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Comércio se anima 
com pós-pandemia 
e con� a em melhora 
da economia
Após quatro meses seguidos de queda, Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio de Natal voltou a apresentar crescimento

Em Natal

Levantamento da Fecomércio 
afirma que Índice Confiança 
do Empresário do Comércio 

(Icec) atingiu 119,8 pontos.
Números corroboram o cená-

rio otimista a respeito do comér-

cio local. Recentemente, José Lu-
cena, presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), 
falou ao AGORA RN sobre o de-
sempenho do comércio no dia 
dos namorados, data comemora-

da em 12 de junho, e a expectativa 
para os próximos meses.

“O comércio de rua perfor-
mou bem no Dia dos Namora-
dos. O mercado voltou, de certa 
maneira, ao normal”, disse.

__PÁG.10

Entrevista

Deputado afirma que tem aval 
do diretório nacional para que So-
lidariedade siga oposição ao PT no 
RN. Isso não significa, porém, que 
ele seja bolsonarista, diz.

“Não sou 
bolsonarista 
nem voto no 
PT”, diz Kelps

__PÁG.3

Gesto

Levantamento do Tribunal 
de Justiça aponta que, desde 
que programa Atitude Legal en-
trou em vigor, há cinco anos, 35 
crianças foram entregues pelas 
mães para adoção no Estado.

No RN, 1 bebê
é entregue para 
adoção a cada
2 meses, diz TJ

__PÁG.11

Pandemia

Testagem é voltada para 
a comunidade universitária 
e acontece em parceria com 
as prefeituras de Natal, Caicó, 
Currais Novos e Santa Cruz. 
Confira como ter acesso.

UFRN passa a 
oferecer testes 
de Covid sem 
agendamento

__PÁG.13

Investigação

Presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, falou que vai to-
mar decisão sobre o pedido até 
o início da próxima semana. 
Oposição reuniu 31 assinaturas.

Pacheco diz que 
não vai sentar em 
pedido para abrir 
CPI do MEC

__PÁG. 5

Eleições 2022

“Nunca cheguei a 
cogitar apoio a Rafael 
Motta”, diz Márcia Maia

__PÁG.2

__PÁG.3

__PÁG.22

Editorial

Direto da Redação

Pedro Neto

Ajuda para empresas do transporte 
público de Natal é urgente

Partidos têm até hoje para prestar 
contas de 2021 à Justiça Eleitoral

Série D: Partida de domingo entre 
Afogados e América vale seis pontos

__PÁG. 6
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Espaço, de fácil acesso, é considerado uma  vitrine para a exposição da cultura potiguar. Além do entretenimento, haverá vacinação contra a Covid-19

Feira da Árvore é opção gastronômica e de lazer em Natal
6ª edição do evento acontece neste fim de semana, com comida, música, artesanato e outras atrações
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O pré-candidato do PSB ao governo de São 
Paulo, Márcio França, admitiu, em reunião 
essa semana com a cúpula do seu partido, 

que pode desistir da candidatura. França agora de-
ve concorrer ao Senado na chapa de Fernando Ha-
ddad (PT), com o apoio do ex-presidente Lula (PT) 
e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). França 
afirmou aos colegas que deve tomar uma decisão 
a partir desta quinta-feira 30. No encontro, os diri-
gentes do PSB definiram que qualquer acerto com o 
PT será negociado em bloco, com vários estados ao 
mesmo tempo. Ou seja, a questão de São Paulo não 
será tratada separadamente.

Isso abre espaço para que a candidatura de Ra-
fael Motta ao Senado seja negociada em nome do 
apoio do PSB ao PT no Estado. “Vamos negociar em 
bloco as pendências recíprocas. Não podemos mais 
adiar”, afirmou o presidente do PSB, Carlos Siquei-
ra, que é próximo a Rafael Motta e apoia a candida-
tura dele ao Senado. O PSB nacional terá R$ 267 mi-
lhões para o fundo partidário nas Eleições 2022.

A próxima rodada de conversas entre PT e PSB es-
tá marcada para esta quinta-feira, ocasião em que, ha-
vendo a retirada da candidatura de Márcio França em 
São Paulo, já poderia entrar na mesa de negociação 
para cacifar o apoio petista em estados como Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul ou Espírito Santo. Além dis-
so, o PT abriria mão de disputar o governo do Espírito 
Santo e embarcaria na campanha de Marcelo Freixo 
(PSB), no Rio, onde petistas esboçam resistência.

A dedicação de Lula em favor do PSB em Pernam-
buco também seria cobrada. Rafael Motta disse que a 
aliança entre PT e PSB no Rio Grande do Norte faz par-
te do projeto nacional de costura entre os dois parti-
dos. A informação foi publicada pelo portal Valor Eco-
nômico e destaca uma entrevista com o presidente 
nacional do PSB, Carlos Siqueira. “A determinação é 
não tratar a situação de SP isoladamente. A intenção é 
resolver de uma única vez todos os impasses eleitorais 
existentes em outros estado”, cita a reportagem.

Rafael acompanha negociações entre PSB e PT nos                                                                    
estados e saída de França em SP para beneficiar PT

VALOR SOCIALISTA. A maté-
ria cita o impasse entre PT e PSB 
no RN. “O PSB demonstrou in-
satisfação com o fato de o PT ter 
escolhido o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT) para 
concorrer ao Senado na compo-
sição montada pela ex-governa-
dora do RN Fátima Bezerra. Ela 
vai concorrer à reeleição”.

DECISÃO. No Rio Grande do 
Norte, após a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), se não 
estiver na chapa, Rafael Motta e 
o PSB podem ficar de fora até da 
coligação, visto que uma candi-
data ao Governo só pode ter um 
candidato ao Senado. A governa-
dora Fátima Bezerra, para cum-
prir a palavra, prefere o nome do 
ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT), que apoia o no-
me de Ciro Gomes (PDT) à presi-
dência da República.

NÃO PROCEDE. Uma especu-
lação dando conta de que Rafael 
Motta poderia retirar a pré-can-
didatura ao Senado e ser candi-
dato a deputado estadual pelo 
PSB não tem qualquer procedên-
cia, segundo fontes da coluna. 
O PSB não tem hoje uma nomi-
nata capaz de reunir cerca de 70 
mil votos para garantir uma vaga. 
Tanto que o deputado Hermano 
Morais saiu da legenda e assinou 

a ficha do PV. Rafael Motta tam-
bém não teria confiança de que 
terá apoio do grupo governista 
para ser candidato a prefeito de 
Natal em 2024.

NATAL 2024. Fontes da coluna 
afirmam que, caso seja eleito se-
nador, Carlos Eduardo pretende 
vai lançar o nome da ex-primei-
ra-dama Andrea Ramalho, sua 
esposa, para a Prefeitura do Na-
tal. Ela foi exonerada da gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) e es-
tá coordenando a campanha do 
marido ao Senado. O teste mes-
mo de Carlos Eduardo em Natal 
será saber a força de transferên-
cia esse ano para a vice-prefeita 
Aíla Cortez, maior nome do PDT 
para deputada federal.

ALTO OESTE. O nome de Pau-
linho Freire (União Brasil) ga-
nhou o apoio de mais dois prefei-
tos, mais de 15 vereadores,vários 
suplentes e lideranças da região 
do Alto Oeste Potiguar. Os apoios 
foram firmados em visita de Pau-
linho aos municípios de Coronel 
João Pessoa, Francisco Dantas, 
Riacho de Santana e Marceli-
no Vieira. Paulinho tem o empe-
nho do ex-senador José Agripino 
Maia, que luta para elegê-lo de-
putado federal. Observando os 
passos, estão Carla Dickson e Be-
nes Leocádio, concorrentes dire-

tos de Paulinho no União Brasil.

LANÇAMENTO. O presidente 
Jair Bolsonaro fechou essa sema-
na com Valdemar Costa Neto a 
data da convenção do PL, que lan-
çará oficialmente sua candidatura 
à reeleição. Será no dia 23 de julho, 
um sábado, em Brasília. Além do 
festão num centro de convenções 
da capital federal, o presidente 
deve realizar um grande passeio 
de moto pelas avenidas de Brasí-
lia. É aguardada uma comitiva do 
RN composta pelo pré-candidato 
ao Senado, Rogério Marinho (PL) 
e os deputados liberais General 
Girão, João Maia e Cel. Azevedo, 
além do ex-governador Robinson 
Faria, pai do ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria.

RP9. O Congresso Nacional 
articula ampliar ainda mais o po-
der sobre o Orçamento no pró-
ximo ano e mudar as regras para 
tornar a liberação das chamadas 
emendas de relator uma obriga-
toriedade para o Palácio do Pla-
nalto. O plano, que tem apoio de 
líderes do bloco do centrão, foi 
formulado diante do cenário de 
favoritismo do ex-presidente Lu-
la da Silva (PT) na corrida presi-
dencial. O petista é crítico desse 
tipo de emenda, que sustenta as 
negociações políticas no Gover-
no Jair Bolsonaro (PL).

Editorial
Transporte pede socorro

Não há mais justificati-
va ou explicação que dê 
conta da letargia da Pre-

feitura do Natal em agir para en-
frentar o problema do transpor-
te público da cidade. Entra se-
mana, sai semana, e a gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) não 
apresenta uma medida concre-
ta que possa atenuar o drama 
financeiro das empresas de ôni-
bus e, consequentemente, possa 
garantir a mínima qualidade na 
prestação do serviço ao usuário.

De maneira chocante, a pre-
feitura se comporta como se não 
tivesse nada a ver com o proble-
ma e assiste praticamente inerte 
a regiões inteiras da cidade fica-
rem desassistidas por linhas de 
ônibus. Na semana passada, o 
prefeito Álvaro Dias sancionou 
o projeto que isenta as empresas 
de pagarem o ISS, mas isso nada 
mais é que a prorrogação de um 
benefício criado durante a pan-
demia e que não faz nem cóce-
gas no caixa das empresas.

Em entrevista a este AGORA 
RN publicada na edição de ontem, 
o presidente da Federação das 
Empresas de Transporte do Nor-
deste (Fetronor), Eudo Laranjeiras, 
voltou a cobrar que o poder pú-
blico (não só Prefeitura do Natal, 
mas também governos estaduais 
e federal) aja urgentemente para 
atacar o problema. A sugestão de 
Eudo é que os governos banquem 
pelo menos os benefícios previstos 
em lei (meia passagem para estu-
dantes e gratuidade para idosos).

Isso já daria um alívio para as 
empresas, haja vista que hoje – como 
não existe almoço grátis – os usuários 
que pagam a inteira dividem entre si 

os custos para transportar aqueles 
que dispõem dos descontos. Ele de-
fende que é preciso que haja um 
subsídio para esse público.

Um eventual aumento de ta-
rifa não interessa a ninguém – 
nem às próprias empresas. Su-
bir a passagem agora significa-
ria uma redução ainda maior no 
número de passageiros, o que, na 
prática, anularia os efeitos do au-
mento da tarifa de embarque. O 
caminho sugerido pelas empre-
sas é mesmo o do subsídio.

Ressalte-se que o subsídio já 
é realidade em várias cidades do 
País, inclusive a maior delas, São 
Paulo, onde a prefeitura deve de-
sembolsar R$ 4 bilhões este ano 
para que o sistema não colapse 
nem precise de uma tarifa maior.

A matemática é simples. Na 
última vez que a tarifa subiu, o 
óleo diesel custava menos da me-
tade que custa hoje. O gasto com 
combustível subiu tanto que ho-
je já tem empresa gastando mais 
com diesel do que com pessoal. A 
conta não fecha de jeito nenhum.

Se a prefeitura não tem como 
bancar o subsídio, que apresen-
te um modelo alternativo para o 
transporte, mas que garanta que 
a receita cubra a despesa das em-
presas. Só assim o usuário, que é a 
ponta do processo, conseguirá ter 
acesso a um serviço decente.

A solução encontrada pelas 
empresas, enquanto o subsídio 
não vem, é reduzir custos. O re-
sultado é a retirada de linhas me-
nos lucrativas dos bairros. Cruel, 
mas é a sobrevivência. Algumas 
empresas nem isso conseguiram 
fazer. Já fecharam as portas. Aí é 
muito pior.
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Partidos têm até esta quinta 30, 
para prestar contas à Justiça Eleitoral

A não apresentação das con-
tas pode acarretar na sus-
pensão de repasses do 

Fundo Partidário. Os partidos po-
líticos têm até o dia 30 de junho 
para enviar as suas prestações 
de contas do exercício financei-
ro de 2021 à Justiça Eleitoral. O 
prazo vale para os diretórios na-
cionais, estaduais e municipais 
com vigência durante o ano de 
2021, ainda que constituídos de 
comissões provisórias/interven-
toras, inclusive para aqueles que 
não tenham tido movimentação 
financeira ou de bens estimáveis.

A obrigação de prestar contas 
decorre do artigo 17 da Consti-
tuição Federal e é regulamentada 

pela Lei nº 9.096/1995 e pela Re-
solução TSE nº 23.604/2019. Para 
a elaboração e o envio da presta-
ção de contas os partidos devem 
utilizar o Sistema de Prestação 
de Contas Anuais (SPCA), deven-
do a contabilidade partidária ob-
servar a estruturação do plano 
de contas aprovado pela Portaria 
TSE nº 926/2018.

REPRODUÇÃO

SANÇÕES. Na hipótese da Jus-
tiça Eleitoral julgar as contas, o 
órgão partidário poderá ter que 
devolver quantia do Fundo Par-
tidário eventualmente não com-
provada ou aplicada irregular-
mente, acrescida de multa de até 
20%, além de outras possíveis 
consequências legais. No caso 
de contas não prestadas, o órgão 
partidário perderá o direito de re-
ceber recursos do Fundo Partidá-
rio, além de ter que devolver ao 
Tesouro Nacional a quantia even-
tualmente recebida no exercício, 
podendo ainda ter o seu registro 
ou anotação partidária suspenso 
após decisão trânsito em julga-
do, precedida de processo regular 
que assegure ampla defesa.

LDO 2023. O Senador Jean 
(PT-RN) colocou na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 2023 do Go-
verno Federal - através da banca-

da federal do RN - a duplicação da 
BR-304 do entroncamento com a 
BR-226, no Rio Grande do Norte, 
até a divisa com o estado do Cea-
rá. A LDO é elaborada anualmen-
te para elencar as prioridades or-
çamentárias de cada governo pa-
ra o ano seguinte. “Propusemos a 
emenda que inclui prioridade no 
orçamento para a duplicação da 
BR-304, obra tão importante pa-
ra o nosso estado, e o relator da 
LDO acatou essa emenda”, acres-
centou o Senador Jean.

AUXÍLIO. Novos benefícios 
sociais, como o aumento do Au-
xílio Brasil para R$ 600, o reajus-
te do Auxílio Gás e a distribuição 
de R$ 1 mil para caminhoneiros, 
têm o aval do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, desde que te-
nham limites de prazo e de cus-
tos. A afirmação é do secretário 
do Tesouro Nacional, Paulo Valle, 

que comentou o déficit primário 
de R$ 39,213 bilhões em maio.
Segundo Valle, as medidas para 
minimizar os efeitos sociais pro-
vocado pela alta do petróleo não 
prejudicarão as contas públicas 
no médio prazo, porque as me-
didas em discussão são apenas 
temporárias. “O pacote em análi-
se no Congresso não comprome-
terá a trajetória fiscal do país”, de-
clarou o secretário.

INSTALAÇÃO DE CPIS. O pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, afirmou nesta quarta-fei-
ra (29) que deverá decidir sobre 
a leitura do pedido de instalação 
de novas comissões parlamenta-
res de inquérito (CPIs), incluindo 
a CPI do MEC, após reunião com 
líderes partidários na próxima se-
gunda-feira 4. Ele disse que não 
há problema para o funciona-
mento simultâneo de várias CPIs.

Kelps Lima: “Acho um erro nós (Solidariedade) não termos candidato próprio para presidente da República”

JOÃO GILBERTO/ALRN

‘Não sou bolsonarista e não
voto no PT’, a� rma Kelps Lima

Deputado 
licenciado defende 

Rogério Marinho 
para Senado, mas 

diz que não definiu 
quem apoiará para 

presidente

“Não há nenhum am-
biente, aqui no Rio 
Grande do Norte, pa-

ra votarmos no PT. E nós não vo-
taremos, nem no Estado, nem 
nacionalmente”, defendeu o ex-
-deputado estadual Kelps Lima 
(SDD), garantindo que, embora 
o presidente do partido, Pauli-
nho da Força, tenha oficializado 
apoio à pré-candidatura de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) à Presi-
dência da República nas eleições 
de outubro, no Rio Grande do 
Norte, o Solidariedade segue sen-
do oposição ao governo do PT.

“Nacionalmente, o partido li-
berou todos os Estados para se 
posicionarem. Nós do Rio Gran-
de do Norte, não temos como vo-
tar no PT. Fui líder da oposição 
e presidente de uma CPI que in-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ma Bezerra (PT) fez a opção de 
“resgatar” o mandato dos Alves 
e, “trazer as oligarquias de volta. 
(fato) absolutamente incoerente 
com a história dela. Preferiu de-
fender o seu partido, ao povo do 
Rio Grande do Norte. Foi muito 
decepcionante, para mim, a posi-
ção adotada por Fátima e, se eu já 
tinha diferenças ideológicas com 
o PT, a postura dela durante a sua 
gestão e agora na sua campanha, 
afasta completamente qualquer 
chance de aliança e voto com o 
nosso partido”, lamentou, em en-
trevista concedida a Robson Car-
valho, no Espaço Cidadão, nesta 
quarta-feira 29.

Já em relação aos postulan-
tes ao Congresso Nacional, Ke-
lps Lima declarou que vota no 
ex-ministro Rogério Marinho 
(PL). “Porque ele veio apoiar o 
nosso partido para governador. 
Além disso, Rogério foi o políti-
co que mais trouxe recursos para 
o Rio Grande do Norte nos últi-
mos quatro anos. Ajudou, é expe-
riente, pode trazer muito dinhei-
ro para o Estado. A Reforma da 
Previdência que Fátima fez aqui, 
por exemplo, foi completamen-
te contrária ao seu discurso e es-
sa divergência de opinião não faz 
de Fátima uma pessoa ruim. Eu 
discordo de Fátima pela visão de 
mundo dela. Tenho mais proxi-
midade com a visão econômica 
que Rogério defende do que a de 
Fátima”, pontuou.

vestigou o desvio de quase R$ 50 
milhões em gestões do PT, o go-
vernador da Bahia Rui Costa, o 
Consórcio Nordeste e o governo 
do Estado. Não há ambiente para 
isso (votar no PT)”, afirmou.

De acordo com Kelps Lima, o 
Solidariedade tem um candida-
to a governador no Estado, Fábio 
Dantas e afirmou que ainda não 
definiu quem apoiará à presidên-
cia da República. Ele também de-
fendeu que o Solidariedade nacio-
nal deveria apresentar candidatu-
ra própria à corrida presidencial.

“Acredito e defendo isso. Sou 

da tese de que time que não jo-
ga, não tem torcida. No Estado, 
a gente cumpre isso. O Solidarie-
dade sempre tem candidatos nas 
grandes cidades, segunda eleição 
que tem candidato a governa-
dor. Isso a gente defende e prati-
ca. Acho um erro estratégico e, is-
so é uma crítica que faço ao meu 
partido nacionalmente, nós não 
termos candidatos próprios pa-
ra presidente da República, inde-
pendente de vitória”, ressaltou.   

Levantada a hipótese de Ke-
lps Lima votar no presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que é oposição 

ao PT, o ex-parlamentar retrucou 
que não falou em votar no atu-
al chefe do Executivo nacional e 
que não votará no PT. “Não sou 
bolsonarista, isso é claro e notó-
rio. Mas, eu discordo do modelo 
de gestão e da visão de mundo no 
tocante à máquina pública que 
o PT acredita. Já eu não acredito 
em máquina pública grande, sou 
a favor de privatizações, sou a fa-
vor de uma série de coisas que o 
PT não acredita”, disse.

RESGATE DOS ALVES. Para 
Kelps Lima, a governadora Fáti-
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O pré-candidato do PSB ao governo de São 
Paulo, Márcio França, admitiu, em reunião 
essa semana com a cúpula do seu partido, 

que pode desistir da candidatura. França agora de-
ve concorrer ao Senado na chapa de Fernando Ha-
ddad (PT), com o apoio do ex-presidente Lula (PT) 
e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). França 
afirmou aos colegas que deve tomar uma decisão 
a partir desta quinta-feira 30. No encontro, os diri-
gentes do PSB definiram que qualquer acerto com o 
PT será negociado em bloco, com vários estados ao 
mesmo tempo. Ou seja, a questão de São Paulo não 
será tratada separadamente.

Isso abre espaço para que a candidatura de Ra-
fael Motta ao Senado seja negociada em nome do 
apoio do PSB ao PT no Estado. “Vamos negociar em 
bloco as pendências recíprocas. Não podemos mais 
adiar”, afirmou o presidente do PSB, Carlos Siquei-
ra, que é próximo a Rafael Motta e apoia a candida-
tura dele ao Senado. O PSB nacional terá R$ 267 mi-
lhões para o fundo partidário nas Eleições 2022.

A próxima rodada de conversas entre PT e PSB es-
tá marcada para esta quinta-feira, ocasião em que, ha-
vendo a retirada da candidatura de Márcio França em 
São Paulo, já poderia entrar na mesa de negociação 
para cacifar o apoio petista em estados como Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul ou Espírito Santo. Além dis-
so, o PT abriria mão de disputar o governo do Espírito 
Santo e embarcaria na campanha de Marcelo Freixo 
(PSB), no Rio, onde petistas esboçam resistência.

A dedicação de Lula em favor do PSB em Pernam-
buco também seria cobrada. Rafael Motta disse que a 
aliança entre PT e PSB no Rio Grande do Norte faz par-
te do projeto nacional de costura entre os dois parti-
dos. A informação foi publicada pelo portal Valor Eco-
nômico e destaca uma entrevista com o presidente 
nacional do PSB, Carlos Siqueira. “A determinação é 
não tratar a situação de SP isoladamente. A intenção é 
resolver de uma única vez todos os impasses eleitorais 
existentes em outros estado”, cita a reportagem.

Rafael acompanha negociações entre PSB e PT nos                                                                    
estados e saída de França em SP para beneficiar PT

VALOR SOCIALISTA. A maté-
ria cita o impasse entre PT e PSB 
no RN. “O PSB demonstrou in-
satisfação com o fato de o PT ter 
escolhido o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT) para 
concorrer ao Senado na compo-
sição montada pela ex-governa-
dora do RN Fátima Bezerra. Ela 
vai concorrer à reeleição”.

DECISÃO. No Rio Grande do 
Norte, após a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), se não 
estiver na chapa, Rafael Motta e 
o PSB podem ficar de fora até da 
coligação, visto que uma candi-
data ao Governo só pode ter um 
candidato ao Senado. A governa-
dora Fátima Bezerra, para cum-
prir a palavra, prefere o nome do 
ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves (PDT), que apoia o no-
me de Ciro Gomes (PDT) à presi-
dência da República.

NÃO PROCEDE. Uma especu-
lação dando conta de que Rafael 
Motta poderia retirar a pré-can-
didatura ao Senado e ser candi-
dato a deputado estadual pelo 
PSB não tem qualquer procedên-
cia, segundo fontes da coluna. 
O PSB não tem hoje uma nomi-
nata capaz de reunir cerca de 70 
mil votos para garantir uma vaga. 
Tanto que o deputado Hermano 
Morais saiu da legenda e assinou 

a ficha do PV. Rafael Motta tam-
bém não teria confiança de que 
terá apoio do grupo governista 
para ser candidato a prefeito de 
Natal em 2024.

NATAL 2024. Fontes da coluna 
afirmam que, caso seja eleito se-
nador, Carlos Eduardo pretende 
vai lançar o nome da ex-primei-
ra-dama Andrea Ramalho, sua 
esposa, para a Prefeitura do Na-
tal. Ela foi exonerada da gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) e es-
tá coordenando a campanha do 
marido ao Senado. O teste mes-
mo de Carlos Eduardo em Natal 
será saber a força de transferên-
cia esse ano para a vice-prefeita 
Aíla Cortez, maior nome do PDT 
para deputada federal.

ALTO OESTE. O nome de Pau-
linho Freire (União Brasil) ga-
nhou o apoio de mais dois prefei-
tos, mais de 15 vereadores,vários 
suplentes e lideranças da região 
do Alto Oeste Potiguar. Os apoios 
foram firmados em visita de Pau-
linho aos municípios de Coronel 
João Pessoa, Francisco Dantas, 
Riacho de Santana e Marceli-
no Vieira. Paulinho tem o empe-
nho do ex-senador José Agripino 
Maia, que luta para elegê-lo de-
putado federal. Observando os 
passos, estão Carla Dickson e Be-
nes Leocádio, concorrentes dire-

tos de Paulinho no União Brasil.

LANÇAMENTO. O presidente 
Jair Bolsonaro fechou essa sema-
na com Valdemar Costa Neto a 
data da convenção do PL, que lan-
çará oficialmente sua candidatura 
à reeleição. Será no dia 23 de julho, 
um sábado, em Brasília. Além do 
festão num centro de convenções 
da capital federal, o presidente 
deve realizar um grande passeio 
de moto pelas avenidas de Brasí-
lia. É aguardada uma comitiva do 
RN composta pelo pré-candidato 
ao Senado, Rogério Marinho (PL) 
e os deputados liberais General 
Girão, João Maia e Cel. Azevedo, 
além do ex-governador Robinson 
Faria, pai do ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria.

RP9. O Congresso Nacional 
articula ampliar ainda mais o po-
der sobre o Orçamento no pró-
ximo ano e mudar as regras para 
tornar a liberação das chamadas 
emendas de relator uma obriga-
toriedade para o Palácio do Pla-
nalto. O plano, que tem apoio de 
líderes do bloco do centrão, foi 
formulado diante do cenário de 
favoritismo do ex-presidente Lu-
la da Silva (PT) na corrida presi-
dencial. O petista é crítico desse 
tipo de emenda, que sustenta as 
negociações políticas no Gover-
no Jair Bolsonaro (PL).

Editorial
Transporte pede socorro

Não há mais justificati-
va ou explicação que dê 
conta da letargia da Pre-

feitura do Natal em agir para en-
frentar o problema do transpor-
te público da cidade. Entra se-
mana, sai semana, e a gestão do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) não 
apresenta uma medida concre-
ta que possa atenuar o drama 
financeiro das empresas de ôni-
bus e, consequentemente, possa 
garantir a mínima qualidade na 
prestação do serviço ao usuário.

De maneira chocante, a pre-
feitura se comporta como se não 
tivesse nada a ver com o proble-
ma e assiste praticamente inerte 
a regiões inteiras da cidade fica-
rem desassistidas por linhas de 
ônibus. Na semana passada, o 
prefeito Álvaro Dias sancionou 
o projeto que isenta as empresas 
de pagarem o ISS, mas isso nada 
mais é que a prorrogação de um 
benefício criado durante a pan-
demia e que não faz nem cóce-
gas no caixa das empresas.

Em entrevista a este AGORA 
RN publicada na edição de ontem, 
o presidente da Federação das 
Empresas de Transporte do Nor-
deste (Fetronor), Eudo Laranjeiras, 
voltou a cobrar que o poder pú-
blico (não só Prefeitura do Natal, 
mas também governos estaduais 
e federal) aja urgentemente para 
atacar o problema. A sugestão de 
Eudo é que os governos banquem 
pelo menos os benefícios previstos 
em lei (meia passagem para estu-
dantes e gratuidade para idosos).

Isso já daria um alívio para as 
empresas, haja vista que hoje – como 
não existe almoço grátis – os usuários 
que pagam a inteira dividem entre si 

os custos para transportar aqueles 
que dispõem dos descontos. Ele de-
fende que é preciso que haja um 
subsídio para esse público.

Um eventual aumento de ta-
rifa não interessa a ninguém – 
nem às próprias empresas. Su-
bir a passagem agora significa-
ria uma redução ainda maior no 
número de passageiros, o que, na 
prática, anularia os efeitos do au-
mento da tarifa de embarque. O 
caminho sugerido pelas empre-
sas é mesmo o do subsídio.

Ressalte-se que o subsídio já 
é realidade em várias cidades do 
País, inclusive a maior delas, São 
Paulo, onde a prefeitura deve de-
sembolsar R$ 4 bilhões este ano 
para que o sistema não colapse 
nem precise de uma tarifa maior.

A matemática é simples. Na 
última vez que a tarifa subiu, o 
óleo diesel custava menos da me-
tade que custa hoje. O gasto com 
combustível subiu tanto que ho-
je já tem empresa gastando mais 
com diesel do que com pessoal. A 
conta não fecha de jeito nenhum.

Se a prefeitura não tem como 
bancar o subsídio, que apresen-
te um modelo alternativo para o 
transporte, mas que garanta que 
a receita cubra a despesa das em-
presas. Só assim o usuário, que é a 
ponta do processo, conseguirá ter 
acesso a um serviço decente.

A solução encontrada pelas 
empresas, enquanto o subsídio 
não vem, é reduzir custos. O re-
sultado é a retirada de linhas me-
nos lucrativas dos bairros. Cruel, 
mas é a sobrevivência. Algumas 
empresas nem isso conseguiram 
fazer. Já fecharam as portas. Aí é 
muito pior.
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Direto da Redação
Partidos têm até esta quinta 30, 
para prestar contas à Justiça Eleitoral

A não apresentação das con-
tas pode acarretar na sus-
pensão de repasses do 

Fundo Partidário. Os partidos po-
líticos têm até o dia 30 de junho 
para enviar as suas prestações 
de contas do exercício financei-
ro de 2021 à Justiça Eleitoral. O 
prazo vale para os diretórios na-
cionais, estaduais e municipais 
com vigência durante o ano de 
2021, ainda que constituídos de 
comissões provisórias/interven-
toras, inclusive para aqueles que 
não tenham tido movimentação 
financeira ou de bens estimáveis.

A obrigação de prestar contas 
decorre do artigo 17 da Consti-
tuição Federal e é regulamentada 

pela Lei nº 9.096/1995 e pela Re-
solução TSE nº 23.604/2019. Para 
a elaboração e o envio da presta-
ção de contas os partidos devem 
utilizar o Sistema de Prestação 
de Contas Anuais (SPCA), deven-
do a contabilidade partidária ob-
servar a estruturação do plano 
de contas aprovado pela Portaria 
TSE nº 926/2018.

REPRODUÇÃO

SANÇÕES. Na hipótese da Jus-
tiça Eleitoral julgar as contas, o 
órgão partidário poderá ter que 
devolver quantia do Fundo Par-
tidário eventualmente não com-
provada ou aplicada irregular-
mente, acrescida de multa de até 
20%, além de outras possíveis 
consequências legais. No caso 
de contas não prestadas, o órgão 
partidário perderá o direito de re-
ceber recursos do Fundo Partidá-
rio, além de ter que devolver ao 
Tesouro Nacional a quantia even-
tualmente recebida no exercício, 
podendo ainda ter o seu registro 
ou anotação partidária suspenso 
após decisão trânsito em julga-
do, precedida de processo regular 
que assegure ampla defesa.

LDO 2023. O Senador Jean 
(PT-RN) colocou na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 2023 do Go-
verno Federal - através da banca-

da federal do RN - a duplicação da 
BR-304 do entroncamento com a 
BR-226, no Rio Grande do Norte, 
até a divisa com o estado do Cea-
rá. A LDO é elaborada anualmen-
te para elencar as prioridades or-
çamentárias de cada governo pa-
ra o ano seguinte. “Propusemos a 
emenda que inclui prioridade no 
orçamento para a duplicação da 
BR-304, obra tão importante pa-
ra o nosso estado, e o relator da 
LDO acatou essa emenda”, acres-
centou o Senador Jean.

AUXÍLIO. Novos benefícios 
sociais, como o aumento do Au-
xílio Brasil para R$ 600, o reajus-
te do Auxílio Gás e a distribuição 
de R$ 1 mil para caminhoneiros, 
têm o aval do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, desde que te-
nham limites de prazo e de cus-
tos. A afirmação é do secretário 
do Tesouro Nacional, Paulo Valle, 

que comentou o déficit primário 
de R$ 39,213 bilhões em maio.
Segundo Valle, as medidas para 
minimizar os efeitos sociais pro-
vocado pela alta do petróleo não 
prejudicarão as contas públicas 
no médio prazo, porque as me-
didas em discussão são apenas 
temporárias. “O pacote em análi-
se no Congresso não comprome-
terá a trajetória fiscal do país”, de-
clarou o secretário.

INSTALAÇÃO DE CPIS. O pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, afirmou nesta quarta-fei-
ra (29) que deverá decidir sobre 
a leitura do pedido de instalação 
de novas comissões parlamenta-
res de inquérito (CPIs), incluindo 
a CPI do MEC, após reunião com 
líderes partidários na próxima se-
gunda-feira 4. Ele disse que não 
há problema para o funciona-
mento simultâneo de várias CPIs.

Kelps Lima: “Acho um erro nós (Solidariedade) não termos candidato próprio para presidente da República”

JOÃO GILBERTO/ALRN

‘Não sou bolsonarista e não
voto no PT’, a� rma Kelps Lima

Deputado 
licenciado defende 

Rogério Marinho 
para Senado, mas 

diz que não definiu 
quem apoiará para 

presidente

“Não há nenhum am-
biente, aqui no Rio 
Grande do Norte, pa-

ra votarmos no PT. E nós não vo-
taremos, nem no Estado, nem 
nacionalmente”, defendeu o ex-
-deputado estadual Kelps Lima 
(SDD), garantindo que, embora 
o presidente do partido, Pauli-
nho da Força, tenha oficializado 
apoio à pré-candidatura de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) à Presi-
dência da República nas eleições 
de outubro, no Rio Grande do 
Norte, o Solidariedade segue sen-
do oposição ao governo do PT.

“Nacionalmente, o partido li-
berou todos os Estados para se 
posicionarem. Nós do Rio Gran-
de do Norte, não temos como vo-
tar no PT. Fui líder da oposição 
e presidente de uma CPI que in-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ma Bezerra (PT) fez a opção de 
“resgatar” o mandato dos Alves 
e, “trazer as oligarquias de volta. 
(fato) absolutamente incoerente 
com a história dela. Preferiu de-
fender o seu partido, ao povo do 
Rio Grande do Norte. Foi muito 
decepcionante, para mim, a posi-
ção adotada por Fátima e, se eu já 
tinha diferenças ideológicas com 
o PT, a postura dela durante a sua 
gestão e agora na sua campanha, 
afasta completamente qualquer 
chance de aliança e voto com o 
nosso partido”, lamentou, em en-
trevista concedida a Robson Car-
valho, no Espaço Cidadão, nesta 
quarta-feira 29.

Já em relação aos postulan-
tes ao Congresso Nacional, Ke-
lps Lima declarou que vota no 
ex-ministro Rogério Marinho 
(PL). “Porque ele veio apoiar o 
nosso partido para governador. 
Além disso, Rogério foi o políti-
co que mais trouxe recursos para 
o Rio Grande do Norte nos últi-
mos quatro anos. Ajudou, é expe-
riente, pode trazer muito dinhei-
ro para o Estado. A Reforma da 
Previdência que Fátima fez aqui, 
por exemplo, foi completamen-
te contrária ao seu discurso e es-
sa divergência de opinião não faz 
de Fátima uma pessoa ruim. Eu 
discordo de Fátima pela visão de 
mundo dela. Tenho mais proxi-
midade com a visão econômica 
que Rogério defende do que a de 
Fátima”, pontuou.

vestigou o desvio de quase R$ 50 
milhões em gestões do PT, o go-
vernador da Bahia Rui Costa, o 
Consórcio Nordeste e o governo 
do Estado. Não há ambiente para 
isso (votar no PT)”, afirmou.

De acordo com Kelps Lima, o 
Solidariedade tem um candida-
to a governador no Estado, Fábio 
Dantas e afirmou que ainda não 
definiu quem apoiará à presidên-
cia da República. Ele também de-
fendeu que o Solidariedade nacio-
nal deveria apresentar candidatu-
ra própria à corrida presidencial.

“Acredito e defendo isso. Sou 

da tese de que time que não jo-
ga, não tem torcida. No Estado, 
a gente cumpre isso. O Solidarie-
dade sempre tem candidatos nas 
grandes cidades, segunda eleição 
que tem candidato a governa-
dor. Isso a gente defende e prati-
ca. Acho um erro estratégico e, is-
so é uma crítica que faço ao meu 
partido nacionalmente, nós não 
termos candidatos próprios pa-
ra presidente da República, inde-
pendente de vitória”, ressaltou.   

Levantada a hipótese de Ke-
lps Lima votar no presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que é oposição 

ao PT, o ex-parlamentar retrucou 
que não falou em votar no atu-
al chefe do Executivo nacional e 
que não votará no PT. “Não sou 
bolsonarista, isso é claro e notó-
rio. Mas, eu discordo do modelo 
de gestão e da visão de mundo no 
tocante à máquina pública que 
o PT acredita. Já eu não acredito 
em máquina pública grande, sou 
a favor de privatizações, sou a fa-
vor de uma série de coisas que o 
PT não acredita”, disse.

RESGATE DOS ALVES. Para 
Kelps Lima, a governadora Fáti-



• Quinta-feira, 30 de junho de 20224 Geral

ELPÍDIO JR./CMNAT

EDUARDO MAIA/ALRN

“Uma das coisas que mais 
me entristecem no nosso pa-
ís é quando pessoas altamente 
vulneráveis são atacadas, com 
ódio, por alguém que ocupa um 
espaço público e pode ser por-
ta-voz de tantas outras pessoas. 
A palavra tem um poder mui-
to forte, e dependendo da for-
ma como é usada, ela mata. Vo-
cê não precisa estar com faca, 
com revólver, com um pau ou 
com um ferro para matar o ou-
tro. Às vezes a palavra, da forma 
como é dita por um deputado, 
pode levar alguém ao suicídio”, 
afirmou a deputada estadual 
Eudiane Macedo (PV) duran-
te pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa do Estado.

As falas sensatas de Eudiane 
foram uma reação aos ataques 
preconceituosos e homofóbi-
cos do deputado recém-em-

possado Michael Diniz, que fi-
cará por quatro meses substi-
tuindo o deputado licenciado 
Kelps Lima (SDD), proferidos 
no último dia 22. Na ocasião, ele 
disse “Quero deixar registrado 
meu repúdio aqui e demons-
tro meu desprezo por todo esse 
movimento LGBT. Até quando 
vamos suportar essas coisas e 
ficar calado? Até quando a so-
ciedade vai ver essa depravação 
e nada vai fazer?”.

Eudiane acrescentou que 
tem muitas amigas e amigos 
LGBTQIA+ e fica muito triste 
com situações assim. “Quan-
do eu assisti ao vídeo, tive von-
tade de chorar. Eu acho que o 
deputado Michael Diniz des-
conhece que LGBTfobia é cri-
me inafiançável, de três anos de 
prisão. E é tão triste a gente ou-
vir um jovem de 28 anos falan-

do de religião e moral, dizendo 
que é cristão e agindo dessa for-
ma. Para mim, o cristão prega o 
amor; não o ódio, a intolerância 
e a falta de respeito”, repudiou.

PROJETO TRANS CIDADANIA.  
Segundo a parlamentar, mes-
mo sem estar no direito de fala, 
por ter muitos amigos, ela já ou-
viu relatos de pessoas que aban-
donaram as salas de aula por 
causa de bullying e foram rejei-
tados em seleções de emprego, 
“mesmo tendo muita compe-
tência, só por ser travesti”. Eu-
diane também destacou que, “é 
por tudo isso que foi aprovado 
no Legislativo o “Projeto Trans 
Cidadania”, de sua iniciativa e 
relatoria da deputada Isolda.

“Nós vamos trabalhar três 
eixos: Educação, Saúde e mer-
cado de trabalho. Nenhum tra-

‘A palavra dita por um deputado pode 
levar ao suicídio’, lamenta Eudiane

vesti vai fazer programa por-
que quer. Muito pelo contrário. 
Eles fazem isso porque lhes fal-
ta oportunidade. E somos nós, 
como representantes do povo, 
que devemos criar políticas pú-
blicas, para que essas pessoas 
realmente possam ter o que é 
delas, de fato e de direito. Aqui, 
ninguém é melhor do que nin-

guém. Todos nós somos iguais. 
E eu, como cristã, defendo o 
amor, o respeito, a igualdade e a 
solidariedade. Não se deve mis-
turar Moral, Direita e Religião. 
O cristão verdadeiro defende o 
amor e o respeito, e que as pes-
soas possam viver da forma co-
mo amam, respeitando uns aos 
outros”, concluiu Eudiane.

Eudiane: “É triste um jovem falando que é cristão e agindo dessa forma”

Câmara de Natal instala Frente em 
Defesa da Cidadania LGBTQIA+

Objetivo é enfrentar 
a homofobia e 

propor políticas 
públicas para 

proteger as pessoas 
da comunidade 

LGBTI do 
preconceito e da 
ignorância, que 

podem matar

Natal agora tem uma Fren-
te Parlamentar de Pro-
moção e Defesa da Ci-

dadania das Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Transexuais, Travestis 
e Transgêneros, instalada pela 
Câmara Municipal. Criada por 
proposição da vereadora Bri-
sa Bracchi (PT), a Frente aju-
dará a enfrentar a homofobia e 
proporá políticas públicas para 
proteger as pessoas que, por su-
as orientações sexuais, acabam 
vitimadas pelo preconceito e ig-
norância.

“Nosso intuito é que seja um 
grupo temático misto, com a pre-
sença dos parlamentares e repre-
sentantes da sociedade civil. Por 
isso, a participação de personali-
dades importantes da população 
LGBTQIA+ de Natal e membros 
de instituições sociais, para que 
a gente possa fazer uma atuação 
conjunta”, disse a vereadora Bri-
sa, que presidirá a Frente.

O vereador Robério Pauli-
no (Psol) falou da importância 
de ampliar o debate sobre di-
versidade na cidade. “Ser gay 
ou lésbica no Brasil ainda é um 
imenso risco, diante da socieda-
de preconceituosa na qual vive-
mos. Diante desse cenário difí-
cil, oa Câmara Municipal preci-
sa sensibilizar a população para 
o direito que as pessoas têm de 
serem felizes como quiserem. 
Trata-se de uma iniciativa par-
lamentar com caráter educativo 

por abordar um setor muito dis-
criminado”, destacou. 

Para a vereadora Divaneide 
Basílio (PT), a instalação da Fren-
te traz uma centralidade para as 
pautas do setor. “Além de subs-
crever a criação deste novo fórum 
de debates da Câmara Munici-
pal, quero acompanhar de perto 
e oferecer a minha contribuição. 
Porque é uma causa que impacta 
diretamente na vida dessas pes-
soas que possuem muitos moti-
vos de orgulho, mas precisam de 
políticas públicas para viverem 
com dignidade”, disse.

A Coordenadora da Diversi-
dade Sexual e de Gênero do RN, 
Janaína Lima, falou que a Frente 
será relevante na articulação po-
lítica junto aos poderes públicos. 
“Uma oportunidade para imple-
mentarmos leis que possam, de 
fato, proteger e defender a comu-
nidade LGBTQIA+ de Natal. Tere-
mos, inclusive, a capacidade de 
pensar melhor o funcionamento 
da rede de proteção a nível muni-
cipal e contribuir com os marcos 
legais a nível estadual”, disse ela, a 
primeira gestora trans da história 
do Governo do RN.

Frente será presidida pela 
vereadora Brisa Bracchi 
e terá participação 
de representantes da 
sociedade civil
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DIVULLGAÇÃO

PEDRO GONTIJO SENADO FEDERAL

Pacheco detalhou quais devem ser os próximos passos no Senado

Álvaro Dias: “É um reconhecimento importante para a nossa gestão”

“Sobre o que cabe à Pre-
sidência do Senado fa-
zer neste instante - reu-

nião dos requerimentos, avalia-
ção de cada um deles e uma de-
cisão -, isso será feito até o início 
da semana que vem”, afirmou o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), ao explicar 
quais devem ser os próximos 
passos na Casa Legislativa em 
relação aos requerimentos en-
caminhados para abertura de 
comissões parlamentares de in-
quérito, incluindo uma para in-
vestigar as suspeitas de corrup-
ção, prevaricação e tráfico de 
influência dentro do Ministério 
da Educação (MEC).

Pacheco falou sobre o im-
pacto do calendário eleitoral 
nas discussões e que o critério 

político deve ser considerado 
pelo Colégio de Líderes do Se-
nado. “É inegável dizer que os 
meses de agosto e setembro se-
rão meses muito dedicados à 
questão eleitoral, então nós te-
mos que avaliar o envolvimen-
to dos partidos políticos, dos se-
nadores, em um propósito des-
ses de investigação em diversas 
CPIs”, explicou.

O presidente do Senado in-
dicou, nas últimas horas, para 
líderes do governo Jair Bolso-
naro (PL) que não vai segurar a 
instalação da CPI para investi-
gar casos de corrupção no Mi-
nistério da Educação por mo-
tivos políticos. E se compro-
meteu a ter isonomia e a ler 
também os requerimentos de 
abertura de CPIs propostas por 
senadores governistas. Ele, no 
entanto, ressaltou que vai de-
cidir com parcimônia, ou seja, 
indicou que não serão todas as 

comissões que terão requeri-
mentos lidos.

CONVOCAÇÃO. Conforme 
informações da CNN Brasil, a 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câmara 
dos Deputados aprovou, nesta 
quarta-feira 29, requerimento 
de convEocação do atual minis-
tro da Educação, Victor Godoy, 
para prestar esclarecimentos 
sobre as denúncias de tráfico de 
influência e corrupção durante 
a gestão do ex-ministro Milton 
Ribeiro, de quem ele foi secretá-
rio-executivo no MEC.

STF. A ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia mandou a Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) se manifestar sobre 
a abertura de um inquérito 
para investigar o presidente, 
diante da “gravidade do qua-

Pacheco sinaliza que não pretende 
segurar instalação de CPI no Senado

Corrupção no MEC

dro narrado”. A suspeita de en-
volvimento do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) em suposta in-
terferência nas investigações 
feitas pela Polícia Federal fez o 
caso ser enviado ao STF.

Material gravado indica que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
passou a suspeitar que seria al-
vo de busca e apreensão após 
uma conversa com Bolsonaro, 
em que o presidente teria dito 
que estava com um “pressenti-
mento” de que iriam atingi-lo 
por meio da investigação con-
tra o ex-ministro. Ribeiro foi 

preso preventivamente no últi-
mo dia 22, por suspeitas de ter 
recebido vantagens indevidas 
enquanto estava no cargo.

Também foram presos os 
pastores evangélicos Gilmar 
Santos e Arilton Moura, da Igre-
ja Assembleia de Deus e sem 
cargos na pasta acusados de 
pedir propina a prefeitos em 
troca de liberação de verbas da 
Educação. O ex-ministro foi sol-
to no dia seguinte por determi-
nação do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Álvaro Dias recebe prêmio nacional 
por incentivar o empreendedorismo
Prefeito de Natal ficou entre os finalistas na categoria “Desburocratização” em premiação realizada pelo Sebrae

“Esse reconhecimento foi 
fruto de um trabalho in-
tenso da nossa gestão, 

em incentivar o empreendedo-
rismo e buscar formas de simpli-
ficar a vida do micro e pequeno 
empresário. Esse incentivo im-
pulsiona a economia e, princi-
palmente, a geração de empre-
go e renda na nossa cidade”, afir-
mou o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), ao participar da en-
trega do Prêmio Nacional Prefei-
to Empreendedor, como um dos 
finalistas na Categoria Desburo-
cratização, com o projeto “Mo-
dernização e Desburocratiza-
ção”. A cerimônia de premiação, 
realizada pelo Sebrae, ocorreu 
em Brasília.

A iniciativa da gestão nata-
lense integrou os sistemas das 
secretarias municipais de Plane-
jamento, Meio Ambiente e Urba-
nismo, Vigilância Sanitária e Tri-
butação. Com isso, os processos 
de abertura e licenciamento das 

empresas de pequeno porte, vi-
sando à simplificação, registro e 
regularização delas foi facilitado 
e agilizado.

“Estar entre os finalistas na-
cionais do prêmio Prefeito Em-
preendedor é um reconheci-
mento importante para nossa 
gestão, que tem trabalhado para 
incentivar o empreendedorismo, 
facilitando a vida de quem quer e 
precisa empreender e a burocra-
cia e demora na obtenção da do-
cumentação acaba afugentando 
muitos investimentos e gerando 
uma perda de arrecadação, por 
isso apostamos na informati-
zação dos processos, para gerar 
mais eficiência e melhorar nosso 
atendimento”, disse o prefeito.

Álvaro Dias afirmou ainda 
que o reconhecimento recebi-
do do Sebrae se estende a toda 
a equipe de profissionais en-
volvida, comprometida com 
quem produz e, “principal-
mente, com o povo que precisa 
de emprego e renda”. E que os 
números mostram os resulta-
dos desse trabalho.

De acordo com dados da Re-

rocratização da gestão é a Loja 
do Empreendedor, situada no 
Partage Norte Shopping e que já 
realizou mais de quatro mil aten-
dimentos. Lá, os usuários têm 
acesso a uma gama de serviços 
gratuitos oferecidos pela Prefei-
tura e pelo Sebrae-RN, parceiros 
na iniciativa. “Na loja, os MEIs, 
microempresas e empresas de 
pequeno, médio e grande porte 
têm acesso a uma gama de ser-
viços gratuitos, oferecidos pela 
Prefeitura e pelo Sebrae/RN”, dis-
se Álvaro Dias.

Uma equipe da Vigilância Sa-
nitária Municipal disponibiliza a 
abertura de processos de licen-
ciamento sanitário (alvará sa-
nitário) e de análise de projeto 
arquitetônico, além de diversas 
orientações, bem como outra da 
Semurb, executando o trabalho 
de orientação a respeito de licen-
ciamentos e alvarás de funcio-
namento dos estabelecimentos. 
Essa atuação acontece voltada 
para o Microempreendedor In-
dividual (MEI), microempresas 
e empresas de pequeno, médio e 
grande porte. 

deSim, de janeiro a abril des-
te ano 6.725 pedidos de viabi-
lidades foram analisados. Após 
a triagem e análise, 1.343 docu-
mentos foram emitidos entre Al-
varás, Caracterização, habite-se, 
Autorizações Ambientais, Ur-
banísticas e de Supressão; Dis-
pensa de Licença Ambiental, Li-
cenças de Instalação operação e 

simplificada; Declarações de en-
quadramento da lei de liberdade 
econômica.

 Os processos físicos foram 
substituídos e hoje todo reque-
rimento, pedido e solicitação na 
Tributação é feito por meio de 
processo eletrônico. 

A segunda iniciativa da Pre-
feitura de Natal ligada à desbu-
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“Uma das coisas que mais 
me entristecem no nosso pa-
ís é quando pessoas altamente 
vulneráveis são atacadas, com 
ódio, por alguém que ocupa um 
espaço público e pode ser por-
ta-voz de tantas outras pessoas. 
A palavra tem um poder mui-
to forte, e dependendo da for-
ma como é usada, ela mata. Vo-
cê não precisa estar com faca, 
com revólver, com um pau ou 
com um ferro para matar o ou-
tro. Às vezes a palavra, da forma 
como é dita por um deputado, 
pode levar alguém ao suicídio”, 
afirmou a deputada estadual 
Eudiane Macedo (PV) duran-
te pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa do Estado.

As falas sensatas de Eudiane 
foram uma reação aos ataques 
preconceituosos e homofóbi-
cos do deputado recém-em-

possado Michael Diniz, que fi-
cará por quatro meses substi-
tuindo o deputado licenciado 
Kelps Lima (SDD), proferidos 
no último dia 22. Na ocasião, ele 
disse “Quero deixar registrado 
meu repúdio aqui e demons-
tro meu desprezo por todo esse 
movimento LGBT. Até quando 
vamos suportar essas coisas e 
ficar calado? Até quando a so-
ciedade vai ver essa depravação 
e nada vai fazer?”.

Eudiane acrescentou que 
tem muitas amigas e amigos 
LGBTQIA+ e fica muito triste 
com situações assim. “Quan-
do eu assisti ao vídeo, tive von-
tade de chorar. Eu acho que o 
deputado Michael Diniz des-
conhece que LGBTfobia é cri-
me inafiançável, de três anos de 
prisão. E é tão triste a gente ou-
vir um jovem de 28 anos falan-

do de religião e moral, dizendo 
que é cristão e agindo dessa for-
ma. Para mim, o cristão prega o 
amor; não o ódio, a intolerância 
e a falta de respeito”, repudiou.

PROJETO TRANS CIDADANIA.  
Segundo a parlamentar, mes-
mo sem estar no direito de fala, 
por ter muitos amigos, ela já ou-
viu relatos de pessoas que aban-
donaram as salas de aula por 
causa de bullying e foram rejei-
tados em seleções de emprego, 
“mesmo tendo muita compe-
tência, só por ser travesti”. Eu-
diane também destacou que, “é 
por tudo isso que foi aprovado 
no Legislativo o “Projeto Trans 
Cidadania”, de sua iniciativa e 
relatoria da deputada Isolda.

“Nós vamos trabalhar três 
eixos: Educação, Saúde e mer-
cado de trabalho. Nenhum tra-

‘A palavra dita por um deputado pode 
levar ao suicídio’, lamenta Eudiane

vesti vai fazer programa por-
que quer. Muito pelo contrário. 
Eles fazem isso porque lhes fal-
ta oportunidade. E somos nós, 
como representantes do povo, 
que devemos criar políticas pú-
blicas, para que essas pessoas 
realmente possam ter o que é 
delas, de fato e de direito. Aqui, 
ninguém é melhor do que nin-

guém. Todos nós somos iguais. 
E eu, como cristã, defendo o 
amor, o respeito, a igualdade e a 
solidariedade. Não se deve mis-
turar Moral, Direita e Religião. 
O cristão verdadeiro defende o 
amor e o respeito, e que as pes-
soas possam viver da forma co-
mo amam, respeitando uns aos 
outros”, concluiu Eudiane.

Eudiane: “É triste um jovem falando que é cristão e agindo dessa forma”

Câmara de Natal instala Frente em 
Defesa da Cidadania LGBTQIA+

Objetivo é enfrentar 
a homofobia e 

propor políticas 
públicas para 

proteger as pessoas 
da comunidade 

LGBTI do 
preconceito e da 
ignorância, que 

podem matar

Natal agora tem uma Fren-
te Parlamentar de Pro-
moção e Defesa da Ci-

dadania das Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Transexuais, Travestis 
e Transgêneros, instalada pela 
Câmara Municipal. Criada por 
proposição da vereadora Bri-
sa Bracchi (PT), a Frente aju-
dará a enfrentar a homofobia e 
proporá políticas públicas para 
proteger as pessoas que, por su-
as orientações sexuais, acabam 
vitimadas pelo preconceito e ig-
norância.

“Nosso intuito é que seja um 
grupo temático misto, com a pre-
sença dos parlamentares e repre-
sentantes da sociedade civil. Por 
isso, a participação de personali-
dades importantes da população 
LGBTQIA+ de Natal e membros 
de instituições sociais, para que 
a gente possa fazer uma atuação 
conjunta”, disse a vereadora Bri-
sa, que presidirá a Frente.

O vereador Robério Pauli-
no (Psol) falou da importância 
de ampliar o debate sobre di-
versidade na cidade. “Ser gay 
ou lésbica no Brasil ainda é um 
imenso risco, diante da socieda-
de preconceituosa na qual vive-
mos. Diante desse cenário difí-
cil, oa Câmara Municipal preci-
sa sensibilizar a população para 
o direito que as pessoas têm de 
serem felizes como quiserem. 
Trata-se de uma iniciativa par-
lamentar com caráter educativo 

por abordar um setor muito dis-
criminado”, destacou. 

Para a vereadora Divaneide 
Basílio (PT), a instalação da Fren-
te traz uma centralidade para as 
pautas do setor. “Além de subs-
crever a criação deste novo fórum 
de debates da Câmara Munici-
pal, quero acompanhar de perto 
e oferecer a minha contribuição. 
Porque é uma causa que impacta 
diretamente na vida dessas pes-
soas que possuem muitos moti-
vos de orgulho, mas precisam de 
políticas públicas para viverem 
com dignidade”, disse.

A Coordenadora da Diversi-
dade Sexual e de Gênero do RN, 
Janaína Lima, falou que a Frente 
será relevante na articulação po-
lítica junto aos poderes públicos. 
“Uma oportunidade para imple-
mentarmos leis que possam, de 
fato, proteger e defender a comu-
nidade LGBTQIA+ de Natal. Tere-
mos, inclusive, a capacidade de 
pensar melhor o funcionamento 
da rede de proteção a nível muni-
cipal e contribuir com os marcos 
legais a nível estadual”, disse ela, a 
primeira gestora trans da história 
do Governo do RN.

Frente será presidida pela 
vereadora Brisa Bracchi 
e terá participação 
de representantes da 
sociedade civil
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Pacheco detalhou quais devem ser os próximos passos no Senado

Álvaro Dias: “É um reconhecimento importante para a nossa gestão”

“Sobre o que cabe à Pre-
sidência do Senado fa-
zer neste instante - reu-

nião dos requerimentos, avalia-
ção de cada um deles e uma de-
cisão -, isso será feito até o início 
da semana que vem”, afirmou o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), ao explicar 
quais devem ser os próximos 
passos na Casa Legislativa em 
relação aos requerimentos en-
caminhados para abertura de 
comissões parlamentares de in-
quérito, incluindo uma para in-
vestigar as suspeitas de corrup-
ção, prevaricação e tráfico de 
influência dentro do Ministério 
da Educação (MEC).

Pacheco falou sobre o im-
pacto do calendário eleitoral 
nas discussões e que o critério 

político deve ser considerado 
pelo Colégio de Líderes do Se-
nado. “É inegável dizer que os 
meses de agosto e setembro se-
rão meses muito dedicados à 
questão eleitoral, então nós te-
mos que avaliar o envolvimen-
to dos partidos políticos, dos se-
nadores, em um propósito des-
ses de investigação em diversas 
CPIs”, explicou.

O presidente do Senado in-
dicou, nas últimas horas, para 
líderes do governo Jair Bolso-
naro (PL) que não vai segurar a 
instalação da CPI para investi-
gar casos de corrupção no Mi-
nistério da Educação por mo-
tivos políticos. E se compro-
meteu a ter isonomia e a ler 
também os requerimentos de 
abertura de CPIs propostas por 
senadores governistas. Ele, no 
entanto, ressaltou que vai de-
cidir com parcimônia, ou seja, 
indicou que não serão todas as 

comissões que terão requeri-
mentos lidos.

CONVOCAÇÃO. Conforme 
informações da CNN Brasil, a 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câmara 
dos Deputados aprovou, nesta 
quarta-feira 29, requerimento 
de convEocação do atual minis-
tro da Educação, Victor Godoy, 
para prestar esclarecimentos 
sobre as denúncias de tráfico de 
influência e corrupção durante 
a gestão do ex-ministro Milton 
Ribeiro, de quem ele foi secretá-
rio-executivo no MEC.

STF. A ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia mandou a Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) se manifestar sobre 
a abertura de um inquérito 
para investigar o presidente, 
diante da “gravidade do qua-

Pacheco sinaliza que não pretende 
segurar instalação de CPI no Senado

Corrupção no MEC

dro narrado”. A suspeita de en-
volvimento do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) em suposta in-
terferência nas investigações 
feitas pela Polícia Federal fez o 
caso ser enviado ao STF.

Material gravado indica que 
o ex-ministro Milton Ribeiro 
passou a suspeitar que seria al-
vo de busca e apreensão após 
uma conversa com Bolsonaro, 
em que o presidente teria dito 
que estava com um “pressenti-
mento” de que iriam atingi-lo 
por meio da investigação con-
tra o ex-ministro. Ribeiro foi 

preso preventivamente no últi-
mo dia 22, por suspeitas de ter 
recebido vantagens indevidas 
enquanto estava no cargo.

Também foram presos os 
pastores evangélicos Gilmar 
Santos e Arilton Moura, da Igre-
ja Assembleia de Deus e sem 
cargos na pasta acusados de 
pedir propina a prefeitos em 
troca de liberação de verbas da 
Educação. O ex-ministro foi sol-
to no dia seguinte por determi-
nação do desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Álvaro Dias recebe prêmio nacional 
por incentivar o empreendedorismo
Prefeito de Natal ficou entre os finalistas na categoria “Desburocratização” em premiação realizada pelo Sebrae

“Esse reconhecimento foi 
fruto de um trabalho in-
tenso da nossa gestão, 

em incentivar o empreendedo-
rismo e buscar formas de simpli-
ficar a vida do micro e pequeno 
empresário. Esse incentivo im-
pulsiona a economia e, princi-
palmente, a geração de empre-
go e renda na nossa cidade”, afir-
mou o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), ao participar da en-
trega do Prêmio Nacional Prefei-
to Empreendedor, como um dos 
finalistas na Categoria Desburo-
cratização, com o projeto “Mo-
dernização e Desburocratiza-
ção”. A cerimônia de premiação, 
realizada pelo Sebrae, ocorreu 
em Brasília.

A iniciativa da gestão nata-
lense integrou os sistemas das 
secretarias municipais de Plane-
jamento, Meio Ambiente e Urba-
nismo, Vigilância Sanitária e Tri-
butação. Com isso, os processos 
de abertura e licenciamento das 

empresas de pequeno porte, vi-
sando à simplificação, registro e 
regularização delas foi facilitado 
e agilizado.

“Estar entre os finalistas na-
cionais do prêmio Prefeito Em-
preendedor é um reconheci-
mento importante para nossa 
gestão, que tem trabalhado para 
incentivar o empreendedorismo, 
facilitando a vida de quem quer e 
precisa empreender e a burocra-
cia e demora na obtenção da do-
cumentação acaba afugentando 
muitos investimentos e gerando 
uma perda de arrecadação, por 
isso apostamos na informati-
zação dos processos, para gerar 
mais eficiência e melhorar nosso 
atendimento”, disse o prefeito.

Álvaro Dias afirmou ainda 
que o reconhecimento recebi-
do do Sebrae se estende a toda 
a equipe de profissionais en-
volvida, comprometida com 
quem produz e, “principal-
mente, com o povo que precisa 
de emprego e renda”. E que os 
números mostram os resulta-
dos desse trabalho.

De acordo com dados da Re-

rocratização da gestão é a Loja 
do Empreendedor, situada no 
Partage Norte Shopping e que já 
realizou mais de quatro mil aten-
dimentos. Lá, os usuários têm 
acesso a uma gama de serviços 
gratuitos oferecidos pela Prefei-
tura e pelo Sebrae-RN, parceiros 
na iniciativa. “Na loja, os MEIs, 
microempresas e empresas de 
pequeno, médio e grande porte 
têm acesso a uma gama de ser-
viços gratuitos, oferecidos pela 
Prefeitura e pelo Sebrae/RN”, dis-
se Álvaro Dias.

Uma equipe da Vigilância Sa-
nitária Municipal disponibiliza a 
abertura de processos de licen-
ciamento sanitário (alvará sa-
nitário) e de análise de projeto 
arquitetônico, além de diversas 
orientações, bem como outra da 
Semurb, executando o trabalho 
de orientação a respeito de licen-
ciamentos e alvarás de funcio-
namento dos estabelecimentos. 
Essa atuação acontece voltada 
para o Microempreendedor In-
dividual (MEI), microempresas 
e empresas de pequeno, médio e 
grande porte. 

deSim, de janeiro a abril des-
te ano 6.725 pedidos de viabi-
lidades foram analisados. Após 
a triagem e análise, 1.343 docu-
mentos foram emitidos entre Al-
varás, Caracterização, habite-se, 
Autorizações Ambientais, Ur-
banísticas e de Supressão; Dis-
pensa de Licença Ambiental, Li-
cenças de Instalação operação e 

simplificada; Declarações de en-
quadramento da lei de liberdade 
econômica.

 Os processos físicos foram 
substituídos e hoje todo reque-
rimento, pedido e solicitação na 
Tributação é feito por meio de 
processo eletrônico. 

A segunda iniciativa da Pre-
feitura de Natal ligada à desbu-



Cumpre destacar que o Egré-
gio Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, órgão 

máximo da Justiça potiguar, tem 
uma história que remonta ao ano 
de 1892 e foi fundado pelo Gover-
nador Pedro de Albuquerque Ma-
ranhão, no início do regime repu-
blicano, como consequência da 
Lei nº12, de 09/06/1892, na épo-
ca denominado Superior Tribunal 
de Justiça e formado por 5 Desem-
bargadores. Este ano a Corte Poti-
guar completa 130 anos de existên-
cia, e que será devidamente come-
morada em Sessão Extraordinária 
do Pleno, no DIA130 (1º/07/2022). 
O Tribunal de Justiça conta atual-
mente com 15 Desembargadores 
e desde o início, mantêm em alto 
nível suas decisões, podendo ser 

apontadas como modelares, no 
fundo e na forma. A Corte Potiguar 
é a instância judicial para proces-
sar recursos contra decisões profe-
ridas pelos juízes de piso. Sua con-
figuração e competência estão de-
finidas pela Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte de 1989, 
no capítulo VI, art.70 e seguintes. A 
constitucionalidade de leis em fa-
ce da Constituição Estadual tam-
bém integra o rol da competên-
cia do Tribunal, além de proces-
sos criminais contra autoridades, a 
exemplo de juízes de direito e pre-
feitos. Sempre vale ter presente que 
as decisões dos Tribunais não po-
dem ficar sepultadas no bojo dos 

processos findos, e por conseguin-
te não podem permanecer nos ar-
quivos digitais dos Processos Ele-
trônicos. De mister é que elas ao 
serem publicadas oportuniza-
rão aos interessados a interpo-
sição dos recursos, justificarão a 
propositura de ações ou propicia-
rão aos juízes preciosos elementos 
destinados a fundamentação de 
outras sentenças.

É sabido que os Acórdãos cons-
tituem verdadeiros luzeiros pa-
ra o mundo jurídico, assim torna-
-se impossível olvidar o papel que 
está reservado à Jurisprudência, 
na formação do Direito. Tem pro-
porcionado notáveis contribui-

ções à elaboração do Direito Po-
sitivo, sendo que em algumas ma-
térias antecipou-se ao trabalho le-
gislativo, servindo de paradigma, 
de modo que chega a abalar con-
ceitos tradicionais. Algumas vezes, 
indicando os defeitos oriundos do 
envelhecimento da lei, mostran-
do onde se impõe uma reforma 
dela. A Jurisprudência pode esta-
belecer uma interpretação cons-
trutiva da lei e pode chegar a re-
vogá-la. Aplicando e interpretan-
do a lei, os Tribunais vivificam-na 
e adaptam-na às transformações 
econômicas e sociais. Os Tribu-
nais são muitas vezes chamados a 
decidir questões novas ainda não 

previstas pelo legislador, cuja so-
lução ainda não foi oferecida se-
quer pelo direito costumeiro. En-
tão, o conjunto das decisões judi-
ciais, será a regra. É certo que a sa-
bedoria do legislador está no tex-
to, no entanto, é a jurisprudência, 
ditada pela sensibilidade dos ma-
gistrados, elemento de afirmação 
da lei e do Direito Positivo. Assim 
o Tribunal de Justiça Potiguar atra-
vés de sua jurisprudência exerce 
papel relevante na vida de quan-
tos trabalham no setor de Justiça, 
com o objetivo de contribuir pa-
ra facilitar o exercício de todos os 
profissionais da área jurídica.

130 anos do Tribunal de Justiça
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Anísio Marinho Neto é professor e 
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‘Nunca cheguei a cogitar apoio 
a Rafael Motta’, diz Márcia Maia

“Não, nunca cheguei a 
cogitar apoio a Rafa-
el Motta”, declarou a 

ex-deputada estadual Márcia 
Maia (Republicanos) sobre a 
pré-candidatura do líder po-
tiguar do PSB, deputado fede-
ral Rafael Motta, ao Senado. Ela 
defendeu a “unidade” entre os 
partidos que formam aliança 
com a federação entre o PT-P-
CdoB-PV chamada de “Brasil 
da Esperança” que, no RN, vi-
sa à reeleição da governadora 
Fátima Bezerra (PT), e reforçou 
que, caso ele desista da corri-
da, “contribuiria” com a cons-
trução de um único nome do 
grupo ao Senado Federal, Car-
los Eduardo Alves (PDT), sem 
que existam “divisões” e disse 
que o momento pede união. As 

lítica, mas tenho observado que 
ele está muito firme no propó-
sito de ser pré-candidato ao Se-
nado. Agora, se vai haver desis-
tência ou não, só o tempo di-
rá. Nós já estamos próximos as 
convenções e temos um tempo 
para ver como as coisas vão se 
definir”, ponderou.

A ex-deputada estadual dis-
se que foi pega de “surpresa” 
com a decisão de Rafael Mot-
ta, que é aliado da governado-
ra Fátima Bezerra, de postular 
uma candidatura ao Senado, 
mas respeita a aspiração do de-
putado. “Eu fui pega de surpre-
sa, assim como outras pessoas 
também foram, mas respeito o 
desejo do deputado Rafael, in-
clusive há o respeito da gover-
nadora Fátima Bezerra. Mas, o 
nosso grupo tomou uma deci-
são e essa deliberação a gente 
entende que deva ser respeita-
da. Depois que tomada a de-
cisão, você pode até ter pesso-
as que podem divergir, diga-
mos assim, daquela decisão. 
Mas, depois que, democratica-
mente e pela maioria, decide 
por aquela posição, então to-
do o partido e federação mar-
cham unidos”, enfatizou, reco-
nhecendo nem todos os mem-
bros de seu partido - o Repu-
blicanos aceitam o ex-prefei-
to de Natal como pré-candida-
to ao Senado no grupo político 
que busca a reeleição de Fáti-
ma Bezerra.

declarações de Márcia foram 
para a Jovem Pan News Natal.

“Sou uma pessoa de grupo, e 
se estou em um partido sou fiel 
e leal as escolas da legenda, as-
sim como estou sendo fiel e leal 
a todas as decisões tomadas pe-
lo partido da governadora Fáti-
ma e pela federação. E se foi to-
mada uma decisão, temos que 
respeitar e temos que caminhar 
unidos. Já conversei com a go-
vernadora, com integrantes da 

federação e por telefone com o 
pré-candidato Carlos Eduardo 
Alves, portanto, defendo a uni-
dade, acho que a gente não de-
ve ter divisões, o momento é 
para estarmos unidos em torno 
de um projeto”, ressaltou.

Rafael Motta vem reafir-
mando que sua pré-candida-
tura ao Senado está mantida e 
acredita que a aliança no âm-
bito nacional entre PT-PSB, 
que indicou o ex-governador 

de São Paulo Geraldo Alckmin 
como vice de Lula (PT), tem 
chances de ser replicada no 
RN. Entretanto, Márcia Maia 
avalia que se o deputado fede-
ral retirar o seu nome da briga 
pela única cadeira no Senado, 
fortaleceria o grupo.

“Contribuiria, Rafael é ob-
viamente uma pessoa que foi 
reeleita como deputado federal, 
tem as suas bases políticas é um 
jovem bastante dedicado à po-

Adenilson Costa
Repórter de Política

Ex-deputada estadual defende reeleição de Fátima Bezerra e pede união em torno do nome do grupo ao Senado
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Potiguares terão que se decidir por 
um dos 6 pré-candidatos ao Senado

O jornal AGORA RN 
exibe sua terceira 

reportagem sobre os 
políticos que estão 

concorrendo aos 
cargos majoritários 

no Estado

Senador da República até o 
dia 31 de dezembro de 2022, 
Jean Paul Prates (PT) não 

concorrerá à reeleição, por orien-
tação do diretório estadual do 
Partido dos Trabalhadores, retor-
nando, desta forma, ao cargo de 
suplente. Com isso, os potiguares 

terão que escolher um novo ocu-
pante da terceira cadeira desti-
nada ao Rio Grande do Norte no 
Congresso, entre os seis pré-can-
didatos que estão disputando a 
atenção dos eleitores, até o mo-
mento. Conforme o calendário 
determinado pela Justiça Federal 
brasileira, falta um mês e meio 
para o fim do registro das candi-
daturas, no dia 15 de agosto.

Apesar de ser uma pré-candi-

datura majoritária, a eleição de 
um senador é feita em apenas um 
turno, o que significa dizer que, 
no fim do dia 2 de outubro, os po-
tiguares já saberão quem será o 
candidato escolhido para o man-
dato de oito anos no Senado Fe-
deral. Para lhe ajudar a conhecer 
um pouquinho dos seis pré-can-
didatos, o AGORA RN fez um bre-
ve resumo do perfil político de ca-
da um deles, confira:

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

CARLOS EDUARDO ALVES (PDT). Aos 
59 anos, o líder estadual do PDT é for-
mado em Direito e se lançou na política 
em 1998, sendo eleito deputado estadu-
al. Em 2004, se elegeu prefeito da Capital 
pela 1ª vez, cargo que ocupou outras du-
as vezes, sendo a última até 2018, quan-
do renunciou à Prefeitura para disputar 
o governo contra Fátima Bezerra (PT), 
sendo derrotado no 2ª turno. Com longo 
histórico de colaborações eleitorais, am-
bos voltaram a se unir em acordo que 
envolve o PT e o PDT, dos pré-candida-
tos à Presidência da República Lula e Ci-
ro Gomes, respectivamente.

ROGÉRIO MARINHO (PL). Tem 58 
anos e é formado em Economia. Ainda 
na faculdade, se envolveu no movimen-
to estudantil e foi servidor da Secretaria 
Municipal de Obras e Viação. Foi verea-
dor por Natal duas vezes e, entre 2006 e 
2018, exerceu três mandatos sucessivos 
de deputado federal. Em 2020, foi no-
meado ministro do Desenvolvimento 
Regional e, em novembro, se filiou ao 
PL. Com o apoio do presidente Jair Bol-
sonaro (RN), ele tenta fortalecer a base 
do presidente no Rio Grande do Norte, 
hoje dominado por políticos de outras 
linhas ideológicas.

RAFAEL MOTTA (PSB). Engenheiro 
de Produção pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), tem 35 
anos. No Executivo local, foi subsecretá-
rio de Juventude do Estado aos 25 anos. 
Depois, em 2012, foi eleito vereador por 
Natal. Na metade do mandato, concor-
reu e conquistou a vaga de deputado fe-
deral, para a qual foi reeleito em 2018. 
Agora, Rafael Motta deve ser candidato 
ao Senado pelo Rio Grande do Norte nas 
eleições de 2022.

NEY LOPES DE SOUZA (PMB). Nata-
lense de 77 anos, é político, advogado 
e jornalista, tendo passado pelas reda-
ções da Tribuna do Norte, Jornal do Co-
mércio, Folha de S. Paulo e O Cruzeiro. 
Já atuou como promotor de Justiça. Em 
1971, foi nomeado chefe da Casa Civil 
do governo, depois secretário de Justi-
ça e diretor da Companhia Energética. 
Em 1975, foi deputado federal, e repetiu 
o feito outras cinco vezes. No mandato, 
se licenciou para ser prefeito de Natal.

DÁRIO BARBOSA (PSTU). Pernam-
bucano de 65 anos, é professor apo-
sentado da rede pública de ensino 
municipal de Natal e estadual. Em 
2014, foi candidato a deputado esta-
dual e, em 2016, a vereador. No plei-
to de 2018, concorreu a governador 
do Rio Grande do Norte, mas perdeu. 
Nas eleições 2022, Dario Barbosa es-
tá focado em defender e promover os 
direitos dos trabalhadores de todos os 
setores no Estado.

FREITAS JÚNIOR (PSOL). Aos 35 anos, 
é formado em Gestão Ambiental. Servi-
dor público, ele atua como educador 
no Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte. Na juventude, se engajou politi-
camente ao militar no movimento es-
tudantil e socioambiental. Em 2016, 
quando ainda era filiado à Rede, dispu-
tou as eleições para prefeito da capital. 
Em 2020, ele tentou se eleger vereador 
por Natal. Seu nome foi indicado pelo 
partido para ser pré-candidato ao Sena-
do no mês passado.



Cumpre destacar que o Egré-
gio Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, órgão 

máximo da Justiça potiguar, tem 
uma história que remonta ao ano 
de 1892 e foi fundado pelo Gover-
nador Pedro de Albuquerque Ma-
ranhão, no início do regime repu-
blicano, como consequência da 
Lei nº12, de 09/06/1892, na épo-
ca denominado Superior Tribunal 
de Justiça e formado por 5 Desem-
bargadores. Este ano a Corte Poti-
guar completa 130 anos de existên-
cia, e que será devidamente come-
morada em Sessão Extraordinária 
do Pleno, no DIA130 (1º/07/2022). 
O Tribunal de Justiça conta atual-
mente com 15 Desembargadores 
e desde o início, mantêm em alto 
nível suas decisões, podendo ser 

apontadas como modelares, no 
fundo e na forma. A Corte Potiguar 
é a instância judicial para proces-
sar recursos contra decisões profe-
ridas pelos juízes de piso. Sua con-
figuração e competência estão de-
finidas pela Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte de 1989, 
no capítulo VI, art.70 e seguintes. A 
constitucionalidade de leis em fa-
ce da Constituição Estadual tam-
bém integra o rol da competên-
cia do Tribunal, além de proces-
sos criminais contra autoridades, a 
exemplo de juízes de direito e pre-
feitos. Sempre vale ter presente que 
as decisões dos Tribunais não po-
dem ficar sepultadas no bojo dos 

processos findos, e por conseguin-
te não podem permanecer nos ar-
quivos digitais dos Processos Ele-
trônicos. De mister é que elas ao 
serem publicadas oportuniza-
rão aos interessados a interpo-
sição dos recursos, justificarão a 
propositura de ações ou propicia-
rão aos juízes preciosos elementos 
destinados a fundamentação de 
outras sentenças.

É sabido que os Acórdãos cons-
tituem verdadeiros luzeiros pa-
ra o mundo jurídico, assim torna-
-se impossível olvidar o papel que 
está reservado à Jurisprudência, 
na formação do Direito. Tem pro-
porcionado notáveis contribui-

ções à elaboração do Direito Po-
sitivo, sendo que em algumas ma-
térias antecipou-se ao trabalho le-
gislativo, servindo de paradigma, 
de modo que chega a abalar con-
ceitos tradicionais. Algumas vezes, 
indicando os defeitos oriundos do 
envelhecimento da lei, mostran-
do onde se impõe uma reforma 
dela. A Jurisprudência pode esta-
belecer uma interpretação cons-
trutiva da lei e pode chegar a re-
vogá-la. Aplicando e interpretan-
do a lei, os Tribunais vivificam-na 
e adaptam-na às transformações 
econômicas e sociais. Os Tribu-
nais são muitas vezes chamados a 
decidir questões novas ainda não 

previstas pelo legislador, cuja so-
lução ainda não foi oferecida se-
quer pelo direito costumeiro. En-
tão, o conjunto das decisões judi-
ciais, será a regra. É certo que a sa-
bedoria do legislador está no tex-
to, no entanto, é a jurisprudência, 
ditada pela sensibilidade dos ma-
gistrados, elemento de afirmação 
da lei e do Direito Positivo. Assim 
o Tribunal de Justiça Potiguar atra-
vés de sua jurisprudência exerce 
papel relevante na vida de quan-
tos trabalham no setor de Justiça, 
com o objetivo de contribuir pa-
ra facilitar o exercício de todos os 
profissionais da área jurídica.
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‘Nunca cheguei a cogitar apoio 
a Rafael Motta’, diz Márcia Maia

“Não, nunca cheguei a 
cogitar apoio a Rafa-
el Motta”, declarou a 

ex-deputada estadual Márcia 
Maia (Republicanos) sobre a 
pré-candidatura do líder po-
tiguar do PSB, deputado fede-
ral Rafael Motta, ao Senado. Ela 
defendeu a “unidade” entre os 
partidos que formam aliança 
com a federação entre o PT-P-
CdoB-PV chamada de “Brasil 
da Esperança” que, no RN, vi-
sa à reeleição da governadora 
Fátima Bezerra (PT), e reforçou 
que, caso ele desista da corri-
da, “contribuiria” com a cons-
trução de um único nome do 
grupo ao Senado Federal, Car-
los Eduardo Alves (PDT), sem 
que existam “divisões” e disse 
que o momento pede união. As 

lítica, mas tenho observado que 
ele está muito firme no propó-
sito de ser pré-candidato ao Se-
nado. Agora, se vai haver desis-
tência ou não, só o tempo di-
rá. Nós já estamos próximos as 
convenções e temos um tempo 
para ver como as coisas vão se 
definir”, ponderou.

A ex-deputada estadual dis-
se que foi pega de “surpresa” 
com a decisão de Rafael Mot-
ta, que é aliado da governado-
ra Fátima Bezerra, de postular 
uma candidatura ao Senado, 
mas respeita a aspiração do de-
putado. “Eu fui pega de surpre-
sa, assim como outras pessoas 
também foram, mas respeito o 
desejo do deputado Rafael, in-
clusive há o respeito da gover-
nadora Fátima Bezerra. Mas, o 
nosso grupo tomou uma deci-
são e essa deliberação a gente 
entende que deva ser respeita-
da. Depois que tomada a de-
cisão, você pode até ter pesso-
as que podem divergir, diga-
mos assim, daquela decisão. 
Mas, depois que, democratica-
mente e pela maioria, decide 
por aquela posição, então to-
do o partido e federação mar-
cham unidos”, enfatizou, reco-
nhecendo nem todos os mem-
bros de seu partido - o Repu-
blicanos aceitam o ex-prefei-
to de Natal como pré-candida-
to ao Senado no grupo político 
que busca a reeleição de Fáti-
ma Bezerra.

declarações de Márcia foram 
para a Jovem Pan News Natal.

“Sou uma pessoa de grupo, e 
se estou em um partido sou fiel 
e leal as escolas da legenda, as-
sim como estou sendo fiel e leal 
a todas as decisões tomadas pe-
lo partido da governadora Fáti-
ma e pela federação. E se foi to-
mada uma decisão, temos que 
respeitar e temos que caminhar 
unidos. Já conversei com a go-
vernadora, com integrantes da 

federação e por telefone com o 
pré-candidato Carlos Eduardo 
Alves, portanto, defendo a uni-
dade, acho que a gente não de-
ve ter divisões, o momento é 
para estarmos unidos em torno 
de um projeto”, ressaltou.

Rafael Motta vem reafir-
mando que sua pré-candida-
tura ao Senado está mantida e 
acredita que a aliança no âm-
bito nacional entre PT-PSB, 
que indicou o ex-governador 

de São Paulo Geraldo Alckmin 
como vice de Lula (PT), tem 
chances de ser replicada no 
RN. Entretanto, Márcia Maia 
avalia que se o deputado fede-
ral retirar o seu nome da briga 
pela única cadeira no Senado, 
fortaleceria o grupo.

“Contribuiria, Rafael é ob-
viamente uma pessoa que foi 
reeleita como deputado federal, 
tem as suas bases políticas é um 
jovem bastante dedicado à po-

Adenilson Costa
Repórter de Política

Ex-deputada estadual defende reeleição de Fátima Bezerra e pede união em torno do nome do grupo ao Senado
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defende unidade 

entre partidos que 
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Potiguares terão que se decidir por 
um dos 6 pré-candidatos ao Senado

O jornal AGORA RN 
exibe sua terceira 

reportagem sobre os 
políticos que estão 

concorrendo aos 
cargos majoritários 

no Estado

Senador da República até o 
dia 31 de dezembro de 2022, 
Jean Paul Prates (PT) não 

concorrerá à reeleição, por orien-
tação do diretório estadual do 
Partido dos Trabalhadores, retor-
nando, desta forma, ao cargo de 
suplente. Com isso, os potiguares 

terão que escolher um novo ocu-
pante da terceira cadeira desti-
nada ao Rio Grande do Norte no 
Congresso, entre os seis pré-can-
didatos que estão disputando a 
atenção dos eleitores, até o mo-
mento. Conforme o calendário 
determinado pela Justiça Federal 
brasileira, falta um mês e meio 
para o fim do registro das candi-
daturas, no dia 15 de agosto.

Apesar de ser uma pré-candi-

datura majoritária, a eleição de 
um senador é feita em apenas um 
turno, o que significa dizer que, 
no fim do dia 2 de outubro, os po-
tiguares já saberão quem será o 
candidato escolhido para o man-
dato de oito anos no Senado Fe-
deral. Para lhe ajudar a conhecer 
um pouquinho dos seis pré-can-
didatos, o AGORA RN fez um bre-
ve resumo do perfil político de ca-
da um deles, confira:

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

CARLOS EDUARDO ALVES (PDT). Aos 
59 anos, o líder estadual do PDT é for-
mado em Direito e se lançou na política 
em 1998, sendo eleito deputado estadu-
al. Em 2004, se elegeu prefeito da Capital 
pela 1ª vez, cargo que ocupou outras du-
as vezes, sendo a última até 2018, quan-
do renunciou à Prefeitura para disputar 
o governo contra Fátima Bezerra (PT), 
sendo derrotado no 2ª turno. Com longo 
histórico de colaborações eleitorais, am-
bos voltaram a se unir em acordo que 
envolve o PT e o PDT, dos pré-candida-
tos à Presidência da República Lula e Ci-
ro Gomes, respectivamente.

ROGÉRIO MARINHO (PL). Tem 58 
anos e é formado em Economia. Ainda 
na faculdade, se envolveu no movimen-
to estudantil e foi servidor da Secretaria 
Municipal de Obras e Viação. Foi verea-
dor por Natal duas vezes e, entre 2006 e 
2018, exerceu três mandatos sucessivos 
de deputado federal. Em 2020, foi no-
meado ministro do Desenvolvimento 
Regional e, em novembro, se filiou ao 
PL. Com o apoio do presidente Jair Bol-
sonaro (RN), ele tenta fortalecer a base 
do presidente no Rio Grande do Norte, 
hoje dominado por políticos de outras 
linhas ideológicas.

RAFAEL MOTTA (PSB). Engenheiro 
de Produção pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), tem 35 
anos. No Executivo local, foi subsecretá-
rio de Juventude do Estado aos 25 anos. 
Depois, em 2012, foi eleito vereador por 
Natal. Na metade do mandato, concor-
reu e conquistou a vaga de deputado fe-
deral, para a qual foi reeleito em 2018. 
Agora, Rafael Motta deve ser candidato 
ao Senado pelo Rio Grande do Norte nas 
eleições de 2022.

NEY LOPES DE SOUZA (PMB). Nata-
lense de 77 anos, é político, advogado 
e jornalista, tendo passado pelas reda-
ções da Tribuna do Norte, Jornal do Co-
mércio, Folha de S. Paulo e O Cruzeiro. 
Já atuou como promotor de Justiça. Em 
1971, foi nomeado chefe da Casa Civil 
do governo, depois secretário de Justi-
ça e diretor da Companhia Energética. 
Em 1975, foi deputado federal, e repetiu 
o feito outras cinco vezes. No mandato, 
se licenciou para ser prefeito de Natal.

DÁRIO BARBOSA (PSTU). Pernam-
bucano de 65 anos, é professor apo-
sentado da rede pública de ensino 
municipal de Natal e estadual. Em 
2014, foi candidato a deputado esta-
dual e, em 2016, a vereador. No plei-
to de 2018, concorreu a governador 
do Rio Grande do Norte, mas perdeu. 
Nas eleições 2022, Dario Barbosa es-
tá focado em defender e promover os 
direitos dos trabalhadores de todos os 
setores no Estado.

FREITAS JÚNIOR (PSOL). Aos 35 anos, 
é formado em Gestão Ambiental. Servi-
dor público, ele atua como educador 
no Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte. Na juventude, se engajou politi-
camente ao militar no movimento es-
tudantil e socioambiental. Em 2016, 
quando ainda era filiado à Rede, dispu-
tou as eleições para prefeito da capital. 
Em 2020, ele tentou se eleger vereador 
por Natal. Seu nome foi indicado pelo 
partido para ser pré-candidato ao Sena-
do no mês passado.
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FIERN participa do Diálogo da 
CNI com os presidenciáveis 
Evento debateu a Agenda da Indústria, evidenciando os planos e os projetos dos pré-concorrerentes  ao Palácio do Planalto  

O presidente da FIERN, Ama-
ro Sales, destacou que a 
Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) contribuiu para a 
qualidade do debate democrático 
no país, ao promover, nesta quar-
ta-feira (29), em Brasília, o “Diálo-
go com os Pré-candidatos à Presi-
dência da República”. Amaro Sa-
les, que é primeiro secretário da 
CNI, acompanhou o evento no lo-
cal que ficou reservado à diretoria 
da Confederação, no Centro Inter-
nacional de Convenções do Bra-
sil (CICB). Ele destacou a impor-
tância desse encontro para o se-
tor industrial conhecer os planos 
e os projetos de quem se apresen-
ta aos eleitores para concorrer ao 
Palácio do Planalto.  

“É muito importante escutar 
os pré-candidatos com suas al-
ternativas e propostas para o Bra-
sil. A CNI está dando uma gran-
de contribuição, tanto com a rea-
lização deste evento, quanto com 
a construção e entrega de uma 
agenda positiva, visando a me-
lhoria do ambiente de negócios 
para a indústria nacional”, afir-
mou Amaro Sales.  

 Além do presidente da FIERN, 
uma comitiva do Rio Grande do 
Norte, formada por outros indus-
triais, presidentes de sindicatos 
da indústria e diretores da FIERN 
também acompanhou o “Diálo-
go com os Pré-Candidatos a Pre-
sidente”.  

O encontro foi aberto pelo 
presidente da CNI, Robson An-
drade, por volta das 9h30, no CI-
CB. Ele destacou que a pandemia 
da Covid-19 e a guerra na Ucrâ-
nia acentuaram as adversidades 
que o setor produtivo brasileiro 
enfrenta. “Agora, é o momento de 
voltar a atenção para as soluções 
que o Brasil tanto precisa para 
construir um futuro mais prós-
pero, ambientalmente equilibra-
do e socialmente justo”, apontou. 

A urgência da reforma tri-
butária foi um dos pontos reco-
nhecidos pelos pré-candidatos 
nos pronunciamentos, durante 
o encontro promovido pela CNI. 
A pré-candidata Simone Tebet 
(MDB) garantiu atuar para uma 
mudança do sistema tributário 
sobre o consumo seja aprova-
da pelo Congresso Nacional, nos 
seis primeiros meses de governo, 

se for eleita. A pré-candidata do 
MDB também reconheceu a re-
levância do setor produtivo para 
a retomada do crescimento bra-
sileiro e destacou a importância 
da consolidação de uma política 
de desenvolvimento industrial, 
coordenada pelo governo federal 
com metas claras e alinhada às 
melhores práticas internacionais 
e à economia de baixo carbono. 

O pré-candidato Ciro Gomes, 
que participou do encontro por 
videoconferência, lembrou que 
a necessidade de mudança no 
sistema tributário é reconhecida 
por diversos setores, mas há con-
tradições que impedem a aprova-
ção e até agora não foram enfren-
tadas. “O empresário formal paga 
taxas cheias [nos tributos cobra-
dos], mas de outro lado 50% da 
economia está na informalida-
de e isso se deve a um estado cor-
rupto, que não consegue resolver 
o conflito distributivo”, disse.  

Ele garantiu que, se eleito, re-
criaria o Ministério da Indús-
tria e Comércio. Para Ciro Go-
mes, é preciso também uma po-

lítica industrial de comércio ex-
terior “sofisticada”, deixando de 
lado o protecionismo industrial, 
embora aponte a necessidade e 
as ações voltadas à retomada do 
crescimento da produção da in-
dústria nacional. “Vou criar um 
aforamento ao redor do presi-
dente da República para discutir, 
acompanhar, supervisionar, cri-
ticar, trocar e substituir priorida-
des do próprio Projeto Nacional 
de Desenvolvimento”, prometeu. 
A participação de Simone Tebet 
e Ciro Gomes foi na manhã des-
ta quarta-feira.  

Na parte da tarde, o presiden-
te Jair Bolsonaro relatou as prin-
cipais ações do governo para evi-
tar uma maior crise social duran-
te a pandemia, entre elas o auxí-
lio-emergencial e medidas que 
ajudaram as empresas, como o 
Pronampe. “Os números do mo-
mento mostram que o Brasil foi 
bem. Estamos com recorde de 
pessoas com carteira assinada, 
passamos a ser a 10ª economia 
do mundo, o Brasil vai de vento 
em popa”, destacou. 

Bolsonaro disse que pretende 
recriar o Ministério da Indústria e 
Comércio. Ele citou ainda que a 
ideia é “continuar a fazer aquilo 
que foi iniciado em 2019” e frisou 
que houve a maior abertura co-
mercial dos últimos 30 anos. Ain-
da em sua fala, o presidente da 
República afirmou que a estraté-
gia de ampliar a cobertura da tec-
nologia 5G potencializa a indús-
tria, o comércio e o agronegócio. 

O pré-candidato e ex-presi-
dente Lula foi convidado, mas 
não confirmou presença no 
evento.  

 
ENAI 2022. Nesta quinta-fei-

ra (30), dia seguinte ao “Diálogo 
com os Presidenciáveis”, Ama-
ro Sales junto com a comitiva do 
RN, formada por industriais e di-
retores da FIERN, estarão no En-
contro Nacional da Indústria 
(ENAI), também em Brasília. Tra-
ta-se do mais abrangente even-
to de mobilização do setor indus-
trial, com a presença de repre-
sentantes dos sindicatos e fede-
rações da indústria de todo país, 

ao reunir lideranças empresariais 
para alinhar e validar posiciona-
mentos, com foco nas ações vol-
tadas ao desenvolvimento. 

 A 13ª edição do ENAI tem como 
tema ”O desafio da década: cons-
truindo o Mapa Estratégico da In-
dústria 2023-2033” e contará com 
painéis de debate sobre as princi-
pais tendências que impactarão a 
Indústria nos próximos 10 anos. 

O Mapa Estratégico da Indús-
tria é um documento elaborado 
pela CNI com o apoio de repre-
sentantes das federações estadu-
ais e associações setoriais, que re-
úne diretrizes para ações ou polí-
ticas públicas, com o objetivo de 
tornar a indústria brasileira mais 
competitiva, inovadora e susten-
tável. 

Após a última edição 100% 
online, o ENAI voltará a receber 
o público de forma presencial no 
Centro Internacional de Conven-
ções do Brasil, Brasília. O espaço 
será organizado dentro das nor-
mas dos protocolos atualizados 
para prevenção e combate à Co-
vid-19.  

DIVULGAÇÃO

Amaro Sales destacou que a CNI contribuiu 
para a qualidade do debate democrático 
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Título de estado que mais produz energia eólica está ameaçado pela Bahia, segundo dados da agência reguladora

RN gera 46,82% da capacidade 
outorgada de energia, diz Aneel

O potencial de geração de 
energia elétrica no Rio 
Grande do Norte é um dos 

principais destaques da econo-
mia do estado nos últimos anos. 
Somente por energia eólica, o RN 
tem capacidade produtiva de 6,7 
Gigawatts (GW) segundo a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Muito disso por conta 
da localização geográfica, pre-
miada com a passagem dos ven-
tos alísios – importantes também 
para a produção salineira –  que, 
segundo o geógrafo Rodolfo Al-
ves Pena, são deslocamentos de 
massas de ar quente e úmido que 
se realizam de forma concêntri-
ca em direção às áreas de menor 
pressão atmosférica das zonas 
equatoriais do globo terrestre. 

E estes ventos que sopram 
em direção às zonas próximas 
à Linha do Equador interferem 
na economia do estado. Darlan 
Santos, presidente do Centro de 
Estratégias em Recursos Natu-
rais e Energia do Rio Grande do 
Norte (Cerne) aponta que estes 
ventos circulam em velocidade 
constante – média – e na mesma 
direção e tornam favoráveis a 
produção de energia. “Tudo isso 
impacta na produção e contribui 
para que o Rio Grande do Norte 

seja um bom lugar para a pro-
dução de energia eólica”, explica. 
Mas o potencial total do estado 
potiguar ainda está longe de ter 
sido totalmente explorado.

O papel do RN tem parcela 
significativa na geração de ener-
gia eólica no Brasil: o estado é o 
maior produtor no segmento em 
todo o país. Segundo um levan-
tamento da Superintendência 
de Concessões e Autorizações de 
Geração (SGC) da Aneel, são cer-
ca de 37,3 GW de potência outor-
gada nas 14 unidades da federa-
ção que produzem energia por 
meio dos ventos. Mas, na prática, 
os números de potência fiscali-
zada pela Agência são diferentes 
do que o RN é capaz de produzir.

Vale dizer que potência ou-
torgada corresponde àquela 
considerada pela Agência no ato 
de outorga para geração da ener-
gia elétrica. Já a potência fiscali-
zada corresponde à considerada 
a partir da operação comercial 
realizada pela unidade geradora. 
Em primeiro lugar, a Bahia tem 
potencial outorgado 12,5 GW e 
o RN fica em segundo com 11,5 
GW. No entanto, o Rio Grande 
do Norte já gera 6,8 GW – 59% do 
outorgado – enquanto o estado 
baiano gera 6 GW.

O número corresponde a 
quase um terço de toda ener-
gia eólica produzida no país nos 
824 empreendimentos já em 
operação. Em todo o Rio Gran-
de do Norte, são 350 empreen-
dimentos voltados à produção 
de energia; destes 222 estão em 
operação segundo os dados dis-
ponibilizados pela SGC. Dos 128 
restantes, 50 estão em constru-
ção – o correspondente a 1,8 GW 
–  e 78 ainda não tiveram as obras 
iniciadas, mas devem gerar 2,9 
GW de energia. 

Caso sejam consideradas ou-
tras fontes de energia como solar, 
hídrica, fóssil, biomassa e fóssil, 
a Aneel outorgou ao Rio Grande 
do Norte a geração de 16,3 GW 
de energia. Mas apenas 7,6 GW 
são produzidos atualmente, ou 
seja, 46,82% da capacidade total 
do estado. Os empreendimentos 
responsáveis por gerar os 53,18% 
restantes da outorga da agência 
reguladora ainda estão em cons-
trução ou não tiveram as obras 
iniciadas até o momento. 

NOVA OBRA. O Complexo 
Oeste Seridó está prestes a ga-
nhar mais um parque eólico. Na 
terça, a Elera Renováveis, lançou 
a pedra fundamental em Pare-

lhas, cidade que fica aproxima-
damente 250 km de Natal. De 
acordo com a empresa, o em-
preendimento representa um 
investimento de R$ 1,5 bilhão na 
região e capacidade instalada de 
geração de 247,5 MW. 

A expectativa é de que com a 
conclusão da Fase 1 das obras – 
prevista para 2024 – a quantida-
de de energia gerada no parque 
seja suficiente para abastecer 
cerca de duas milhões de pesso-
as evitando a emissão de 740 mil 
toneladas de CO2 na atmosfera. 
Contabilizando obras de outras 
empresas, estão previstos outros 
parques de geraçaõ em todo o 
estado. 

Cidades como Angicos, Cai-
çara do Rio do Vento, Currais No-
vos, Fernando Pedroza, Jandaíra, 
Lagoa Nova, Lajes, Pedra Preta, 
Pedro Avelino, Santana do Matos 
e São Miguel do Gostoso já têm 
obras em andamento. Outros 
municípios como Bodó, Cam-
po Redondo, Equador, Jardim de 
Angicos, João Câmara e São To-
mé aguardam os primeiros pas-
sos para o início das construções 
de parques eólicos. Somados aos 
parques de energia solar, a capa-
cidade máxima das obras, já con-
cluídas, deve ser de 8,7 GW. 

é a capacidade 
outorgada para 
geração de energia 
no RN segundo 
Aneel.  Estado é o 
que mais produz por 
meio eólico no Brasil

16,3 GW

Produção total

Parques eólicos no RN são os que mais geram 
energia no Brasil atualmente, segundo dados da Aneel
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FIERN participa do Diálogo da 
CNI com os presidenciáveis 
Evento debateu a Agenda da Indústria, evidenciando os planos e os projetos dos pré-concorrerentes  ao Palácio do Planalto  

O presidente da FIERN, Ama-
ro Sales, destacou que a 
Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) contribuiu para a 
qualidade do debate democrático 
no país, ao promover, nesta quar-
ta-feira (29), em Brasília, o “Diálo-
go com os Pré-candidatos à Presi-
dência da República”. Amaro Sa-
les, que é primeiro secretário da 
CNI, acompanhou o evento no lo-
cal que ficou reservado à diretoria 
da Confederação, no Centro Inter-
nacional de Convenções do Bra-
sil (CICB). Ele destacou a impor-
tância desse encontro para o se-
tor industrial conhecer os planos 
e os projetos de quem se apresen-
ta aos eleitores para concorrer ao 
Palácio do Planalto.  

“É muito importante escutar 
os pré-candidatos com suas al-
ternativas e propostas para o Bra-
sil. A CNI está dando uma gran-
de contribuição, tanto com a rea-
lização deste evento, quanto com 
a construção e entrega de uma 
agenda positiva, visando a me-
lhoria do ambiente de negócios 
para a indústria nacional”, afir-
mou Amaro Sales.  

 Além do presidente da FIERN, 
uma comitiva do Rio Grande do 
Norte, formada por outros indus-
triais, presidentes de sindicatos 
da indústria e diretores da FIERN 
também acompanhou o “Diálo-
go com os Pré-Candidatos a Pre-
sidente”.  

O encontro foi aberto pelo 
presidente da CNI, Robson An-
drade, por volta das 9h30, no CI-
CB. Ele destacou que a pandemia 
da Covid-19 e a guerra na Ucrâ-
nia acentuaram as adversidades 
que o setor produtivo brasileiro 
enfrenta. “Agora, é o momento de 
voltar a atenção para as soluções 
que o Brasil tanto precisa para 
construir um futuro mais prós-
pero, ambientalmente equilibra-
do e socialmente justo”, apontou. 

A urgência da reforma tri-
butária foi um dos pontos reco-
nhecidos pelos pré-candidatos 
nos pronunciamentos, durante 
o encontro promovido pela CNI. 
A pré-candidata Simone Tebet 
(MDB) garantiu atuar para uma 
mudança do sistema tributário 
sobre o consumo seja aprova-
da pelo Congresso Nacional, nos 
seis primeiros meses de governo, 

se for eleita. A pré-candidata do 
MDB também reconheceu a re-
levância do setor produtivo para 
a retomada do crescimento bra-
sileiro e destacou a importância 
da consolidação de uma política 
de desenvolvimento industrial, 
coordenada pelo governo federal 
com metas claras e alinhada às 
melhores práticas internacionais 
e à economia de baixo carbono. 

O pré-candidato Ciro Gomes, 
que participou do encontro por 
videoconferência, lembrou que 
a necessidade de mudança no 
sistema tributário é reconhecida 
por diversos setores, mas há con-
tradições que impedem a aprova-
ção e até agora não foram enfren-
tadas. “O empresário formal paga 
taxas cheias [nos tributos cobra-
dos], mas de outro lado 50% da 
economia está na informalida-
de e isso se deve a um estado cor-
rupto, que não consegue resolver 
o conflito distributivo”, disse.  

Ele garantiu que, se eleito, re-
criaria o Ministério da Indús-
tria e Comércio. Para Ciro Go-
mes, é preciso também uma po-

lítica industrial de comércio ex-
terior “sofisticada”, deixando de 
lado o protecionismo industrial, 
embora aponte a necessidade e 
as ações voltadas à retomada do 
crescimento da produção da in-
dústria nacional. “Vou criar um 
aforamento ao redor do presi-
dente da República para discutir, 
acompanhar, supervisionar, cri-
ticar, trocar e substituir priorida-
des do próprio Projeto Nacional 
de Desenvolvimento”, prometeu. 
A participação de Simone Tebet 
e Ciro Gomes foi na manhã des-
ta quarta-feira.  

Na parte da tarde, o presiden-
te Jair Bolsonaro relatou as prin-
cipais ações do governo para evi-
tar uma maior crise social duran-
te a pandemia, entre elas o auxí-
lio-emergencial e medidas que 
ajudaram as empresas, como o 
Pronampe. “Os números do mo-
mento mostram que o Brasil foi 
bem. Estamos com recorde de 
pessoas com carteira assinada, 
passamos a ser a 10ª economia 
do mundo, o Brasil vai de vento 
em popa”, destacou. 

Bolsonaro disse que pretende 
recriar o Ministério da Indústria e 
Comércio. Ele citou ainda que a 
ideia é “continuar a fazer aquilo 
que foi iniciado em 2019” e frisou 
que houve a maior abertura co-
mercial dos últimos 30 anos. Ain-
da em sua fala, o presidente da 
República afirmou que a estraté-
gia de ampliar a cobertura da tec-
nologia 5G potencializa a indús-
tria, o comércio e o agronegócio. 

O pré-candidato e ex-presi-
dente Lula foi convidado, mas 
não confirmou presença no 
evento.  

 
ENAI 2022. Nesta quinta-fei-

ra (30), dia seguinte ao “Diálogo 
com os Presidenciáveis”, Ama-
ro Sales junto com a comitiva do 
RN, formada por industriais e di-
retores da FIERN, estarão no En-
contro Nacional da Indústria 
(ENAI), também em Brasília. Tra-
ta-se do mais abrangente even-
to de mobilização do setor indus-
trial, com a presença de repre-
sentantes dos sindicatos e fede-
rações da indústria de todo país, 

ao reunir lideranças empresariais 
para alinhar e validar posiciona-
mentos, com foco nas ações vol-
tadas ao desenvolvimento. 

 A 13ª edição do ENAI tem como 
tema ”O desafio da década: cons-
truindo o Mapa Estratégico da In-
dústria 2023-2033” e contará com 
painéis de debate sobre as princi-
pais tendências que impactarão a 
Indústria nos próximos 10 anos. 

O Mapa Estratégico da Indús-
tria é um documento elaborado 
pela CNI com o apoio de repre-
sentantes das federações estadu-
ais e associações setoriais, que re-
úne diretrizes para ações ou polí-
ticas públicas, com o objetivo de 
tornar a indústria brasileira mais 
competitiva, inovadora e susten-
tável. 

Após a última edição 100% 
online, o ENAI voltará a receber 
o público de forma presencial no 
Centro Internacional de Conven-
ções do Brasil, Brasília. O espaço 
será organizado dentro das nor-
mas dos protocolos atualizados 
para prevenção e combate à Co-
vid-19.  

DIVULGAÇÃO

Amaro Sales destacou que a CNI contribuiu 
para a qualidade do debate democrático 
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Título de estado que mais produz energia eólica está ameaçado pela Bahia, segundo dados da agência reguladora

RN gera 46,82% da capacidade 
outorgada de energia, diz Aneel

O potencial de geração de 
energia elétrica no Rio 
Grande do Norte é um dos 

principais destaques da econo-
mia do estado nos últimos anos. 
Somente por energia eólica, o RN 
tem capacidade produtiva de 6,7 
Gigawatts (GW) segundo a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Muito disso por conta 
da localização geográfica, pre-
miada com a passagem dos ven-
tos alísios – importantes também 
para a produção salineira –  que, 
segundo o geógrafo Rodolfo Al-
ves Pena, são deslocamentos de 
massas de ar quente e úmido que 
se realizam de forma concêntri-
ca em direção às áreas de menor 
pressão atmosférica das zonas 
equatoriais do globo terrestre. 

E estes ventos que sopram 
em direção às zonas próximas 
à Linha do Equador interferem 
na economia do estado. Darlan 
Santos, presidente do Centro de 
Estratégias em Recursos Natu-
rais e Energia do Rio Grande do 
Norte (Cerne) aponta que estes 
ventos circulam em velocidade 
constante – média – e na mesma 
direção e tornam favoráveis a 
produção de energia. “Tudo isso 
impacta na produção e contribui 
para que o Rio Grande do Norte 

seja um bom lugar para a pro-
dução de energia eólica”, explica. 
Mas o potencial total do estado 
potiguar ainda está longe de ter 
sido totalmente explorado.

O papel do RN tem parcela 
significativa na geração de ener-
gia eólica no Brasil: o estado é o 
maior produtor no segmento em 
todo o país. Segundo um levan-
tamento da Superintendência 
de Concessões e Autorizações de 
Geração (SGC) da Aneel, são cer-
ca de 37,3 GW de potência outor-
gada nas 14 unidades da federa-
ção que produzem energia por 
meio dos ventos. Mas, na prática, 
os números de potência fiscali-
zada pela Agência são diferentes 
do que o RN é capaz de produzir.

Vale dizer que potência ou-
torgada corresponde àquela 
considerada pela Agência no ato 
de outorga para geração da ener-
gia elétrica. Já a potência fiscali-
zada corresponde à considerada 
a partir da operação comercial 
realizada pela unidade geradora. 
Em primeiro lugar, a Bahia tem 
potencial outorgado 12,5 GW e 
o RN fica em segundo com 11,5 
GW. No entanto, o Rio Grande 
do Norte já gera 6,8 GW – 59% do 
outorgado – enquanto o estado 
baiano gera 6 GW.

O número corresponde a 
quase um terço de toda ener-
gia eólica produzida no país nos 
824 empreendimentos já em 
operação. Em todo o Rio Gran-
de do Norte, são 350 empreen-
dimentos voltados à produção 
de energia; destes 222 estão em 
operação segundo os dados dis-
ponibilizados pela SGC. Dos 128 
restantes, 50 estão em constru-
ção – o correspondente a 1,8 GW 
–  e 78 ainda não tiveram as obras 
iniciadas, mas devem gerar 2,9 
GW de energia. 

Caso sejam consideradas ou-
tras fontes de energia como solar, 
hídrica, fóssil, biomassa e fóssil, 
a Aneel outorgou ao Rio Grande 
do Norte a geração de 16,3 GW 
de energia. Mas apenas 7,6 GW 
são produzidos atualmente, ou 
seja, 46,82% da capacidade total 
do estado. Os empreendimentos 
responsáveis por gerar os 53,18% 
restantes da outorga da agência 
reguladora ainda estão em cons-
trução ou não tiveram as obras 
iniciadas até o momento. 

NOVA OBRA. O Complexo 
Oeste Seridó está prestes a ga-
nhar mais um parque eólico. Na 
terça, a Elera Renováveis, lançou 
a pedra fundamental em Pare-

lhas, cidade que fica aproxima-
damente 250 km de Natal. De 
acordo com a empresa, o em-
preendimento representa um 
investimento de R$ 1,5 bilhão na 
região e capacidade instalada de 
geração de 247,5 MW. 

A expectativa é de que com a 
conclusão da Fase 1 das obras – 
prevista para 2024 – a quantida-
de de energia gerada no parque 
seja suficiente para abastecer 
cerca de duas milhões de pesso-
as evitando a emissão de 740 mil 
toneladas de CO2 na atmosfera. 
Contabilizando obras de outras 
empresas, estão previstos outros 
parques de geraçaõ em todo o 
estado. 

Cidades como Angicos, Cai-
çara do Rio do Vento, Currais No-
vos, Fernando Pedroza, Jandaíra, 
Lagoa Nova, Lajes, Pedra Preta, 
Pedro Avelino, Santana do Matos 
e São Miguel do Gostoso já têm 
obras em andamento. Outros 
municípios como Bodó, Cam-
po Redondo, Equador, Jardim de 
Angicos, João Câmara e São To-
mé aguardam os primeiros pas-
sos para o início das construções 
de parques eólicos. Somados aos 
parques de energia solar, a capa-
cidade máxima das obras, já con-
cluídas, deve ser de 8,7 GW. 

é a capacidade 
outorgada para 
geração de energia 
no RN segundo 
Aneel.  Estado é o 
que mais produz por 
meio eólico no Brasil

16,3 GW

Produção total

Parques eólicos no RN são os que mais geram 
energia no Brasil atualmente, segundo dados da Aneel
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 05/07/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo 
conferência, para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Discursão e deliberação da 
política de dividendos da CEASA/RN.

Natal/RN, 27 de junho de 2022
FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP: 59064-972, NATAL/RN,  

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
 

Processo nº: 0832736-82.2016.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente: CHWA KIM GUAN 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 

 
A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei,etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0832736-82.2016.8.20.5001, proposta por CHWA KIM GUAN 
contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES 
LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO 
ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77,  
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de coisa certa, no prazo de 
15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da(s)unidade(s) habitacional(is) as 
unidades habitacionais referente a(s) casa(s) BRB74, BRB79, BRB81, lote(s) LBRB74, LBRB79, LBRB81, no 
empreendimento Bosque Residencial Phase 2, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São Gonçalo do 
Amarante/RN, as unidades habitacionais referente a(s) casa(s) BRB74, BRB79, BRB81, lote(s) LBRB74, LBRB79, 
LBRB81, no empreendimento Bosque Residencial Phase 2, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São 
Gonçalo do Amarante/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os 
honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela 
metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.(art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da 
Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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2x10 PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP, em favor do 
empreendimento para extração e beneficiamento da substância ferro, numa área de 1141,604 hectares, 
objetivando um volume de 353.960,582 metros cúbicos mensais, localizado na zona rural dos municípios de Lagoa 
de Velhos, Serra Caiada, Senador Elói de Souza e Sítio Novo/RN. 

Henio Santana de Paiva 
Coordenador de Projetos Minerais  

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
M A DE ARAUJO FERREIRA, CNPJ 30.913.703-0001-71, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Facção de peças do 
vestuário, localizada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, N° 14, Centro, Jardim do Seridó/RN - CEP: 
59.343-000. 

Maria Aparecida de Araújo Ferreira 
Proprietário (a)  

 
 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
MOSSORÓ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 39.941.478/0001-51, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 180m3, Localizado 
na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Km 26 BR 304, Faz. Santa Julia, Mossoró/RN. 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPPro) para o poço de petróleo de código 1-TR-0006-RN, 
localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN; 
- Licença de Regularização de Operação (LRO) para o acesso ao poço de petróleo de código 1-TR-0006-RN, 
medindo 792 m, localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 

 

Em alta: Confiança do 
comércio cresce em 
Natal, diz Fecomércio
Levantamento aponta crescimento após quatro meses seguidos 
de queda. Alta foi de 10,41% em relação ao mês de junho do ano 

Após quatro meses segui-
dos de queda, o Índice 
Confiança do Empresário 

do Comércio (Icec) de Natal vol-
tou a apresentar crescimento 
em junho com 119,8 pontos, se-
gundo a Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio-RN). A primeira alta, de 
0,08%, foi registrada em relação 
ao mês de maio deste ano, cuja 
pontuação foi de 119,7 pontos 
de acordo com o levantamento. 

No entanto, um dos crité-
rios de comparação constatou 
um crescimento mais robusto. 
Na comparação de junho deste 
ano com o mesmo mês do ano 
passado, o índice alcançado foi 
de 108,5 pontos em Natal, re-
presentando um aumento de 
10,41%. De acordo com o le-
vantamento divulgado pela Fe-
comércio, este foi o sétimo cres-
cimento seguido na confiança 
do mercado para os meses de 
junho.

No entanto, vale ressaltar 
que o índice relativo à confian-
ça pode ser visto de formas di-
ferentes de acordo com os per-
fis de empreendedores. Em em-
presas com mais de 50 colabo-
radores, houve crescimento na 
confiança, com o Icec atingin-
do 130,9 pontos, contra 124,8 
pontos registrados em maio. No 
entanto, em empresas que con-
tam com até 50 funcionários, o 
Icec de junho apresentou que-
da de 0,08% em relação ao mês 
de maio. Sendo assim o índice 
recuou de 119,7 para 119,6 pon-
tos.

Os números corroboram o 
cenário otimista a respeito do 
comércio local. Recentemente, 
José Lucena, presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Natal (CDL), falou ao AGORA 
RN sobre o desempenho do co-
mércio no dia dos namorados, 
data comemorada em 12 de 
junho, e a expectativa para os 
próximos meses. “No Dia dos 
Namorados foi razoável. O co-
mércio de rua performou bem e 
agora está vindo o Dia dos Pais, 
em agosto. Eu acredito que vai 
ser também favorável. O mer-
cado voltou, de certa manei-
ra, ao normal. A expectativa é a 
melhor possível”, relatou.

BRASIL. Em âmbito nacio-

nal, o Índice de Confiança do 
Empresário apontou que nes-
te mês (122,4 pontos) houve 
crescimento de cresceu 5,1% 
em relação a maio (120,2 pon-
tos), e 24,4% em relação a ju-
nho do ano passado, quando 
o índice registrado foi de 98,4 
pontos. É o maior. O Índice 
de Confiança do Empresário 
é medido mensalmente pe-
la Confederação Nacional do 
Comércio (CNC).

Outra pesquisa que tam-
bém apresentou números posi-
tivos foi o Índice de Confiança 
do Comércio (Icom), elabora-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV Ibre). De acor-
do com o levantamento, o Icom 
subiu 4,6 pontos em junho e al-
cançou 97,9 pontos. É o maior 
nível desde agosto do ano pas-
sado, quando o índice ficou em 
100,9 pontos. Em médias mó-
veis trimestrais, o Icom avan-
çou 3,7 pontos, o que represen-
ta o quarto resultado positivo 
em sequência. 

De acordo com o economis-
ta do FGV Ibre Rodolpho Tobler, 
a melhora no mês ocorreu nos 
dois horizontes temporais, mas 
foi maior no Índice de Situação 
Atual (ISA-COM), que mede a 
percepção com o volume de 
vendas no momento.

“O ISA-COM acumula alta 
de mais de 30 pontos nos últi-

mos quatro meses, recuperan-
do o que foi perdido na desa-
celeração ocorrida entre o final 
de 2021 e início de 2022. Para os 
próximos meses, ainda é neces-
sária certa cautela, o grande de-
safio passa a ser a continuidade 
desse cenário favorável mes-
mo com o fim da liberação de 
recursos extraordinários, am-
biente macroeconômico ain-
da desfavorável e confiança do 
consumidor em patamar bai-
xo”.

Segundo o FGV Ibre, em ju-
nho a alta ocorreu nos seis prin-
cipais segmentos da pesqui-
sa, influenciado pelo avanço 
do ISA-COM, com aumento de 
7,4 pontos, e também do Índice 
de Expectativas (IE-COM), que 
avançou 1,8 ponto, para 87,5 
pontos. O ISA-COM subiu pelo 
quarto mês consecutivo e atin-
giu 108,5 pontos, o maior valor 
desde julho de 2021, quando fi-
cou em 108,7 pontos.

Dessa forma, a confiança 
do comércio encerra o segundo 
trimestre do ano em alta, pu-
xada pelas percepções sobre o 
momento presente. O instituto 
ressalta que o ISA-COM passou 
por uma queda contínua do fi-
nal de 2021 até o início de 2022, 
mas na passagem do primeiro 
para o segundo trimestre acu-
mulou uma sequência de altas, 
conseguindo recuperar o pata-
mar do meio do ano passado.

Empresário do comércio em Natal mostra maior confi ança no mercado

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO, CPF 000.616.304-11, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 10ha, 1000 m3/mês, inserida na poligonal do Processo 
DNPM 848101/22, localizada na Fazenda Saco, Carnaubais-RN. 
 

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO  
Requerente 
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RN dispõe de programa 
específi co para atender 
mães que querem entregar 
fi lho para adoção

Juiz José Dantas de 
Paiva é coordenador da 
Infância e Juventude

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO / TJRN

RN tem 1 criança entregue 
para adoção a cada 2 meses, 
aponta levantamento do TJ

Desde que o 
programa “Atitude 
Legal” foi iniciado, 

em 2017, 35 crianças 
foram entregues no 

Estado para adoção 
de forma totalmente 

segura e legal

O processo de adoção legal veio à 
tona na última semana com o caso 
da atriz Klara Castanho, de 21 anos. 
Ela revelou que entregou o filho re-
cém-nascido para adoção após ter 
engravidado durante um estupro. 
Ela decidiu manter a gestação em 
vez de praticar o aborto. A atriz deu à 
luz em um hospital em Santo André, 
na Grande São Paulo. Apesar do caso 
de Klara Castanho, a entrega de uma 
criança à adoção pode ocorrer inde-
pendentemente de a gravidez ter si-
do fruto de um estupro.

Caso Klara Castanho

Uma criança é entregue 
para adoção legal no Rio 
Grande do Norte a cada 

dois meses, em média, segundo 
levantamento feito pelo Tribu-
nal de Justiça (TJRN). Os núme-
ros foram divulgados na última 
terça-feira 28.

De acordo com dados da 
Coordenadoria Estadual da In-
fância e Juventude (Ceij), desde 
que o programa “Atitude Legal” 
foi iniciado, em 2017, 35 crian-
ças foram entregues no Esta-
do para adoção de forma total-
mente segura e legal. O proces-
so é conduzido pela Justiça.

Segundo o tribunal, outras 28 
mulheres procuraram a Justiça 
expressando o desejo de entrega-
rem seus filhos para adoção, mas 
o processo acabou não sendo fi-
nalizado por algum motivo.

O programa “Atitude Legal” 
foi elaborado em 2015 pela Ceij/
TJRN para atender gestantes 
e mães biológicas que expres-
sem o desejo de entregar seus 
filhos para adoção. As crianças 
são encaminhadas para preten-
dentes inscritos no Sistema Na-
cional de Adoção e Acolhimen-
to (SNA), enquanto as mulheres 
são acolhidas de forma huma-
nizada, assistidas pela rede de 
atendimento. Não há limite de 
idade das crianças para que a 
adoção seja iniciada.

O Tribunal de Justiça expli-
ca que, quando a mulher mani-
festa o desejo de fazer a entrega, 
ela é encaminhada a uma Vara 
da Infância e Juventude que, de 
forma sigilosa e sem nenhum 
tipo de constrangimento, deve 
realizar todos os trâmites legais 
para que a criança seja entregue 
a uma família habilitada. “Esse 
programa foi criado em respos-
ta a várias situações que nós vi-
venciávamos no passado”, des-
taca o juiz José Dantas de Paiva, 
coordenador da Ceij/RN.

“Muitas crianças ficavam 
expostas, às vezes entregues 
nas portas das pessoas, às vezes 
dadas pelas mães a qualquer 
pessoa, por vezes em troca de 

alguma vantagem, aconteciam 
até mortes de crianças, as mu-
lheres em estado puerperal não 
sabiam o que fazer com a gra-
videz indesejada, nem com a 
criança, gerando uma situação 
de risco. O ECA foi alterado pa-
ra que essas situações de risco 
fossem coibidas”.

“O objetivo do programa 
não é a entrega da criança para 
a adoção e sim o acolhimento 
e atendimento da mulher, sem 
constrangimento, de maneira 
humanizada para que esta pos-
sa fazer sua escolha de manei-
ra consciente e segura. Outro 
objetivo de todo esse trabalho 
é evitar que ocorram irregulari-
dades e crimes, como adoções 
ilegais, infanticídio, abandono 
e tráfico de bebês”, explica a ge-
rente do programa, a psicóloga 
Quitéria Lustosa.

A partir do “Atitude Legal”, to-
da a rede de apoio é conectada, 
incluindo hospitais, secretarias 
municipais, estaduais e o Minis-
tério Público. Em algumas situa-
ções, após receber o atendimen-
to do programa, a mulher desiste 
da sua intenção inicial de entre-

gar seu filho para a adoção, após 
receber orientações e apoio, to-
mado conhecimento do direito 
a ser incluída junto com seu filho 
em políticas públicas que permi-
tam condições para o sustento de 
mãe e filho, caso deseje.

Outra possibilidade é a de 
receber por parte de familiares 
suporte para poder cuidar da 

criança. E ainda porque depois 
do nascimento da criança, “al-
gumas mulheres passam a ter 
um posicionamento diferente 
em relação à manifestação ante-
rior de entrega e, por processos 
internos, acaba por maternar a 
criança e não levar adiante a en-
trega, dentre outros motivos”, re-
força Quitéria Lustosa.

Tiago Rebolo
Editor geral
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do 
Norte S/A - CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 05/07/2022, às 09:00 (nove) horas, por meio de vídeo 
conferência, para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Discursão e deliberação da 
política de dividendos da CEASA/RN.

Natal/RN, 27 de junho de 2022
FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CNPJ 08.060.899/0001-40

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
  Rua Doutor Lauro Pinto 315, 7º ANDAR, Lagoa Nova, CEP: 59064-972, NATAL/RN,  

Telefone (84) 3673-8500, e-mail: nova19varacivel@tjrn.jus.br 
 

Processo nº: 0832736-82.2016.8.20.5001 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
Exequente: CHWA KIM GUAN 
Executados: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 

 
A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei,etc. 

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0832736-82.2016.8.20.5001, proposta por CHWA KIM GUAN 
contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES 
LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO 
ARMSTRONG EMERY, cidadão britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77,  
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para cumprirem a obrigação para a entrega de coisa certa, no prazo de 
15(quinze) dias, ou seja, para satisfazer a obrigação consistente na entrega da(s)unidade(s) habitacional(is) as 
unidades habitacionais referente a(s) casa(s) BRB74, BRB79, BRB81, lote(s) LBRB74, LBRB79, LBRB81, no 
empreendimento Bosque Residencial Phase 2, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São Gonçalo do 
Amarante/RN, as unidades habitacionais referente a(s) casa(s) BRB74, BRB79, BRB81, lote(s) LBRB74, LBRB79, 
LBRB81, no empreendimento Bosque Residencial Phase 2, situado na Rua Projetada, s/n, Lote II, no lugar Guajiru, São 
Gonçalo do Amarante/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o art. 915 do CPC. 
ADVERTÊNCIAS: O descumprimento da ordem judicial ensejará multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com incidência a partir da citação do executada, conforme disciplina do art. 806, §1º do CPC. Desde já, fixo os 
honorários do advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, podendo ser reduzido pela 
metade para o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.(art. 827do CPC). Eu, Luzenhhyr Souza da 
Silva, Auxiliar Técnica, digitei e conferi. 

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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2x10 PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP, em favor do 
empreendimento para extração e beneficiamento da substância ferro, numa área de 1141,604 hectares, 
objetivando um volume de 353.960,582 metros cúbicos mensais, localizado na zona rural dos municípios de Lagoa 
de Velhos, Serra Caiada, Senador Elói de Souza e Sítio Novo/RN. 

Henio Santana de Paiva 
Coordenador de Projetos Minerais  

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
M A DE ARAUJO FERREIRA, CNPJ 30.913.703-0001-71, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Facção de peças do 
vestuário, localizada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, N° 14, Centro, Jardim do Seridó/RN - CEP: 
59.343-000. 

Maria Aparecida de Araújo Ferreira 
Proprietário (a)  

 
 

 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
MOSSORÓ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 39.941.478/0001-51, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 180m3, Localizado 
na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Km 26 BR 304, Faz. Santa Julia, Mossoró/RN. 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPPro) para o poço de petróleo de código 1-TR-0006-RN, 
localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN; 
- Licença de Regularização de Operação (LRO) para o acesso ao poço de petróleo de código 1-TR-0006-RN, 
medindo 792 m, localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 

 

Em alta: Confiança do 
comércio cresce em 
Natal, diz Fecomércio
Levantamento aponta crescimento após quatro meses seguidos 
de queda. Alta foi de 10,41% em relação ao mês de junho do ano 

Após quatro meses segui-
dos de queda, o Índice 
Confiança do Empresário 

do Comércio (Icec) de Natal vol-
tou a apresentar crescimento 
em junho com 119,8 pontos, se-
gundo a Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio-RN). A primeira alta, de 
0,08%, foi registrada em relação 
ao mês de maio deste ano, cuja 
pontuação foi de 119,7 pontos 
de acordo com o levantamento. 

No entanto, um dos crité-
rios de comparação constatou 
um crescimento mais robusto. 
Na comparação de junho deste 
ano com o mesmo mês do ano 
passado, o índice alcançado foi 
de 108,5 pontos em Natal, re-
presentando um aumento de 
10,41%. De acordo com o le-
vantamento divulgado pela Fe-
comércio, este foi o sétimo cres-
cimento seguido na confiança 
do mercado para os meses de 
junho.

No entanto, vale ressaltar 
que o índice relativo à confian-
ça pode ser visto de formas di-
ferentes de acordo com os per-
fis de empreendedores. Em em-
presas com mais de 50 colabo-
radores, houve crescimento na 
confiança, com o Icec atingin-
do 130,9 pontos, contra 124,8 
pontos registrados em maio. No 
entanto, em empresas que con-
tam com até 50 funcionários, o 
Icec de junho apresentou que-
da de 0,08% em relação ao mês 
de maio. Sendo assim o índice 
recuou de 119,7 para 119,6 pon-
tos.

Os números corroboram o 
cenário otimista a respeito do 
comércio local. Recentemente, 
José Lucena, presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Natal (CDL), falou ao AGORA 
RN sobre o desempenho do co-
mércio no dia dos namorados, 
data comemorada em 12 de 
junho, e a expectativa para os 
próximos meses. “No Dia dos 
Namorados foi razoável. O co-
mércio de rua performou bem e 
agora está vindo o Dia dos Pais, 
em agosto. Eu acredito que vai 
ser também favorável. O mer-
cado voltou, de certa manei-
ra, ao normal. A expectativa é a 
melhor possível”, relatou.

BRASIL. Em âmbito nacio-

nal, o Índice de Confiança do 
Empresário apontou que nes-
te mês (122,4 pontos) houve 
crescimento de cresceu 5,1% 
em relação a maio (120,2 pon-
tos), e 24,4% em relação a ju-
nho do ano passado, quando 
o índice registrado foi de 98,4 
pontos. É o maior. O Índice 
de Confiança do Empresário 
é medido mensalmente pe-
la Confederação Nacional do 
Comércio (CNC).

Outra pesquisa que tam-
bém apresentou números posi-
tivos foi o Índice de Confiança 
do Comércio (Icom), elabora-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV Ibre). De acor-
do com o levantamento, o Icom 
subiu 4,6 pontos em junho e al-
cançou 97,9 pontos. É o maior 
nível desde agosto do ano pas-
sado, quando o índice ficou em 
100,9 pontos. Em médias mó-
veis trimestrais, o Icom avan-
çou 3,7 pontos, o que represen-
ta o quarto resultado positivo 
em sequência. 

De acordo com o economis-
ta do FGV Ibre Rodolpho Tobler, 
a melhora no mês ocorreu nos 
dois horizontes temporais, mas 
foi maior no Índice de Situação 
Atual (ISA-COM), que mede a 
percepção com o volume de 
vendas no momento.

“O ISA-COM acumula alta 
de mais de 30 pontos nos últi-

mos quatro meses, recuperan-
do o que foi perdido na desa-
celeração ocorrida entre o final 
de 2021 e início de 2022. Para os 
próximos meses, ainda é neces-
sária certa cautela, o grande de-
safio passa a ser a continuidade 
desse cenário favorável mes-
mo com o fim da liberação de 
recursos extraordinários, am-
biente macroeconômico ain-
da desfavorável e confiança do 
consumidor em patamar bai-
xo”.

Segundo o FGV Ibre, em ju-
nho a alta ocorreu nos seis prin-
cipais segmentos da pesqui-
sa, influenciado pelo avanço 
do ISA-COM, com aumento de 
7,4 pontos, e também do Índice 
de Expectativas (IE-COM), que 
avançou 1,8 ponto, para 87,5 
pontos. O ISA-COM subiu pelo 
quarto mês consecutivo e atin-
giu 108,5 pontos, o maior valor 
desde julho de 2021, quando fi-
cou em 108,7 pontos.

Dessa forma, a confiança 
do comércio encerra o segundo 
trimestre do ano em alta, pu-
xada pelas percepções sobre o 
momento presente. O instituto 
ressalta que o ISA-COM passou 
por uma queda contínua do fi-
nal de 2021 até o início de 2022, 
mas na passagem do primeiro 
para o segundo trimestre acu-
mulou uma sequência de altas, 
conseguindo recuperar o pata-
mar do meio do ano passado.

Empresário do comércio em Natal mostra maior confi ança no mercado

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO, CPF 000.616.304-11, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, para extração de areia, numa área de 10ha, 1000 m3/mês, inserida na poligonal do Processo 
DNPM 848101/22, localizada na Fazenda Saco, Carnaubais-RN. 
 

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO  
Requerente 
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RN dispõe de programa 
específi co para atender 
mães que querem entregar 
fi lho para adoção

Juiz José Dantas de 
Paiva é coordenador da 
Infância e Juventude

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO / TJRN

RN tem 1 criança entregue 
para adoção a cada 2 meses, 
aponta levantamento do TJ

Desde que o 
programa “Atitude 
Legal” foi iniciado, 

em 2017, 35 crianças 
foram entregues no 

Estado para adoção 
de forma totalmente 

segura e legal

O processo de adoção legal veio à 
tona na última semana com o caso 
da atriz Klara Castanho, de 21 anos. 
Ela revelou que entregou o filho re-
cém-nascido para adoção após ter 
engravidado durante um estupro. 
Ela decidiu manter a gestação em 
vez de praticar o aborto. A atriz deu à 
luz em um hospital em Santo André, 
na Grande São Paulo. Apesar do caso 
de Klara Castanho, a entrega de uma 
criança à adoção pode ocorrer inde-
pendentemente de a gravidez ter si-
do fruto de um estupro.

Caso Klara Castanho

Uma criança é entregue 
para adoção legal no Rio 
Grande do Norte a cada 

dois meses, em média, segundo 
levantamento feito pelo Tribu-
nal de Justiça (TJRN). Os núme-
ros foram divulgados na última 
terça-feira 28.

De acordo com dados da 
Coordenadoria Estadual da In-
fância e Juventude (Ceij), desde 
que o programa “Atitude Legal” 
foi iniciado, em 2017, 35 crian-
ças foram entregues no Esta-
do para adoção de forma total-
mente segura e legal. O proces-
so é conduzido pela Justiça.

Segundo o tribunal, outras 28 
mulheres procuraram a Justiça 
expressando o desejo de entrega-
rem seus filhos para adoção, mas 
o processo acabou não sendo fi-
nalizado por algum motivo.

O programa “Atitude Legal” 
foi elaborado em 2015 pela Ceij/
TJRN para atender gestantes 
e mães biológicas que expres-
sem o desejo de entregar seus 
filhos para adoção. As crianças 
são encaminhadas para preten-
dentes inscritos no Sistema Na-
cional de Adoção e Acolhimen-
to (SNA), enquanto as mulheres 
são acolhidas de forma huma-
nizada, assistidas pela rede de 
atendimento. Não há limite de 
idade das crianças para que a 
adoção seja iniciada.

O Tribunal de Justiça expli-
ca que, quando a mulher mani-
festa o desejo de fazer a entrega, 
ela é encaminhada a uma Vara 
da Infância e Juventude que, de 
forma sigilosa e sem nenhum 
tipo de constrangimento, deve 
realizar todos os trâmites legais 
para que a criança seja entregue 
a uma família habilitada. “Esse 
programa foi criado em respos-
ta a várias situações que nós vi-
venciávamos no passado”, des-
taca o juiz José Dantas de Paiva, 
coordenador da Ceij/RN.

“Muitas crianças ficavam 
expostas, às vezes entregues 
nas portas das pessoas, às vezes 
dadas pelas mães a qualquer 
pessoa, por vezes em troca de 

alguma vantagem, aconteciam 
até mortes de crianças, as mu-
lheres em estado puerperal não 
sabiam o que fazer com a gra-
videz indesejada, nem com a 
criança, gerando uma situação 
de risco. O ECA foi alterado pa-
ra que essas situações de risco 
fossem coibidas”.

“O objetivo do programa 
não é a entrega da criança para 
a adoção e sim o acolhimento 
e atendimento da mulher, sem 
constrangimento, de maneira 
humanizada para que esta pos-
sa fazer sua escolha de manei-
ra consciente e segura. Outro 
objetivo de todo esse trabalho 
é evitar que ocorram irregulari-
dades e crimes, como adoções 
ilegais, infanticídio, abandono 
e tráfico de bebês”, explica a ge-
rente do programa, a psicóloga 
Quitéria Lustosa.

A partir do “Atitude Legal”, to-
da a rede de apoio é conectada, 
incluindo hospitais, secretarias 
municipais, estaduais e o Minis-
tério Público. Em algumas situa-
ções, após receber o atendimen-
to do programa, a mulher desiste 
da sua intenção inicial de entre-

gar seu filho para a adoção, após 
receber orientações e apoio, to-
mado conhecimento do direito 
a ser incluída junto com seu filho 
em políticas públicas que permi-
tam condições para o sustento de 
mãe e filho, caso deseje.

Outra possibilidade é a de 
receber por parte de familiares 
suporte para poder cuidar da 

criança. E ainda porque depois 
do nascimento da criança, “al-
gumas mulheres passam a ter 
um posicionamento diferente 
em relação à manifestação ante-
rior de entrega e, por processos 
internos, acaba por maternar a 
criança e não levar adiante a en-
trega, dentre outros motivos”, re-
força Quitéria Lustosa.

Tiago Rebolo
Editor geral
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

Casos positivos continuam com 
acompanhamento da Comissão 
de Monitoramento da Covid-19 
na UFRN

Natal

Uern e Associação 
Brasileira de Turismólogos 
promovem Fórum Nacional
Com promoção e realização 

da Uern em parceria com 
a Associação Brasileira de 

Turismólogos e Profissionais de 
Turismo, o Centro de Convenções 
de Natal vai sediar o Fórum Na-
cional da ABBTUR 2022 e o VI En-
contro da Rede Brasileira dos Ob-
servatórios de Turismo (RBOT), 
de 06 a 08 de julho. O Fórum vai 
debater assuntos pertinentes aos 

interesses dos filiados e das sec-
cionais da ABBTUR, e o Encon-
tro dos Observatórios de Turis-
mo (RBOT) será para promover 
intercâmbio de metodologias de 
pesquisas na área do Turismo no 
Brasil e fomentar o conhecimen-
to sobre o tema para estudantes e 
profissionais do setor.

“Para a Universidade do Esta-
do do Rio Grande do Norte é uma 

grande satisfação promover e rea-
lizar esses eventos pois, como ins-
tituição de ensino superior de um 
estado onde o Turismo é uma das 
principais atividades econômi-
cas, a Uern sempre se faz presen-
te, através dos nossos cursos de 
Turismo nos campi de Mossoró 
e Natal, onde está sediado o Ob-
servatório Potiguar do Turismo 
(Opotur), coordenado pelo Prof. 

Dr. Prof. Dr. Sidcley Alegrini, entu-
siasta das pesquisas na área, bem 
como todos os nossos docentes e 
discentes da graduação e pós-gra-
duação em Turismo”, comentou a 
reitora da Uern, Cicília Maia.

“Sabemos que neste cenário 
nacional são muitas as diferenças 
de inserção e gestão das organi-
zações e diferentes políticas para 
atuação de forma responsável pe-
lo turismólogo e isto nos angustia 
e traz problemas diferentes, como 
piso salarial, reconhecimento, edi-
tais para concursos públicos, inser-
ção no mercado e nas governanças 
– IGRs, diferentes papéis em orga-
nizações públicas e privadas, falta 
de um Conselho Profissional, entre 
outros tantos gargalos que enfren-
tamos no nosso cotidiano”, avaliou 
a presidente da Associação, Lenora 
Horn Schneider.

“Nós que fazemos turismo 
potiguar estamos muito felizes 
por receber dois eventos nacio-

nais em nosso Estado, com pro-
fissionais de notório saber do fe-
nômeno turístico, que contribui-
rão com a retomada deste setor 
no pós-pandemia. A Uern estará 
no centro das principais decisões 
e orientações para o turismo bra-
sileiro, durante os eventos, que 
acontecem de forma paralela, 
inclusive municiando de infor-
mações estratégicas do Ministé-
rio do Turismo, que enviará de-
legação”, comemora o Prof. Dr. 
Sidcley Alegrini, coordenador do 
Opotur. Na abertura do evento, o 
Prof. Dr. Mario Carlos Beni (USP) 
ministrará palestra com o tema 
“Pesquisa em Rede no Turismo”, 
com mediação do Prof. Dr. He-
bert Canela Salgado, do Obser-
vatório de Viagens e Turismo do 
Sertão Mineiro (UFVJM). Temas, 
inscrições e a programação com-
pleta estão disponíveis no site 
oficial dos eventos: https://www.
abbtur.org.br/forum/

UFRN disponibiliza testes para 
Covid sem agendamento prévio

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com 

as prefeituras de Natal, Caicó, 
Currais Novos e Santa Cruz, dis-
ponibiliza testes rápidos para a 
Covid-19 em sistema de plantão 
a partir desta semana, sem ne-
cessidade de agendamento pré-
vio para comparecimento às uni-
dades de coleta do swab nasal. A 
testagem é voltada à comunida-
de universitária em geral, a par-
tir do terceiro até o sétimo dia de 
sintomas gripais. Os casos positi-
vos continuam com acompanha-
mento da Comissão de Monito-
ramento da Covid-19 na UFRN.

No Campus Central, uma es-
trutura está montada ao lado da 
Diretoria de Qualidade de Vida, 
Saúde e Segurança no Trabalho 
(DAS) para a realização dos tes-
tes a partir desta quinta-feira 30. 
O atendimento será realizado 
das 8h30 às 11h30, por ordem de 
chegada, em sistema drive-thru 
e com fila à parte para pedestres. 
O trabalho recebe apoio do Insti-

tuto de Medicina Tropical (IMT), 
Centro de Biociências (CB) e Es-
cola de Saúde (ESUFRN).

Em Caicó, a testagem é rea-
lizada pela equipe da Secreta-

ria Municipal de Saúde até o dia 
8 de julho, das 7h30 às 11h, no 
Centro de Ensino Superior do 
Seridó (Ceres) – bloco de aulas 
A, sala 6. A coleta também deve 

iniciar nesta semana na Faculda-
de de Ciências da Saúde do Trairi 
(Facisa), em Santa Cruz, e na Fa-
culdade de Engenharia, Letras e 
Ciências Sociais do Seridó (Fel-

cs), em Currais Novos.
De acordo com o reitor da 

UFRN, José Daniel Diniz Melo, 
a iniciativa acontece em virtude 
do contexto atual da pandemia 
da covid-19, em que se registra 
o aumento do número de casos 
nas últimas semanas. “Ao mes-
mo tempo em que são mantidas 
as atividades acadêmicas e admi-
nistrativas presenciais, a Univer-
sidade tem estado sempre preo-
cupada com a saúde das pessoas. 
Nesse sentido, as ações já reco-
mendadas no Protocolo de Bios-
segurança da UFRN foram inten-
sificadas com a disponibilização 
de testes sem a necessidade de 
agendamento, a fim de possibi-
litar o afastamento imediato dos 
casos positivos”, destacou.

Daniel Diniz ressalta ainda a 
importância da vacinação com-
pleta, com as doses de reforço, e a 
recomendação do uso de másca-
ras, especialmente em ambientes 
fechados. “Com essas medidas, 
esperamos evitar ações mais res-
tritivas para a continuidade das 
nossas atividades”, finaliza. 

Testagem é voltada 
para a comunidade 

universitária e 
acontece em parceria 
com as prefeituras de 
Natal, Caicó, Currais 

Novos e Santa Cruz
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Morreu na madrugada desta quarta-feira 29, o ex-deputado 
estadual Nélson Queiroz, que é pai do Deputado Estadu-
al Nélter Queiroz, Nelson de 93 anos, estava internado no 

Hospital São Lucas, o velório foi ontem as 09:00 na sala central do 
Cemitério Morada da Paz em Emaus, o sepultamento foi no mesmo 
cemitério as 17:00. Todos os funcionários da Assembleia Legislativa 
e os colegas deputados mandam o pesar para família, Deus o tenha 
em um bom lugar.

ETERNO PESAR

SAÚDE. Mesmo trabalhando, cum-
prindo minhas obrigações, 35 anos de 
Band, 12 anos de 96FM, 01 ano de Jor-
nal Agora RN, 02 ano do Blog Natal No-
tícias Jornalismo Independente, 9898-
1260, com as bençãos de Deus e a com-
preensão do povo, sempre liderando 
nossas programações nos devidos ho-
rários, aos 70 anos venho enfrentando 
alguns probleminhas de saúde na areá 
de saúde, ontem estive no consultório 
Dr Hércules Albuquerque(Cirurgias Di-
gestiva e Bariátrica), alguns exames, fui 
medicado, o mesmo solicitou uma co-
lonoscopia com biópsia e uma endos-
copia digestiva alta, encaminhando pa-
ra a clínica Skopia. Deus no comando!

ARRAIÁ SÃO JOÃO/ SÃO PEDRO. Sex-
ta e Sábado o Arraiá do São Pedro nos 
Priziakas na Rua Maria José Lira/Pa-
natis 2, show com o tecladista, forro-
zeiro, bregueiro Kaká Silva, em função 
do meu problema de saúde, o médico 
suspendeu as minhas participações 
em shows por 08 dias, até que saia o re-
sultado dos exames, por este motivo o 
Forró da Pompéia que seria no domin-
go as 17:00 foi cancelado.

AÇÃO SOLIDÁRIA. No próximo Sábado continuamos com a 
distribuição de sopão, 100 litros de sopa e 300 pães no igapó, 100 
litros de sopa e 300 pães na comunidade do galo, 100 litros/300 
pães com a amiga Jane no Bom Pastor e 100 litros/300 pães no No-
va Natal. Igapó coordenado pelo amigo Claudinho, Bom Pastor 
pela amiga Jane, Galo e Nova Natal com as amigas mulheres da 
terra coordenada pela irmã Luduvina. Este é o momento de quem 
puder dar um pouco do que tem aos muitos que não tem nada!

ELEIÇÕES 2022. Nos últi-
mos dias, saíram pesquisas pa-
ra todos os gostos, Fátima dis-
para em primeiro lugar para a 
reeleição, mas também um nú-
mero bem maior em primeiro 
lugar em rejeição, o Prefeito de 
Mossoró declarou apoio a Fá-
bio Dantas, Senador José Agri-
pino do União Brasil está con-
versando a possibilidade de 
apoiar e indicar o Vice de Fábio 
Dantas e muitos torcendo para 
o lançamento da pré-candida-
tura do Senador Styvesson, nas 
pesquisas divulgadas, se todos 
dizem pré candidatos confir-
marem, poderemos ter um se-
gundo turno para o Estado, pa-

ra o Senado continua a briga de 
Rogério Marinho e Carlos Edu-
ardo em um empate técnico e 
Rafael Motta em terceiro lugar, 
Presidente do PDT municipal 
vem lutando para que Rafael 
Motta desista, caso isto ocorra 
melhora a situação de Carlos 
Eduardo, a luta está só come-
çando.

ANEEL. Depois de anunciar 
o aumento na conta de ener-
gia em todo o Pais, a ANEEL 
anuncia que aqui no Rio Gran-
de do Norte a Neo Energia Co-
sern manterá no mês de julho 
a bandeira verde, sem aumen-
to! Graças a Deus!

REPRODUÇÃO

Resolução prevê que os receituários de remédios de controle especial só serão válidos com assinatura eletrônica 

AGÊNCIA BRASIL

Atendimento através da 
telemedicina veterinária 
é regulamentado no país

Estão previstas 
as modalidades 

de teleconsulta e 
monitoramento, 

entre outras; 
atendimento 

presencial segue 
“padrão ouro”

Resolução do Conselho Fe-
deral de Medicina Veteriná-
ria (CFMV) que regulamen-

ta o uso de telemedicina para a 
prestação de serviços veterinários 
foi publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira 29. Além 
de apresentar definições técnicas 
sobre o exercício profissional da 
telemedicina veterinária, a Reso-
lução nº 1.465 detalha padrões 
técnicos e tecnológicos que serão 
adotados para este fim. Apresen-
ta também requisitos para o uso 
das modalidades previstas para 
atendimentos a distância.

Segundo o CFMV, “o profissio-
nal pode desenvolver aplicativo 
específico para a telemedicina ou 
fazer o uso integrado de platafor-
mas existentes, desde que respei-
tados os critérios e as garantias 
estabelecidos na resolução, regis-
trando em prontuário a tecnolo-
gia empregada no atendimento”.

De acordo com a resolu-
ção, o atendimento presencial 
é o “padrão ouro para a prática 
dos atos médicos veterinários”, 

de condições éticas e de protoco-
los de segurança digital suficien-
tes para a realização do ato médi-
co veterinário”, diz a resolução.

Entre as modalidades previs-
tas para esse tipo de telemedici-
na estão as de teleconsulta, te-
lemonitoramento, teletriagem, 
teleorientação, teleinterconsulta 
(entre veterinários, para troca de 
informações e opiniões) e tele-
diagnóstico. Cada uma delas teve 
suas especificidades detalhadas 
pela resolução.

Com relação às prescrições, 
a resolução prevê que os recei-
tuários de medicamentos sujei-
tos a controle especial somente 
serão válidos quando subscritos 
com assinatura eletrónica qua-
lificada, por meio de certificado 
digital. Devem também seguir 
as normas editadas pelos órgãos 
e entidades reguladores especí-
ficos, como é o caso dos minis-
térios da Saúde; da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; e da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

de forma a assegurar, ao profis-
sional, autonomia de decisão 
quanto ao uso da telemedici-

na veterinária, inclusive sobre a 
sua impossibilidade.

O médico veterinário deverá 

“decidir com livre arbítrio e res-
ponsabilidade se as informações 
recebidas são qualificadas dentro 
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

Casos positivos continuam com 
acompanhamento da Comissão 
de Monitoramento da Covid-19 
na UFRN

Natal

Uern e Associação 
Brasileira de Turismólogos 
promovem Fórum Nacional
Com promoção e realização 

da Uern em parceria com 
a Associação Brasileira de 

Turismólogos e Profissionais de 
Turismo, o Centro de Convenções 
de Natal vai sediar o Fórum Na-
cional da ABBTUR 2022 e o VI En-
contro da Rede Brasileira dos Ob-
servatórios de Turismo (RBOT), 
de 06 a 08 de julho. O Fórum vai 
debater assuntos pertinentes aos 

interesses dos filiados e das sec-
cionais da ABBTUR, e o Encon-
tro dos Observatórios de Turis-
mo (RBOT) será para promover 
intercâmbio de metodologias de 
pesquisas na área do Turismo no 
Brasil e fomentar o conhecimen-
to sobre o tema para estudantes e 
profissionais do setor.

“Para a Universidade do Esta-
do do Rio Grande do Norte é uma 

grande satisfação promover e rea-
lizar esses eventos pois, como ins-
tituição de ensino superior de um 
estado onde o Turismo é uma das 
principais atividades econômi-
cas, a Uern sempre se faz presen-
te, através dos nossos cursos de 
Turismo nos campi de Mossoró 
e Natal, onde está sediado o Ob-
servatório Potiguar do Turismo 
(Opotur), coordenado pelo Prof. 

Dr. Prof. Dr. Sidcley Alegrini, entu-
siasta das pesquisas na área, bem 
como todos os nossos docentes e 
discentes da graduação e pós-gra-
duação em Turismo”, comentou a 
reitora da Uern, Cicília Maia.

“Sabemos que neste cenário 
nacional são muitas as diferenças 
de inserção e gestão das organi-
zações e diferentes políticas para 
atuação de forma responsável pe-
lo turismólogo e isto nos angustia 
e traz problemas diferentes, como 
piso salarial, reconhecimento, edi-
tais para concursos públicos, inser-
ção no mercado e nas governanças 
– IGRs, diferentes papéis em orga-
nizações públicas e privadas, falta 
de um Conselho Profissional, entre 
outros tantos gargalos que enfren-
tamos no nosso cotidiano”, avaliou 
a presidente da Associação, Lenora 
Horn Schneider.

“Nós que fazemos turismo 
potiguar estamos muito felizes 
por receber dois eventos nacio-

nais em nosso Estado, com pro-
fissionais de notório saber do fe-
nômeno turístico, que contribui-
rão com a retomada deste setor 
no pós-pandemia. A Uern estará 
no centro das principais decisões 
e orientações para o turismo bra-
sileiro, durante os eventos, que 
acontecem de forma paralela, 
inclusive municiando de infor-
mações estratégicas do Ministé-
rio do Turismo, que enviará de-
legação”, comemora o Prof. Dr. 
Sidcley Alegrini, coordenador do 
Opotur. Na abertura do evento, o 
Prof. Dr. Mario Carlos Beni (USP) 
ministrará palestra com o tema 
“Pesquisa em Rede no Turismo”, 
com mediação do Prof. Dr. He-
bert Canela Salgado, do Obser-
vatório de Viagens e Turismo do 
Sertão Mineiro (UFVJM). Temas, 
inscrições e a programação com-
pleta estão disponíveis no site 
oficial dos eventos: https://www.
abbtur.org.br/forum/

UFRN disponibiliza testes para 
Covid sem agendamento prévio

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com 

as prefeituras de Natal, Caicó, 
Currais Novos e Santa Cruz, dis-
ponibiliza testes rápidos para a 
Covid-19 em sistema de plantão 
a partir desta semana, sem ne-
cessidade de agendamento pré-
vio para comparecimento às uni-
dades de coleta do swab nasal. A 
testagem é voltada à comunida-
de universitária em geral, a par-
tir do terceiro até o sétimo dia de 
sintomas gripais. Os casos positi-
vos continuam com acompanha-
mento da Comissão de Monito-
ramento da Covid-19 na UFRN.

No Campus Central, uma es-
trutura está montada ao lado da 
Diretoria de Qualidade de Vida, 
Saúde e Segurança no Trabalho 
(DAS) para a realização dos tes-
tes a partir desta quinta-feira 30. 
O atendimento será realizado 
das 8h30 às 11h30, por ordem de 
chegada, em sistema drive-thru 
e com fila à parte para pedestres. 
O trabalho recebe apoio do Insti-

tuto de Medicina Tropical (IMT), 
Centro de Biociências (CB) e Es-
cola de Saúde (ESUFRN).

Em Caicó, a testagem é rea-
lizada pela equipe da Secreta-

ria Municipal de Saúde até o dia 
8 de julho, das 7h30 às 11h, no 
Centro de Ensino Superior do 
Seridó (Ceres) – bloco de aulas 
A, sala 6. A coleta também deve 

iniciar nesta semana na Faculda-
de de Ciências da Saúde do Trairi 
(Facisa), em Santa Cruz, e na Fa-
culdade de Engenharia, Letras e 
Ciências Sociais do Seridó (Fel-

cs), em Currais Novos.
De acordo com o reitor da 

UFRN, José Daniel Diniz Melo, 
a iniciativa acontece em virtude 
do contexto atual da pandemia 
da covid-19, em que se registra 
o aumento do número de casos 
nas últimas semanas. “Ao mes-
mo tempo em que são mantidas 
as atividades acadêmicas e admi-
nistrativas presenciais, a Univer-
sidade tem estado sempre preo-
cupada com a saúde das pessoas. 
Nesse sentido, as ações já reco-
mendadas no Protocolo de Bios-
segurança da UFRN foram inten-
sificadas com a disponibilização 
de testes sem a necessidade de 
agendamento, a fim de possibi-
litar o afastamento imediato dos 
casos positivos”, destacou.

Daniel Diniz ressalta ainda a 
importância da vacinação com-
pleta, com as doses de reforço, e a 
recomendação do uso de másca-
ras, especialmente em ambientes 
fechados. “Com essas medidas, 
esperamos evitar ações mais res-
tritivas para a continuidade das 
nossas atividades”, finaliza. 

Testagem é voltada 
para a comunidade 

universitária e 
acontece em parceria 
com as prefeituras de 
Natal, Caicó, Currais 

Novos e Santa Cruz
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Morreu na madrugada desta quarta-feira 29, o ex-deputado 
estadual Nélson Queiroz, que é pai do Deputado Estadu-
al Nélter Queiroz, Nelson de 93 anos, estava internado no 

Hospital São Lucas, o velório foi ontem as 09:00 na sala central do 
Cemitério Morada da Paz em Emaus, o sepultamento foi no mesmo 
cemitério as 17:00. Todos os funcionários da Assembleia Legislativa 
e os colegas deputados mandam o pesar para família, Deus o tenha 
em um bom lugar.

ETERNO PESAR

SAÚDE. Mesmo trabalhando, cum-
prindo minhas obrigações, 35 anos de 
Band, 12 anos de 96FM, 01 ano de Jor-
nal Agora RN, 02 ano do Blog Natal No-
tícias Jornalismo Independente, 9898-
1260, com as bençãos de Deus e a com-
preensão do povo, sempre liderando 
nossas programações nos devidos ho-
rários, aos 70 anos venho enfrentando 
alguns probleminhas de saúde na areá 
de saúde, ontem estive no consultório 
Dr Hércules Albuquerque(Cirurgias Di-
gestiva e Bariátrica), alguns exames, fui 
medicado, o mesmo solicitou uma co-
lonoscopia com biópsia e uma endos-
copia digestiva alta, encaminhando pa-
ra a clínica Skopia. Deus no comando!

ARRAIÁ SÃO JOÃO/ SÃO PEDRO. Sex-
ta e Sábado o Arraiá do São Pedro nos 
Priziakas na Rua Maria José Lira/Pa-
natis 2, show com o tecladista, forro-
zeiro, bregueiro Kaká Silva, em função 
do meu problema de saúde, o médico 
suspendeu as minhas participações 
em shows por 08 dias, até que saia o re-
sultado dos exames, por este motivo o 
Forró da Pompéia que seria no domin-
go as 17:00 foi cancelado.

AÇÃO SOLIDÁRIA. No próximo Sábado continuamos com a 
distribuição de sopão, 100 litros de sopa e 300 pães no igapó, 100 
litros de sopa e 300 pães na comunidade do galo, 100 litros/300 
pães com a amiga Jane no Bom Pastor e 100 litros/300 pães no No-
va Natal. Igapó coordenado pelo amigo Claudinho, Bom Pastor 
pela amiga Jane, Galo e Nova Natal com as amigas mulheres da 
terra coordenada pela irmã Luduvina. Este é o momento de quem 
puder dar um pouco do que tem aos muitos que não tem nada!

ELEIÇÕES 2022. Nos últi-
mos dias, saíram pesquisas pa-
ra todos os gostos, Fátima dis-
para em primeiro lugar para a 
reeleição, mas também um nú-
mero bem maior em primeiro 
lugar em rejeição, o Prefeito de 
Mossoró declarou apoio a Fá-
bio Dantas, Senador José Agri-
pino do União Brasil está con-
versando a possibilidade de 
apoiar e indicar o Vice de Fábio 
Dantas e muitos torcendo para 
o lançamento da pré-candida-
tura do Senador Styvesson, nas 
pesquisas divulgadas, se todos 
dizem pré candidatos confir-
marem, poderemos ter um se-
gundo turno para o Estado, pa-

ra o Senado continua a briga de 
Rogério Marinho e Carlos Edu-
ardo em um empate técnico e 
Rafael Motta em terceiro lugar, 
Presidente do PDT municipal 
vem lutando para que Rafael 
Motta desista, caso isto ocorra 
melhora a situação de Carlos 
Eduardo, a luta está só come-
çando.

ANEEL. Depois de anunciar 
o aumento na conta de ener-
gia em todo o Pais, a ANEEL 
anuncia que aqui no Rio Gran-
de do Norte a Neo Energia Co-
sern manterá no mês de julho 
a bandeira verde, sem aumen-
to! Graças a Deus!

REPRODUÇÃO

Resolução prevê que os receituários de remédios de controle especial só serão válidos com assinatura eletrônica 

AGÊNCIA BRASIL

Atendimento através da 
telemedicina veterinária 
é regulamentado no país

Estão previstas 
as modalidades 

de teleconsulta e 
monitoramento, 

entre outras; 
atendimento 

presencial segue 
“padrão ouro”

Resolução do Conselho Fe-
deral de Medicina Veteriná-
ria (CFMV) que regulamen-

ta o uso de telemedicina para a 
prestação de serviços veterinários 
foi publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira 29. Além 
de apresentar definições técnicas 
sobre o exercício profissional da 
telemedicina veterinária, a Reso-
lução nº 1.465 detalha padrões 
técnicos e tecnológicos que serão 
adotados para este fim. Apresen-
ta também requisitos para o uso 
das modalidades previstas para 
atendimentos a distância.

Segundo o CFMV, “o profissio-
nal pode desenvolver aplicativo 
específico para a telemedicina ou 
fazer o uso integrado de platafor-
mas existentes, desde que respei-
tados os critérios e as garantias 
estabelecidos na resolução, regis-
trando em prontuário a tecnolo-
gia empregada no atendimento”.

De acordo com a resolu-
ção, o atendimento presencial 
é o “padrão ouro para a prática 
dos atos médicos veterinários”, 

de condições éticas e de protoco-
los de segurança digital suficien-
tes para a realização do ato médi-
co veterinário”, diz a resolução.

Entre as modalidades previs-
tas para esse tipo de telemedici-
na estão as de teleconsulta, te-
lemonitoramento, teletriagem, 
teleorientação, teleinterconsulta 
(entre veterinários, para troca de 
informações e opiniões) e tele-
diagnóstico. Cada uma delas teve 
suas especificidades detalhadas 
pela resolução.

Com relação às prescrições, 
a resolução prevê que os recei-
tuários de medicamentos sujei-
tos a controle especial somente 
serão válidos quando subscritos 
com assinatura eletrónica qua-
lificada, por meio de certificado 
digital. Devem também seguir 
as normas editadas pelos órgãos 
e entidades reguladores especí-
ficos, como é o caso dos minis-
térios da Saúde; da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; e da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

de forma a assegurar, ao profis-
sional, autonomia de decisão 
quanto ao uso da telemedici-

na veterinária, inclusive sobre a 
sua impossibilidade.

O médico veterinário deverá 

“decidir com livre arbítrio e res-
ponsabilidade se as informações 
recebidas são qualificadas dentro 
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Municípios
Prazo para emissão do Documento 
de Aptidão ao Pronaf é prorrogado
A ampliação do prazo atende a um pleito dos gestores municipais interessados em emitir o documento

A emissão do Documen-
to de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) foi prorrogada. Os 

agricultores terão, agora, até 31 
de outubro para solicitar a emis-
são. A partir de 1° de novembro 
o DAF será substituído pelo Ca-
dastro Nacional da Agricultura 
Familiar (CAF) na identificação 
dos agricultores familiares e que 
é a porta de entrada das políticas 
de apoio aos pequenos produto-
res rurais.

A ampliação do prazo aten-
de a um pleito dos gestores mu-
nicipais interessados em emitir 
o documento. Isso porque eles 
vinham se mostrando preocu-
pados com o prazo, já que não 
conseguiram o credenciamento 
na Rede CAF. Com a prorrogação, 
serão evitados transtornos aos 
produtores familiares no início 
do próximo plano-safra previsto 

para início em 1° de julho.
Os agricultores com DAP ven-

cida deverão buscar a atual rede 
de emissores composta por sin-
dicatos e empresa estadual de ex-
tensão rural. O alerta é feito pela 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), que reforça que 
as prefeituras interessadas em 
emitir o CAF a partir de novem-
bro poderão solicitar no Portal de 
Serviços da plataforma do Gover-
no Federal.

Além disso, a área de Desen-
volvimento Rural da CNM dis-
ponibiliza a cartilha Gestão do 
Agro nos Municípios: Caminhos 
para o desenvolvimento susten-
tável, que traz diversas informa-
ções importantes para os Mu-
nicípios, que pode ser acessada 
através do endereço eletrônico: 
https://www.cnm.org.br/biblio-
teca/exibe/15330.  Agricultores com DAP vencida devem buscar a atual rede de emissores composta por sindicatos e empresa estadual de extensão rural

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Defesa animal

Pesquisa aberta para  mapear ações para 
proteção de cães e gatos nos municípios

O Ministério do Meio Am-
biente (MMA) está com 
pesquisa aberta para ma-

pear as ações de proteção e bem-
-estar de cães e gatos nos muni-
cípios. O formulário on-line (ht-
tp://consultaspublicas.mma.
gov.br/agendacaesegatos/) fica-
rá disponível até 31 de julho e é 
exclusivo para gestores munici-
pais envolvidos com a execução 
de políticas públicas nesta área.

Após fazer o cadastro no site, 
o servidor ou gestor designado 
deve responder o questionário 
e enviá-lo. Em caso de dúvidas, 
pode ser encaminhado e-mail 
para cgpro@mma.gov.br. No as-
sunto, escreva “Consulta aos 
gestores municipais – Formulá-
rio de pesquisa sobre proteção e 
bem-estar de cães e gatos”.

A pasta federal – que possui 

uma Coordenação-Geral de Pro-
teção e Defesa Animal, criada 
em 2020 no âmbito da Secretaria 
de Biodiversidade do MMA com 
o objetivo de conhecer os pro-
gramas, projetos e ações desen-
volvidas pelos Municípios – in-
forma que o número de animais 
abandonados cresceu muito nas 
áreas urbanas e rurais devido à 
pandemia da Covid-19, tornan-
do-se uma questão de saúde pú-
blica, com problemas urbanos e 
ambientais.

Assim, a pesquisa permiti-
rá ao ministério traçar um diag-
nóstico, além de identificar bo-
as práticas e também proble-
mas que precisam ser resolvidos, 
principalmente nas comunida-
des mais carentes e vulneráveis.

PESQUISA. O questionário é 

dividido em quatro partes – vi-
são geral, executivo munici-
pal, legislação e políticas públi-
cas – e reúne perguntas sobre 
ações que envolvem a prote-
ção e bem-estar de cães e ga-
tos, como programas de con-
trole populacional, de combate 
aos maus tratos, atenção básica 
veterinária, campanhas de va-
cinação contra zoonoses, edu-
cação para guarda responsável 
e adoção de animais, entre ou-
tras políticas voltadas à fauna 
doméstica.

De acordo com dados da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), hoje, há cerca de 20 
milhões de cães e 10 milhões 
de gatos abandonados no Bra-
sil, o que equivale a mais da 
metade do total de animais de 
estimação. Há cerca de 20 milhões de cães abandonados no Brasil, de acordo com OMS

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LSIO) 
 
TGM Construções Eireli, CNPJ 37.823.225/0001-58, torna público que requereu à secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo a concessão de Licença Simplificada de Instalação e Operação do Loteamento 
Rio da Prata, a ser implantado na RN 312 – Rodovia José Pegado Mendes, S/N, Rio da Prata, São Gonçalo do 
Amarante. 

TGM Construções Eireli 
Requerente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SETE MONTES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.576.881/0001-47, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma 
Facção de Peças do Vestuário, localizada no Sítio Bonito, 77, Zona Rural, São José do Seridó/RN - CEP: 
59.378-000. 

Janiele dos Santos de Souza 
Proprietária 

 

 EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:  09/08/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão:  11/08/2022, às 10:00 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com 
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de 
Financiamento Imobiliário, o seguinte: Um prédio residencial nº 8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado 
ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, do Conjunto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, 
zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 3º Zona, Natal/RN, CEP: 59.094-200, com 253,94m² de 
área construída, composto de dois pavimentos, sendo o térreo com garagem, 02 terraços, sala única com 
lavabo, cozinha, despensa, 02 dormitórios, banheiro social, suíte júnior com dormitório e banheiro, circula-
ção com escada, depósito e canil; e, superior com suíte master com dormitório, closet e banheiro, terraço, 
circulação e hall, edificado em terreno próprio, designado pelo lote nº 25 da quadra 17, medindo 308,75m² de 
superfície. Imóvel objeto da Matrícula nº 52.177 do 7º Ofício de Notas de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição 
completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando 
o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocu-
pação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$1.130.768,95 (Um milhão, cento e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e 
noventa e cinco centavos) 2º leilão: - VALOR: R$565.384,47 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, trezen-
tos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura 
e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel 
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do 
arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO, 
brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/01/1983, RG: 002.102.565 SSP/RN, CPF: 011.323.744-80 e 
DANIELLY CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/07/1995, 
RG: 9.167.557 SSP/RN, CPF: 111.764.944-06, ambas, residentes e domiciliadas à Rua Ponta da Gamboa, n 
8853, CX P 34, PNT Negra, Natal/RN, CEP: 59094-200, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-
respondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercen-
do o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e 
comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2ºB do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que 
outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

 
JARDINS AMSTERDÃ 

 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

 
  Dia: 18/07/2022 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 

59.075-710. Segundo Leilão, se necessário, dia 19/07/2022 às 11:00, no mesmo local e horário. Ressalta-se que os 
leilões somente ocorrerão de forma presencial caso o Decreto Municipal relacionado à pandemia do COVID-19, vigente 
à época da realização do leilão, permita tal ato. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, 
inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e Silva nº 1456, 
Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-710, fone (84) 99411-2140, faz saber que devidamente autorizado pela vendedora 
ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: 
Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância 
com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: “Um terreno próprio, designado por lote 12 
(doze) da quadra 02 (dois), situado na Alameda dos Jerivás, integrante do empreendimento residencial, denominado 
Condomínio Urbanístico “JARDINS AMSTERDÃ”, localizado à margem da Rodovia RN 313, lado par no Bairro de 
Cajupiranga, Parnamirim - RN, com a área de 588,71m² (quinhentos e oitenta e oito metros quadrados, setenta e 
um decímetros quadrados) devidamente registrado sob o n° 57.170 no Cartório do 1° Ofício de Notas e Registros de 
Parnamirim-RN. O lance mínimo para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de valor 
compra atualizado: R$ 350.346,55 (trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo 
Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: : R$ 318.908,73 (trezentos e dezoito mil, novecentos e 
oito reais e setenta e três centavos), a venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser 
realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à 
comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas 
que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do 
imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou 
comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O 
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
 

Leiloeiro Público Oficial 
 

 ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS

NEWTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob nº 40.202.728/0001-10
NIRE 24200863851 em 28/12/2020

Aos 29/04/2022, às 11 horas, na Rua João Rodrigues da Silva, 91, Capim Macio, Natal/RN, CEP 59082-310, 
sede da sociedade empresária limitada NEWTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, nos termos 
da Lei 10.406/2002, pessoa jurídica de direito privado com contrato social registrado na JUCERN sob NIRE 
24200863851 por despacho de 28/12/2020, inscrita no CNPJ/MF sob n° 40.202.728/0001-10; a sócia 
representando a totalidade do capital social compareceu e declarou estar ciente do local, data, hora e ordem do 
dia, dispensando as formalidades da convocação; escolheu para presidir os trabalhos o Sr. RENZO SAVASTA, 
italiano, empresário, divorciado, portador do RNE de n° V813164-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob 
n° 700.747.054-82, residente e domiciliado na Rua Dr. Anderson de Almeida, 95, apto. 903, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59092-475 representante da sócia única SAVIM SRL, pessoa jurídica de direito privado, 
empresa estrangeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.423.069/0001-32, com sede e domicílio no exterior em 
San Vendemiano, na Rua Friuli, 11, Itália, com código fiscal e número de inscrição no Registro de Empresas de 
Treviso sob n° 00790110258; e para secretariar a Sra. ANA CARLA MEDEIROS LEITE, brasileira, empresária, 
solteira, nascida em 08/12/1993, portadora da CNH de n° 06064245908 DETRAN/RN, e inscrita no CPF/MF 
sob n° 094.658.224-69, residente e domiciliada na Av. Eng. Roberto Freire, 4382, apto. 1903, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59090-135, eleita pela sócia detentora do capital social para exercer a função de Secretária Ad 
Hoc em virtude de não haver outros sócios para assumir tal função. Iniciados os trabalhos, a sócia decidiu pela 
redução do capital social no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) para R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais), em função de estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, cuja 
formatação societária será apresentada através de aditivo a ser averbado na JUCERN, devendo ser 
reembolsada as quotas integralizadas pelo seu valor nominal de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) ao 
sócio único e dispensando-se do cumprimento das prestações ainda devidas nos temos do art. 1.082 do CC, 
Lei 10.406/2002. Posto a ordem do dia, aprovou sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada, e assinada pelo 
Presidente e por mim, Secretária Ad Hoc, para apresentação e arquivamento na JUCERN e demais 
publicações obrigatórias.
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 039/2022

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

- Pregão Eletrônico N° 039/2022 - Processo Administrativo nº 454/2022 - Secretaria Municipal de 
Administração que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Material Gráfico e Serigráficos, destinados a todas as unidades 
vinculadas a Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 13 DE 
JULHO DE 2022, ÀS 08h:30:00 ( OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

GUAMARE / RN, 29 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 
08.523.912/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração nº 2022-178213/TEC-LA-0028, com validade até 
24/06/2022, para um Sistema Retalhista de Combustíveis com lavagem de veículos e Transporte de Carga 
Perigosa, localizado a Rua Pastor Manoel Leão, 1902, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.066-240. 
 

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS 
Diretora 

 

Estudantes de Natal 
desenvolvem ideias para 
o mercado de Startups

Alunos do Colégio Por-
to, dentro da disciplina 
de Empreendedorismo 

e Liderança, durante quatro 
meses, foram estimulados a 
desenvolver habilidades vol-
tadas para o mundo dos negó-
cios. Ao final desta etapa, divi-
didos em grupos, os alunos da 
1ª e 2ª série do Colégio Porto 
apresentaram um modelo pa-
ra a abertura de uma Startup. 
Os jovens estudantes desen-
volveram projetos avaliados 
por grandes nomes do merca-
do potiguar. Seis projetos fo-
ram escolhidos entre os fina-
listas e três foram premiados.

Os estudantes foram ava-
liados pela equipe de gestão da 
Incubadora Tecnológica IFRN 
Natal-Central (ITNC), formada 
pelos gestores Pablo Fernan-
des e Claudine Carrilho, e pe-
lo CEO da empresa Loucos por 
Coxinha, Pablo Farias. No total, 
38 projetos foram avaliados, le-
vando em conta critérios como 
originalidade, funcionalida-
de, qualidade e apresentação. 
Claudine e Pablo avaliaram a 
possibilidade de incubar o pro-
jeto. Já Pablo Farias, observou a 
possibilidade de investimento.

O trabalho foi conduzido pe-

lo professor Fábio San Martin, que 
é referência nessa área no RN. “O 
grande objetivo foi desenvolver 
neles a capacidade de tirar a ideia 
da cabeça e colocar no papel, em 
forma de projeto. Todos os grupos 
tinham grandes ideias e aqueles 
que foram vencedores consegui-
ram replicar, formalizar o projeto 
de uma maneira mais tangível, de 
forma que os avaliadores conse-
guiram enxergar ali uma sustenta-
bilidade”, explicou.

A primeira colocação ficou 

com o grupo da 2ª série B, que 
apresentou o TickToy, para a 
venda e troca de brinquedos 
por meio de aplicativo. O grupo 
é formado pelas estudantes Ju-
lia Azevedo (Líder), Anna Bea-
triz Dantas, Anna Ramalho, Ma-
rina Souto e Pietra Mendonça. 
“A gente se preocupou em criar 
uma ideia viável para se investir, 
diferente e que tivesse também 
a pegada da sustentabilidade”, 
afirmou a líder da equipe ven-
cedora, Julia Azevedo.

Estudantes foram 
avaliados pela 

equipe de gestão 
da Incubadora 

Tecnológica IFRN 
Natal-Central

Primeira colocação ficou com o grupo que apresentou o TickToy para a venda e troca de brinquedos

DIVULGAÇÃO
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Municípios
Prazo para emissão do Documento 
de Aptidão ao Pronaf é prorrogado
A ampliação do prazo atende a um pleito dos gestores municipais interessados em emitir o documento

A emissão do Documen-
to de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) foi prorrogada. Os 

agricultores terão, agora, até 31 
de outubro para solicitar a emis-
são. A partir de 1° de novembro 
o DAF será substituído pelo Ca-
dastro Nacional da Agricultura 
Familiar (CAF) na identificação 
dos agricultores familiares e que 
é a porta de entrada das políticas 
de apoio aos pequenos produto-
res rurais.

A ampliação do prazo aten-
de a um pleito dos gestores mu-
nicipais interessados em emitir 
o documento. Isso porque eles 
vinham se mostrando preocu-
pados com o prazo, já que não 
conseguiram o credenciamento 
na Rede CAF. Com a prorrogação, 
serão evitados transtornos aos 
produtores familiares no início 
do próximo plano-safra previsto 

para início em 1° de julho.
Os agricultores com DAP ven-

cida deverão buscar a atual rede 
de emissores composta por sin-
dicatos e empresa estadual de ex-
tensão rural. O alerta é feito pela 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), que reforça que 
as prefeituras interessadas em 
emitir o CAF a partir de novem-
bro poderão solicitar no Portal de 
Serviços da plataforma do Gover-
no Federal.

Além disso, a área de Desen-
volvimento Rural da CNM dis-
ponibiliza a cartilha Gestão do 
Agro nos Municípios: Caminhos 
para o desenvolvimento susten-
tável, que traz diversas informa-
ções importantes para os Mu-
nicípios, que pode ser acessada 
através do endereço eletrônico: 
https://www.cnm.org.br/biblio-
teca/exibe/15330.  Agricultores com DAP vencida devem buscar a atual rede de emissores composta por sindicatos e empresa estadual de extensão rural

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Defesa animal

Pesquisa aberta para  mapear ações para 
proteção de cães e gatos nos municípios

O Ministério do Meio Am-
biente (MMA) está com 
pesquisa aberta para ma-

pear as ações de proteção e bem-
-estar de cães e gatos nos muni-
cípios. O formulário on-line (ht-
tp://consultaspublicas.mma.
gov.br/agendacaesegatos/) fica-
rá disponível até 31 de julho e é 
exclusivo para gestores munici-
pais envolvidos com a execução 
de políticas públicas nesta área.

Após fazer o cadastro no site, 
o servidor ou gestor designado 
deve responder o questionário 
e enviá-lo. Em caso de dúvidas, 
pode ser encaminhado e-mail 
para cgpro@mma.gov.br. No as-
sunto, escreva “Consulta aos 
gestores municipais – Formulá-
rio de pesquisa sobre proteção e 
bem-estar de cães e gatos”.

A pasta federal – que possui 

uma Coordenação-Geral de Pro-
teção e Defesa Animal, criada 
em 2020 no âmbito da Secretaria 
de Biodiversidade do MMA com 
o objetivo de conhecer os pro-
gramas, projetos e ações desen-
volvidas pelos Municípios – in-
forma que o número de animais 
abandonados cresceu muito nas 
áreas urbanas e rurais devido à 
pandemia da Covid-19, tornan-
do-se uma questão de saúde pú-
blica, com problemas urbanos e 
ambientais.

Assim, a pesquisa permiti-
rá ao ministério traçar um diag-
nóstico, além de identificar bo-
as práticas e também proble-
mas que precisam ser resolvidos, 
principalmente nas comunida-
des mais carentes e vulneráveis.

PESQUISA. O questionário é 

dividido em quatro partes – vi-
são geral, executivo munici-
pal, legislação e políticas públi-
cas – e reúne perguntas sobre 
ações que envolvem a prote-
ção e bem-estar de cães e ga-
tos, como programas de con-
trole populacional, de combate 
aos maus tratos, atenção básica 
veterinária, campanhas de va-
cinação contra zoonoses, edu-
cação para guarda responsável 
e adoção de animais, entre ou-
tras políticas voltadas à fauna 
doméstica.

De acordo com dados da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), hoje, há cerca de 20 
milhões de cães e 10 milhões 
de gatos abandonados no Bra-
sil, o que equivale a mais da 
metade do total de animais de 
estimação. Há cerca de 20 milhões de cães abandonados no Brasil, de acordo com OMS

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LSIO) 
 
TGM Construções Eireli, CNPJ 37.823.225/0001-58, torna público que requereu à secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo a concessão de Licença Simplificada de Instalação e Operação do Loteamento 
Rio da Prata, a ser implantado na RN 312 – Rodovia José Pegado Mendes, S/N, Rio da Prata, São Gonçalo do 
Amarante. 

TGM Construções Eireli 
Requerente 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SETE MONTES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.576.881/0001-47, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma 
Facção de Peças do Vestuário, localizada no Sítio Bonito, 77, Zona Rural, São José do Seridó/RN - CEP: 
59.378-000. 

Janiele dos Santos de Souza 
Proprietária 

 

 EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:  09/08/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão:  11/08/2022, às 10:00 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com 
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de 
Financiamento Imobiliário, o seguinte: Um prédio residencial nº 8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado 
ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, do Conjunto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, 
zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 3º Zona, Natal/RN, CEP: 59.094-200, com 253,94m² de 
área construída, composto de dois pavimentos, sendo o térreo com garagem, 02 terraços, sala única com 
lavabo, cozinha, despensa, 02 dormitórios, banheiro social, suíte júnior com dormitório e banheiro, circula-
ção com escada, depósito e canil; e, superior com suíte master com dormitório, closet e banheiro, terraço, 
circulação e hall, edificado em terreno próprio, designado pelo lote nº 25 da quadra 17, medindo 308,75m² de 
superfície. Imóvel objeto da Matrícula nº 52.177 do 7º Ofício de Notas de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição 
completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando 
o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocu-
pação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$1.130.768,95 (Um milhão, cento e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e 
noventa e cinco centavos) 2º leilão: - VALOR: R$565.384,47 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, trezen-
tos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura 
e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel 
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do 
arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO, 
brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/01/1983, RG: 002.102.565 SSP/RN, CPF: 011.323.744-80 e 
DANIELLY CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS, brasileira, solteira, autônoma, nascida em 31/07/1995, 
RG: 9.167.557 SSP/RN, CPF: 111.764.944-06, ambas, residentes e domiciliadas à Rua Ponta da Gamboa, n 
8853, CX P 34, PNT Negra, Natal/RN, CEP: 59094-200, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. 
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante cor-
respondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercen-
do o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e 
comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2ºB do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que 
outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

 
JARDINS AMSTERDÃ 

 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

 
  Dia: 18/07/2022 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 

59.075-710. Segundo Leilão, se necessário, dia 19/07/2022 às 11:00, no mesmo local e horário. Ressalta-se que os 
leilões somente ocorrerão de forma presencial caso o Decreto Municipal relacionado à pandemia do COVID-19, vigente 
à época da realização do leilão, permita tal ato. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, 
inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e Silva nº 1456, 
Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-710, fone (84) 99411-2140, faz saber que devidamente autorizado pela vendedora 
ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: 
Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância 
com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: “Um terreno próprio, designado por lote 12 
(doze) da quadra 02 (dois), situado na Alameda dos Jerivás, integrante do empreendimento residencial, denominado 
Condomínio Urbanístico “JARDINS AMSTERDÃ”, localizado à margem da Rodovia RN 313, lado par no Bairro de 
Cajupiranga, Parnamirim - RN, com a área de 588,71m² (quinhentos e oitenta e oito metros quadrados, setenta e 
um decímetros quadrados) devidamente registrado sob o n° 57.170 no Cartório do 1° Ofício de Notas e Registros de 
Parnamirim-RN. O lance mínimo para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de valor 
compra atualizado: R$ 350.346,55 (trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo 
Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: : R$ 318.908,73 (trezentos e dezoito mil, novecentos e 
oito reais e setenta e três centavos), a venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser 
realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à 
comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas 
que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do 
imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou 
comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O 
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
 

Leiloeiro Público Oficial 
 

 ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS

NEWTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob nº 40.202.728/0001-10
NIRE 24200863851 em 28/12/2020

Aos 29/04/2022, às 11 horas, na Rua João Rodrigues da Silva, 91, Capim Macio, Natal/RN, CEP 59082-310, 
sede da sociedade empresária limitada NEWTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, nos termos 
da Lei 10.406/2002, pessoa jurídica de direito privado com contrato social registrado na JUCERN sob NIRE 
24200863851 por despacho de 28/12/2020, inscrita no CNPJ/MF sob n° 40.202.728/0001-10; a sócia 
representando a totalidade do capital social compareceu e declarou estar ciente do local, data, hora e ordem do 
dia, dispensando as formalidades da convocação; escolheu para presidir os trabalhos o Sr. RENZO SAVASTA, 
italiano, empresário, divorciado, portador do RNE de n° V813164-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob 
n° 700.747.054-82, residente e domiciliado na Rua Dr. Anderson de Almeida, 95, apto. 903, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59092-475 representante da sócia única SAVIM SRL, pessoa jurídica de direito privado, 
empresa estrangeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.423.069/0001-32, com sede e domicílio no exterior em 
San Vendemiano, na Rua Friuli, 11, Itália, com código fiscal e número de inscrição no Registro de Empresas de 
Treviso sob n° 00790110258; e para secretariar a Sra. ANA CARLA MEDEIROS LEITE, brasileira, empresária, 
solteira, nascida em 08/12/1993, portadora da CNH de n° 06064245908 DETRAN/RN, e inscrita no CPF/MF 
sob n° 094.658.224-69, residente e domiciliada na Av. Eng. Roberto Freire, 4382, apto. 1903, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59090-135, eleita pela sócia detentora do capital social para exercer a função de Secretária Ad 
Hoc em virtude de não haver outros sócios para assumir tal função. Iniciados os trabalhos, a sócia decidiu pela 
redução do capital social no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) para R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais), em função de estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, cuja 
formatação societária será apresentada através de aditivo a ser averbado na JUCERN, devendo ser 
reembolsada as quotas integralizadas pelo seu valor nominal de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) ao 
sócio único e dispensando-se do cumprimento das prestações ainda devidas nos temos do art. 1.082 do CC, 
Lei 10.406/2002. Posto a ordem do dia, aprovou sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada, e assinada pelo 
Presidente e por mim, Secretária Ad Hoc, para apresentação e arquivamento na JUCERN e demais 
publicações obrigatórias.
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 039/2022

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

- Pregão Eletrônico N° 039/2022 - Processo Administrativo nº 454/2022 - Secretaria Municipal de 
Administração que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Material Gráfico e Serigráficos, destinados a todas as unidades 
vinculadas a Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 13 DE 
JULHO DE 2022, ÀS 08h:30:00 ( OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

GUAMARE / RN, 29 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
TRANSCOPEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 
08.523.912/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração nº 2022-178213/TEC-LA-0028, com validade até 
24/06/2022, para um Sistema Retalhista de Combustíveis com lavagem de veículos e Transporte de Carga 
Perigosa, localizado a Rua Pastor Manoel Leão, 1902, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.066-240. 
 

THAYANNE FLOR ALVARES DANTAS 
Diretora 

 

Estudantes de Natal 
desenvolvem ideias para 
o mercado de Startups

Alunos do Colégio Por-
to, dentro da disciplina 
de Empreendedorismo 

e Liderança, durante quatro 
meses, foram estimulados a 
desenvolver habilidades vol-
tadas para o mundo dos negó-
cios. Ao final desta etapa, divi-
didos em grupos, os alunos da 
1ª e 2ª série do Colégio Porto 
apresentaram um modelo pa-
ra a abertura de uma Startup. 
Os jovens estudantes desen-
volveram projetos avaliados 
por grandes nomes do merca-
do potiguar. Seis projetos fo-
ram escolhidos entre os fina-
listas e três foram premiados.

Os estudantes foram ava-
liados pela equipe de gestão da 
Incubadora Tecnológica IFRN 
Natal-Central (ITNC), formada 
pelos gestores Pablo Fernan-
des e Claudine Carrilho, e pe-
lo CEO da empresa Loucos por 
Coxinha, Pablo Farias. No total, 
38 projetos foram avaliados, le-
vando em conta critérios como 
originalidade, funcionalida-
de, qualidade e apresentação. 
Claudine e Pablo avaliaram a 
possibilidade de incubar o pro-
jeto. Já Pablo Farias, observou a 
possibilidade de investimento.

O trabalho foi conduzido pe-

lo professor Fábio San Martin, que 
é referência nessa área no RN. “O 
grande objetivo foi desenvolver 
neles a capacidade de tirar a ideia 
da cabeça e colocar no papel, em 
forma de projeto. Todos os grupos 
tinham grandes ideias e aqueles 
que foram vencedores consegui-
ram replicar, formalizar o projeto 
de uma maneira mais tangível, de 
forma que os avaliadores conse-
guiram enxergar ali uma sustenta-
bilidade”, explicou.

A primeira colocação ficou 

com o grupo da 2ª série B, que 
apresentou o TickToy, para a 
venda e troca de brinquedos 
por meio de aplicativo. O grupo 
é formado pelas estudantes Ju-
lia Azevedo (Líder), Anna Bea-
triz Dantas, Anna Ramalho, Ma-
rina Souto e Pietra Mendonça. 
“A gente se preocupou em criar 
uma ideia viável para se investir, 
diferente e que tivesse também 
a pegada da sustentabilidade”, 
afirmou a líder da equipe ven-
cedora, Julia Azevedo.

Estudantes foram 
avaliados pela 

equipe de gestão 
da Incubadora 

Tecnológica IFRN 
Natal-Central

Primeira colocação ficou com o grupo que apresentou o TickToy para a venda e troca de brinquedos
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Arraiá do Outro Par 
agita a Rua Chile no 
mês de julho

Após realizar duas edições 
virtuais nos últimos anos 
por conta da pandemia, o 

tradicional Arraiá do Outro Par 
chega a sua 8ª edição agitando o 
largo da Rua Chile no dia 15 de ju-

lho (sexta-feira).
Em homenagem aos 100 anos 

da Semana de Arte Moderna, o Ar-
raiá do Outro Par resgata o respeito 
pelos artistas que fizeram tanto pe-
la liberdade de expressão no Brasil 
em seu manifesto nessa data his-
tórica. Unir um movimento cente-
nário e festejar o São João de forma 
tradicional e contemporânea, re-
força o ideal de transcender e resis-
tir nesse momento tão necessário. 

Entre as atrações, a banda 
Luísa e os Alquimistas e outras 
novidades que serão divulga-

das em breve. E como toda fes-
ta junina de respeito, o arraiá 
terá quadrilha improvisada, 

barraca do beijo, correio ele-
gante e sorteio de balaio. 

O Arraiá do Outro Par tem rea-

lização da BaseB Cultural com pa-
trocínio da Prefeitura do Natal e 
apoio da vereadora Brisa Bracchi.

Arraiá do Outro Par
Data: 15 de julho de 2022 (sexta-feira)
Hora: 20h
Local: Largo da Rua Chile
Vendas: Outgo.com.br

Serviço

Peça baseada em obra de Augusto 
Cury chega a Natal neste domingo 3

“Nunca Desista de 
Seus Sonhos” traz 

Nizo Neto ao Teatro 
Alberto Maranhão, a 

partir das 20h

“Nunca desista dos Seus Sonhos”
Data: 03 de junho de 2022 
(domingo) 
Hora: 20h
Local: Teatro Alberto Maranhão, 
Ribeira, Natal (RN)
Ingressos: à venda site OutGo 
ou na Livraria Nobel no Praia 
Shopping, por R$ 50 (meia-
entrada) e R$ 100 (inteira).

Serviço

Mais uma adaptação de 
Augusto Cury para o te-
atro chega à capital poti-

guar. Neste domingo 3, o espetá-
culo “Nunca Desista de Seus So-
nhos” será encenado no palco do 
Teatro Alberto Maranhão, a partir 
das 20h, no bairro da Ribeira.

Considerado o psiquiatra 
mais lido do mundo nas últimas 
duas décadas, com 35 milhões de 
livros em mais de 60 países, Au-
gusto Cury é autor do título que 
ganha versão teatral adaptada 
pelo próprio Augusto e Cristiane 
Natale - também roteirista dos 
espetáculos de sucesso O Vende-
dor de Sonhos e O Homem Mais 
Inteligente da História.

A direção é de Rogério Fa-
biano e o elenco é formado por 
Myrian Rios, Nizo Neto, Mari Feil 
e Murilo Cunha. No espetáculo 
“Nunca Desista de seus Sonhos’, 

A psiquiatra expõe seu lado 
humano ao confessar que tem 
um filho viciado em tecnologias 
e jogos digitais. Sua experiência 
com a problemática tão presen-
te na atualidade faz parte do en-
redo. Ela também trabalha temas 
como depressão e ansiedade. Pa-
ra superar seus desafios, Camila 
tem como aliada sua estagiária 
Helena, recém-formada em me-
dicina psiquiátrica.

a psiquiatra Camila, quando era 
estudante de medicina, assiste a 
uma palestra de Augusto Cury e 
toma a decisão de seguir os seus 
ensinamentos. Apesar de almejar 

uma especialização fora do Pa-
ís, protela a realização por vários 
motivos.

A profissional é muito apaixo-
nada pela sua área e auxilia seus 

pacientes, estimulando-os ao 
contar como homens brilhantes 
da história fracassaram e, ainda 
assim, foram persistentes e não 
desistiram de seus propósitos.

Nizo Neto e Myrian Rios compõem elenco da peça inspirada na obra de Augusto Cury
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Durante os meses 
de maio e junho, a 
região recebeu grupos 
oriundos de diversos 
estados brasileiros

Mais uma inovação na 
prestação dos serviços 
ofertados pelo Institu-

to de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente – Idema, 
que disponibilizou desde a últi-
ma quarta-feira 29 o Aplicativo 
IdemaComunic@, o qual possi-
bilita aos empreendedores do Rio 
Grande do Norte acompanhar 
em tempo real o andamento dos 
processos de licenciamento.

O Idema, por meio do Setor 
de Tecnologia de Informação, 
desenvolveu a nova ferramenta 
com o intuito de ampliar e aper-
feiçoar a comunicação oficial 
entre o público e o Instituto Am-

biental. Os empreendedores e in-
teressados podem baixar o Ide-
maComunic@ na PlayStore, loja 
de aplicativo do Android, de for-
ma gratuita.

O aplicativo é uma versão 
atualizada da plataforma Co-
munic@ já em uso pelo órgão 
desde junho de 2020. É por meio 
da Comunic@ que são enviadas 
mensagens e documentos para 
os interessados, contendo, den-
tre outras solicitações de provi-
dências, notificações, autos de 
infração, declaração de inexi-
gibilidade, disponibilidade de 
licenças ambientais, autoriza-
ções e atendimento às condi-

cionantes da licença.
A população pode usar a nova 

ferramenta para realizar denún-
cias, já na primeira tela do App, 
de uma forma simples e intuitiva, 
o usuário pode fazer uma quei-
xa sobre lixões, poluição sonora, 
desmatamento, construções irre-
gulares, aterros, queimadas, inva-
sões de áreas protegidas, empre-
endimento irregulares, entre ou-
tras irregularidades.

Contudo, o Instituto oferece 
o serviço “Alô Idema”. O contato 
com a equipe de fiscalização po-
de ser feito através do (84) 98146-
6243 e também do e-mail aloide-
ma@gmail.com.

TECNOLOGIA

Idema cria aplicativo Comunic@ 
e amplia acesso à informação

Ferramenta tem por base os princípios da 
transparência, economicidade e segurança jurídica

Geoparque Seridó 
apresenta alta nos números 
de visitação turística

A valorização do 
turismo ecológico é 

uma das estratégias 
de promoção 

dosdestinos 
potiguares utilizada 
pelo Governo do RN

Integrando desde abril o Pro-
grama Internacional de Ge-
ociências e Geoparques da 

UNESCO, o território do Geo-
parque Seridó desperta cada vez 
mais o interesse dos turistas que 
buscam experimentar esse novo 
tipo de produto no Brasil.

Durante os meses de maio e 
junho, a região recebeu grupos de 
turistas dos estados de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia 
e Pernambuco. “São grupos dive 
rsos que realizam expedições pe-
los territórios, buscam conhecer 
a história das pessoas e os atrati-
vos que cada um dos seis muni-
cípios que integram o Geoparque 
Seridó, apresenta”, explica Jana-
ína Medeiros, diretora executiva 
do equipamento turistístico.

O trabalho desenvolvido ao 
longo de mais de uma década 
aliado à visibilidade internacio-
nal, acarretada pela chancela da 
Unesco, foram fatores determi-
nantes para o crescimento da 
procura dos turistas por essa re-
gião do Estado, o Seridó.

Em novembro de 2021, dois 
avaliadores da Unesco, com 
apoio do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, por meio 
da Emprotur, estiveram nas seis 
cidades que compõem o Geopar-
que Seridó, na missão de avaliar 
o território. 

“Os Geoparques são um pro-
duto inovador no Brasil, nosso 
objetivo de fomentar a interiori-
zação do turismo por meio des-
se produto está acontecendo e a 
alta procura por expedições no 
território demonstra o resultado 
de um trabalho estratégico, isso 
movimenta o trade turístico lo-
cal e cria novas possibilidades 
de geração de emprego e renda 
no interior do estado”, enfatiza o 
diretor-presidente da Emprotur, 
Bruno Reis.
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DURAÇÃO DO VINHO ABERTO
Estou aqui novamente falando um pouco de vi-

nho e o que me perguntam mais é: quanto du-
ra um vinho depois de aberto? Tem dia que só 

queremos uma única tacinha antes de dormir, no 
jantar ou para uma boa leitura, mas surge a dúvida 
do que fazer com o resto da garrafa, não é mesmo? 

Uma certeza que você deve ter é que depois de 
aberto, o vinho passa a oxidar imediatamente e 
passa a perder os seus aromas e sabores. Sim, um 
pouco de ar pode ser excelente, e é por isso que gi-
ramos nossa taça de vinho antes de tomar um gole, 
mas muito oxigênio leva à deterioração da bebida. 

Depois de alguns dias em contato com o ar, a cor 
do vinho começa a mudar e os aromas podem va-
riar, se tornando até mesmo no vinagre mais puro. 

A vida útil do seu vinho gira em torno de alguns 
fatores, onde você deve saber:
 Como você armazena sua bebida? 
 Ele é branco ou tinto? 
 Em uma garrafa ou caixa? 
 É seco ou doce? 

FORMAS DE 
CONSERVAR O VINHO:

�
 Manter na vertical para minimizar a 

área de atuação do oxigênio. 

 Passar o líquido para um recipien-

te menor, evitando alterações bruscas de 

temperatura e exposição solar. 

 Após servir uma taça de vinho, tam-

pe-o imediatamente mesmo se você for to-

mar outra taça em seguida. Isso ajudará no 

retardo da oxidação. 

 Se você é um consumidor assíduo de 

vinho, considere ter uma rolha à vácuo, co-

mo o VacuVin. Esses aparelhos sugam o ar 

contido dentro da sua garrafa de vinho e di-

minui a probabilidade de oxidação. 

 Guarde o vinho dentro da geladeira, 

mesmo se ainda for consumir no mesmo 

dia.

Feirinha da Árvore de Mirassol 
traz polo gastronômico e diversão
Progarmação do fim de semana terá espetáculos circenses, esportes além de área para lazer de crianças e pets

O natalense ganhou mais 
um ponto gastronômico 
que pode ser explorado 

na cidade. A Feirinha da Árvore, 
em Mirassol, Zona Sul da cida-
de, que vai acontecer neste final 
de semana, terá programação 
diversificada. Além de poder 
saborear comidas, quem for ao 
local vai poder aproveitar para 
curtir música, espetáculos cir-
censes, feirinha de artesanato, 
espaço para esporte e área ex-
clusiva para o lazer de crianças 
e também dos pets. 

O espaço, de fácil acesso, é 
considerado vitrine para a expo-
sição da cultura potiguar, com 
a presença dos artesãos na loja 
conceito Natal Original que abre 
para o evento no horário das 16h 
às 22h. Na parte externa, os arte-
sãos aprovados em edital vão di-
vulgar e comercializar produtos.

“Temos um espaço de valori-
zação dos nossos artesãos, reu-
nindo artesanatos em cerâmica 
utilitária e decorativa, renda, bor-

dados, esculturas em papel, ma-
deira, crochê, pedraria e mosaico, 
trabalhos com tecido ou mate-
riais recicláveis, palha de carnaú-
ba, palha e paneiro de coqueiro. 
A variedade é imensa, as peças 
são genuínas e de alta qualidade”, 

afirmou a secretária municipal 
do Trabalho e Assistência Social, 
Ana Valda Galvão.

ATRAÇÕES. No palco, Ju San-
tos abre a programação nesta sex-
ta-feira 1º apresentando ao pú-

blico muita música popular bra-
sileira a partir de 19h. No sábado 
2, o evento segue com a presença 
dos palhaços Bisteca e Bochechi-
nha, às 17h30, trazendo números 
tradicionais do Circo com muita 
palhaçada e show de Choro de 

Caçuá, às 19h. Para acompanhar 
as atrações circenses teremos a 
Orquestra do Papão. 

No Domingo 3 a festa come-
ça com o Palhaço Piruá, às 17h30, 
com show de variedades circen-
ses, ludicidade e alegria ao “pi-
cadeiro” fechando a sexta edição 
da tradicional Feirinha da Árvo-
re com Glaucia - Rosas na Jane-
la apresentando seu repertório e 
animando o público a partir das 
19h.

O projeto “Feirinha da Árvo-
re” é uma ação integrada de vá-
rios órgãos da gestão municipal 
e conta com a participação das 
secretarias municipais de Traba-
lho e Assistência Social (Semtas), 
Cultura (Secult-Funcarte), Servi-
ços Urbanos (Semsur), Mobilida-
de Urbana (STTU), Limpeza Pú-
blica (Urbana), Segurança (Guar-
da Municipal), Turismo (Setur), 
Esportes e Lazer (SEL), Saúde 
(SMS) e Comunicação (Secom). 
A programação acontece das 16h 
às 22h.

Feira da Árvore de Mirassol terá artesanato e atrações para toda a família na sexta, sábado e também no domingo
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Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sudoku

Você vai estar atento 
aos detalhes e não 
deixará nada ao aca-
so. Você fi cará satis-

feito com os resultados! Os ex-
cessos na alimentação pesam. 
Controle-se, você precisa fazer 
exercícios e perder peso: você 
vai se sentir mais dinâmico.

Aries  (21/03 a 20/04)

O bom senso vai per-
mitir que você saia de 
uma situação difícil. 
Sair do convencional 

recarregará sua energia moral. 
Em relação à saúde, você faria 
bem em beber mais líquidos 
para limpar os seus rins.

Libra (23/09 a 22/10)

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sin-
tonia com o seu ego 

básico e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! 
Você terá maior infl uência so-
bre os outros, mas não abuse.

Touro (21/04 a 20/05)

Você está seguindo o seu 
plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas posi-
tivas estão no horizonte. 

Sua distração está crescendo e você 
está encontrando difi culdades para 
achar uma medida de calma. Você 
precisa fazer mais exercício físico.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você não vai ser muito 
inibido pela timidez 
hoje. É hora de se 
concentrar em uma 

tarefa difícil. As atividades em 
grupo não são recomendadas 
hoje. Você fi caria muito sobre-
carregado pelos outros.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você terá a chance de 
ver certas promessas 
serem realizadas e vai 
ter orgulho de si mesmo 

e do que você fez. Não gaste muito 
tempo falando sobre os problemas 
de saúde de algumas pessoas, vo-
cê vai parecer hipocondríaco.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu otimismo é 
claramente sentido 
por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite 

em espalhá-lo ao seu redor. 
Você está saudável, terá re-
fl exos melhores e se sentirá 
mais leve.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você está bem psico-
logicamente. Aproveite 
isto pedindo o que vo-
cê merece, faça valer 

os seus direitos. Você precisa se 
??mexer e tudo vai dar certo. A 
lentidão que você está sentindo 
é devido à falta de exercício.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje você vai estar 
mais calmo do que 
o normal. É hora de 
cuidar mais de si 

mesmo. Sua energia mental 
está defi nida para fi car em um 
nível estável - seu otimismo é 
a melhor fonte de energia.

Leão (23/07 a 22/08)

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

decida mais tarde! Cãibras mus-
culares e dores podem fazer você 
diminuir o seu ritmo. A culpa é da 
falta de nutrientes na sua dieta.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Deixe-se guiar pela sua 
intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se 
faça as perguntas certas. 

Você poderia fazer algumas mu-
danças nos seus hábitos alimenta-
res para ter equilíbrio. É o momen-
to ideal para começar uma dieta e 
comer mais produtos frescos.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Seu estado de ânimo será 
dinâmico. Suas ações es-
tão em sintonia com o seu 
ego básico e isso o torna 

dinâmico hoje. Você está inundado 
com uma sensação de bem-estar! 
Você terá maior infl uência sobre os 
outros, mas não abuse.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo
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É CHANEL QUERIDA. A coleção 
cruise 2022 da Chanel faz uma home-
nagem a Monte Carlo, no principado 
de Mônaco, com todo seu clima de di-
versão, férias, festas, opulência e, claro, 
de muita velocidade. E já tem potiguar  
influencer and bem nascida de olho 
nas peças, que tem muita influência do 
automobilismo, com direito a looks no 
estilo mecânica chic, somados a bonés 
com o clássico logo N° 5. O objeto de 
desejo são as minibags com formatos 
inusitados, como capacetes e raquetes 
de tênis, são o item must-have da esta-
ção. E já tem turma alinhanda apos-
tando quem será a primeira a aparecer 
com a pecinha. 

SUCESSO NO SERIDÓ. O território 
do Geoparque Seridó desperta cada 
vez mais o interesse dos turistas que 
buscam experimentar um novo tipo de 
produto no Brasil. Durante os meses de 
maio e junho, a região recebeu grupos 
dos estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Bahia e Pernambuco. Parte 
desse sucesso se deve a visibilidade 
internacional acarretada pela chancela 
da Unesc, já que o parque integra des-
de abril o programa Unesco de Geoci-
ências e Geoparques da entidade. Bom 
para o nosso turismo além de sol e mar  
já que seis cidades do interior são be-
neficiadas.

HEROIS DA CIÊNCIA . Com roteiro, 
edição e cores do premiado cartunis-
ta Rodrigo Brum, o Sistema FIERN por 
meio do Instituto SENAI de Inovação 
em Energias Renováveis lançou ontem 
a revista em quadrinhos “Superliga 
contra nuvens de gás”, que transforma 
pesquisadores e pesquisadoras reais 
em heróis e heroínas com poder do 
calor, do sol, do vento e do hidrogênio 
verde para combater gases do efeito 
estufa. A publicação  é baseada em evi-
dências científicas e outros dados reais 
e será distribuída, em versão impressa, 
para turmas de 9º ano de escolas públi-
cas de Natal, entre outras instituições 
de ensino.

SEM FESTA . Acabou a festa. O Air-
bnb decidiu proibir de forma perma-
nente a realização de celebrações e 
eventos nas acomodações cadastradas 
na plataforma. A política será válida 
globalmente. A realização de festas já 
estava proibida desde agosto de 2020 
devido à pandemia, mas a empresa 
agora tornou a política permanente 
para impedir encontros que possam 
incomodar vizinhos. ou seja, festinha 
na casa alheia não pode, nem pagando. 
A medida atinge em cheio um grupo 
de rapazes de Natal que já havia locada 
uma mansão em Cumbuco (Ceará) 
para um rolê com as amigas que as es-
posas não podem conhecer. O grupo, 
muito unido  e discreto, vai participar 
de um evento de negócios em Fortale-
za e ia aproveitar a desculpa para ou-
tras diversões. Aí o Airbnb estragou.

Ainda no 
clima  junino 
o casal Liege 

e Marcílio 
Pontes

Ivani Dantas em pose de modelo 

WANDERLEY ADANS

Soledad Fernandes corujando a neta Luísa

TOINHO Silveira, Reinando no São João, recebeu os coleguinhas, 
Rodrigo Loureiro, Hilneth Correia e Bebeto Torres 

Meninos Sax on The House, Israel 
Galiza e Gabriel Sodré em Nova York

Quinta-feira, 30 de junho de 2022 • 21Social 

“ ”

TEM TEMPO. Somos bem mais ve-
lhos. Pelo menos é o que diz um novo 
estudo diante de fósseis encontrados 
na África do Sul, do gênero Australopi-
thecus que têm entre 3,4 milhões a 3,6 
milhões de anos — e não entre dois e 2,6 
como datados antes. As peças se tornam 
os mais antigos do que o famoso fós-
sil de Lucy (também conhecido como 
Dinkinesh) da Etiópia, encontrado na 
década de 70. Os fósseis foram achados 
nas cavernas ficam a cerca de 50 quilô-
metros a noroeste da cidade sul-africana 
Joanesburgo e são consideradas  Berço 
da Humanidade.

OFICINAS DE ARTE. O Conexão Ele-
fante Cultural está com inscrições aber-
tas para a imersão online Arte e Cidada-
nia, voltada para artistas e educadores 
que trabalham no segmento. A ação 
ocorre de 10 a 17 de julho e faz parte 
das atividades previstas na 7ª edição 
do projeto, que irá fomentar o cenário 
artístico de 8 municípios do Rio Grande 
do Norte. Os inscritos terão a possibili-
dade de participar de oficinas nas áreas 
de arte-comunidade, cena e direção, 
construção musical, reuso de material e 
audiovisual. 

CHINESAS DOMINAM. O AliExpress 
está levando sua promessa a sério. Com o 
objetivo de entregar as compras interna-
cionais em até 7 dias, a varejista agora faz 
oito voos semanais fretados para o Brasil.

O investimento faz sentido em virtu-
de do bom momento da empresa no pa-
ís. Depois de fazer uma promoção com 
descontos em março, o AliExpresss teve 
um aumento de 190% nas vendas em re-
lação ao mesmo período de 2021. Aliás, 
as varejistas asiáticas que as potiguares 
tanto amam estão bombando. 

*
Entre os 10 maiores comércios ele-

trônicos do mercado brasileiro, cinco 
são do setor de importados ou marke-
tplaces estrangeiros. Só para se ter uma 
ideia, a Shopee  é a campeã, com mais 
de 125 milhões de acessos no seu aplica-
tivo em maio. Superou o Magazine Luiza 
com quase 7 vezes mais visitas no app.

Happy    Birthday
Antônio Neto, Gabriela Cahu,Diógenes da 
Cunha Lima Neto, Belkise Neves, Luana 
Furtado Frota, Lilian Agra, Eduardo Ma-

chado, Sônia Barreto e Anderson 

B-DAY - EDUARDO MACHADO

BOAS & CURTAS
 Nasceu na véspera de São Pedro, Pietra, primeira � lha do casal formado pelo empresário Heitor Almeida com a farmacêuti-
ca Aryelle Mayara. A coluna deseja boas vidas a pequena. 
 Dia 09 de junho tem Tarde Devocional com Padre Sávio e Padre Siqueira, na Igreja São José de Anchieta, em Lagoa Nova, entre 14 e 18h, 
com entrada gratuita. Para quem precisa de um pouco de oração. 
 Gustavo Lima pisa em Natal novamente com o seu show Boteco. Se apresenta no dia 10 de setembro, na Arena das Dunas. Os 
fãs potiguares estão em polvorosa a despeito de toda polêmica em volta do cantor. 
 A celebração do Dia de Cooperar (Dia C) no RN será próximo sábado, das 8h ao meio dia, na sede da ONG Atitude Cooperação no bairro 
de Felipe Camarão, em Natal. Vários serviços serão oferecidos a comunidade.
 O pioneiro e maior pianista de blues do Brasil, o paulista Ari Borger, é presença con� rmada no Fest Bossa & Jazz, que ocorre 
na Pipa, de 18 a 21 de agosto. Deve com o seu Trio revisitar alguns dos maiores hinos do rock em versões jazzísticas.

O momento perfeito não existe 

Jussele Lourenço, Guilherme Guerra, Larissa Varela, Warison Albino e Murilo Vinicio, em evento gastronômico da UNP para imprensa
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cruise 2022 da Chanel faz uma home-
nagem a Monte Carlo, no principado 
de Mônaco, com todo seu clima de di-
versão, férias, festas, opulência e, claro, 
de muita velocidade. E já tem potiguar  
influencer and bem nascida de olho 
nas peças, que tem muita influência do 
automobilismo, com direito a looks no 
estilo mecânica chic, somados a bonés 
com o clássico logo N° 5. O objeto de 
desejo são as minibags com formatos 
inusitados, como capacetes e raquetes 
de tênis, são o item must-have da esta-
ção. E já tem turma alinhanda apos-
tando quem será a primeira a aparecer 
com a pecinha. 

SUCESSO NO SERIDÓ. O território 
do Geoparque Seridó desperta cada 
vez mais o interesse dos turistas que 
buscam experimentar um novo tipo de 
produto no Brasil. Durante os meses de 
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dos estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Bahia e Pernambuco. Parte 
desse sucesso se deve a visibilidade 
internacional acarretada pela chancela 
da Unesc, já que o parque integra des-
de abril o programa Unesco de Geoci-
ências e Geoparques da entidade. Bom 
para o nosso turismo além de sol e mar  
já que seis cidades do interior são be-
neficiadas.
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estufa. A publicação  é baseada em evi-
dências científicas e outros dados reais 
e será distribuída, em versão impressa, 
para turmas de 9º ano de escolas públi-
cas de Natal, entre outras instituições 
de ensino.
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A partida de domingo, Afogados x América, vale seis pontos. 
Sim, porque o América tem 17 pontos e o Afogados tem 15 
pontos. Se a equipe rubra vencer sacramenta a sua classi-

ficação. Se for derrotada será ultrapassada pela própria equipe 
pernambucana e passará a depender das outras equipes do gru-
po para garantir classificação entre as quatro primeiras. Será um 
olho no gato e outro no peixe.

JOGO DE SEIS PONTOS

PEDRO NETOEsporte

“NEGUINHO” UMA OVA. Segundo a BBC de Londres, a direção geral 
da Fórmula 1 deve anunciar a qualquer momento que o ex-piloto Nel-
son Piquet, será banido por tempo indeterminado de todos os eventos 
promovidos pelos organizadores dos grandes prêmios. Piquet ficará 
impedido de frequentar os paddocks e os ambientes controlados nas 
corridas pela direção da Fórmula 1. Dirigentes e pilotos da Fórmula 1 
tomaram às dores do piloto inglês Lewis Hamilton que foi chamado de 
“neguinho” por Nelson Piquet.

NÃO PODE DEIXAR PARA A ÚLTIMA HORA. Todos nós sabemos da 
dificuldade em se contratar a essa altura da série C, e isso é fato. Agora, 
como cantou o poeta Raul Seixas, o que também não dá é para ficar 
“esperando a morte chegar”. A diretoria do ABC sabe das deficiências 
do elenco. Principalmente do meio para frente. E, sabe também que se 
deixar para a última hora corre o risco de ficar sem ter onde contratar.

É PERTINENTE. A principal re-
clamação dos torcedores rubros nas 
redes sociais é com a ausência da di-
reção nestes últimos dias, principal-
mente do presidente José Ivanaldo 
Souza. E, a torcida não está errada. 
O único dirigente que tem apare-
cido para entrevistas e o diretor de 
futebol Edson Fassina. Todavia, não 
esqueçamos que Edson Fassina res-
ponde apenas pelo futebol. Torça-
mos para que o América consiga seu 
acesso a série C, pois caso contrário 
a tendência é que a ausência dos di-
retores seja ainda maior.

OS BABACAS NÃO MUDAM. Pe-
la terceira vez consecutiva no en-
contro entre Corinthians-SP x Bo-
ca Juniors-ARG, os babacas argen-
tinos voltam a aprontar. Mais uma 
vez eles imitam macacos e fazem 
saudações nazistas ao se dirigirem 
aos torcedores corintianos. E, de 
novo foram presos com fiança es-
tipulada em apenas R$ 20 mil. Ou 
a Conmebol endurece com estes 
nazistas ou eles não vão parar.

EM BOAS MÃOS. Iran Ferrei-
ra, mais conhecido como Luva de 

Pedreiro, já tem novo empresário. 
O ex-jogador de Futsal Falcão, é 
quem passa a ter responsabilida-
de sobre a carreira do influencer. 
Acredito que agora o garoto pas-
sará a ver a cor do seu dinheiro.

OFERTA MILIONÁRIA. Segun-
do jornais britânicos o Newcastle 
da Inglaterra prepara uma oferta 
milionária pelo atacante Neymar. 
O clube inglês está disposto a pa-
gar 80 milhões de euros, aproxi-
madamente R$ 444 milhões de re-
ais pelo brasileiro. Além disso pa-
garia cerca de R$ 2,7 milhões por 
semana ao camisa 10 da seleção 
brasileira. É muito dinheiro para 
pouca responsabilidade.

MAIS UMA VEZ DANDO SHOW. 
A direção do Vasco da Gama 
anunciou que todos os ingressos 
colocados a venda para a partida 
contra o Sport-PE, no Maracanã, 
no próximo domingo, foram es-
gotados em menos de 6 horas. 
Com isso, mais de 60 mil torcedo-
res estarão no Maracanã dando a 
sua força ao cruz de malta. É assim 
que se faz futebol.

ASCOM/FNF

REPRODUÇÃO

Jogos Proneves

Competição escolar 
reúne 250 atletas em Natal
Prestes a completar 90 anos 

de fundação da institui-
ção, o Colégio Nossa Se-

nhora das Neves sedia a até esta 
quinta-feira 30, os Jogos Escola-
res da Província Nossa Senhora 
das Neves (Proneves), reunindo 
além dos anfitriões, atletas das 
escolas Educandário Santa Te-
resinha (Caicó), Educandário 
Nossa Senhora das Vitórias (As-

su), Educandário Jesus Menino 
(Currais Novos), Centro Edu-
cacional Cristo Redentor (Pal-
meira dos Índios / AL) e Colégio 
Cristo Rei (Patos/PB).

A primeira edição realizada 
em 1972, em Natal, manteve-se 
como um evento importante 
nas escolas da Província, e acon-
tece em forma de rodízio entre 
elas, um momento de confrater-

nização dos atletas e profissio-
nais das escolas irmãs da Rede 
de Escolas Proneves.

É a 21ª edição dos jogos, que 
acontecem anualmente desde 
1996, e em especial nas escolas 
que comemoram jubileu. Ao todo, 
250 atletas participam da competi-
ção que envolve modalidades co-
mo futsal, voleibol, vôlei de duplas, 
natação, judô e xadrez.

Super Matutão: conselho 
técnico será nesta quinta 30

Reunião vai definir 
regulamento 

para competição; 
30 equipes vão 

disputar a taça de 
campeão

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol (FNF) irá 
realizar, nesta quinta-fei-

ra 30, às 14h, em seu auditório, o 
conselho técnico para definição 
do regulamento para disputa do 
Super Matutão 2022. Trinta equi-
pes confirmaram participação 
na competição.

De acordo com a FNF, duran-
te o encontro será apresentada a 
proposta em relação à fórmula de 
disputa do torneio. Também de-
verão ser definidos os confrontos 
da primeira fase, quando os times 
se enfrentarão em jogos de ida e 
volta, no sistema de mata-mata.

A disputa dos jogos será regio-
nalizada na fase inicial. A ideia é 
diminuir os custos com desloca-
mento para as equipes e, ao mes-
mo tempo, movimentar as torci-
das locais, promovendo jogos en-
volvendo seleções de municípios 
próximos uns dos outros.

Outro ponto que será repas-
sado às equipes durante a realiza-
ção do conselho técnico é quanto 
ao procedimento para inscrições 

dos atletas que irão disputar a 
competição. O Departamento de 
Registros da FNF está recebendo 
consultas dos times sobre a situa-
ção dos seus jogadores e somen-
te após a confirmação dos que 
estão aptos a disputarem o tor-
neio é que as fichas de inscrição 
desses atletas devem ser remeti-
das para a Federação.

O Super Matutão tem como 
objetivos promover a interiori-
zação do futebol e a descober-
ta de novos talentos do esporte. 
Por essa razão, só poderão parti-
cipar atletas com faixa etária en-
tre 16 e 21 anos. A previsão é que 
a competição comece na pri-
meira quinzena do mês de julho 
e vá até o mês de novembro. 

Será apresentada a proposta em relação à fórmula de disputa do torneio e defi nidos os primeiros confrontos
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Autorização 
Especial nº 2021-161370/TEC/AE-0033, com validade até 23/06/2023, para um Canteiro de Obras localizado a 
Rua José Militão Martins, s/n, Bairro Alto da Maternidade, Lajes/RN, CEP 59.535-000. 
 

PABLO URIBARRI 
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
 

TR RENTAL LOGISTICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.237.816/0001-36, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para 
transporte de Cargas Perigosas, localizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Tiago Reinaldo Rolim 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS- LICENÇA 
SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 24/06/2024, em favor do empreendimento Melhoria do acesso 
externo no trecho que fará a conexão da Central EOL Mundo Novo com a Rodovia RN 120, com 
aproximadamente 12 km  de extensão, sendo 9 km de melhoria de vias e 1,5 km de abertura de novo trecho, 
localizados na Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 
  

Humberto Gouveia 
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

FAZENDA RIO MAR LTDA, CNPJ: 08.635.939/0001-34, torna público que RECEBEU ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, LICENÇA SIMPLIFICADA com 
prazo de validade 13/06/2028 para UNIDADE DE BENEFIACIAMENTO DE PESCADOS, localizada na RN-307, 
KM 11, OITIZEIRO, CEARA MIRIM, Rio Grande do Norte. 
 

THIAGO GABAN TRIGUEIRO – Proprietário 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO N° 318.139/2022

A CPL do Município de Jardim do Seridó/RN, vem, respeitosamente, através deste, informar que 
estará realizando no dia 04/07/2022 (segunda-feira), às 08h00min, na Sala de Licitações, 
localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à abertura de 
propostas de preços do processo visando a “Contratação de empresa para construção de 
mata-burros na Zona Rural do Município de Jardim do Seridó/RN”.

Jardim do Seridó/RN, em 29 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 407.119/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666/1993, Lei 123/2006, Lei 
Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538/2015, 7.983/2013, 9.507/2018 e instruções 
normativas. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 01 de agosto de 
2022, às 08h01min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a concorrência nº 002/2022, visando a contratação de 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada (fornecimento de pessoal) para atendimento das necessidades da 
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de 
Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário 
das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 29 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022 – PMPB/RN

O Município de Poço Branco/RN, torna público, que no dia 21 de julho de 2022, às 10:00 
horas, fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 do tipo “menor 
preço global”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA 
INSTALAÇÃO DE OFICINA DE COSTURA NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, 
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (EMENDA Nº 4091014), 
RECURSOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ME. O edital e seus anexos encontram-se 
d i s p o n í v e i s  n o  s i t e :  w w w . p o c o b r a n c o . r n . g o v . b r  o u  p e l o  e - m a i l ; 
prefeituradepocobrancocpl@gmail.com.

Poço Branco/RN, 29 de junho de 2022
Valério Sampaio Carneiro

Presidente da CPL

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NOSSA SENHORA DA SAUDE LTDA, inscrito no CNPJ: 
12.122.756/0001-92, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para a atividade de 
Comércio varejista de combustíveis líquidos em favor do empreendimento localizado na Rua Dr. Mário 
Câmara, 40 - Centro - Boa Saúde/RN. 
 

Linduarte Gomes da Silva – Diretor 

 

Mais um pódio para Ana 
Marcela Cunha. A bra-
sileira conquistou sua 

14ª medalha em Campeona-
tos Mundiais, ao levar o bronze 
nos 10km da maratona aquática 
no Mundial de Esportes Aquáti-
cos de Budapeste, na Hungria, 
na madrugada desta quarta-fei-
ra 29. Viviane Jungblut também 
participou da prova, terminan-
do na 16ª colocação. Informa-
ções do portal OTD.

As brasileiras começaram 
bem na prova, sempre se man-
tendo na parte da frente do pelo-
tão que liderava a disputa. Na al-
tura dos 2,1km, Viviane era a pri-
meira colocada com Ana Marce-
la na terceira posição.

Ao longo da prova, o pelo-
tão das líderes foi diminuindo, 
com algumas atletas ficando pa-
ra trás. Após os 6km, a francesa 
Aurélie Muller (ouro em 2015 e 
2017) e a norte-americana Ka-
tie Grimes (vice-campeã nos 
1500m em piscina em Buda-

peste) começaram a imprimir 
um ritmo forte, sendo seguidas 
de perto por Ana Marcela e pela 
alemã Lea Boy.

QUILÔMETROS FINAIS. Ana 
Marcela Cunha iniciou um ata-
que na altura dos 8km de prova, 
aproveitando um momento que 
Muller fez uma parada para rei-
dratação para encostar de vez nas 
líderes. Na abertura da última vol-
ta, a brasileira estava na frente do 
pelotão principal, com a alemã 
Leonie Beck e a holandesa Sharon 
Van Rouwendaal também pulan-
do para as primeiras posições.

Beck e Ana Marcela se des-
colaram do restante do grupo, 
abrindo o quilômetro final la-
do a lado. A partir daí, a brasi-
leira chegou a abrir um corpo 
de vantagem, mas foi alcança-
da pela alemã e por Van Rou-
wendaal. O trio chegou junto no 
pórtico de chegada, com a ho-
landesa batendo primeiro pa-
ra levar o ouro com um tempo 

de 2h02min29s20. Leonie Be-
ck levou a prata e Ana Marcela 
Cunha ficou com a medalha de 
bronze. As duas ficaram com o 
mesmo tempo, 50 centésimos 
atrás de Van Rouwendaal.

Viviane Jungblut se mante-
ve durante uma grande parte da 
prova brigando entre as 10 pri-
meiras colocadas. Na volta final, 
ela caiu algumas posições, ter-
minando no 16º lugar com um 
tempo de 2h03min04s90.

Esta é a segunda medalha de 
Ana Marcela Cunha no Mundial 
de Esportes Aquáticos Budapes-
te-2022. Ela já tinha o ouro dos 
5km e disputa os 25km, prova on-
de ela é tetracampeã mundial, 
nesta quinta-feira 30. Já Viviane 
Jungblut encerrou sua participa-
ção no Mundial. Ela nadou pisci-
na e águas abertas, conseguindo 
participar das finais dos 1500m (7º 
lugar) e 800m livre (8º lugar). Na 
maratona aquática, Viviane par-
ticipou do revezamento misto (5º 
lugar) e dos 5km (7º lugar).

Ana Marcela Cunha é bronze 
nos 10km em Budapeste

Mundial de esportes aquáticos

Brasileiro Yuri Mansur é 
vice no mundial de hipismo

Rodrigo Pessoa 
fica em quinto em 

prova de saltos 
disputada na 

meca do hipismo

Os brasileiros Yuri Mansur 
e Rodrigo Pessoa con-
quistaram dois grandes 

resultados na prova de velocida-
de em Aachen, na Alemanha, ci-
dade tida como a meca do hipis-
mo. Mansur foi o vice-campeão 
e Pessoa ficou em quinto no Prê-
mio Handwerk, com obstáculos 
a 1,50m, nesta quarta-feira 29. O 
concurso reúne a elite mundial 
da modalidade até domingo 3. 
Informações do portal OTD.

Montando Away Semilly, ga-
ranhão sela francês de 12 anos, 
Yuri Mansur garantiu o segun-
do lugar ao passar sem faltas e 
em 63s04 o percurso. Ao todo 41 

conjuntos disputaram a prova 
em Aachen. A vitória foi do bel-
ga Wilm Vermeir, com Linguini 
de la Pomme, percurso limpo, 
62s61. Rodrigo Pessoa, cam-
peão olímpico em Atenas-04, 
levou Major Tom ao quinto pos-
to também com percurso lim-
po, mas em 71s13.

Também competiram na 
mesma prova em Aachen Fran-
cisco Musa, com Carte de Blue 

PS Marathon, que fez percurso 
limpo; Marlon Zanotelli, com 
VDL Edgar, teve 2 pontos per-
didos; Pedro Veniss, com Boe-
ckmans Lord Pezi Junior, per-
deu três pontos, todos buscan-
do dar ritmo às suas montarias, 
já pensando na Copa das Na-
ções que acontece nesta quin-
ta-feira 30. A escalação final da 
equipe brasileira ainda será ofi-
cialmente confirmada.

Yuri Mansur disputou o Prêmio Handwerk de hipismo na Alemanha

DIVULGAÇÃO
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A partida de domingo, Afogados x América, vale seis pontos. 
Sim, porque o América tem 17 pontos e o Afogados tem 15 
pontos. Se a equipe rubra vencer sacramenta a sua classi-

ficação. Se for derrotada será ultrapassada pela própria equipe 
pernambucana e passará a depender das outras equipes do gru-
po para garantir classificação entre as quatro primeiras. Será um 
olho no gato e outro no peixe.

JOGO DE SEIS PONTOS

PEDRO NETOEsporte

“NEGUINHO” UMA OVA. Segundo a BBC de Londres, a direção geral 
da Fórmula 1 deve anunciar a qualquer momento que o ex-piloto Nel-
son Piquet, será banido por tempo indeterminado de todos os eventos 
promovidos pelos organizadores dos grandes prêmios. Piquet ficará 
impedido de frequentar os paddocks e os ambientes controlados nas 
corridas pela direção da Fórmula 1. Dirigentes e pilotos da Fórmula 1 
tomaram às dores do piloto inglês Lewis Hamilton que foi chamado de 
“neguinho” por Nelson Piquet.

NÃO PODE DEIXAR PARA A ÚLTIMA HORA. Todos nós sabemos da 
dificuldade em se contratar a essa altura da série C, e isso é fato. Agora, 
como cantou o poeta Raul Seixas, o que também não dá é para ficar 
“esperando a morte chegar”. A diretoria do ABC sabe das deficiências 
do elenco. Principalmente do meio para frente. E, sabe também que se 
deixar para a última hora corre o risco de ficar sem ter onde contratar.

É PERTINENTE. A principal re-
clamação dos torcedores rubros nas 
redes sociais é com a ausência da di-
reção nestes últimos dias, principal-
mente do presidente José Ivanaldo 
Souza. E, a torcida não está errada. 
O único dirigente que tem apare-
cido para entrevistas e o diretor de 
futebol Edson Fassina. Todavia, não 
esqueçamos que Edson Fassina res-
ponde apenas pelo futebol. Torça-
mos para que o América consiga seu 
acesso a série C, pois caso contrário 
a tendência é que a ausência dos di-
retores seja ainda maior.

OS BABACAS NÃO MUDAM. Pe-
la terceira vez consecutiva no en-
contro entre Corinthians-SP x Bo-
ca Juniors-ARG, os babacas argen-
tinos voltam a aprontar. Mais uma 
vez eles imitam macacos e fazem 
saudações nazistas ao se dirigirem 
aos torcedores corintianos. E, de 
novo foram presos com fiança es-
tipulada em apenas R$ 20 mil. Ou 
a Conmebol endurece com estes 
nazistas ou eles não vão parar.

EM BOAS MÃOS. Iran Ferrei-
ra, mais conhecido como Luva de 

Pedreiro, já tem novo empresário. 
O ex-jogador de Futsal Falcão, é 
quem passa a ter responsabilida-
de sobre a carreira do influencer. 
Acredito que agora o garoto pas-
sará a ver a cor do seu dinheiro.

OFERTA MILIONÁRIA. Segun-
do jornais britânicos o Newcastle 
da Inglaterra prepara uma oferta 
milionária pelo atacante Neymar. 
O clube inglês está disposto a pa-
gar 80 milhões de euros, aproxi-
madamente R$ 444 milhões de re-
ais pelo brasileiro. Além disso pa-
garia cerca de R$ 2,7 milhões por 
semana ao camisa 10 da seleção 
brasileira. É muito dinheiro para 
pouca responsabilidade.

MAIS UMA VEZ DANDO SHOW. 
A direção do Vasco da Gama 
anunciou que todos os ingressos 
colocados a venda para a partida 
contra o Sport-PE, no Maracanã, 
no próximo domingo, foram es-
gotados em menos de 6 horas. 
Com isso, mais de 60 mil torcedo-
res estarão no Maracanã dando a 
sua força ao cruz de malta. É assim 
que se faz futebol.

ASCOM/FNF

REPRODUÇÃO

Jogos Proneves

Competição escolar 
reúne 250 atletas em Natal
Prestes a completar 90 anos 

de fundação da institui-
ção, o Colégio Nossa Se-

nhora das Neves sedia a até esta 
quinta-feira 30, os Jogos Escola-
res da Província Nossa Senhora 
das Neves (Proneves), reunindo 
além dos anfitriões, atletas das 
escolas Educandário Santa Te-
resinha (Caicó), Educandário 
Nossa Senhora das Vitórias (As-

su), Educandário Jesus Menino 
(Currais Novos), Centro Edu-
cacional Cristo Redentor (Pal-
meira dos Índios / AL) e Colégio 
Cristo Rei (Patos/PB).

A primeira edição realizada 
em 1972, em Natal, manteve-se 
como um evento importante 
nas escolas da Província, e acon-
tece em forma de rodízio entre 
elas, um momento de confrater-

nização dos atletas e profissio-
nais das escolas irmãs da Rede 
de Escolas Proneves.

É a 21ª edição dos jogos, que 
acontecem anualmente desde 
1996, e em especial nas escolas 
que comemoram jubileu. Ao todo, 
250 atletas participam da competi-
ção que envolve modalidades co-
mo futsal, voleibol, vôlei de duplas, 
natação, judô e xadrez.

Super Matutão: conselho 
técnico será nesta quinta 30

Reunião vai definir 
regulamento 

para competição; 
30 equipes vão 

disputar a taça de 
campeão

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol (FNF) irá 
realizar, nesta quinta-fei-

ra 30, às 14h, em seu auditório, o 
conselho técnico para definição 
do regulamento para disputa do 
Super Matutão 2022. Trinta equi-
pes confirmaram participação 
na competição.

De acordo com a FNF, duran-
te o encontro será apresentada a 
proposta em relação à fórmula de 
disputa do torneio. Também de-
verão ser definidos os confrontos 
da primeira fase, quando os times 
se enfrentarão em jogos de ida e 
volta, no sistema de mata-mata.

A disputa dos jogos será regio-
nalizada na fase inicial. A ideia é 
diminuir os custos com desloca-
mento para as equipes e, ao mes-
mo tempo, movimentar as torci-
das locais, promovendo jogos en-
volvendo seleções de municípios 
próximos uns dos outros.

Outro ponto que será repas-
sado às equipes durante a realiza-
ção do conselho técnico é quanto 
ao procedimento para inscrições 

dos atletas que irão disputar a 
competição. O Departamento de 
Registros da FNF está recebendo 
consultas dos times sobre a situa-
ção dos seus jogadores e somen-
te após a confirmação dos que 
estão aptos a disputarem o tor-
neio é que as fichas de inscrição 
desses atletas devem ser remeti-
das para a Federação.

O Super Matutão tem como 
objetivos promover a interiori-
zação do futebol e a descober-
ta de novos talentos do esporte. 
Por essa razão, só poderão parti-
cipar atletas com faixa etária en-
tre 16 e 21 anos. A previsão é que 
a competição comece na pri-
meira quinzena do mês de julho 
e vá até o mês de novembro. 

Será apresentada a proposta em relação à fórmula de disputa do torneio e defi nidos os primeiros confrontos
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
ELECNOR DO BRASIL LTDA, CNPJ: 30.455.661/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Autorização 
Especial nº 2021-161370/TEC/AE-0033, com validade até 23/06/2023, para um Canteiro de Obras localizado a 
Rua José Militão Martins, s/n, Bairro Alto da Maternidade, Lajes/RN, CEP 59.535-000. 
 

PABLO URIBARRI 
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
 

TR RENTAL LOGISTICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.237.816/0001-36, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para 
transporte de Cargas Perigosas, localizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Tiago Reinaldo Rolim 

Diretor 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS- LICENÇA 
SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 24/06/2024, em favor do empreendimento Melhoria do acesso 
externo no trecho que fará a conexão da Central EOL Mundo Novo com a Rodovia RN 120, com 
aproximadamente 12 km  de extensão, sendo 9 km de melhoria de vias e 1,5 km de abertura de novo trecho, 
localizados na Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 
  

Humberto Gouveia 
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

FAZENDA RIO MAR LTDA, CNPJ: 08.635.939/0001-34, torna público que RECEBEU ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, LICENÇA SIMPLIFICADA com 
prazo de validade 13/06/2028 para UNIDADE DE BENEFIACIAMENTO DE PESCADOS, localizada na RN-307, 
KM 11, OITIZEIRO, CEARA MIRIM, Rio Grande do Norte. 
 

THIAGO GABAN TRIGUEIRO – Proprietário 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO N° 318.139/2022

A CPL do Município de Jardim do Seridó/RN, vem, respeitosamente, através deste, informar que 
estará realizando no dia 04/07/2022 (segunda-feira), às 08h00min, na Sala de Licitações, 
localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à abertura de 
propostas de preços do processo visando a “Contratação de empresa para construção de 
mata-burros na Zona Rural do Município de Jardim do Seridó/RN”.

Jardim do Seridó/RN, em 29 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 407.119/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666/1993, Lei 123/2006, Lei 
Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538/2015, 7.983/2013, 9.507/2018 e instruções 
normativas. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 01 de agosto de 
2022, às 08h01min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a concorrência nº 002/2022, visando a contratação de 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada (fornecimento de pessoal) para atendimento das necessidades da 
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de 
Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário 
das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 29 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022 – PMPB/RN

O Município de Poço Branco/RN, torna público, que no dia 21 de julho de 2022, às 10:00 
horas, fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 do tipo “menor 
preço global”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA 
INSTALAÇÃO DE OFICINA DE COSTURA NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, 
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (EMENDA Nº 4091014), 
RECURSOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ME. O edital e seus anexos encontram-se 
d i s p o n í v e i s  n o  s i t e :  w w w . p o c o b r a n c o . r n . g o v . b r  o u  p e l o  e - m a i l ; 
prefeituradepocobrancocpl@gmail.com.

Poço Branco/RN, 29 de junho de 2022
Valério Sampaio Carneiro

Presidente da CPL

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NOSSA SENHORA DA SAUDE LTDA, inscrito no CNPJ: 
12.122.756/0001-92, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para a atividade de 
Comércio varejista de combustíveis líquidos em favor do empreendimento localizado na Rua Dr. Mário 
Câmara, 40 - Centro - Boa Saúde/RN. 
 

Linduarte Gomes da Silva – Diretor 

 

Mais um pódio para Ana 
Marcela Cunha. A bra-
sileira conquistou sua 

14ª medalha em Campeona-
tos Mundiais, ao levar o bronze 
nos 10km da maratona aquática 
no Mundial de Esportes Aquáti-
cos de Budapeste, na Hungria, 
na madrugada desta quarta-fei-
ra 29. Viviane Jungblut também 
participou da prova, terminan-
do na 16ª colocação. Informa-
ções do portal OTD.

As brasileiras começaram 
bem na prova, sempre se man-
tendo na parte da frente do pelo-
tão que liderava a disputa. Na al-
tura dos 2,1km, Viviane era a pri-
meira colocada com Ana Marce-
la na terceira posição.

Ao longo da prova, o pelo-
tão das líderes foi diminuindo, 
com algumas atletas ficando pa-
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Aurélie Muller (ouro em 2015 e 
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tie Grimes (vice-campeã nos 
1500m em piscina em Buda-

peste) começaram a imprimir 
um ritmo forte, sendo seguidas 
de perto por Ana Marcela e pela 
alemã Lea Boy.

QUILÔMETROS FINAIS. Ana 
Marcela Cunha iniciou um ata-
que na altura dos 8km de prova, 
aproveitando um momento que 
Muller fez uma parada para rei-
dratação para encostar de vez nas 
líderes. Na abertura da última vol-
ta, a brasileira estava na frente do 
pelotão principal, com a alemã 
Leonie Beck e a holandesa Sharon 
Van Rouwendaal também pulan-
do para as primeiras posições.

Beck e Ana Marcela se des-
colaram do restante do grupo, 
abrindo o quilômetro final la-
do a lado. A partir daí, a brasi-
leira chegou a abrir um corpo 
de vantagem, mas foi alcança-
da pela alemã e por Van Rou-
wendaal. O trio chegou junto no 
pórtico de chegada, com a ho-
landesa batendo primeiro pa-
ra levar o ouro com um tempo 

de 2h02min29s20. Leonie Be-
ck levou a prata e Ana Marcela 
Cunha ficou com a medalha de 
bronze. As duas ficaram com o 
mesmo tempo, 50 centésimos 
atrás de Van Rouwendaal.

Viviane Jungblut se mante-
ve durante uma grande parte da 
prova brigando entre as 10 pri-
meiras colocadas. Na volta final, 
ela caiu algumas posições, ter-
minando no 16º lugar com um 
tempo de 2h03min04s90.

Esta é a segunda medalha de 
Ana Marcela Cunha no Mundial 
de Esportes Aquáticos Budapes-
te-2022. Ela já tinha o ouro dos 
5km e disputa os 25km, prova on-
de ela é tetracampeã mundial, 
nesta quinta-feira 30. Já Viviane 
Jungblut encerrou sua participa-
ção no Mundial. Ela nadou pisci-
na e águas abertas, conseguindo 
participar das finais dos 1500m (7º 
lugar) e 800m livre (8º lugar). Na 
maratona aquática, Viviane par-
ticipou do revezamento misto (5º 
lugar) e dos 5km (7º lugar).

Ana Marcela Cunha é bronze 
nos 10km em Budapeste
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Brasileiro Yuri Mansur é 
vice no mundial de hipismo

Rodrigo Pessoa 
fica em quinto em 

prova de saltos 
disputada na 

meca do hipismo

Os brasileiros Yuri Mansur 
e Rodrigo Pessoa con-
quistaram dois grandes 

resultados na prova de velocida-
de em Aachen, na Alemanha, ci-
dade tida como a meca do hipis-
mo. Mansur foi o vice-campeão 
e Pessoa ficou em quinto no Prê-
mio Handwerk, com obstáculos 
a 1,50m, nesta quarta-feira 29. O 
concurso reúne a elite mundial 
da modalidade até domingo 3. 
Informações do portal OTD.

Montando Away Semilly, ga-
ranhão sela francês de 12 anos, 
Yuri Mansur garantiu o segun-
do lugar ao passar sem faltas e 
em 63s04 o percurso. Ao todo 41 

conjuntos disputaram a prova 
em Aachen. A vitória foi do bel-
ga Wilm Vermeir, com Linguini 
de la Pomme, percurso limpo, 
62s61. Rodrigo Pessoa, cam-
peão olímpico em Atenas-04, 
levou Major Tom ao quinto pos-
to também com percurso lim-
po, mas em 71s13.

Também competiram na 
mesma prova em Aachen Fran-
cisco Musa, com Carte de Blue 

PS Marathon, que fez percurso 
limpo; Marlon Zanotelli, com 
VDL Edgar, teve 2 pontos per-
didos; Pedro Veniss, com Boe-
ckmans Lord Pezi Junior, per-
deu três pontos, todos buscan-
do dar ritmo às suas montarias, 
já pensando na Copa das Na-
ções que acontece nesta quin-
ta-feira 30. A escalação final da 
equipe brasileira ainda será ofi-
cialmente confirmada.

Yuri Mansur disputou o Prêmio Handwerk de hipismo na Alemanha

DIVULGAÇÃO
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Copa do QATAR 2022!

A Copa do Mundo acontece-
rá entre 21 de novembro e 
18 de dezembro no Qatar, 

primeiro país-sede do torneio no 
Oriente Médio. Será a 22ª edição 
do evento esportivo organiza-
do pela Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). As 32 seleções 
classificadas já foram definidas. 
O Brasil, comandado por Tite, es-

 Trinta e duas 
seleções vão disputar 

a taça de melhor do 
mundo no futebol. 

Seleção Brasileira  
estreia dia 24 de 

novembro contra 
a Sérvia   

tá no grupo G, junto com Sérvia, 
Suíça e Camarões. A Seleção Bra-
sileira estreia dia 24 de novembro 
contra a Sérvia.

Será a primeira edição de Co-
pa do Mundo a ser realizada no 
outono, época do ano corres-
pondente no hemisfério norte, 
em função das altíssimas tem-
peraturas que atingem o Oriente 
Médio no meio do ano. Serão oi-
to estádios espalhados pelas sete 
cidades escolhidas como sedes 
da competição. Conhecido co-
mo um dos países mais ricos do 
mundo, o Qatar promete realizar 
um dos Mundiais com as arenas 
mais luxuosas da história.

Até o momento, as emissoras 
de televisão que possuem direi-
tos de transmissão são: Rede Glo-

bo, SporTV, TNT, Space, ESPN e 
Fox Sports.

INGRESSOS. A Fifa informou, 
nesta quarta-feira 29, que qua-
se dois milhões de ingressos já 
foram vendidos para a Copa do 
Mundo deste ano, prevista para 
acontecer no Catar entre novem-
bro e dezembro. Segundo a Fifa, 
do total de 1,8 milhão de ingres-
sos vendidos, Alemanha, Arabia 
Saudita, Canadá, Emirados Ára-
bes Unidos, Espanha, Estados 
Unidos, França, Índia e Inglater-
ra lideram a lista de países com 
maior número de compradores.

NOVO LOTE DE INGRESSOS. 
A venda dos ingressos restantes 
será aberta na próxima terça-fei-

ra 5, às 6h no horário de Brasília, 
e encerrada em 16 de agosto, no 
mesmo horário.

A organização do torneio dis-
ponibiliza quatro categorias de 
ingresso, sendo a mais barata 
exclusiva para residentes do Ca-
tar. Os preços para o público in-
ternacional variam entre 250 rial 
catarense (R$ 360), de categoria 3 
para jogos da fase de grupos, até 
5.850 rial catarense (R$ 8.460), de 
categoria 1 para a final do torneio.

CUSTO MÉDIO. Os interessa-
dos em assistir aos jogos no es-
tádio vão precisar desembolsar 
mais de R$ 25 mil para arcar com 
ingressos, passagens, hospeda-
gem e alimentação, os cálculos 
são do portal Money Times.  

Qatar
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