para não se ver no meio de confusões, 
melhor ir com calma no falatório. Também será impor-
tante ler antes, revisar e checar informações em textos, 

mensagens, trabalhos e estudos antes de sair enviando tudo.

Mercúrio fi ca retrógrado na sua Casa das 
Transformações e todo cuidado será pouco! Para evi-
tar erros e atrasos, melhor redobrar a atenção em seus 
negócios, gastos, impostos, taxas, pesquisa, associa-
ções, contratos e escrita.No início da tarde, os astros 

derramam good vibes na carreira e há chance de ter sucesso.

Trago um alerta real, ofi cial: Mercúrio começa 
o trânsito retrógrado na sua Casa da Fortuna e será 
bom se preocupar mais com as questões materiais. 
Procure avaliar o preço das coisas antes de comprar 
e preste atenção nas contas para não esquecer de 

pagar os boleto tudo.

Câncer do céu, sua quarta começa com Mercú-
rio andando pra trás na sua Casa dos Relacionamen-
tos. E o que isso signifi ca? Quer dizer que há risco de 
pintar treta nas relações pessoais e profi ssionais. Me-
lhor deixar discussões importantes, acordos e alianças 

pra depois.

Mercúrio transita pelo seu signo, mas começa o 
movimento retrógrado hoje, infl uenciando a sua ener-
gia, o modo como age e até a imagem que passa para 
as pessoas. Não é uma boa hora para fazer planos, 
iniciar projetos ou mudar a aparência — tenha mais pa-

ciência, atenção e concentração ao fazer suas coisas e ao se expressar.

A quarta começa com Mercúrio caminhando 
ao contrário na sua Casa do Trabalho, sinal de que 
precisará pensar bem antes de falar e ser mais for-
mal com a chefi a. Tente dedicar mais tempo e aten-
ção às suas tarefas pra não precisar refazer depois 

e se sobrecarregar.

Mercúrio começa a retrogradar no seu inferno 
astral e as coisas podem fi car tensas. Para evitar per-
rengues e mal-entendidos, melhor não contar com a 
sorte nem confi ar cegamente nas pessoas. Como o 
raciocínio tende a fi car inquieto, corre o risco de dar 

voltas e não ir direto ao assunto.

Com Mercúrio em movimento retrógrado no 
seu paraíso astral, há risco de surgirem imprevistos, 
desencontros e mal-entendidos em seus contatos. 
Pra fugir de forrobodó e evitar distanciamentos, tenha 
calma e paciência, não se deixe levar pelo papo dos 

outros e não tenha pressa em tomar decisões.

Com Mercúrio fi cando retrógrado na sua Casa 
das Esperanças, seus planos e sonhos podem sofrer 
contratempos e atrasos, por isso, procure se organi-
zar e agir com discrição. Nas amizades, há risco de 
fofocas, mexericos e até mentiras. Não é a melhor ho-

ra pra ter uma conversa importante com um amigo.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

REPRODUÇÃO

A dramaturgia 
ainda tem 
muitos cenários 
para explorar 
em todo Brasil
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Policiais civis e servidores da 
segurança pública do RN 
estão em greve desde ter-

ça-feira 25, conforme delibera-
ção feita em Assembleia Geral. 
As categorias se concentram na 
Central de Flagrantes, em Natal, 
e nas delegacias regionais, no 
interior. Os grevistas protestam 
pela não retirada do Adicional 
por Tempo de Serviço (ADTS). 
Caso isso aconteça, haverá redu-
ção salarial de até 35%, segundo 
o Sindicato dos Policiais Civis e 
Servidores da Segurança do Rio 
Grande do Norte (SINPOL-RN).

“A gente permanece mobili-
zado aqui na Central de Flagran-
tes [da Zona Sul de Natal]. As 
delegacias estão paradas”, disse 
a presidente Sindicato, Edilza 
Faustino, ao AGORA RN. Cerca 
de 200 pessoas participaram do 
protesto na capital potiguar. “Te-
mos mobilização no estado in-
teiro, delegacia de Caicó está pa-
rada, todos na regional do Seri-
dó. Mossoró, o pessoal da região 
também está na regional da ci-
dade. Delegacia regional de João 
Câmara está fechada”, comple-
menta a líder da categoria.

O SINPOL-RN afirma que 
vem negociando com o Gover-
no do Estado para impedir a re-
dução de salários. Além disso, 
outros servidores da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública 
do RN (Sesed-RN) esperam há 

anos pela implantação do Plano 
de Cargos, Carreira e Remunera-
ção. No entanto, segundo a cate-
goria, não há avanço em ambas 
as situações.

NOTA DO GOVERNO. “O Go-
verno do RN, sensível ao pleito 
das associações que represen-
tam a Polícia Civil, defende de 
forma veemente a manutenção 
do diálogo e discussão de alter-
nativas que evitem perda de ren-
dimentos à categoria, em conse-
quência de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida 
pelo Ministério Público do Esta-
do no ano de 2019.

O esforço é para adequar-se à 
lei, e ao mesmo tempo construir 
uma alternativa legal que evite 
essa perda aos trabalhadores e 
trabalhadoras. Na ação, o Minis-
tério Público do Estado enten-
de como ilegal o pagamento do 
adicional por tempo de serviço 
(ADTS) aos servidores da Polícia 
Civil do RN.

O Governo do Estado calcu-
la o impacto financeiro de uma 
proposta entregue pela catego-
ria e, ao mesmo tempo, analisa 
outras alternativas que evitem 
perda salarial e que atendam ao 
princípio da legalidade.

Na última sexta-feira, 21, re-
cebeu representantes sindicais 
par discutir alternativas, e es-
tá marcada para esta terça-fei-

ra (25) um nova reunião entre o 
sindicato e associações, trazen-
do à discussão representantes 
da PGE-RN, Gabinete Civil do 
Estado e Controladoria-Geral do 
Estado.”

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3015/2022- 1° Leilão e nº 3016/2022 - 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 04/02/2022 até 
13/02/2022, no primeiro leilão, e de 21/02/2022 até 02/03/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA nos estados AL, AM, CE, DF, GO, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no 
escritório da leiloeira, Sra. CARLA SOBREIRA UMINO, no endereço abaixo: Avenida Mofarrej, 275, 52C - Vila 
Leopoldina - São Paulo/SP - CEP 05311-000, (11) 2359-7351 | (11) 3461-3583. Atendimento no horário de 
segunda a sexta-feira de 9h às 17h (Site: https://www.lancenoleilao.com.br/). (O Edital estará disponível também 
no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 14/02/2022, às 13h (horário de Brasília), e 
os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 03/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site da leiloeira, no endereço https://www.lancenoleilao.com.br/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3017/2022 - 1° Leilão e nº 3018/2022 - 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 11/02/2022 até 20/02/2022, no primeiro leilão, e de 25/02/2022 até 07/03/2022, no 
segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, 
MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. ODICLESIO JAISON 
STORCHIO, no endereço Rua Doutor Maruri 1360, Sala 306, Centro, Concórdia/SC, CEP 89700-156, 
(49) 98856-9360 / 99803-3626 / 3970-0060. Atendimento no horário de segunda a sexta das 8h30min às 
12h e das 13h30min às 18h (Site: www.oesteleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 21/02/2022, às 13h (horário de Brasília), e os 
lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 08/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.oesteleiloes.com.br)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de AREIA, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 18.30 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, em um trecho da calha fluvial do Rio Japi, localizada no 
imóvel rural Sítio Sossego, na zona rural de Japi/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 18.0 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda Caibreira, na zona rural 
de Serra de São Bento/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 19.0 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda Nossa Senhora de 
Fátima – parte 02, na zona rural de São José do Campestre/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
8ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN – CEP: 59064-250 
Contato: (84) 36169510 – Email: nt8civ@tjrn.jus.br 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO: 0823683-43.2017.8.20.5001 
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Comercial] AUTOR: EXEQUENTE: ESTRELÃO COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA RÉU: EXECUTADO: MARIA IVANILDA DA SILVA – ME FINALIDADE: 
INTIMAÇÃO de MARIA IVANILDA DA SILVA - ME CNPJ: 24.201.162/0001-56, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para, para que efetue o pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito, além dos honorários advocatícios 
fixados no mesmo percentual. 
ADVERTÊNCIA: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação., podendo os autos serão remetidos à Defensoria Pública, como curadora 
especial, prosseguindo o feito nas demais determinações do processo executório. OBSERVAÇÃO: A 
visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e da Decisão/Despacho judicial que determinou a citação (CPC/15 art. 256, inc. II c/c art. 257, 
inc. I), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos abaixo, 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Natal, 13 de outubro de 2021. ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA. Juíza de Direito 

 
2x6,5 

 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2018-127422/TEC/RLO-1143 

 
C & A LTDA – POSTO INDEPENDÊNCIA, CNPJ 03.426.530/0001-94, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da Licença 
de operação N° 2018-127422/TEC/RLO-1143, com prazo de validade até 26/12/2026, localizado na Rua da 
Independência, 2049, Centro, Pau dos Ferros/RN. 

 
C & A LTDA – POSTO INDEPENDÊNCIA  

Representante Legal 

 
 

 

Polícia Civil deflagra 
paralisação e governo do 
Estado diz estar “sensível”
Categoria teme perder Adicional por Tempo de Serviço, que 
representa, segundo Sinpol, cerca de 35% do salário

 “Temos 
mobilização no 
estado inteiro, 
delegacia de Caicó 
está parada, todos 
na regional do 
Seridó” 

Edilza Faustino
Presidente do SINPOL

Servidores decidiram pela paralisação na manhã desta terça-feira, concentrados no Complexo da Polícia Civil

SINPOL/DIVULGAÇÃO
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A série “Spartacus” deixa a Ne-
tflix no fim do mês e passa a ser 

exclusiva da Starzplay.Maju 
Coutinho comanda sozinha o 

“Fantástico” nos dois próximos 
domingos. Férias da Poliana 

Abritta...... Aliás, até aqui, os 
rumores de que Poliana poderia 
deixar o “Show da Vida” continu-
am como rumores apenas...... 
Nada de oficial até agora, em-
bora se saiba que a Globo vai 
dar uma revirada geral no seu 
quadro de apresentadores de 

programas e jornais.Uma das 
passagens mais importantes de 
“Poliana Moça” foi gravada, se-
mana passada, no SBT: a festa 

de 15 anos de Poliana, vivida por 
Sophia Valverde...... Ao todo, 

os trabalhos consumiram qua-
tro dias de estúdio.O Star+ já 

disponibilizou com exclusivida-
de dois episódios da temporada 

final de “This is Us”.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Nesses 468 anos de São 
Paulo, completados on-
tem, verifica-se que a 

produção da dramaturgia bra-
sileira no estado já foi muito 
maior, principalmente em seu 
começo na Tupi, Paulista, Re-
cord e, depois, Excelsior. Mas 
com o tempo, primeiro com a 
Globo e depois a mesma Re-
cord, o seu principal eixo de 
produção passou para ou agora 

é no Rio de Janeiro.
O SBT, no começo dos anos 

1990, bem que tentou traçar 
um panorama diferente quan-
do contratou Nilton Traves-
so. Foi ele, entre outros feitos, 
quem idealizou a cidade ceno-

gráfica utilizada até hoje, e que 
no momento, timidamente, re-
cebe os trabalhos de “Poliana 
Moça”.

Difícil imaginar, por en-
quanto, ou para os próximos 
tempos, qualquer mudança 
nessa situação, ainda mais se 
considerarmos o momento e a 
pandemia que temos pela fren-
te.

Mas é sempre bom reco-
nhecer os esforços que existem 
por parte das principais emis-
soras em ampliar essas frontei-
ras. Buscar lugares nunca antes 
procurados ou repetir outros 
para contar as suas histórias e 
que são atrativos para todo o 
mundo. O Brasil ainda tem um 
vasto cenário para ser apresen-
tado e explorado.

Tv Tudo

POR EXEMPLO. A Record, 
do lado dela, realizou as pri-
meiras gravações de “Reis” no 
Paraná.

E a série “Todas as Garo-
tas em Mim” tem seus traba-
lhos centrados nos estúdios 
de Paulínia e usará como lo-
cações cidades do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. 

ASSIM COMO. A Globo, por 
sua vez, teve cenas de “Além 
da Ilusão” em Minas Gerais 
e também esteve, até poucos 
dias, com uma equipe enor-
me no Centro-Oeste por con-
ta de “Pantanal”. Assim como 
“Mar Morto”, do Mario Teixei-
ra, também irá para várias re-

giões do Norte e Nordeste.
Entre os vários exemplos.

REDE DIVIDIDA - 1. Parte 
das emissoras da Record, em 
todo o Brasil, hoje vai receber 
a transmissão de Flamengo e 
Portuguesa.

É o jogo que abre os traba-
lhos do Campeonato Carioca, 
com Lucas Pereira, Athirson e 
Gutemberg Fonseca, além de 
toda uma equipe de repórte-
res.

REDE DIVIDIDA – 2. Outra 
parte da Record, porém, fica-
rá com Palmeiras e Ponte Pe-
tra, direto do Allianz Parque.

Narração de Marco de Var-

gas, comentários de Muller e 
Renato Marsiglia, com Már-
cio Canuto, Roberto Thomé e 
Bruno Piccinato.

É UMA DOIDERA. Em todas 
as suas edições tanto o “Do-
mingo Espetacular” como o 
“Fantástico”, até pelo alcance 
que possuem, investem forte 
em reportagens especiais so-
bre golpes realizados em dife-
rentes pontos do nosso País.

Programas com edições 
periódicas, semanais. Presta-
ção de serviço até. De se la-
mentar que sempre tem uma. 
O “arsenal” da bandidagem é 
inesgotável. Dos mais varia-
dos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AEB
GARGALHAR
UROCEANO

ALTAEVCM
HCAMELO
AMORZDA
MOLECAGEM

PARANAURA
GDAVIDEZ

UNICAACESO
MEDIAAEN

TOMISERA
ITOPNV

ACORRENTAR
AFTATESE

Principal 
compo-
nente da
bússola

Carne
apreciada
em pica-
dinhos

Qualidade
do que pe-
sa pouco

Abrigo
dos su-

plentes no
futebol

CD-(?):
material
de multi-

mídia

A tempe-
ratura no

verão

Centímetro
(símbolo)

Mulher
que pra-

tica o
hipismo

Brinca-
deira da
criança
travessa

Abertura
da blusa
na região
da axila 

Estado
cuja

capital é
Curitiba

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Café com
leite

(bras.)

A marcha
que faz o
carro ir

para trás

Ferida na
mucosa
bucal

Em (?): 
teorica-
mente

Rir ruido-
samente 
Sílaba de

"urrar"

Sucede
ao "G"
Afeição

profunda

Tribunal
Regional
do Traba-
lho (sigla)

Muito po-
bre (fem.)

Blusa
feminina

Estou
(pop.) 

Aprisionar
(fig.) 

Vendedor
ambulante
Zangado
(bras.)

Habitat da
baleia
Lá; ao
longe

A letra do
infinitivo

Arte, em
inglês

O "eu" de cada
indivíduo (Psican.)

Palco da
luta de
gladi-
adores

Prefixo de
"entalar"

Ser;
pessoa

Jogo com
bolinhas 
de vidro

Tomba

Desejo
ardente
de algo

Ligado
(o abajur)

Fruto
silvestre

Sufixo de
"doçura"

Negrinho 
do Folclore
Consoantes
de "neto"

A Árvore
Nacional

3/art — rom. 5/média. 6/avidez. 7/mordido.

Mercúrio favorece os seus interesses pro-
fi ssionais, mas como inicia o movimento retrógrado 
hoje, é melhor ter cautela ao se expressar, pois sua 
comunicação pode afetar sua reputação no serviço. 
Foque nas suas tarefas e deixe pra resolver questões 

pessoais depois do expediente, ok?

Logo no início desta quarta, Mercúrio fi ca retró-
grado e a comunicação em casa pode fi car prejudica-
da. Pra embolar mais o meio de campo, assuntos do 
passado e questões mal resolvidas talvez venham à 
tona. Por isso, tenha mais cautela com discussões e 

procure resolver as desavenças com seu jeitinho diplomático.

Mercúrio desperta sua curiosidade, vontade 
de aprender e expandir a mente, mas começa a retro-
gradar hoje e pode trazer furdunço em seus contatos, 
planos de viagem e estudos, sobretudo se faz facul-
dade. E ainda redobre a atenção para não se envol-

ver em fofocas e mal-entendidos.

Mercúrio começa a caminhar ao contrário ho-
je, o que deve infl uenciar sua comunicação, contatos 
e atividades — para não se ver no meio de confusões, 
melhor ir com calma no falatório. Também será impor-
tante ler antes, revisar e checar informações em textos, 

mensagens, trabalhos e estudos antes de sair enviando tudo.

Mercúrio fi ca retrógrado na sua Casa das 
Transformações e todo cuidado será pouco! Para evi-
tar erros e atrasos, melhor redobrar a atenção em seus 
negócios, gastos, impostos, taxas, pesquisa, associa-
ções, contratos e escrita.No início da tarde, os astros 

derramam good vibes na carreira e há chance de ter sucesso.

Trago um alerta real, ofi cial: Mercúrio começa 
o trânsito retrógrado na sua Casa da Fortuna e será 
bom se preocupar mais com as questões materiais. 
Procure avaliar o preço das coisas antes de comprar 
e preste atenção nas contas para não esquecer de 

pagar os boleto tudo.

Câncer do céu, sua quarta começa com Mercú-
rio andando pra trás na sua Casa dos Relacionamen-
tos. E o que isso signifi ca? Quer dizer que há risco de 
pintar treta nas relações pessoais e profi ssionais. Me-
lhor deixar discussões importantes, acordos e alianças 

pra depois.

Mercúrio transita pelo seu signo, mas começa o 
movimento retrógrado hoje, infl uenciando a sua ener-
gia, o modo como age e até a imagem que passa para 
as pessoas. Não é uma boa hora para fazer planos, 
iniciar projetos ou mudar a aparência — tenha mais pa-

ciência, atenção e concentração ao fazer suas coisas e ao se expressar.

A quarta começa com Mercúrio caminhando 
ao contrário na sua Casa do Trabalho, sinal de que 
precisará pensar bem antes de falar e ser mais for-
mal com a chefi a. Tente dedicar mais tempo e aten-
ção às suas tarefas pra não precisar refazer depois 

e se sobrecarregar.

Mercúrio começa a retrogradar no seu inferno 
astral e as coisas podem fi car tensas. Para evitar per-
rengues e mal-entendidos, melhor não contar com a 
sorte nem confi ar cegamente nas pessoas. Como o 
raciocínio tende a fi car inquieto, corre o risco de dar 

voltas e não ir direto ao assunto.

Com Mercúrio em movimento retrógrado no 
seu paraíso astral, há risco de surgirem imprevistos, 
desencontros e mal-entendidos em seus contatos. 
Pra fugir de forrobodó e evitar distanciamentos, tenha 
calma e paciência, não se deixe levar pelo papo dos 

outros e não tenha pressa em tomar decisões.

Com Mercúrio fi cando retrógrado na sua Casa 
das Esperanças, seus planos e sonhos podem sofrer 
contratempos e atrasos, por isso, procure se organi-
zar e agir com discrição. Nas amizades, há risco de 
fofocas, mexericos e até mentiras. Não é a melhor ho-

ra pra ter uma conversa importante com um amigo.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)

REPRODUÇÃO

A dramaturgia 
ainda tem 
muitos cenários 
para explorar 
em todo Brasil
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Policiais civis e servidores da 
segurança pública do RN 
estão em greve desde ter-

ça-feira 25, conforme delibera-
ção feita em Assembleia Geral. 
As categorias se concentram na 
Central de Flagrantes, em Natal, 
e nas delegacias regionais, no 
interior. Os grevistas protestam 
pela não retirada do Adicional 
por Tempo de Serviço (ADTS). 
Caso isso aconteça, haverá redu-
ção salarial de até 35%, segundo 
o Sindicato dos Policiais Civis e 
Servidores da Segurança do Rio 
Grande do Norte (SINPOL-RN).

“A gente permanece mobili-
zado aqui na Central de Flagran-
tes [da Zona Sul de Natal]. As 
delegacias estão paradas”, disse 
a presidente Sindicato, Edilza 
Faustino, ao AGORA RN. Cerca 
de 200 pessoas participaram do 
protesto na capital potiguar. “Te-
mos mobilização no estado in-
teiro, delegacia de Caicó está pa-
rada, todos na regional do Seri-
dó. Mossoró, o pessoal da região 
também está na regional da ci-
dade. Delegacia regional de João 
Câmara está fechada”, comple-
menta a líder da categoria.

O SINPOL-RN afirma que 
vem negociando com o Gover-
no do Estado para impedir a re-
dução de salários. Além disso, 
outros servidores da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública 
do RN (Sesed-RN) esperam há 

anos pela implantação do Plano 
de Cargos, Carreira e Remunera-
ção. No entanto, segundo a cate-
goria, não há avanço em ambas 
as situações.

NOTA DO GOVERNO. “O Go-
verno do RN, sensível ao pleito 
das associações que represen-
tam a Polícia Civil, defende de 
forma veemente a manutenção 
do diálogo e discussão de alter-
nativas que evitem perda de ren-
dimentos à categoria, em conse-
quência de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida 
pelo Ministério Público do Esta-
do no ano de 2019.

O esforço é para adequar-se à 
lei, e ao mesmo tempo construir 
uma alternativa legal que evite 
essa perda aos trabalhadores e 
trabalhadoras. Na ação, o Minis-
tério Público do Estado enten-
de como ilegal o pagamento do 
adicional por tempo de serviço 
(ADTS) aos servidores da Polícia 
Civil do RN.

O Governo do Estado calcu-
la o impacto financeiro de uma 
proposta entregue pela catego-
ria e, ao mesmo tempo, analisa 
outras alternativas que evitem 
perda salarial e que atendam ao 
princípio da legalidade.

Na última sexta-feira, 21, re-
cebeu representantes sindicais 
par discutir alternativas, e es-
tá marcada para esta terça-fei-

ra (25) um nova reunião entre o 
sindicato e associações, trazen-
do à discussão representantes 
da PGE-RN, Gabinete Civil do 
Estado e Controladoria-Geral do 
Estado.”

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3015/2022- 1° Leilão e nº 3016/2022 - 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 04/02/2022 até 
13/02/2022, no primeiro leilão, e de 21/02/2022 até 02/03/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA nos estados AL, AM, CE, DF, GO, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no 
escritório da leiloeira, Sra. CARLA SOBREIRA UMINO, no endereço abaixo: Avenida Mofarrej, 275, 52C - Vila 
Leopoldina - São Paulo/SP - CEP 05311-000, (11) 2359-7351 | (11) 3461-3583. Atendimento no horário de 
segunda a sexta-feira de 9h às 17h (Site: https://www.lancenoleilao.com.br/). (O Edital estará disponível também 
no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 14/02/2022, às 13h (horário de Brasília), e 
os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 03/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site da leiloeira, no endereço https://www.lancenoleilao.com.br/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3017/2022 - 1° Leilão e nº 3018/2022 - 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 11/02/2022 até 20/02/2022, no primeiro leilão, e de 25/02/2022 até 07/03/2022, no 
segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, 
MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. ODICLESIO JAISON 
STORCHIO, no endereço Rua Doutor Maruri 1360, Sala 306, Centro, Concórdia/SC, CEP 89700-156, 
(49) 98856-9360 / 99803-3626 / 3970-0060. Atendimento no horário de segunda a sexta das 8h30min às 
12h e das 13h30min às 18h (Site: www.oesteleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 21/02/2022, às 13h (horário de Brasília), e os 
lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 08/03/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.oesteleiloes.com.br)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de AREIA, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 18.30 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, em um trecho da calha fluvial do Rio Japi, localizada no 
imóvel rural Sítio Sossego, na zona rural de Japi/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 18.0 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda Caibreira, na zona rural 
de Serra de São Bento/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 19.0 hectares, com 
volume mensal de extração de 1.500,00 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda Nossa Senhora de 
Fátima – parte 02, na zona rural de São José do Campestre/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
8ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN – CEP: 59064-250 
Contato: (84) 36169510 – Email: nt8civ@tjrn.jus.br 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO: 0823683-43.2017.8.20.5001 
ASSUNTO: [Cédula de Crédito Comercial] AUTOR: EXEQUENTE: ESTRELÃO COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA RÉU: EXECUTADO: MARIA IVANILDA DA SILVA – ME FINALIDADE: 
INTIMAÇÃO de MARIA IVANILDA DA SILVA - ME CNPJ: 24.201.162/0001-56, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para, para que efetue o pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito, além dos honorários advocatícios 
fixados no mesmo percentual. 
ADVERTÊNCIA: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação., podendo os autos serão remetidos à Defensoria Pública, como curadora 
especial, prosseguindo o feito nas demais determinações do processo executório. OBSERVAÇÃO: A 
visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e da Decisão/Despacho judicial que determinou a citação (CPC/15 art. 256, inc. II c/c art. 257, 
inc. I), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos abaixo, 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Natal, 13 de outubro de 2021. ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA. Juíza de Direito 

 
2x6,5 

 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2018-127422/TEC/RLO-1143 

 
C & A LTDA – POSTO INDEPENDÊNCIA, CNPJ 03.426.530/0001-94, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da Licença 
de operação N° 2018-127422/TEC/RLO-1143, com prazo de validade até 26/12/2026, localizado na Rua da 
Independência, 2049, Centro, Pau dos Ferros/RN. 

 
C & A LTDA – POSTO INDEPENDÊNCIA  

Representante Legal 

 
 

 

Polícia Civil deflagra 
paralisação e governo do 
Estado diz estar “sensível”
Categoria teme perder Adicional por Tempo de Serviço, que 
representa, segundo Sinpol, cerca de 35% do salário

 “Temos 
mobilização no 
estado inteiro, 
delegacia de Caicó 
está parada, todos 
na regional do 
Seridó” 

Edilza Faustino
Presidente do SINPOL

Servidores decidiram pela paralisação na manhã desta terça-feira, concentrados no Complexo da Polícia Civil

SINPOL/DIVULGAÇÃO
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Às últimas cenas registradas entre às torcidas de ABC e Améri-
ca já não é mais nenhuma novidade em dias de clássicos. Agora, 
até quando ainda iremos assistir cenas como às do último domin-
go? Até quando MP, PM, FNF e clubes, irão continuar assistindo 
tudo isso sem tomar medidas mais fortes contra estes bandidos? 
Chega! Os verdadeiros torcedores querem paz. Querem voltar a 
ter o direito de frequentar os estádios. Que todos juntos possam 
dar um basta nestes pseudos-torcedores. 

Não dá mais

REPRODUÇÃO MAIS UM. O atacante, 
Rodrigo Varandas, do Co-
rinthians-SP, que dispu-
tou a Copa São Paulo deste 
ano, incorre nos  mesmos 
erros de tantos outros jo-
gadores que se perderam 
antes mesmo de come-
çar a carreira profissional. 
Jogador foi denunciado 
por sua ex-namorada por 
ameaças a sua vida. Joga-
dor foi chamado pela dire-
ção do clube que prome-
te não deixar barato. Tem 
que deixar mesmo não.

BOA ARBITRAGEM. 
Gostei da arbitragem do ár-
bitro, Tarcísio Flores, no clás-
sico do último domingo. Tar-
císio Flores não interferiu em 
nada no resultado da partida. 
A vitória do clube rubro foi 
por merecimento. Parabéns 
ao árbitro. Temos ótimos ár-
bitros nos nossos quadros.

DEU UM SHOW. O atacante, Wallace 
Pernambucano, deu um show no clás-
sico de domingo. O atacante deitou e 
rolou na zaga do ABC. E olha que Walla-
ce Pernambucano está com 36 anos e 
já não tem a mesma mobilidade de al-
guns anos. Atacante foi o principal res-
ponsável pela vitória da equipe rubra. 

EXPECTATIVA ALTA. A torcida rubra 
tem cobrado muito do técnico Renati-
nho Potiguar a entrada do meia, Már-
cio Mossoró. No clássico do último do-
mingo a torcida rubra esperava ver o 
jogador ao menos por alguns minutos 
em campo, porém Renatinho Potiguar   
preferiu não correr o risco. Acredito que 

Márcio Mossoró ainda será muito útil 
ao alvirrubro.

MUITAS RECLAMAÇÕES. Recebi 
nas minhas redes sociais muitas recla-
mações de torcedores por ocasião do 
clássico do último domingo no tocan-
te a filas e demora na entrada do está-
dio. É preciso o torcedor entender que, 
o Frasqueirão tem apenas três portões 
de acesso. Além disso parte dos torce-
dores deixa para entrar na última ho-
ra, tumultuando ainda mais o acesso. É 
preciso se dar um desconto. A direção 
alvinegra procura sempre dar o melhor 
aos que frequentam o Frasqueirão, e is-
so é fato.

MAIS UMA VEZ MOSTROU FRAGILIDADE. A zaga do ABC, mais uma 
vez, mostrou toda a sua fragilidade, no clássico contra o América. Des-
de o início da competição que tenho dito que, apesar de estarmos em 
início de temporada, alguns jogadores da defesa não passam nenhuma 
segurança. Ficou muito evidenciado que a direção alvinegra vai pre-
cisar ir às compras para recompor este setor. Do jeito que está não dá 
para continuar.

O brasileiro Gabriel Medina, 
atual campeão do Circuito 
Mundial de Surfe, anun-

ciou na segunda-feira 24 que não 
participará da primeira etapa da 
nova temporada, de forma que 
possa cuidar da sua saúde men-
tal e física.

O surfista que nasceu em São 
Sebastião teve um ano de 2021 de 
altos e baixos, com a frustração 
de terminar os Jogos Olímpicos 
de Tóquio sem medalha alguma 
e a alegria de alcançar o tricam-
peonato do circuito mundial da 
modalidade (o brasileiro havia 
vencido antres em 2014 e 2018) 
após conquistar o WSL Finals na 
praia de Lower Trestles, em San 
Clemente, Califórnia (EUA).

“2021 foi um ano incrível pa-
ra mim, conquistei meu maior 
sonho como surfista que era me 
tornar tricampeão mundial. Era 
uma parada intocável para mim. 
No ano passado, vivi uma mon-
tanha-russa de emoções dentro e 
fora da água, o que afetou muito 
minha saúde mental e física. Ao 
final da temporada, estava com-
pletamente esgotado. Cheguei ao 
meu limite. Tomei minha vacina 
durante as férias e achei que con-

seguiria me preparar a tempo pa-
ra a primeira etapa da nova tem-
porada, que começa em um dos 
meus picos favoritos no mundo, 
Pipe. Não foi o caso. Decidi que 

não viajarei para o Havaí e vou ti-
rar um tempo para que possa me 
recuperar mental e fisicamente”, 
declarou Medina em uma posta-
gem em suas redes sociais.

Na mensagem, segundo a 
Agência Brasil, o atual campeão 
mundial também revelou que es-
tá tratando uma “lesão no qua-
dril”.

Medina não disputará 1ª etapa 
do Circuito Mundial de Surfe
Atleta brasileiro justifica que precisa cuidar da saúde mental e física, após ter o ano de 
2021 instável, com destaque para terminar Jogos Olímpicos de Tóquio sem medalha

“Me questionei muito nos úl-
timos tempos se deveria tornar 
isso público ou manter de for-
ma privada, mas é justo que to-
dos vocês, que sempre torceram 
por mim, saibam do momento 
que estou enfrentando. A saúde 
mental é muito importante. Pre-
ciso estar 100% mentalmente pa-
ra voltar a competir. Voltarei mais 
forte, amo vocês e obrigado por 
tudo”, declarou o brasileiro.

A janela de disputas da pri-
meira etapa da temporada 2022 
do Circuito Mundial de Surfe, que 
será realizada em Pipeline (Ha-
vaí), tem início no próximo sába-
do 29.

Medina publicou mensagem afi rmando, ainda, estar tratando de uma lesão no quadril

TONY HEFF/DIVULGAÇÃO

 “A saúde mental é 
muito importante. 
Preciso estar 100% 
mentalmente para 
voltar a competir. 
Voltarei mais 
forte, amo vocês e 
obrigado por tudo”

Gabriel Medina
Surfista


