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Eleições

Candidato do Solidarieda-
de ao Governo do Estado é o 
que declarou ter o maior pa-
trimônio: 1,2 milhão. Governa-
dora Fátima Bezerra teve au-
mento de 21% em quatro anos.

Patrimônio 
declarado de 
Fábio Dantas 
dobra em 8 anos

__PÁG.5

Em Brasília

Ministro tomará posse na 
presidência da Corte no mes-
mo dia do início da campanha 
eleitoral. Presidente e ex-presi-
dente, que lideram pesquisas, 
terão 1º encontro público.

Posse de Moraes 
no STF reunirá 
Lula e Bolsonaro 
nesta terça 16

__PÁG.6

Covid

Liberação da vacinação de 
crianças acima de 3 anos, pelo 
Ministério da Saúde, ocorreu 
sem o envio de doses suficien-
tes da Coronavac para o RN.

Sem doses, 11 
municípios do 
RN deixam de 
vacinar crianças

__PÁG. 13

Notas & Informes

Fátima inicia campanha 
em São Gonçalo e Fábio 
Dantas, em São José

__PÁG.2

__PÁG.13

__PÁG.22

Editorial

Ney Lopes

Pedro Neto

Número de indecisos não deve
ser ignorado pelos candidatos

Eleição de 2022 se prenuncia
como a eleição do “pode tudo”

Semana promete para ABC
e América, nas séries C e D

__PÁG. 2

Prestes a completar 50 anos de carreira, cearense Waldonys se apresenta em Natal no Festival MPB 84, mas antes dá entrevista ao AGORA RN

PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

Entrevista

Candidata ao Governo do 
Estado pelo PSTU critica go-
vernadora Fátima Bezerra pe-
la ausência, segundo ela, de 
ações concretas da gestão pa-
ra combater desemprego e po-
breza no Estado.

Não há medida 
para combater a 
fome, diz Rosália

__PÁG.7

Fátima só cumpriu 
35% das promessas 
de desenvolvimento 
econômico do RN
Das 160 promessas de campanha apresentadas em 2018, governadora só 
cumpriu integralmente 57 delas, aponta levantamento do AGORA RN

Análise

Na reta final do mandato de 
Fátima Bezerra (PT), atual 
governadora do Rio Gran-

de do Norte, iniciado em 2019 
e que acaba no fim deste ano, o 
AGORA RN resolveu analisar as 

promessas de campanha do go-
verno para a área de desenvol-
vimento econômico do Estado, 
cuja proposta foi apresentada 
ainda antes das eleições de 2018, 
que elegeram a governadora.

Na área de desenvolvimento 
econômico, a analisada nesta re-
portagem, eram pelo menos 160 
promessas. Das quais, 57 foram 
cumpridas (35,63%) e 58 não sa-
íram do papel (36,25%).

__PÁG.9
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‘Caminho longo tem a recompensa lá na frente’, diz Waldonys __PÁG.16
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Editorial
Olho nos indecisos

Um em cada três eleitores 
do Rio Grande do Nor-
te ainda não sabe em 

quem votar para o Governo do 
Estado, faltando 45 dias para o 
pleito. Segundo pesquisa Exa-
tus/Agora RN divulgada na se-
mana passada, 33,85% preten-
dem votar em branco, nulo ou 
estão indecisos.

Para o Senado, o quadro de 
indefinição é ainda maior: qua-
se metade do eleitorado (46,3%) 
não tem candidato. A situação 
mais definida parece ser apenas 
a da disputa presidencial, em que 
apenas 14,1% ainda não se deci-
diram no Rio Grande do Norte.

Definitivamente, não dá pa-
ra desconsiderar esses números. 
Trata-se de uma porção significa-
tiva do eleitorado. Dependendo 
do rumo que os indecisos toma-
rem, a eleição poderá, inclusive, 
ter um desenho diferente daque-
le apontado hoje nas pesquisas.

As pesquisas mostram clara-
mente que a eleição presidencial 
tem um número menor de inde-
cisos por causa da polarização. 

A situação está mais aberta 
nas disputas para o Governo do 
Estado e para o Senado. Para o 
Governo, Fátima Bezerra (PT) 
espera liquidar a eleição ainda 
no 1º turno surfando na popu-
laridade de Lula no Estado. A 
mesma pesquisa Exatus/Agora 
RN mostra que o ex-presiden-
te tem quase o dobro das inten-
ções de voto do atual. À oposi-
ção, impõe-se o desafio de esca-
par da polarizar e estadualizar 
ao máximo a eleição, exploran-
do os pontos negativos da ges-
tão de Fátima Bezerra.

No Senado, Carlos Eduar-
do anseia por uma manifesta-

ção pública de Lula de apoio 
à chapa completa no RN pa-
ra captar o eleitor petista que 
ainda rejeita sua presença na 
chapa. O ex-prefeito de Natal 
se apega nisso para não per-
der eleitores de esquerda para 
Rafael Motta (PSB).

Nas disputas para a Assem-
bleia Legislativa e a Câmara dos 
Deputados, nem se fala, então. 
Nada menos que 84% não sa-
bem em quem votar para depu-
tado estadual e 87% não fazem 
ideia de quem votar para depu-
tado federal. Cenário completa-
mente aberto. E é normal. O voto 
para deputado geralmente é defi-
nido pelo eleitor na reta final – às 
vezes, no próprio dia da eleição.

Estratégias à parte, candida-
tos de todos os cargos em dis-
puta precisam devem atentar 
ao número de indecisos e aos 
movimentos que devem ser 
promovidos para conquistar 
esse eleitorado. Apesar de até 
agora a eleição parecer ser pre-
visível em algumas disputas, o 
número de eleitores indecisos 
revela que o pleito pode sofrer 
alterações drásticas.

Esse eleitor indeciso está à es-
pera de ser cativado, à espera de 
que algum candidato conquiste 
sua confiança. Esse eleitor preci-
sa ser buscado. Ele pode definir a 
eleição. Ou, se for o caso, promo-
ver uma reviravolta.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
entrevistou 2 mil pessoas entre 
os dias 8 e 10 de agosto. A mar-
gem de erro é de 2,1 pontos per-
centuais, com intervalo de con-
fiança de 95%. A pesquisa foi re-
gistrada na Justiça Eleitoral sob 
os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022. 

Os principais candidatos ao Governo do Esta-
do iniciarão a campanha eleitoral nesta se-
mana tendo a Região Metropolitana de Natal 

como contrapartida. 42% dos eleitores potiguares 
vivem nessa região. A governadora Fátima Bezerra 
(PT) aposta em São Gonçalo do Amarante, que é o 
quarto maior colégio eleitoral, hoje com mais de 60 
mil votantes. O prefeito Eraldo Paiva é o único petis-
ta administrar uma cidade na Grande Natal.Já Fá-
bio Dantas (Solidariedade) programou uma movi-
mentação em São José do Mipibu, onde seu pai, o 
ex-prefeito Arlindo Dantas, exerce liderança. O pre-
feito Zé Figueiredo foi eleito com o apoio da família 
Dantas. Mipibu tem hoje mais de 26 mil eleitores. 

O Rio Grande do Norte possui 2.554.727 eleito-
res aptos a votar nas Eleições 2022. A corrida pela 
cadeira mais importante do Estado neste ano pro-
mete. Apontados como favoritos, Fátima, Capitão 
Styverson (Podemos) e Fábio Dantas concentram 
59,85% da preferência do eleitorado, de acordo com 
o último levantamento feito Exatus, encomendada 
pelo Jornal AGORA RN — a petista tem 32,50% e o 
senador, 18,40%. Por outro lado, o terceiro colocado, 
ex-vice-governador Fábio Dantas (8,95%), foi ultra-
passado por Styverson, mesmo este sem ter apoios 
políticos no interior.

A partir desta terça-feira, 16 de agosto, data da 
abertura oficial da campanha, a legislação permi-
te que os candidatos peçam votos ostensivamente, 
participem de atos como comícios e carretas e fa-
çam a divulgação de suas candidaturas na internet. 
Tais práticas voltam a ser vedadas em 1º de outubro, 
véspera do primeiro turno. Styvenson Valentim pla-
neja não fazer mobilizações de ruas nem comício. 
A campanha dele será parecida com a do Senado 

em 2018. Será concentrada nas redes sociais, onde 
tem hoje 136 mil seguidores no Instagram, e em en-
trevistas à imprensa tradicional. Em Natal, de acor-
do com a última pesquisa Exatus, Styverson ven-
ceria Fábio com 21,12% contra 7,22%. Fátima tem 
24,47%.

Fátima vai iniciar campanha em São Gonçalo 
e Fábio Dantas, em São José do Mipibu

GRANDE NATAL. De acordo 
com a recente pesquisa Exatus 
divulgada pelo AGORA RN, a go-
vernadora Fátima ganha hoje na 
região Metropolitana, inclusive 
em Natal, Parnamirm e Extre-
moz, onde ela tem 24,47%. Sty-
verson em segundo com 21,12% 
e Fábio com 7,22%. 

OESTE. Em Mossoró e ci-
dades vizinhas, Fátima tem 
32,77%, Styvenson já apare-
ce com 18,72% e Fábio Dantas, 
mesmo com o apoio do pre-
feito Allyson, só apareceu com 
5,53%. Já no Médio Oeste, Fa-
tima empata com Styvenson 
37,50%. Em Pau dos Ferros e re-
gião, Fátima lidera com 34,21%. 
Styvenson tem 13,16% e Fá-
bio apenas 10,53%. Em Olho 
D’Água do Borges e Serrinha dos 
Pintos, Fatima tem 40% e Sty-
venson 10%. Fábio não teve ne-
nhuma citação. Entraram tam-
bém São Miguel e Encanto: Fati-
ma com 60,87%, Styvenson teve 
4,35% e Fábio novamente zerou. 

CHAPADA DO APODI. A Exa-
tus incluiu Apodi e Caraúbas 
nessa mesorregião. Fátima teve 
45,61%, Styvenson 7,02% e Fá-
bio 1,75%. Os prefeitos Alan Sil-
veira e Juninho Alves estão na re-
eleição da governadora. 

AGRESTE. Um dado curio-
so foi a região onde sempre 
atuou Fábio Dantas. Fátima teve 
34,65% e Styvenson, 15,84%. Fá-
bio só chegou a 13,86%. No Li-
toral Sul, Canguaretama, Goia-
ninha, Tibau do Sul e Arêz, Fa-
tima lidera com 43,90%, Fábio 
15,85% e Styvenson 10,98%. É a 
terceira maior região em termos 
de eleitorado. 

SERIDÓ. Na região de Cai-
có e Currais Novos, Fati-
ma tem 36,67%, Styvenson 
28,33% e Fábio 11,67% no 
Seridó Ocidental. Já do ou-
tro lado, Fátima parte com 
38,46%, Styvenson com 25% 
e Fábio com 9,62%. Na re-
gião, estão Currais Novos, 

Jardim do Seridó e Acari. Nas 
duas últimas cidades, os pre-
feitos apoiam Fábio. 

VALE DO AÇU. A governadora 
Fátima lidera com 41,67%. Fábio 
Dantas, que tem como vice Ivan 
Jr. de Assú, somou 13,54%, e Sty-
verson, 12,50%. Mesmo com um 
vice da região, Fátima bate os 
dois concorrentes com quase 20 
pontos de vantagem. 

ESTRATÉGIA. A campanha 
de Lula da Silva (PT) traça es-
tratégias para conter a recupe-
ração bolsonarista no Rio de Ja-
neiro e em São Paulo, além dos 
impactos do auxílio concedido 
pelo Governo Federal. A ideia é 
que Lula repise o discurso ado-
tado até então com foco em te-
mas relacionados à economia, 
como a fome e a pobreza. Em 
2018, Bolsonaro venceu com 
maioria folgada no RJ e SP. Já 
este ano, as pesquisas apontam 
uma disputa acirrada nesses 
dois Estados. 
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Direto da Redação
“Narrativa distorcida da esquerda”, diz 
Rogério sobre veto de Bolsonaro à BR-304

O ex-ministro Rogério Marinho, candi-
dato do PL ao Senado, falou ontem 
sobre o veto do presidente Jair Bolso-

naro (PL) à duplicação da BR-304 na LDO. 
Dando a entender que o Governo Federal 
ainda pode destinar recursos para a obra no 
próximo ano, Rogério afirmou o seguinte:

“Mais uma mentira, mais uma narrativa 
distorcida da esquerda. Esses parlamenta-
res mostram desinformação, o que é grave 
porque mostra despreparo, desconheci-
mento, falta de maturidade como parla-
mentar, ou malícia, o que é pior, pelo uso 
da desinformação para querer confundir, 
enganar o povo do RN”.

Segundo o ex-ministro, “o recurso para 
ser executado no ano subsequente não está 
na LDO, fica e sempre ficou no OGU, que 
nem mesmo foi debatido no Congresso Na-
cional”. “Se esses parlamentares estão tão 
preocupados em defender o estado, façam 

a sua parte, para deixar no OGU os recursos 
necessários a que essa ação seja efetivada”.

A fala de Rogério contraria o que dis-
se na semana passada o deputado fede-
ral General Girão (PL). O parlamentar dis-
se que o plano do governo não era fazer a 
obra com recursos próprios, e sim colocar 
o investimento no plano de privatização 
da BR-101, como uma contrapartida da 
concessionária.

“No edital de privatização da BR-101 no 
trecho Natal/Recife, vai constar a proposta 
de fazer a duplicação da BR-304 no trecho 
Natal até o Ceará. Essa é a ideia do ministé-
rio em relação a uso de recursos e resolver 
esse problema crítico. Precisamos sim. Sou 
de pleno acordo. Estamos trabalhando pa-
ra conseguir essa duplicação da BR-304. A 
gente não pode ter uma rodovia chamada 
rodovia da morte no nosso estado”, afirmou 
Girão à 98 FM.

IMPUGNAÇÃO. O Ministério Público 
entrou com um pedido de impugnação 
da candidatura do ex-controlador-geral 
do Estado Pedro Lopes a deputado esta-
dual. Pedro Lopes não está filiado a ne-
nhum partido no sistema da Justiça elei-
toral, embora tenha pedido para ser regis-
trado como candidato do PT.

RESPOSTA. O ex-controlador-geral do 
Estado se manifestou nos autos, juntando 
provas de sua filiação ao PT no dia 25 de 
março, inclusive vídeo e cópias do registro 
de filiação. Pedro Lopes aponta que houve 
“provável equívoco da entidade partidária 
no envio da lista de filiados”.

MUDANÇA. O candidato do Podemos 
ao Governo do Estado, Styvenson Valen-
tim, quer mudar o Centro Administrativo 
de lugar. No plano de governo, o senador 
propõe o seguinte: “Adotar as medidas ne-
cessárias para a seleção de área urbana 
adequada, abertura de processo de con-
curso de projetos, parceria público-pri-
vada e outras etapas necessárias para a 

instalação de um novo Centro Adminis-
trativo, buscando o desenvolvimento de 
áreas periféricas da capital e a destinação 
do atual imóvel, muito valorizado, em be-
nefício de toda a sociedade”.

AGRIPINO. O ex-senador José Agripino 
Maia (União Brasil) relatou em publicação 
no domingo 14 ter sofrido uma tentativa de 
assalto durante caminhada em Natal. Se-
gundo o ex-senador, criminosos o aborda-
ram e iniciaram uma tentativa de assalto, 
frustrada pelos próprios assaltantes, que de 
acordo com ele acabaram o reconhecendo.

VARÍOLA DOS MACACOS. O ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), deu cinco dias para o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) e os gover-
nadores detalharem as medidas tomadas 
e previstas para combater a varíola dos 
macacos. A ordem foi dada em uma ação 
movida pelo PSB, que cobra a elabora-
ção de um plano nacional para o enfren-
tamento da doença e de um cronograma 
para imunização da população.

Rafael: “Do ponto de vista estratégico, não foi uma boa, mas respeito”

Trazer Carlos Eduardo para a 
chapa só trouxe rejeição para 
Fátima, a� rma Rafael Motta

Candidato ao 
Senado disse que ex-

prefeito de Natal só 
trouxe rejeição para 

a gestora petista

“É indigesto”. Foi essa a 
palavra que o candi-
dato ao Senado, depu-

tado federal Rafael Motta (PSB) 
usou para classificar a aliança 
política entre a governadora Fá-
tima Bezerra (PT) e o ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT), candidato a senador na 
chapa governista. Para o parla-
mentar, se aliar a quem apoiou 
e votou no presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e que, há seis me-
ses, dizia que a gestora “não ti-
nha condições de gerir uma bi-
rosca”, teve como consequência 
a rejeição ao nome de Fátima 
para a corrida eleitoral.

“Não era necessário. Tenho 
certeza que Carlos Eduardo não 
seria uma ameaça como can-
didato a governador. No meu 
ponto de vista, quem seria, tal-
vez, a maior ameaça era Álvaro 
Dias, mas não sairia candidato. 
Ele disse, reiteradas vezes, que 
tinha um recurso muito grande 
para investir em Natal, um filho 
candidato a deputado estadu-
al. Então, seria um risco para ele 
sair da Prefeitura com mais de 
R$ 1 bilhão para ser gasto, para 
ser candidato e talvez ser gover-

nador de um Estado com muitos 
problemas”, afirmou.

Preterido na chapa da go-
vernadora, que escolheu apoiar 
Carlos Eduardo na disputa pelo 
Senado, Rafael criticou a esco-
lha de Fátima, a quem ele ga-
rante voto incondicional. “Do 
meu ponto de vista, não foi 
uma estratégia bem armada, 
que a população viu com bons 
olhos. Trazer isso para den-
tro [da chapa] trouxe, para ela, 
uma palavra chamada rejeição. 
O presidente Lula está circu-
lando com quase 50% de inten-
ção de voto e a governadora es-
tá beirando os 30%, 35%. Acho 
que do ponto de vista estratégi-
co, não foi uma boa estratégia, 
mas respeito”, falou.

Para o candidato ao Senado 
pelo PSB, “as narrativas que tra-
zem é de que: ‘Rafael Motta che-
gou atrasado nessa composição’. 
Mas, eu não cheguei atrasado. 
Estou desde agosto de 2021 con-
versando de forma diplomática 
e respeitosa. A outra narrativa é 
de que: ‘a candidatura de Rafael 
Motta privilegia Rogério Mari-
nho’. Sou antibolsonarista, voto 
em Lula e [meu partido faz com-
posição na chapa de Lula à Presi-
dência]. O que se torna, de certa 
forma, incompreensível, do meu 
ponto de vista, é você ter um 

Adenilson Costa
Repórter de Política

tro tático do PT. Foi uma reunião 
homologatória. Algumas pesso-
as [dentro do PT] colocaram po-
sição contrária, não tinham acei-
tado isso, a governadora utilizou 
desta estratégia, e respeito mui-
to, apesar de achar que foi estra-
tégia tomada de certa forma ata-
balhoado”, explicou, em entre-
vista à Rádio Princesa FM.

ESTAVA À DISPOSIÇÃO DO 
PT. De acordo com Rafael Mot-
ta, desde agosto de 2021, quan-
do Lula esteve em Natal, ele 
afirmou estar à disposição do 
PT. E que a fala foi repetida à 
Fátima Bezerra.

“Aí começou essa constru-
ção de bastidores. Nossa cons-
trução saiu das ruas, onde sou 
muito atuante e, em todos os 
cantos que eu ia, o povo dizia 
que não tinha opção para can-
didato ao Senado, que não dava 
para votar em nenhum dos dois 
(Carlos Eduardo e Rogério Mari-
nho), porque um tinha um posi-
cionamento, o outro não era de 
confiança. As pessoas começa-
ram a nos questionar, a própria 
militância do PT também falou 
da mesma forma. Foi daí que 
surgiu nossa pré-candidatura 
sendo construída e hoje, com-
pondo uma candidatura ao Se-
nado”, pontuou.

candidato que tem um candida-
to [Ciro Gomes] e que vai fazer 
palanque para outro candidato à 
Presidência [Lula]”, afirmou.

Rafael disse ainda ser uma 
pessoa diplomática e que, se-
gundo consta a ele, Carlos Edu-
ardo teve reunião com a oposi-
ção, onde ele seria candidato a 
governador, já com o nome de 
um vice e senador, só aguardan-

do a resposta do pedetista para 
bater o martelo no dia seguinte.  
No entanto, Carlos Eduardo não 
apareceu à reunião e foi para a 
base da governadora.

“Não fomos consultados co-
mo o maior partido que dá su-
porte ao governo do Estado e 
ao projeto da governadora Fáti-
ma Bezerra. Mas, respeitamos. 
É uma decisão. Houve o encon-

AGÊNCIA CÂMARA



• Terça-feira, 16 de agosto de 20222
Opinião

Notas & Informes

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

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

Editorial
Olho nos indecisos

Um em cada três eleitores 
do Rio Grande do Nor-
te ainda não sabe em 

quem votar para o Governo do 
Estado, faltando 45 dias para o 
pleito. Segundo pesquisa Exa-
tus/Agora RN divulgada na se-
mana passada, 33,85% preten-
dem votar em branco, nulo ou 
estão indecisos.

Para o Senado, o quadro de 
indefinição é ainda maior: qua-
se metade do eleitorado (46,3%) 
não tem candidato. A situação 
mais definida parece ser apenas 
a da disputa presidencial, em que 
apenas 14,1% ainda não se deci-
diram no Rio Grande do Norte.

Definitivamente, não dá pa-
ra desconsiderar esses números. 
Trata-se de uma porção significa-
tiva do eleitorado. Dependendo 
do rumo que os indecisos toma-
rem, a eleição poderá, inclusive, 
ter um desenho diferente daque-
le apontado hoje nas pesquisas.

As pesquisas mostram clara-
mente que a eleição presidencial 
tem um número menor de inde-
cisos por causa da polarização. 

A situação está mais aberta 
nas disputas para o Governo do 
Estado e para o Senado. Para o 
Governo, Fátima Bezerra (PT) 
espera liquidar a eleição ainda 
no 1º turno surfando na popu-
laridade de Lula no Estado. A 
mesma pesquisa Exatus/Agora 
RN mostra que o ex-presiden-
te tem quase o dobro das inten-
ções de voto do atual. À oposi-
ção, impõe-se o desafio de esca-
par da polarizar e estadualizar 
ao máximo a eleição, exploran-
do os pontos negativos da ges-
tão de Fátima Bezerra.

No Senado, Carlos Eduar-
do anseia por uma manifesta-

ção pública de Lula de apoio 
à chapa completa no RN pa-
ra captar o eleitor petista que 
ainda rejeita sua presença na 
chapa. O ex-prefeito de Natal 
se apega nisso para não per-
der eleitores de esquerda para 
Rafael Motta (PSB).

Nas disputas para a Assem-
bleia Legislativa e a Câmara dos 
Deputados, nem se fala, então. 
Nada menos que 84% não sa-
bem em quem votar para depu-
tado estadual e 87% não fazem 
ideia de quem votar para depu-
tado federal. Cenário completa-
mente aberto. E é normal. O voto 
para deputado geralmente é defi-
nido pelo eleitor na reta final – às 
vezes, no próprio dia da eleição.

Estratégias à parte, candida-
tos de todos os cargos em dis-
puta precisam devem atentar 
ao número de indecisos e aos 
movimentos que devem ser 
promovidos para conquistar 
esse eleitorado. Apesar de até 
agora a eleição parecer ser pre-
visível em algumas disputas, o 
número de eleitores indecisos 
revela que o pleito pode sofrer 
alterações drásticas.

Esse eleitor indeciso está à es-
pera de ser cativado, à espera de 
que algum candidato conquiste 
sua confiança. Esse eleitor preci-
sa ser buscado. Ele pode definir a 
eleição. Ou, se for o caso, promo-
ver uma reviravolta.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
entrevistou 2 mil pessoas entre 
os dias 8 e 10 de agosto. A mar-
gem de erro é de 2,1 pontos per-
centuais, com intervalo de con-
fiança de 95%. A pesquisa foi re-
gistrada na Justiça Eleitoral sob 
os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022. 

Os principais candidatos ao Governo do Esta-
do iniciarão a campanha eleitoral nesta se-
mana tendo a Região Metropolitana de Natal 

como contrapartida. 42% dos eleitores potiguares 
vivem nessa região. A governadora Fátima Bezerra 
(PT) aposta em São Gonçalo do Amarante, que é o 
quarto maior colégio eleitoral, hoje com mais de 60 
mil votantes. O prefeito Eraldo Paiva é o único petis-
ta administrar uma cidade na Grande Natal.Já Fá-
bio Dantas (Solidariedade) programou uma movi-
mentação em São José do Mipibu, onde seu pai, o 
ex-prefeito Arlindo Dantas, exerce liderança. O pre-
feito Zé Figueiredo foi eleito com o apoio da família 
Dantas. Mipibu tem hoje mais de 26 mil eleitores. 

O Rio Grande do Norte possui 2.554.727 eleito-
res aptos a votar nas Eleições 2022. A corrida pela 
cadeira mais importante do Estado neste ano pro-
mete. Apontados como favoritos, Fátima, Capitão 
Styverson (Podemos) e Fábio Dantas concentram 
59,85% da preferência do eleitorado, de acordo com 
o último levantamento feito Exatus, encomendada 
pelo Jornal AGORA RN — a petista tem 32,50% e o 
senador, 18,40%. Por outro lado, o terceiro colocado, 
ex-vice-governador Fábio Dantas (8,95%), foi ultra-
passado por Styverson, mesmo este sem ter apoios 
políticos no interior.

A partir desta terça-feira, 16 de agosto, data da 
abertura oficial da campanha, a legislação permi-
te que os candidatos peçam votos ostensivamente, 
participem de atos como comícios e carretas e fa-
çam a divulgação de suas candidaturas na internet. 
Tais práticas voltam a ser vedadas em 1º de outubro, 
véspera do primeiro turno. Styvenson Valentim pla-
neja não fazer mobilizações de ruas nem comício. 
A campanha dele será parecida com a do Senado 

em 2018. Será concentrada nas redes sociais, onde 
tem hoje 136 mil seguidores no Instagram, e em en-
trevistas à imprensa tradicional. Em Natal, de acor-
do com a última pesquisa Exatus, Styverson ven-
ceria Fábio com 21,12% contra 7,22%. Fátima tem 
24,47%.

Fátima vai iniciar campanha em São Gonçalo 
e Fábio Dantas, em São José do Mipibu

GRANDE NATAL. De acordo 
com a recente pesquisa Exatus 
divulgada pelo AGORA RN, a go-
vernadora Fátima ganha hoje na 
região Metropolitana, inclusive 
em Natal, Parnamirm e Extre-
moz, onde ela tem 24,47%. Sty-
verson em segundo com 21,12% 
e Fábio com 7,22%. 

OESTE. Em Mossoró e ci-
dades vizinhas, Fátima tem 
32,77%, Styvenson já apare-
ce com 18,72% e Fábio Dantas, 
mesmo com o apoio do pre-
feito Allyson, só apareceu com 
5,53%. Já no Médio Oeste, Fa-
tima empata com Styvenson 
37,50%. Em Pau dos Ferros e re-
gião, Fátima lidera com 34,21%. 
Styvenson tem 13,16% e Fá-
bio apenas 10,53%. Em Olho 
D’Água do Borges e Serrinha dos 
Pintos, Fatima tem 40% e Sty-
venson 10%. Fábio não teve ne-
nhuma citação. Entraram tam-
bém São Miguel e Encanto: Fati-
ma com 60,87%, Styvenson teve 
4,35% e Fábio novamente zerou. 

CHAPADA DO APODI. A Exa-
tus incluiu Apodi e Caraúbas 
nessa mesorregião. Fátima teve 
45,61%, Styvenson 7,02% e Fá-
bio 1,75%. Os prefeitos Alan Sil-
veira e Juninho Alves estão na re-
eleição da governadora. 

AGRESTE. Um dado curio-
so foi a região onde sempre 
atuou Fábio Dantas. Fátima teve 
34,65% e Styvenson, 15,84%. Fá-
bio só chegou a 13,86%. No Li-
toral Sul, Canguaretama, Goia-
ninha, Tibau do Sul e Arêz, Fa-
tima lidera com 43,90%, Fábio 
15,85% e Styvenson 10,98%. É a 
terceira maior região em termos 
de eleitorado. 

SERIDÓ. Na região de Cai-
có e Currais Novos, Fati-
ma tem 36,67%, Styvenson 
28,33% e Fábio 11,67% no 
Seridó Ocidental. Já do ou-
tro lado, Fátima parte com 
38,46%, Styvenson com 25% 
e Fábio com 9,62%. Na re-
gião, estão Currais Novos, 

Jardim do Seridó e Acari. Nas 
duas últimas cidades, os pre-
feitos apoiam Fábio. 

VALE DO AÇU. A governadora 
Fátima lidera com 41,67%. Fábio 
Dantas, que tem como vice Ivan 
Jr. de Assú, somou 13,54%, e Sty-
verson, 12,50%. Mesmo com um 
vice da região, Fátima bate os 
dois concorrentes com quase 20 
pontos de vantagem. 

ESTRATÉGIA. A campanha 
de Lula da Silva (PT) traça es-
tratégias para conter a recupe-
ração bolsonarista no Rio de Ja-
neiro e em São Paulo, além dos 
impactos do auxílio concedido 
pelo Governo Federal. A ideia é 
que Lula repise o discurso ado-
tado até então com foco em te-
mas relacionados à economia, 
como a fome e a pobreza. Em 
2018, Bolsonaro venceu com 
maioria folgada no RJ e SP. Já 
este ano, as pesquisas apontam 
uma disputa acirrada nesses 
dois Estados. 

REPRODUÇÃO
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Direto da Redação
“Narrativa distorcida da esquerda”, diz 
Rogério sobre veto de Bolsonaro à BR-304

O ex-ministro Rogério Marinho, candi-
dato do PL ao Senado, falou ontem 
sobre o veto do presidente Jair Bolso-

naro (PL) à duplicação da BR-304 na LDO. 
Dando a entender que o Governo Federal 
ainda pode destinar recursos para a obra no 
próximo ano, Rogério afirmou o seguinte:

“Mais uma mentira, mais uma narrativa 
distorcida da esquerda. Esses parlamenta-
res mostram desinformação, o que é grave 
porque mostra despreparo, desconheci-
mento, falta de maturidade como parla-
mentar, ou malícia, o que é pior, pelo uso 
da desinformação para querer confundir, 
enganar o povo do RN”.

Segundo o ex-ministro, “o recurso para 
ser executado no ano subsequente não está 
na LDO, fica e sempre ficou no OGU, que 
nem mesmo foi debatido no Congresso Na-
cional”. “Se esses parlamentares estão tão 
preocupados em defender o estado, façam 

a sua parte, para deixar no OGU os recursos 
necessários a que essa ação seja efetivada”.

A fala de Rogério contraria o que dis-
se na semana passada o deputado fede-
ral General Girão (PL). O parlamentar dis-
se que o plano do governo não era fazer a 
obra com recursos próprios, e sim colocar 
o investimento no plano de privatização 
da BR-101, como uma contrapartida da 
concessionária.

“No edital de privatização da BR-101 no 
trecho Natal/Recife, vai constar a proposta 
de fazer a duplicação da BR-304 no trecho 
Natal até o Ceará. Essa é a ideia do ministé-
rio em relação a uso de recursos e resolver 
esse problema crítico. Precisamos sim. Sou 
de pleno acordo. Estamos trabalhando pa-
ra conseguir essa duplicação da BR-304. A 
gente não pode ter uma rodovia chamada 
rodovia da morte no nosso estado”, afirmou 
Girão à 98 FM.

IMPUGNAÇÃO. O Ministério Público 
entrou com um pedido de impugnação 
da candidatura do ex-controlador-geral 
do Estado Pedro Lopes a deputado esta-
dual. Pedro Lopes não está filiado a ne-
nhum partido no sistema da Justiça elei-
toral, embora tenha pedido para ser regis-
trado como candidato do PT.

RESPOSTA. O ex-controlador-geral do 
Estado se manifestou nos autos, juntando 
provas de sua filiação ao PT no dia 25 de 
março, inclusive vídeo e cópias do registro 
de filiação. Pedro Lopes aponta que houve 
“provável equívoco da entidade partidária 
no envio da lista de filiados”.

MUDANÇA. O candidato do Podemos 
ao Governo do Estado, Styvenson Valen-
tim, quer mudar o Centro Administrativo 
de lugar. No plano de governo, o senador 
propõe o seguinte: “Adotar as medidas ne-
cessárias para a seleção de área urbana 
adequada, abertura de processo de con-
curso de projetos, parceria público-pri-
vada e outras etapas necessárias para a 

instalação de um novo Centro Adminis-
trativo, buscando o desenvolvimento de 
áreas periféricas da capital e a destinação 
do atual imóvel, muito valorizado, em be-
nefício de toda a sociedade”.

AGRIPINO. O ex-senador José Agripino 
Maia (União Brasil) relatou em publicação 
no domingo 14 ter sofrido uma tentativa de 
assalto durante caminhada em Natal. Se-
gundo o ex-senador, criminosos o aborda-
ram e iniciaram uma tentativa de assalto, 
frustrada pelos próprios assaltantes, que de 
acordo com ele acabaram o reconhecendo.

VARÍOLA DOS MACACOS. O ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), deu cinco dias para o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) e os gover-
nadores detalharem as medidas tomadas 
e previstas para combater a varíola dos 
macacos. A ordem foi dada em uma ação 
movida pelo PSB, que cobra a elabora-
ção de um plano nacional para o enfren-
tamento da doença e de um cronograma 
para imunização da população.

Rafael: “Do ponto de vista estratégico, não foi uma boa, mas respeito”

Trazer Carlos Eduardo para a 
chapa só trouxe rejeição para 
Fátima, a� rma Rafael Motta

Candidato ao 
Senado disse que ex-

prefeito de Natal só 
trouxe rejeição para 

a gestora petista

“É indigesto”. Foi essa a 
palavra que o candi-
dato ao Senado, depu-

tado federal Rafael Motta (PSB) 
usou para classificar a aliança 
política entre a governadora Fá-
tima Bezerra (PT) e o ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT), candidato a senador na 
chapa governista. Para o parla-
mentar, se aliar a quem apoiou 
e votou no presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e que, há seis me-
ses, dizia que a gestora “não ti-
nha condições de gerir uma bi-
rosca”, teve como consequência 
a rejeição ao nome de Fátima 
para a corrida eleitoral.

“Não era necessário. Tenho 
certeza que Carlos Eduardo não 
seria uma ameaça como can-
didato a governador. No meu 
ponto de vista, quem seria, tal-
vez, a maior ameaça era Álvaro 
Dias, mas não sairia candidato. 
Ele disse, reiteradas vezes, que 
tinha um recurso muito grande 
para investir em Natal, um filho 
candidato a deputado estadu-
al. Então, seria um risco para ele 
sair da Prefeitura com mais de 
R$ 1 bilhão para ser gasto, para 
ser candidato e talvez ser gover-

nador de um Estado com muitos 
problemas”, afirmou.

Preterido na chapa da go-
vernadora, que escolheu apoiar 
Carlos Eduardo na disputa pelo 
Senado, Rafael criticou a esco-
lha de Fátima, a quem ele ga-
rante voto incondicional. “Do 
meu ponto de vista, não foi 
uma estratégia bem armada, 
que a população viu com bons 
olhos. Trazer isso para den-
tro [da chapa] trouxe, para ela, 
uma palavra chamada rejeição. 
O presidente Lula está circu-
lando com quase 50% de inten-
ção de voto e a governadora es-
tá beirando os 30%, 35%. Acho 
que do ponto de vista estratégi-
co, não foi uma boa estratégia, 
mas respeito”, falou.

Para o candidato ao Senado 
pelo PSB, “as narrativas que tra-
zem é de que: ‘Rafael Motta che-
gou atrasado nessa composição’. 
Mas, eu não cheguei atrasado. 
Estou desde agosto de 2021 con-
versando de forma diplomática 
e respeitosa. A outra narrativa é 
de que: ‘a candidatura de Rafael 
Motta privilegia Rogério Mari-
nho’. Sou antibolsonarista, voto 
em Lula e [meu partido faz com-
posição na chapa de Lula à Presi-
dência]. O que se torna, de certa 
forma, incompreensível, do meu 
ponto de vista, é você ter um 
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tro tático do PT. Foi uma reunião 
homologatória. Algumas pesso-
as [dentro do PT] colocaram po-
sição contrária, não tinham acei-
tado isso, a governadora utilizou 
desta estratégia, e respeito mui-
to, apesar de achar que foi estra-
tégia tomada de certa forma ata-
balhoado”, explicou, em entre-
vista à Rádio Princesa FM.

ESTAVA À DISPOSIÇÃO DO 
PT. De acordo com Rafael Mot-
ta, desde agosto de 2021, quan-
do Lula esteve em Natal, ele 
afirmou estar à disposição do 
PT. E que a fala foi repetida à 
Fátima Bezerra.

“Aí começou essa constru-
ção de bastidores. Nossa cons-
trução saiu das ruas, onde sou 
muito atuante e, em todos os 
cantos que eu ia, o povo dizia 
que não tinha opção para can-
didato ao Senado, que não dava 
para votar em nenhum dos dois 
(Carlos Eduardo e Rogério Mari-
nho), porque um tinha um posi-
cionamento, o outro não era de 
confiança. As pessoas começa-
ram a nos questionar, a própria 
militância do PT também falou 
da mesma forma. Foi daí que 
surgiu nossa pré-candidatura 
sendo construída e hoje, com-
pondo uma candidatura ao Se-
nado”, pontuou.

candidato que tem um candida-
to [Ciro Gomes] e que vai fazer 
palanque para outro candidato à 
Presidência [Lula]”, afirmou.

Rafael disse ainda ser uma 
pessoa diplomática e que, se-
gundo consta a ele, Carlos Edu-
ardo teve reunião com a oposi-
ção, onde ele seria candidato a 
governador, já com o nome de 
um vice e senador, só aguardan-

do a resposta do pedetista para 
bater o martelo no dia seguinte.  
No entanto, Carlos Eduardo não 
apareceu à reunião e foi para a 
base da governadora.

“Não fomos consultados co-
mo o maior partido que dá su-
porte ao governo do Estado e 
ao projeto da governadora Fáti-
ma Bezerra. Mas, respeitamos. 
É uma decisão. Houve o encon-

AGÊNCIA CÂMARA



Recém-inaugurado pela Prefeitura, Parque Ecológico de Capim Macio possui área de 40 mil metros quadrados

Prefeito Álvaro Dias participou da entrega do Beco das Cores, que está localizado na Vila de Ponta Negra 
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Parque Ecológico de Capim Macio 
bene� cia população de Natal
Prefeitura entregou 
há poucos dias, no 
bairro da Zona Sul 
da capital, o novo 
espaço público 
que alia atividades 
esportivas e de 
lazer a práticas de 
preservação 
ambiental

Prefeitura tem agenda para entregar mais espaços de convivência
O trabalho de construção e re-

qualificação de espaços públicos 
da Prefeitura de Natal segue em 
várias frentes. Depois da inaugu-
ração do Parque Ecológico de Ca-
pim Macio, a gestão municipal já 
entregou também a reforma da 
Praça do Cruzeiro e do Beco das 
Cores, na Vila de Ponta Negra. A 
obra foi contemplada com um 
novo passeio, com acessibilidade, 
bancos novos, pintura geral, ilu-
minação em LED - que aumenta a 
luminosidade da área e consome 
menos energia-, além da implan-
tação de um caramanchão. O tra-
dicional cruzeiro foi mantido e re-
vitalizado. Dentro da estrutura do 
caramanchão, foi instalada ainda 
uma Academia ao Ar Livre.

“Essa era uma obra deseja-
da e aguardada pelos moradores 
do bairro. Estamos entregando 
a Praça do Cruzeiro completa-

mente renovada, modernizada 
e pronta para ser utilizada pela 
população. Além disso, requalifi-
camos o Beco das Cores. São áre-
as de fundamental importância 
para a região. É mais lazer, saú-
de, entretenimento e geração de 
emprego. Esse trabalho valoriza a 
Vila e também contribui para fo-
mentar a economia local. As in-
tervenções realizadas vão mudar 
a realidade da comunidade”, des-
tacou o prefeito Álvaro Dias.

Continuando essas ações, a 
Prefeitura está executando ainda 
a reforma da Praça da Igreja da 
Sagrada Família, nas Rocas, bem 
como requalificando a Praça En-
genheiro Abel Menezes. Os locais 
estão recebendo melhorias nos 
passeios públicos, novos equipa-
mentos, como bancos, lixeiras, 
pintura, acessibilidade, projeto 
paisagístico e de iluminação.

Em mais um passo na meta 
de fazer de Natal uma ci-
dade com cada vez mais 

espaços públicos destinados a 
integrar a população, com áreas 
verdes, equipamentos esporti-
vos, seguras e bem estruturadas, 
a Prefeitura de Natal inaugurou 
há poucos dias o Parque Ecológi-
co de Capim Macio. Situado en-
tre as ruas Ismael Pereira da Sil-
va, Joel Carlson, Industrial João 
Mota e Antônio Farache, o local 
possui uma área de 40 mil me-
tros quadrados.

A exemplo das praças e equi-
pamentos urbanos entregues 
pela gestão municipal, o par-
que ganhou todo o sistema de 
iluminação modernizado em 
LED de alta eficiência e conta 
com quadra poliesportiva com 
arquibancada, pista de cooper 
de 400 metros, alameda para a 
prática de caminhadas, play-

velocidade”, diz Álvaro.
A flora do Parque Ecológico 

é um dos pontos que mais cha-
maram a atenção dos visitan-
tes.  A obra foi executada com 
o máximo de cuidado para pre-
servar a vegetação nativa. A Se-
cretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) elaborou 
um projeto de aproveitamento 
sustentável dos aspectos natu-
rais do espaço, além de um le-
vantamento sobre a saúde dos 
vegetais. A ação beneficiou to-
das as árvores que nunca ha-
viam passado por um manejo 
adequado, com direito a trata-
mento fitossanitário, podas e 
limpeza de galhos necrosados 
e fraturados. O parque possui 
uma flora diversificada, mas 
com espécies predominantes, 
como cajueiros, mangabeiras, 
juremas pretas e craibeiras, 
possuindo ainda pitangueiras, 
tamarineiras e Jambeiros.

“Essa obra foi um grande de-
safio, mas com o empenho, cui-
dado, zelo e responsabilidade da 
gestão conseguimos entregar es-
sa obra de grande magnitude. Co-
mo preconiza e determina o pre-
feito Álvaro Dias, diversos órgãos 
trabalharam unidos e integrados 
e o produto final é o que a popu-
lação já desfruta há alguns dias. 
Queremos agora contar com o 
apoio da população para preser-
var e utilizar o espaço com toda 
responsabilidade, já que o Parque 
Ecológico é um patrimônio de to-
dos”, afirma o secretário titular da 
Semsur, Irapoã Nóbrega.

ground, bicicletário, centro de 
convivência com pátio para 
eventos, oficina para cursos e 
práticas de atividades manuais 
e conselho comunitário. Cerca-
do por grades, o parque possui 
calçada seguindo todos os pa-
drões da NBR 9050, com ram-
pas de acesso a cadeirantes e 
vagas de estacionamento dis-
tribuídas no entorno do equi-
pamento. O Parque está aberto 
todos os dias da semana das 5h 
da manhã até às 22h. Uma equi-

pe permanente da Guarda Mu-
nicipal faz a segurança.

“Esse era um espaço degra-
dado, escuro, inseguro que afu-
gentava a população. Recebi 
muitas reivindicações, apelos e 
pedidos dos moradores da re-
gião para que a gestão munici-
pal tivesse um olhar especial por 
esse local. Assumi o compromis-
so e fizemos a entrega do Parque 
Ecológico de Capim Macio, novo 
espaço para a cidade que repre-
senta qualidade de vida, preser-

vação da natureza e permite a 
boa ocupação dos espaços urba-
nos pela população”, ressalta o 
prefeito Álvaro Dias.

O prefeito já anunciou tam-
bém que nos próximos meses 
o Parque Ecológico receberá 
melhorias. “Vamos ampliar os 
equipamentos públicos do local 
com um espaço pet, uma aca-
demia ao ar livre, um parquinho 
maior para as crianças, como 
também iremos disponibilizar 
internet livre, gratuita e de alta 
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ARQUIVO PESSOAL

Patrimônio da gestora é avaliado em quase R$ 1 milhão, deixando Fátima atrás de Fábio, que tem R$ 1,257 milhão

Conforme sua declaração de bens, Clorisa praticamente faliu em dois anos

Candidata do PSTU ao go-
verno do RN, Rosália Fernan-
des declarou patrimônio de 
R$ 210 mil. O valor é o mesmo 
informado em 2020, quando 
ela disputou a prefeitura de 

Natal e disse à Justiça Eleito-
ral ter um apartamento avalia-
do em R$ 170 mil e um veículo 
de R$ 40 mil. Sua vice, Socorro 
Ribeiro (PSTU), declarou pa-
trimônio de R$ 234 mil, sendo 

uma casa de R$ 200 mil e um 
terreno de R$ 34 mil.

As declarações trazem valo-
res de imóveis, terrenos, veícu-
los, aplicações financeiras, de-
pósitos em contas no país, entre 

outros bens. O portal de Divul-
gação de Candidaturas e Con-
tas Eleitorais do TSE traz ainda 
dados pessoais informados pe-
los candidatos, como cor/raça, 
ocupação, limite legal de gastos 

Rosália Fernandes manteve quantia registrada em 2020
da campanha e a proposta de 
governo. Também estão dispo-
níveis dados dos candidatos a 
presidente, vice-presidente, se-
nador e suplentes e deputados 
federal, estadual e distrital.

Clorisa empobreceu 
99,78% em dois anos

Enquanto os primeiros co-
locados nas pesquisas regis-
traram aumento de seu pa-
trimônio nos últimos quatro 
anos, a candidata Clorisa Li-
nhares (PMB), declarou ter 
um patrimônio de apenas R$ 
1.797,79 no registro de sua 
candidatura no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

O valor é extremamente in-
ferior ao registrado por Clorisa 
em 2020, há apenas dois anos, 
quando foi candidata à Prefei-
tura de Grossos e informou à 
Justiça ter bens que somavam 
R$ 824.172,58.

Ou seja, conforme as decla-
rações da candidata bolsona-
rista ao governo do Estado, em 

dois anos, ela perdeu 99,78% 
do seu patrimônio. Em núme-
ros absolutos, Clorisa viu es-
correr das suas mãos o mon-
tante de R$ 822.374,79.

Na declaração mais recen-
te, Clorisa informou ter um 
depósito em conta corrente 
no valor de R$ 1.444,66, além 
de R$ 200 em aplicações e in-
vestimentos, R$ 135,31 em 
aplicações de renda fixa e R$ 
17,82 em cadernetas de pou-
pança.

Seu vice, Erick Guerra (Pa-
triota), declarou à Justiça Elei-
toral possuir R$ 19.086,81 em 
bens: um veículo de R$ 15 mil, 
além de dinheiro em conta 
corrente.

Fábio teve aumento de 119%
em seu patrimônio; Fátima, 21%

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou os 
bens declarados pelos 

candidatos ao governo do 
Rio Grande do Norte que re-
gistraram sua candidatura. 
Os valores dos patrimônios 
informados vão de zero a R$ 
1,2 milhão. 

O candidato Fábio Dantas 
(SDD) é o mais rico, tendo in-
formado um patrimônio de R$ 
1.257.069,75, o que significa 
um aumento de 119,18% em 
oito anos. Esse valor é quase 
o dobro do registrado por ele 
em 2014, quando foi candida-
to a vice-governador na chapa 
de Robinson Faria (PL). Na-
quele ano, a declaração foi de 
R$ 573.515,55.

Este ano, Fábio Dantas de-
clarou ter dois apartamentos 
que somam mais de R$ 1 mi-
lhão. O segundo item de maior 
valor declarado é um terreno 
no valor de pouco mais de R$ 
72,1 mil. Além de veículo auto-
motor avaliado em R$ 45 mil, 
há ainda uma caderneta de 
poupança de quase R$ 43 mil 
e quotas de capital no valor de 
R$ 8 mil.

Candidata à reeleição, a 
governadora Fátima Bezerra 
(PT) teve, em quatro anos, au-
mento de 21,16% em seu patri-
mônio. Segundo o documen-
to, protocolado no sistema de 
Divulgação de Candidaturas 
e Contas Eleitorais do TSE, ela 
possui R$ 978.641,19 em bens, 
valor maior que o informa-
do em 2018, quando a gestora 

disse ter R$ 807.668,42.
Parte dessa diferença se 

deve a uma caderneta de pou-
pança que soma R$ 426,1 mil. 
Em seguida, vem um veículo 
automotor terrestre avaliado 
em R$ 155 mil e duas casas, 
uma no valor de R$ 115 mil e 
outra de R$ 100 mil. Ela infor-
mou ainda ter dois terrenos, 
sendo um de R$ 70 mil e ou-
tro de R$ 60 mil. Ambos cons-
tavam há quatro anos no siste-
ma do TSE. Há uma aplicação 
de renda fixa de cerca de R$ R$ 
17,7 mil e R$ 34,7 mil em Fun-
do de Longo Prazo e Fundo 
de Investimentos em Direitos 
Creditórios (FIDC).

Styvenson Valentim (Pode-
mos) viu seu patrimônio au-
mentar em 88,92%, em qua-
tro anos. Teve um acréscimo 
de R$ 64.912,72, conforme sua 
declaração de bens à Justiça 
Eleitoral. Em 2018, quando 
disputou a reeleição para o Se-
nado, ele tinha R$ 73 mil. Ago-
ra, possui R$ 137.912,72.

Em 2018, Styvenson decla-
rou R$ 60 mil em poupança 

para construção ou aquisição 
de bem imóvel, um veículo 
automotor terrestre avaliado 
em R$ 9 mil e, por último, um 
depósito bancário em con-
ta corrente de R$ 4 mil. Já em 

sua ficha de candidatura para 
o pleito de outubro, o candi-
dato declara ter caderneta de 
poupança R$ 83 mil, além de 
quatro aplicações de renda fi-
xa que juntas totalizam cerca 

de R$  55 mil.
Por outro lado, três candi-

datos não declararam bens: 
Nazareno Neris (PMN), Dan-
niel Morais (PSOL) e Rodrigo 
Vieira (DC).

Adenilson Costa
Repórter de Política

TSE divulgou os 
bens declarados 
pelos candidatos ao 
governo; valores vão 
de zero a pouco mais 
de R$ 1,250 milhão



Recém-inaugurado pela Prefeitura, Parque Ecológico de Capim Macio possui área de 40 mil metros quadrados

Prefeito Álvaro Dias participou da entrega do Beco das Cores, que está localizado na Vila de Ponta Negra 
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Parque Ecológico de Capim Macio 
bene� cia população de Natal
Prefeitura entregou 
há poucos dias, no 
bairro da Zona Sul 
da capital, o novo 
espaço público 
que alia atividades 
esportivas e de 
lazer a práticas de 
preservação 
ambiental

Prefeitura tem agenda para entregar mais espaços de convivência
O trabalho de construção e re-

qualificação de espaços públicos 
da Prefeitura de Natal segue em 
várias frentes. Depois da inaugu-
ração do Parque Ecológico de Ca-
pim Macio, a gestão municipal já 
entregou também a reforma da 
Praça do Cruzeiro e do Beco das 
Cores, na Vila de Ponta Negra. A 
obra foi contemplada com um 
novo passeio, com acessibilidade, 
bancos novos, pintura geral, ilu-
minação em LED - que aumenta a 
luminosidade da área e consome 
menos energia-, além da implan-
tação de um caramanchão. O tra-
dicional cruzeiro foi mantido e re-
vitalizado. Dentro da estrutura do 
caramanchão, foi instalada ainda 
uma Academia ao Ar Livre.

“Essa era uma obra deseja-
da e aguardada pelos moradores 
do bairro. Estamos entregando 
a Praça do Cruzeiro completa-

mente renovada, modernizada 
e pronta para ser utilizada pela 
população. Além disso, requalifi-
camos o Beco das Cores. São áre-
as de fundamental importância 
para a região. É mais lazer, saú-
de, entretenimento e geração de 
emprego. Esse trabalho valoriza a 
Vila e também contribui para fo-
mentar a economia local. As in-
tervenções realizadas vão mudar 
a realidade da comunidade”, des-
tacou o prefeito Álvaro Dias.

Continuando essas ações, a 
Prefeitura está executando ainda 
a reforma da Praça da Igreja da 
Sagrada Família, nas Rocas, bem 
como requalificando a Praça En-
genheiro Abel Menezes. Os locais 
estão recebendo melhorias nos 
passeios públicos, novos equipa-
mentos, como bancos, lixeiras, 
pintura, acessibilidade, projeto 
paisagístico e de iluminação.

Em mais um passo na meta 
de fazer de Natal uma ci-
dade com cada vez mais 

espaços públicos destinados a 
integrar a população, com áreas 
verdes, equipamentos esporti-
vos, seguras e bem estruturadas, 
a Prefeitura de Natal inaugurou 
há poucos dias o Parque Ecológi-
co de Capim Macio. Situado en-
tre as ruas Ismael Pereira da Sil-
va, Joel Carlson, Industrial João 
Mota e Antônio Farache, o local 
possui uma área de 40 mil me-
tros quadrados.

A exemplo das praças e equi-
pamentos urbanos entregues 
pela gestão municipal, o par-
que ganhou todo o sistema de 
iluminação modernizado em 
LED de alta eficiência e conta 
com quadra poliesportiva com 
arquibancada, pista de cooper 
de 400 metros, alameda para a 
prática de caminhadas, play-

velocidade”, diz Álvaro.
A flora do Parque Ecológico 

é um dos pontos que mais cha-
maram a atenção dos visitan-
tes.  A obra foi executada com 
o máximo de cuidado para pre-
servar a vegetação nativa. A Se-
cretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) elaborou 
um projeto de aproveitamento 
sustentável dos aspectos natu-
rais do espaço, além de um le-
vantamento sobre a saúde dos 
vegetais. A ação beneficiou to-
das as árvores que nunca ha-
viam passado por um manejo 
adequado, com direito a trata-
mento fitossanitário, podas e 
limpeza de galhos necrosados 
e fraturados. O parque possui 
uma flora diversificada, mas 
com espécies predominantes, 
como cajueiros, mangabeiras, 
juremas pretas e craibeiras, 
possuindo ainda pitangueiras, 
tamarineiras e Jambeiros.

“Essa obra foi um grande de-
safio, mas com o empenho, cui-
dado, zelo e responsabilidade da 
gestão conseguimos entregar es-
sa obra de grande magnitude. Co-
mo preconiza e determina o pre-
feito Álvaro Dias, diversos órgãos 
trabalharam unidos e integrados 
e o produto final é o que a popu-
lação já desfruta há alguns dias. 
Queremos agora contar com o 
apoio da população para preser-
var e utilizar o espaço com toda 
responsabilidade, já que o Parque 
Ecológico é um patrimônio de to-
dos”, afirma o secretário titular da 
Semsur, Irapoã Nóbrega.

ground, bicicletário, centro de 
convivência com pátio para 
eventos, oficina para cursos e 
práticas de atividades manuais 
e conselho comunitário. Cerca-
do por grades, o parque possui 
calçada seguindo todos os pa-
drões da NBR 9050, com ram-
pas de acesso a cadeirantes e 
vagas de estacionamento dis-
tribuídas no entorno do equi-
pamento. O Parque está aberto 
todos os dias da semana das 5h 
da manhã até às 22h. Uma equi-

pe permanente da Guarda Mu-
nicipal faz a segurança.

“Esse era um espaço degra-
dado, escuro, inseguro que afu-
gentava a população. Recebi 
muitas reivindicações, apelos e 
pedidos dos moradores da re-
gião para que a gestão munici-
pal tivesse um olhar especial por 
esse local. Assumi o compromis-
so e fizemos a entrega do Parque 
Ecológico de Capim Macio, novo 
espaço para a cidade que repre-
senta qualidade de vida, preser-

vação da natureza e permite a 
boa ocupação dos espaços urba-
nos pela população”, ressalta o 
prefeito Álvaro Dias.

O prefeito já anunciou tam-
bém que nos próximos meses 
o Parque Ecológico receberá 
melhorias. “Vamos ampliar os 
equipamentos públicos do local 
com um espaço pet, uma aca-
demia ao ar livre, um parquinho 
maior para as crianças, como 
também iremos disponibilizar 
internet livre, gratuita e de alta 
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Patrimônio da gestora é avaliado em quase R$ 1 milhão, deixando Fátima atrás de Fábio, que tem R$ 1,257 milhão

Conforme sua declaração de bens, Clorisa praticamente faliu em dois anos

Candidata do PSTU ao go-
verno do RN, Rosália Fernan-
des declarou patrimônio de 
R$ 210 mil. O valor é o mesmo 
informado em 2020, quando 
ela disputou a prefeitura de 

Natal e disse à Justiça Eleito-
ral ter um apartamento avalia-
do em R$ 170 mil e um veículo 
de R$ 40 mil. Sua vice, Socorro 
Ribeiro (PSTU), declarou pa-
trimônio de R$ 234 mil, sendo 

uma casa de R$ 200 mil e um 
terreno de R$ 34 mil.

As declarações trazem valo-
res de imóveis, terrenos, veícu-
los, aplicações financeiras, de-
pósitos em contas no país, entre 

outros bens. O portal de Divul-
gação de Candidaturas e Con-
tas Eleitorais do TSE traz ainda 
dados pessoais informados pe-
los candidatos, como cor/raça, 
ocupação, limite legal de gastos 

Rosália Fernandes manteve quantia registrada em 2020
da campanha e a proposta de 
governo. Também estão dispo-
níveis dados dos candidatos a 
presidente, vice-presidente, se-
nador e suplentes e deputados 
federal, estadual e distrital.

Clorisa empobreceu 
99,78% em dois anos

Enquanto os primeiros co-
locados nas pesquisas regis-
traram aumento de seu pa-
trimônio nos últimos quatro 
anos, a candidata Clorisa Li-
nhares (PMB), declarou ter 
um patrimônio de apenas R$ 
1.797,79 no registro de sua 
candidatura no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

O valor é extremamente in-
ferior ao registrado por Clorisa 
em 2020, há apenas dois anos, 
quando foi candidata à Prefei-
tura de Grossos e informou à 
Justiça ter bens que somavam 
R$ 824.172,58.

Ou seja, conforme as decla-
rações da candidata bolsona-
rista ao governo do Estado, em 

dois anos, ela perdeu 99,78% 
do seu patrimônio. Em núme-
ros absolutos, Clorisa viu es-
correr das suas mãos o mon-
tante de R$ 822.374,79.

Na declaração mais recen-
te, Clorisa informou ter um 
depósito em conta corrente 
no valor de R$ 1.444,66, além 
de R$ 200 em aplicações e in-
vestimentos, R$ 135,31 em 
aplicações de renda fixa e R$ 
17,82 em cadernetas de pou-
pança.

Seu vice, Erick Guerra (Pa-
triota), declarou à Justiça Elei-
toral possuir R$ 19.086,81 em 
bens: um veículo de R$ 15 mil, 
além de dinheiro em conta 
corrente.

Fábio teve aumento de 119%
em seu patrimônio; Fátima, 21%

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou os 
bens declarados pelos 

candidatos ao governo do 
Rio Grande do Norte que re-
gistraram sua candidatura. 
Os valores dos patrimônios 
informados vão de zero a R$ 
1,2 milhão. 

O candidato Fábio Dantas 
(SDD) é o mais rico, tendo in-
formado um patrimônio de R$ 
1.257.069,75, o que significa 
um aumento de 119,18% em 
oito anos. Esse valor é quase 
o dobro do registrado por ele 
em 2014, quando foi candida-
to a vice-governador na chapa 
de Robinson Faria (PL). Na-
quele ano, a declaração foi de 
R$ 573.515,55.

Este ano, Fábio Dantas de-
clarou ter dois apartamentos 
que somam mais de R$ 1 mi-
lhão. O segundo item de maior 
valor declarado é um terreno 
no valor de pouco mais de R$ 
72,1 mil. Além de veículo auto-
motor avaliado em R$ 45 mil, 
há ainda uma caderneta de 
poupança de quase R$ 43 mil 
e quotas de capital no valor de 
R$ 8 mil.

Candidata à reeleição, a 
governadora Fátima Bezerra 
(PT) teve, em quatro anos, au-
mento de 21,16% em seu patri-
mônio. Segundo o documen-
to, protocolado no sistema de 
Divulgação de Candidaturas 
e Contas Eleitorais do TSE, ela 
possui R$ 978.641,19 em bens, 
valor maior que o informa-
do em 2018, quando a gestora 

disse ter R$ 807.668,42.
Parte dessa diferença se 

deve a uma caderneta de pou-
pança que soma R$ 426,1 mil. 
Em seguida, vem um veículo 
automotor terrestre avaliado 
em R$ 155 mil e duas casas, 
uma no valor de R$ 115 mil e 
outra de R$ 100 mil. Ela infor-
mou ainda ter dois terrenos, 
sendo um de R$ 70 mil e ou-
tro de R$ 60 mil. Ambos cons-
tavam há quatro anos no siste-
ma do TSE. Há uma aplicação 
de renda fixa de cerca de R$ R$ 
17,7 mil e R$ 34,7 mil em Fun-
do de Longo Prazo e Fundo 
de Investimentos em Direitos 
Creditórios (FIDC).

Styvenson Valentim (Pode-
mos) viu seu patrimônio au-
mentar em 88,92%, em qua-
tro anos. Teve um acréscimo 
de R$ 64.912,72, conforme sua 
declaração de bens à Justiça 
Eleitoral. Em 2018, quando 
disputou a reeleição para o Se-
nado, ele tinha R$ 73 mil. Ago-
ra, possui R$ 137.912,72.

Em 2018, Styvenson decla-
rou R$ 60 mil em poupança 

para construção ou aquisição 
de bem imóvel, um veículo 
automotor terrestre avaliado 
em R$ 9 mil e, por último, um 
depósito bancário em con-
ta corrente de R$ 4 mil. Já em 

sua ficha de candidatura para 
o pleito de outubro, o candi-
dato declara ter caderneta de 
poupança R$ 83 mil, além de 
quatro aplicações de renda fi-
xa que juntas totalizam cerca 

de R$  55 mil.
Por outro lado, três candi-

datos não declararam bens: 
Nazareno Neris (PMN), Dan-
niel Morais (PSOL) e Rodrigo 
Vieira (DC).

Adenilson Costa
Repórter de Política

TSE divulgou os 
bens declarados 
pelos candidatos ao 
governo; valores vão 
de zero a pouco mais 
de R$ 1,250 milhão
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Moraes substituirá Fachin, que deixa legado de combate à desinformação

NELSON JR./SCO/STF

Artigo  SAMANDA ALVES
samanda@samanda.com.br

A Lei nº 13.054, de 22 de de-
zembro de 2014, instituiu 
o dia 6 de agosto como o 

Dia Nacional dos Profissionais da 
Educação. Não podemos deixar 
de homenagear, portanto, a dedi-
cação de milhões de mulheres e 
homens que, no chão das escolas 
públicas e privadas, tentam cons-
truir melhores perspectivas de fu-
turo para nossas crianças, adoles-
centes e jovens.

Apesar do descaso do gover-
no Bolsonaro com a educação 
pública – que se expressa atra-
vés de sucessivos cortes no orça-
mento da educação, da tentati-
va de transformar as escolas em 
quartéis, dos ataques à liberda-
de de ensino e aprendizagem, da 
perseguição ideológica promovi-
da contra professoras e professo-
res, do descaso com a educação 
na pandemia e dos escândalos de 
corrupção no Ministério da Edu-
cação –, os profissionais da edu-
cação superam diariamente inú-

meras barreiras para fazer a edu-
cação acontecer.

No Rio Grande do Norte ti-
vemos a oportunidade de eleger 
a professora Fátima Bezerra go-
vernadora. A trajetória de Fáti-
ma sempre foi marcada pela de-
fesa da educação. Embora te-
nha encontrado um cenário de 
terra arrasada nas contas públi-
cas, a governadora Fátima qui-
tou as folhas salariais atrasadas 
pela gestão anterior, implemen-
tou o reajuste do piso salarial do 
magistério e está transformando 
o Programa Nova Escola Potiguar 
(PNEP) em realidade.

O PNEP prevê a recuperação e 
reforma de unidades escolares; a 
implantação de 12 Institutos Es-
taduais de Educação Profissional 
do RN (IERN), inspirado no mo-

delo dos Institutos Federais (IFs); 
acesso à internet nas escolas e 
instalação de laboratórios de in-
formática; programas de forma-
ção inicial e continuada para os 
profissionais da educação; e for-
talecimento da educação de jo-
vens e adultos com foco na supe-
ração do analfabetismo.

Um investimento de aproxi-
madamente R$ 400 milhões.

Não podemos interromper 
o caminho da esperança. Co-
mo candidata à deputada fede-
ral, quero lutar por mais investi-
mentos em educação; fortalecer 
o PROUNI e o FIES; defender a 
política de cotas e a recomposi-
ção do orçamento da UFRN, da 
UFERSA e do IFRN, para que pos-
sam continuar expandindo opor-
tunidades para a juventude poti-

guar; fortalecer a UERN que, no 
governo Fátima, conquistou a tão 
sonhada autonomia financeira; e 
fortalecer o novo IERN, uma se-
mente que foi lançada e que po-
de mudar a vida de muitos jovens 
potiguares.

Sei que educação de qualida-
de se faz com profissionais valori-
zados. Precisamos assegurar não 
apenas o piso salarial do magisté-
rio e seu reajuste anual, mas tam-
bém a implantação do piso sala-
rial para todos os profissionais da 
educação escolar pública, previs-
to na Constituição Federal e pen-
dente de regulamentação por lei 
federal. Precisamos perseguir o 
cumprimento das metas e estra-
tégias do Plano Nacional da Edu-
cação relativas à valorização dos 
profissionais da educação. Pre-

cisamos revogar o teto de gastos 
implementado por Temer e pre-
servado por Bolsonaro, que im-
pede o crescimento dos investi-
mentos em educação, e resgatar 
o fundo social do pré-sal para a 
educação pública.

Como Lula costuma dizer, as 
despesas com educação não po-
dem ser consideradas como sen-
do gasto, mas sim como investi-
mento fundamental ao desen-
volvimento econômico, científi-
co, tecnológico, social e cultural 
de nosso país. Caso me seja con-
cedida a oportunidade de ocu-
par uma cadeira na Câmara dos 
Deputados, não medirei esfor-
ços para defender a efetiva valo-
rização dos profissionais da edu-
cação, a quem dedico sincera ho-
menagem neste dia simbólico. 

Educação de qualidade se faz
com profi ssionais valorizados

Samanda Alves é engenheira da 
Computação

Alexandre de Moraes subs-
tituirá, na presidência do TSE, 
o ministro Edson Fachin, que 
deixa como principal legado da 
sua gestão as ações de combate 
à desinformação e fake news, a 
campanha de conscientização 
do voto jovem, que teve recorde 
de adesão e o atrito do TSE com 
o Ministério da Defesa.

Sua presidência foi marca-

da pela defesa do processo elei-
toral diante de diversos questio-
namentos das Forças Armadas 
e do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) às urnas eletrônicas. O mo-
mento mais tenso, segundo es-
pecialistas, foi em julho, quando 
Bolsonaro reuniu embaixadores 
e levantou uma série de dúvidas 
sobre a lisura do processo elei-
toral. Após o encontro, Fachin 

afirmou ser a “hora de dizer um 
basta aos ataques”.

Para o especialista em di-
reito eleitoral Alberto Rollo, 
mesmo sob grande pressão, 
Fachin manteve o perfil “alta-
mente conciliador” e o equi-
líbrio característicos da sua 
atuação no STF, respondendo 
com firmeza quando enfren-
tou cobranças. E que inicia-

tivas suas apresentaram uma 
gestão “transparente” e “aber-
ta”, como a antecipação do 
acesso ao código fonte das ur-
nas eletrônicas.

O presidente da Comissão 
de Direito Político e Eleitoral do 
Instituto dos Advogados de São 
Paulo (Iasp), Fernando Neisser, 
avalia que Fachin acertou ao 
dar continuidade às ações de 

comunicação adotadas na ges-
tão do ministro Luís Roberto 
Barroso, ex-presidente do TSE, 
ao reforçar as estratégias adota-
das para criar uma comunica-
ção mais atual. Para ele, Fachin 
obteve êxito ao fechar parcerias 
com plataformas digitais pa-
ra combater a desinformação, 
que também teve início ainda 
na gestão de Barroso.

Fachin deixa legado de transparência, dizem especialistas

Posse do ministro Alexandre de 
Moraes no TSE será nesta terça 16

Ricardo Lewandowski 
será empossado vice-

presidente do Tribunal

O ministro Alexandre de 
Moraes tomará posse 
como presidente do Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) 
nesta terça-feira 16, em sessão 
solene a partir das 19h, junta-
mente com o ministro Ricardo 
Lewandowski, que será empos-
sado vice-presidente da Corte 
Eleitoral. Ambos foram eleitos 
em 14 de junho passado e con-
duzirão as Eleições Gerais de 
2022. Nos últimos seis meses, o 
TSE foi presidido pelo ministro 
Edson Fachin.

O TSE é integrado por, no 
mínimo, sete ministros: três do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
um sendo o presidente da Cor-
te; dois do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), um sendo o corre-
gedor-geral da Justiça Eleitoral, 
e dois juristas, da classe dos ad-
vogados, nomeados pelo presi-
dente da República. 

A cerimônia deve contar com 
a presença de convidados e auto-
ridades dos Três Poderes da Re-
pública. Na posse, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presi-
dente Lula (PT), líderes nas pes-
quisas de intenção de voto, de-
verão se encontrar pela 1ª vez 
publicamente, logo no início da 
campanha eleitoral.

ALEXANDRE DE MORAES. É 
ministro efetivo do TSE desde 
2 de junho de 2020, após atuar 
como substituto desde abril de 

2017. Atuou como promotor de 
Justiça, advogado, professor de 
Direito Constitucional, consul-
tor jurídico e ministro da Justi-
ça. Tomou posse como ministro 
do STF em março de 2017, após 
ser nomeado pelo então presi-
dente Michel Temer.

RICARDO LEWANDOWSKI. É 
ministro do STF desde 16 de mar-
ço de 2006, nomeado por Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). Tem 
doutorado em Direito pela Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP) e master of 
arts em Relações Internacionais 
pela Fletcher School of Law and 
Diplomacy, da Tufts Universi-
ty, administrada em cooperação 

com a Harvard University. Foi de-
sembargador do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP) e juiz do 

Tribunal de Alçada Criminal de 
SP. Lewandowski presidiu o TSE 
de 2010 a 2012.
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Rosália: “No rastro da destruição que Bolsonaro vem promovendo, Fátima não teve política nem para mitigar a situação”

DIVULGAÇÃO PSTU

Rosália Fernandes propôs 
que, caso seja eleita, a partir de 
um planejamento das obras pú-
blicas e concursos, estabelecerá 
metas de geração de empregos 
a serem cumpridas pelo gover-
no anualmente, buscando ze-

rar o problema até o final do seu 
mandato. Nos primeiros seis 
meses de gestão, pretende ter os 
efeitos iniciais do planejamento 
impactando positivamente na 
geração de empregos.

Ela disse que há muita chan-

tagem das grandes empresas so-
bre geração de empregos e isen-
ção fiscal e que estas exigem não 
pagar impostos para se instala-
rem no RN, com a justificativa 
de que estão gerando empregos.

“Enquanto isso, as peque-

nas e microempresas, que mais 
geram emprego no país, sofrem 
para pagar os impostos. Preci-
samos inverter essa lógica e im-
pulsionar o desenvolvimento e 
o incentivo aos pequenos ne-
gócios no Rio Grande do Nor-

te, com uma política de isenção 
fiscal para este setor, ao mesmo 
tempo que precisamos aumen-
tar a arrecadação de impostos 
do Estado sobre as grandes em-
presas, que lucram muito e pa-
gam pouco”, finalizou.

Plano de governo inclui emprego e renda aos potiguares mais pobres

Não há medida do governo para 
combater a fome, critica Rosália

“Há muita fome, de-
semprego e des-
caso com os ser-

viços públicos no Rio Grande 
do Norte, e nenhuma medi-
da concreta do governo para 
combater essa realidade”, la-
mentou a candidata ao go-
verno do Estado Rosália Fer-
nandes (PSTU), sobre o cres-
cimento da fome, desempre-
go e precarização nos serviços 
públicos no Estado durante a 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT), candidata à re-
eleição. Ela disse que metade 
dos potiguares vive na linha 
da “extrema pobreza”, conse-
quência da “tragédia” da atual 
administração, que não há po-
líticas de combate a essa “gra-
víssima” realidade.

“Em nossa avaliação, o go-
verno de Fátima não fez nada. 
Basta ver os números do Es-
tado, que são gravíssimos. Se-
gundo o IBGE, o RN tem 222 
mil desempregados. Esse nú-
mero é muito alto e reflete os 
impactos da crise econômi-
ca, da pandemia, do desastre 
que é Bolsonaro e demonstra 
as consequências da reforma 
trabalhista, que só trouxe de-
semprego. Mas não só isso. 
Esse é o retrato do Rio Grande 
do Norte. No rastro da destrui-
ção que Bolsonaro vem pro-
movendo no país, Fátima não 
teve política nem para mitigar 
a situação dos trabalhadores e 
da população pobre. Pratica-
mente quase metade do povo 
potiguar vive na linha da ex-

Candidata afirma 
que a situação do 
desemprego no RN é 
gravíssima e 222 mil 
potiguares estão sem 
trabalho

trema pobreza, consequência 
também do desemprego e da 
falta de renda”, afirmou, em 
entrevista exclusiva ao AGORA 
RN, nesta segunda-feira 15.

De acordo com Rosália Fer-
nandes, a governadora não 
apresentou plano de obras pú-
blicas que colocasse o Estado 
a serviço dos trabalhadores. 
Ela acredita que o Rio Grande 
do Norte poderia ter avançado 
mais, caso houvesse políticas 
públicas do governo estadual 
na promoção do desenvolvi-
mento e geração de emprego.

“Defendemos que o Es-
tado deixe de ser das oligar-
quias, dos ricos e podero-
sos, e passe a ser um Estado 
dos trabalhadores e do povo. 
Não há saída para os traba-
lhadores e o povo potiguar 
se não rompermos com a 
dominação das oligarquias, 
dos ricos e poderosos do Es-
tado”, enfatizou.

Segundo a candidata do PS-
TU, para combater o desem-
prego, precisamos avançar con-
tra o aumento da exploração e 
da acumulação de riqueza nas 
mãos de uma minoria de ricos 
e poderosos. “Aqui no Estado, 
vamos cobrar um forte Impos-
to Progressivo sobre o fatura-
mento das grandes empresas, 
aliando isso à aplicação de um 
Plano de Obras Públicas e Esta-
tais no RN. Esse plano de obras 
públicas deve absorver a mão 
de obra desempregada e cons-
truir os equipamentos sociais 
tão necessários ao desenvolvi-
mento social e econômico do 
Estado, como hospitais, esco-
las, estradas, saneamento bá-
sico, moradias populares e de-
mais necessidades do RN”. 

E continuou, “esta medida 
inicial pode atacar de forma si-
multânea três graves proble-
mas enfrentados pela popula-
ção: o desemprego, a ausência 
de renda e o baixo desenvolvi-
mento social do Estado. Ao la-
do deste plano de obras, tam-
bém teremos uma política de 
realização de concursos públi-
cos, visando zerar o déficit de 

Adenilson Costa
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servidores nos serviços essen-
ciais, como saúde, educação e 
segurança. Outra política para 
se recuperar os empregos é a re-
estatização de algumas empre-
sas que foram privatizadas, de 

onde dezenas de trabalhadores 
foram demitidos. Foram vendi-
das, inclusive, a preços muito 
baixos. Vamos também fortale-
cer a luta junto aos movimen-
tos sociais e sindicais contra a 

privatização da Telebrás, Petro-
brás e outras empresas, pois as 
privatizações significam mais 
desemprego, desregulamenta-
ção do trabalho e precarização”, 
defendeu.
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Moraes substituirá Fachin, que deixa legado de combate à desinformação

NELSON JR./SCO/STF

Artigo  SAMANDA ALVES
samanda@samanda.com.br

A Lei nº 13.054, de 22 de de-
zembro de 2014, instituiu 
o dia 6 de agosto como o 

Dia Nacional dos Profissionais da 
Educação. Não podemos deixar 
de homenagear, portanto, a dedi-
cação de milhões de mulheres e 
homens que, no chão das escolas 
públicas e privadas, tentam cons-
truir melhores perspectivas de fu-
turo para nossas crianças, adoles-
centes e jovens.

Apesar do descaso do gover-
no Bolsonaro com a educação 
pública – que se expressa atra-
vés de sucessivos cortes no orça-
mento da educação, da tentati-
va de transformar as escolas em 
quartéis, dos ataques à liberda-
de de ensino e aprendizagem, da 
perseguição ideológica promovi-
da contra professoras e professo-
res, do descaso com a educação 
na pandemia e dos escândalos de 
corrupção no Ministério da Edu-
cação –, os profissionais da edu-
cação superam diariamente inú-

meras barreiras para fazer a edu-
cação acontecer.

No Rio Grande do Norte ti-
vemos a oportunidade de eleger 
a professora Fátima Bezerra go-
vernadora. A trajetória de Fáti-
ma sempre foi marcada pela de-
fesa da educação. Embora te-
nha encontrado um cenário de 
terra arrasada nas contas públi-
cas, a governadora Fátima qui-
tou as folhas salariais atrasadas 
pela gestão anterior, implemen-
tou o reajuste do piso salarial do 
magistério e está transformando 
o Programa Nova Escola Potiguar 
(PNEP) em realidade.

O PNEP prevê a recuperação e 
reforma de unidades escolares; a 
implantação de 12 Institutos Es-
taduais de Educação Profissional 
do RN (IERN), inspirado no mo-

delo dos Institutos Federais (IFs); 
acesso à internet nas escolas e 
instalação de laboratórios de in-
formática; programas de forma-
ção inicial e continuada para os 
profissionais da educação; e for-
talecimento da educação de jo-
vens e adultos com foco na supe-
ração do analfabetismo.

Um investimento de aproxi-
madamente R$ 400 milhões.

Não podemos interromper 
o caminho da esperança. Co-
mo candidata à deputada fede-
ral, quero lutar por mais investi-
mentos em educação; fortalecer 
o PROUNI e o FIES; defender a 
política de cotas e a recomposi-
ção do orçamento da UFRN, da 
UFERSA e do IFRN, para que pos-
sam continuar expandindo opor-
tunidades para a juventude poti-

guar; fortalecer a UERN que, no 
governo Fátima, conquistou a tão 
sonhada autonomia financeira; e 
fortalecer o novo IERN, uma se-
mente que foi lançada e que po-
de mudar a vida de muitos jovens 
potiguares.

Sei que educação de qualida-
de se faz com profissionais valori-
zados. Precisamos assegurar não 
apenas o piso salarial do magisté-
rio e seu reajuste anual, mas tam-
bém a implantação do piso sala-
rial para todos os profissionais da 
educação escolar pública, previs-
to na Constituição Federal e pen-
dente de regulamentação por lei 
federal. Precisamos perseguir o 
cumprimento das metas e estra-
tégias do Plano Nacional da Edu-
cação relativas à valorização dos 
profissionais da educação. Pre-

cisamos revogar o teto de gastos 
implementado por Temer e pre-
servado por Bolsonaro, que im-
pede o crescimento dos investi-
mentos em educação, e resgatar 
o fundo social do pré-sal para a 
educação pública.

Como Lula costuma dizer, as 
despesas com educação não po-
dem ser consideradas como sen-
do gasto, mas sim como investi-
mento fundamental ao desen-
volvimento econômico, científi-
co, tecnológico, social e cultural 
de nosso país. Caso me seja con-
cedida a oportunidade de ocu-
par uma cadeira na Câmara dos 
Deputados, não medirei esfor-
ços para defender a efetiva valo-
rização dos profissionais da edu-
cação, a quem dedico sincera ho-
menagem neste dia simbólico. 

Educação de qualidade se faz
com profi ssionais valorizados

Samanda Alves é engenheira da 
Computação

Alexandre de Moraes subs-
tituirá, na presidência do TSE, 
o ministro Edson Fachin, que 
deixa como principal legado da 
sua gestão as ações de combate 
à desinformação e fake news, a 
campanha de conscientização 
do voto jovem, que teve recorde 
de adesão e o atrito do TSE com 
o Ministério da Defesa.

Sua presidência foi marca-

da pela defesa do processo elei-
toral diante de diversos questio-
namentos das Forças Armadas 
e do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) às urnas eletrônicas. O mo-
mento mais tenso, segundo es-
pecialistas, foi em julho, quando 
Bolsonaro reuniu embaixadores 
e levantou uma série de dúvidas 
sobre a lisura do processo elei-
toral. Após o encontro, Fachin 

afirmou ser a “hora de dizer um 
basta aos ataques”.

Para o especialista em di-
reito eleitoral Alberto Rollo, 
mesmo sob grande pressão, 
Fachin manteve o perfil “alta-
mente conciliador” e o equi-
líbrio característicos da sua 
atuação no STF, respondendo 
com firmeza quando enfren-
tou cobranças. E que inicia-

tivas suas apresentaram uma 
gestão “transparente” e “aber-
ta”, como a antecipação do 
acesso ao código fonte das ur-
nas eletrônicas.

O presidente da Comissão 
de Direito Político e Eleitoral do 
Instituto dos Advogados de São 
Paulo (Iasp), Fernando Neisser, 
avalia que Fachin acertou ao 
dar continuidade às ações de 

comunicação adotadas na ges-
tão do ministro Luís Roberto 
Barroso, ex-presidente do TSE, 
ao reforçar as estratégias adota-
das para criar uma comunica-
ção mais atual. Para ele, Fachin 
obteve êxito ao fechar parcerias 
com plataformas digitais pa-
ra combater a desinformação, 
que também teve início ainda 
na gestão de Barroso.

Fachin deixa legado de transparência, dizem especialistas

Posse do ministro Alexandre de 
Moraes no TSE será nesta terça 16

Ricardo Lewandowski 
será empossado vice-

presidente do Tribunal

O ministro Alexandre de 
Moraes tomará posse 
como presidente do Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) 
nesta terça-feira 16, em sessão 
solene a partir das 19h, junta-
mente com o ministro Ricardo 
Lewandowski, que será empos-
sado vice-presidente da Corte 
Eleitoral. Ambos foram eleitos 
em 14 de junho passado e con-
duzirão as Eleições Gerais de 
2022. Nos últimos seis meses, o 
TSE foi presidido pelo ministro 
Edson Fachin.

O TSE é integrado por, no 
mínimo, sete ministros: três do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
um sendo o presidente da Cor-
te; dois do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), um sendo o corre-
gedor-geral da Justiça Eleitoral, 
e dois juristas, da classe dos ad-
vogados, nomeados pelo presi-
dente da República. 

A cerimônia deve contar com 
a presença de convidados e auto-
ridades dos Três Poderes da Re-
pública. Na posse, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presi-
dente Lula (PT), líderes nas pes-
quisas de intenção de voto, de-
verão se encontrar pela 1ª vez 
publicamente, logo no início da 
campanha eleitoral.

ALEXANDRE DE MORAES. É 
ministro efetivo do TSE desde 
2 de junho de 2020, após atuar 
como substituto desde abril de 

2017. Atuou como promotor de 
Justiça, advogado, professor de 
Direito Constitucional, consul-
tor jurídico e ministro da Justi-
ça. Tomou posse como ministro 
do STF em março de 2017, após 
ser nomeado pelo então presi-
dente Michel Temer.

RICARDO LEWANDOWSKI. É 
ministro do STF desde 16 de mar-
ço de 2006, nomeado por Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). Tem 
doutorado em Direito pela Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP) e master of 
arts em Relações Internacionais 
pela Fletcher School of Law and 
Diplomacy, da Tufts Universi-
ty, administrada em cooperação 

com a Harvard University. Foi de-
sembargador do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP) e juiz do 

Tribunal de Alçada Criminal de 
SP. Lewandowski presidiu o TSE 
de 2010 a 2012.
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Rosália: “No rastro da destruição que Bolsonaro vem promovendo, Fátima não teve política nem para mitigar a situação”

DIVULGAÇÃO PSTU

Rosália Fernandes propôs 
que, caso seja eleita, a partir de 
um planejamento das obras pú-
blicas e concursos, estabelecerá 
metas de geração de empregos 
a serem cumpridas pelo gover-
no anualmente, buscando ze-

rar o problema até o final do seu 
mandato. Nos primeiros seis 
meses de gestão, pretende ter os 
efeitos iniciais do planejamento 
impactando positivamente na 
geração de empregos.

Ela disse que há muita chan-

tagem das grandes empresas so-
bre geração de empregos e isen-
ção fiscal e que estas exigem não 
pagar impostos para se instala-
rem no RN, com a justificativa 
de que estão gerando empregos.

“Enquanto isso, as peque-

nas e microempresas, que mais 
geram emprego no país, sofrem 
para pagar os impostos. Preci-
samos inverter essa lógica e im-
pulsionar o desenvolvimento e 
o incentivo aos pequenos ne-
gócios no Rio Grande do Nor-

te, com uma política de isenção 
fiscal para este setor, ao mesmo 
tempo que precisamos aumen-
tar a arrecadação de impostos 
do Estado sobre as grandes em-
presas, que lucram muito e pa-
gam pouco”, finalizou.

Plano de governo inclui emprego e renda aos potiguares mais pobres

Não há medida do governo para 
combater a fome, critica Rosália

“Há muita fome, de-
semprego e des-
caso com os ser-

viços públicos no Rio Grande 
do Norte, e nenhuma medi-
da concreta do governo para 
combater essa realidade”, la-
mentou a candidata ao go-
verno do Estado Rosália Fer-
nandes (PSTU), sobre o cres-
cimento da fome, desempre-
go e precarização nos serviços 
públicos no Estado durante a 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT), candidata à re-
eleição. Ela disse que metade 
dos potiguares vive na linha 
da “extrema pobreza”, conse-
quência da “tragédia” da atual 
administração, que não há po-
líticas de combate a essa “gra-
víssima” realidade.

“Em nossa avaliação, o go-
verno de Fátima não fez nada. 
Basta ver os números do Es-
tado, que são gravíssimos. Se-
gundo o IBGE, o RN tem 222 
mil desempregados. Esse nú-
mero é muito alto e reflete os 
impactos da crise econômi-
ca, da pandemia, do desastre 
que é Bolsonaro e demonstra 
as consequências da reforma 
trabalhista, que só trouxe de-
semprego. Mas não só isso. 
Esse é o retrato do Rio Grande 
do Norte. No rastro da destrui-
ção que Bolsonaro vem pro-
movendo no país, Fátima não 
teve política nem para mitigar 
a situação dos trabalhadores e 
da população pobre. Pratica-
mente quase metade do povo 
potiguar vive na linha da ex-

Candidata afirma 
que a situação do 
desemprego no RN é 
gravíssima e 222 mil 
potiguares estão sem 
trabalho

trema pobreza, consequência 
também do desemprego e da 
falta de renda”, afirmou, em 
entrevista exclusiva ao AGORA 
RN, nesta segunda-feira 15.

De acordo com Rosália Fer-
nandes, a governadora não 
apresentou plano de obras pú-
blicas que colocasse o Estado 
a serviço dos trabalhadores. 
Ela acredita que o Rio Grande 
do Norte poderia ter avançado 
mais, caso houvesse políticas 
públicas do governo estadual 
na promoção do desenvolvi-
mento e geração de emprego.

“Defendemos que o Es-
tado deixe de ser das oligar-
quias, dos ricos e podero-
sos, e passe a ser um Estado 
dos trabalhadores e do povo. 
Não há saída para os traba-
lhadores e o povo potiguar 
se não rompermos com a 
dominação das oligarquias, 
dos ricos e poderosos do Es-
tado”, enfatizou.

Segundo a candidata do PS-
TU, para combater o desem-
prego, precisamos avançar con-
tra o aumento da exploração e 
da acumulação de riqueza nas 
mãos de uma minoria de ricos 
e poderosos. “Aqui no Estado, 
vamos cobrar um forte Impos-
to Progressivo sobre o fatura-
mento das grandes empresas, 
aliando isso à aplicação de um 
Plano de Obras Públicas e Esta-
tais no RN. Esse plano de obras 
públicas deve absorver a mão 
de obra desempregada e cons-
truir os equipamentos sociais 
tão necessários ao desenvolvi-
mento social e econômico do 
Estado, como hospitais, esco-
las, estradas, saneamento bá-
sico, moradias populares e de-
mais necessidades do RN”. 

E continuou, “esta medida 
inicial pode atacar de forma si-
multânea três graves proble-
mas enfrentados pela popula-
ção: o desemprego, a ausência 
de renda e o baixo desenvolvi-
mento social do Estado. Ao la-
do deste plano de obras, tam-
bém teremos uma política de 
realização de concursos públi-
cos, visando zerar o déficit de 

Adenilson Costa
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servidores nos serviços essen-
ciais, como saúde, educação e 
segurança. Outra política para 
se recuperar os empregos é a re-
estatização de algumas empre-
sas que foram privatizadas, de 

onde dezenas de trabalhadores 
foram demitidos. Foram vendi-
das, inclusive, a preços muito 
baixos. Vamos também fortale-
cer a luta junto aos movimen-
tos sociais e sindicais contra a 

privatização da Telebrás, Petro-
brás e outras empresas, pois as 
privatizações significam mais 
desemprego, desregulamenta-
ção do trabalho e precarização”, 
defendeu.
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TSE tem até o dia 12 de setembro para que todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos tenham sido julgados pelos TREs

TSE recebeu 12 registros 
de candidaturas para 
presidente nas Eleições

Informações sobre os 
candidatos podem ser 

consultadas no sistema 
DivulgaCandContas; 

Prazo para registro 
terminou nesta 

segunda 15

Até a manhã desta segun-
da-feira 15, quando ter-
minou o prazo para par-

tidos políticos, federações e 
coligações solicitarem o re-
gistro de candidatas e candi-
datos aos cargos em disputa 
nas Eleições 2022, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) rece-
beu 12 pedidos de registro de 
candidaturas para o cargo de 
presidente da República. Este 
ano, além de escolher o chefe 
do Poder Executivo, as brasi-
leiras e brasileiros votam para 
governador, senador, deputa-
do federal, deputado estadual 
ou distrital.

O Partido Democrático Tra-
balhista (PDT) encaminhou o 
registro de Ciro Gomes, relata-
do pelo ministro Carlos Horba-
ch. O candidato tem 65 anos, é 
advogado e foi governador do 
Ceará. Ele terá como vice Ana 
Paula Matos, de 45 anos, servi-
dora pública federal. O partido 
Novo apresentou o registro de 
Felipe D’Avila, cujo relator é o 
ministro Sérgio Banhos. Aos 58 
anos, ele é cientista político e te-
rá como vice Tiago Mitraud, de 
35 anos, administrador e depu-
tado federal (Novo–MG).

A coligação ‘Pelo Bem do 
Brasil’ oficializou o registro 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, candidato à 
reeleição, distribuído ao mi-
nistro Alexandre de Moraes. A 
coligação é formada pelo PP, 
Republicanos e PL. Bolsona-
ro tem 67 anos e terá como vi-
ce o militar reformado Braga 
Netto, de 66 anos.

O partido Democracia Cris-
tã (DC) oficializou o registro 
de José Maria Eymael, que terá 
como relator o ministro Carlos 
Horbach. Aos 82 anos, ele é ad-
vogado e tem como vice o eco-
nomista João Barbosa Bravo, 
de 75 anos. O partido Unida-
de Popular (UP) encaminhou o 
registro de Léo Péricles, relata-
do pelo ministro Mauro Cam-
pbell Marques. Ele 40 anos, 
é técnico de mecânica, e te-
rá como vice Samara Martins, 
odontóloga de 34 anos.

A coligação ‘Brasil da Espe-
rança’ oficializou o registro de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
que tem como relator o minis-
tro Carlos Horbach. A coliga-
ção é composta pela Federa-
ção Brasil da Esperança – Fé 
Brasil (PT/PC do B/PV), Soli-

dariedade, Federação Psol Re-
de (Psol/Rede), PSB, AGIR e 
Avante. Aos 76 anos, foi presi-
dente da República de 2003 a 
2010 e terá como vice Geraldo 
Alckmin (PSB), médico e ex-
-governador de São Paulo.

O Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros) oficiali-
zou o nome de Pablo Marçal, 
cujo pedido terá como relator 
o ministro Alexandre de Mo-
raes. Ele tem 35 anos, é em-
presário e terá como vice Fá-
tima Pérola Negra, de 54 anos, 
policial militar e escritora. O 
Partido Trabalhista Brasilei-
ro (PTB) apresentou o registro 
de Roberto Jefferson, cujo re-
lator será também o ministro 
Carlos Horbach, é advogado e 
tem como vice Kelmon da Sil-
va Souza, sacerdote.

A coligação Brasil para To-
dos apresentou o registro de 
Simone Tebet (MDB), distribu-
ído ao ministro Ricardo Lewa-

ndowski. A coligação é inte-
grada pelo MDB, Federação 
PSDB Cidadania (PSDB/Cida-
dania) e PODE. Aos 52 anos, 
advogada e senadora pelo Ma-
to Grosso do Sul, Tebet terá co-
mo vice Mara Gabrilli (PSDB), 
de 54 anos, publicitária e se-
nadora por São Paulo.

O Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB) encaminhou o re-
gistro de Sofia Manzano, que 
terá o pedido relatado pe-
lo ministro Ricardo Lewan-
dowski. A candidata tem 51 
anos, é professora universi-
tária e terá como vice Antô-
nio Alves da Silva Junior, de 43 
anos, jornalista.

O partido União Brasil 
(União) protocolou o registro de 
Soraya Thronicke, relatado pe-
lo ministro Alexandre de Mora-
es. Com 49 anos, ela é senadora 
pelo Mato Grosso do Sul e terá 
como vice Marcos Cintra, de 76 
anos, professor universitário. O 

Partido Socialista dos Trabalha-
dores Unificado (PSTU) oficiali-
zou o registro de Vera Lúcia Sal-
gado, cujo relator também é o 
ministro Ricardo Lewandowski. 
Aos 54 anos, terá como vice Ra-
quel Tremembé, de 39 anos, in-
dígena e professora de ensino 
fundamental.

HOMOLOGAÇÃO. Os registros 
ocorreram após a homologa-
ção dos respectivos nomes nas 
convenções partidárias reali-
zadas pelas legendas. Os dados 
são enviados via CANDex, sis-
tema desenvolvido pela Justiça 
Eleitoral exclusivamente para o 
registro de atas de convenções 
partidárias e de pedidos de re-
gistro de candidaturas.

INFORMAÇÕES PÚBLICAS. 
Conforme o TSE, os eleitores 
podem acompanhar o anda-
mento dos registros pelo siste-
ma DivulgaCandContas, na pá-

gina de cada candidato. Desen-
volvida pelo TSE, a ferramen-
ta apresenta informações deta-
lhadas sobre cada um deles, tais 
como certidões criminais e de-
claração de bens.

O sistema também permite 
consultar a prestação de con-
tas com a arrecadação e gastos 
durante a campanha. Qual-
quer pessoa pode acessar o 
sistema pela aba Eleitor e Elei-
ções, localizada na barra supe-
rior do Portal do TSE, clicando, 
em seguida, em Eleições 2022 
e DivulgaCandContas. 

Conforme o calendário do 
TSE, 20 dias antes da data do 
primeiro turno, ou seja, 12 de 
setembro, é a data-limite pa-
ra que todos os pedidos de re-
gistro de candidatura – e even-
tuais recursos decorrentes do 
processo – tenham sido devi-
damente processados, exami-
nados e julgados pelos respec-
tivos tribunais eleitorais.
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Desenvolvimento Econômico na Gestão Fátima Bezerra (PT)

Total:Cumprido
Não 
Cumprido

Parcialmente/Em 
andamento

Turismo 5 20 10 35
Mineração 1 10 9 20
Petróleo e Gás 1 3 5 9
Artesanato e Economia Criativa 6 3 2 11
Ambiente Favorável para MPE’s e Economia Solidária 26 8 4 38
Setor industrial 15 12 10 37
Comércio e Serviços 3 2 5 10
Total: 57 58 45 160
Porcentagem 35,63% 36,25% 28,13% 100%

Fátima cumpriu integralmente 
apenas 35% de promessas 
para desenvolvimento econômico

Apuração do Agora RN foi feita 
com com base nas propostas 
de campanha do programa 

apresentado antes das eleições de 
2018. Das 160 promessas para a 

proposta, 57 foram totalmente 
cumpridas. 45 parcialmente. 58 

ficaram apenas no papel

Na reta final do mandato de 
Fátima Bezerra (PT), atual 
governadora do Rio Gran-

de do Norte, iniciado em 2019 
e que acaba no fim deste ano, o 
AGORA RN resolveu analisar as 
promessas de campanha do go-
verno para a área de desenvolvi-
mento econômico do Estado, cuja 
proposta foi apresentada ainda 
antes das eleições de 2018, que 
elegeram a atual chefe do Execu-
tivo. O programa de governo que 
contempla a coligação entre o 
Partido dos Trabalhadores, Parti-
do Comunista do Brasil (PCdoB) 
e do antigo Partido Humanista 
Social (PHS) – incorporado ao Po-
demos em 2019 – contempla pro-
postas para várias áreas.

Na área de desenvolvimento 
econômico, a analisada nesta re-
portagem, eram pelo menos 160 
promessas. Das quais, 57 foram 
cumpridas (35,63%), 58 não saí-
ram do papel (36,25%) e outras 45 
foram feitas parcialmente ou ain-
da estão em andamento (28,12%). 
Como critério de classificação, 
usamos os métodos de pesquisa 
e entramos em contato com se-
cretarias do governo questionan-
do de forma individual. Assim, 
os classificamos. Os cumpridos 
foram classificados desta manei-
ra, tal qual os não cumpridos ou 
então assuntos em que não fo-
ram encontrados nenhum tipo de 
ação por meio do Executivo. 

Uma terceira forma foi uma 
espécie de classificação parcial, 
com base nos pedidos cumpri-
dos em parte ou ainda em anda-
mento. Promessas feitas de for-
ma genérica como “melhorar a 
sinalização turística no Rio Gran-
de do Norte” ou então “melhorar 
a malha viária e aeroviária dos 
corredores turísticos” foram clas-
sificadas sempre como “em an-
damento”, uma vez que o plano 
não especificou o quanto a sina-
lização turística seria melhorada, 
e que impacto isto traria. 

Para deixar mais claro, expli-
camos com dois exemplos. No 
primeiro, em uma hipótese, se o 
governo adiciona 10 placas de si-
nalização, o efeito sobre sinaliza-
ção não se cumpre totalmente, 
uma vez que é necessário tam-

bém cuidar da manutenção da 
nova sinalização e também da 
disponível anteriormente. Da 
mesma forma como no segundo, 
em que se abre uma nova rota aé-
rea. Se o estado perde três, a no-
va rota pode não suprir a quanti-
dade de turistas visitantes ao RN. 
Caso o plano fosse específico a 
ponto de afirmar que tais solu-
ções implicariam em um aumen-
to específico na circulação de tu-
ristas por aqui, poderiam ser clas-
sificadas como cumpridas.

ÁREAS. Foram pelo menos 
sete linhas de desenvolvimento, 
que incluíam turismo; minera-
ção; petróleo e gás; artesanato e 
economia criativa; ambiente fa-
vorável para micro e pequenas 
empresas e economia solidária; 
setor industrial além de comércio 
e serviços. Destacou-se positiva-
mente a linha de Ambiente Favo-
rável para MPE’s e Economia so-
lidária: do total de 38 propostas, 
26 foram cumpridas de forma in-
tegral (68,42%), oito ficaram ape-
nas nos planos e quatro podem 
ser consideradas cumpridas de 
forma parcial ou ainda estão em 
andamento. “É uma área muito 
importante. Criou-se uma secre-
taria de agricultura familiar, para 
cuidar desse setor. O que falo pe-
la Secretaria de Desenvolvimento 
são os benefícios ao micro e pe-
queno empresário. A lei Geral da 
MPE; era um dos únicos estados 
que não tinha a lei Geral da MPE. 
Nós temos o marco regulatório 
da ciência, tecnologia e inovação 
que não existia no RN”, comen-
tou Silvio Torquato, secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
Rio Grande do Norte. 

Em contrapartida, o progra-
ma de turismo tinha 35 propostas, 
sendo apenas 5 executadas pelo 
governo, 10 parcialmente ou ain-
da em andamento e 20 não cum-
pridas; ou seja, 57,14% do total. “Eu 
não vejo o que não foi cumprido. 
Dentro da área da Sedec, a parte 
que não foi cumprida eu realmen-
te desconheço. Mas você pode ver 
com o pessoal do turismo. A mi-
neração temos um compromis-
so muito forte com a mineração. 
Nós levamos o Proedi [Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial] para a mineração. Hoje 
existe um desenvolvimento muito 
forte na área de produção mine-
ral, nós temos hoje 95% do neces-

sário para se fazer um porcelanato 
no RN”, defendeu Torquato. Vale 
ressaltar que as pautas analisadas 
estão todas dentro do bloco de de-
senvolvimento econômico.

Setores como mineração (20 
propostas) e petróleo e gás (9 
propostas) tiveram, cada, apenas 
uma promessa executada. “Eu 
não consigo enxergar as promes-
sas não foram cumpridas. Mas 
eu quero dizer que o ambiente 
de negócios com a atividade mi-
neral do RN foi completamente 
restabelecido. Restabelecemos 
com pequenos artesãos, que pro-
duzem pedras, restabelecemos 
também com muitas indústrias. 
Estamos implantando duas in-
dústrias para extração de ferro na 
região de Jucurutu”, argumentou.

Ainda em relação ao setor de 
mineração, o titular da pasta in-

sistiu que o governo teve atuação 
destacada, mesmo cumprindo 
apenas uma das 20 promessas 
do plano de governo. “Tivemos 3 
encontros minerais no RN e va-
mos fazer o quarto. Esse encon-
tro fazia mais de 30 anos que não 
existia nenhum movimento em 
que reunisse toda a atividade, to-
da a cadeia produtiva do minério 
no RN. Restabelecemos, criamos 
as câmaras setoriais de minera-
ção, estão em perfeita sintonia. 
Nós vivemos um ambiente mui-
to favorável também na minera-
ção”, completou.

Apenas nas linhas voltadas 
para favorecer o ambiente para 
MPE’s e economia criativa e pa-
ra o setor industrial, o número 
de tópicos executados pelo go-
verno foi maior do que os não 
cumpridos, cumpridos parcial-

mente ou em andamento. Ain-
da assim, para Silvio Torquato, 
o RN apresentou avanços em 
relação às últimas gestões. “Na 
gestão da governadora [Fátima 
Bezerra], o RN avançou e muito. 
Quando assumimos, o estado 
vinha perdendo oportunidades. 
Empregos saindo do RN e indo 
para Paraíba e Ceará. Reformu-
lamos os benefícios existentes 
para empresas no RN. Fizemos 
uma legislação eficaz. Nós con-
tinuamos a ter o melhor rela-
cionamento com a indústria do 
RN, com o comércio e com os 
serviços. E, com isso, temos ho-
je uma ligação muito forte com 
todos os setores da economia. 
Qualquer empresário do RN vai 
dizer que a governadora foi a 
melhor governadora do RN para 
a classe empresarial”, finaliza.

Douglas Lemos
Repórter de Economia 

Fátima Bezerra (PT), atual governadora do Estado Torquato disse desconhecer promessas descumpridas
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TSE tem até o dia 12 de setembro para que todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos tenham sido julgados pelos TREs

TSE recebeu 12 registros 
de candidaturas para 
presidente nas Eleições

Informações sobre os 
candidatos podem ser 

consultadas no sistema 
DivulgaCandContas; 

Prazo para registro 
terminou nesta 

segunda 15

Até a manhã desta segun-
da-feira 15, quando ter-
minou o prazo para par-

tidos políticos, federações e 
coligações solicitarem o re-
gistro de candidatas e candi-
datos aos cargos em disputa 
nas Eleições 2022, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) rece-
beu 12 pedidos de registro de 
candidaturas para o cargo de 
presidente da República. Este 
ano, além de escolher o chefe 
do Poder Executivo, as brasi-
leiras e brasileiros votam para 
governador, senador, deputa-
do federal, deputado estadual 
ou distrital.

O Partido Democrático Tra-
balhista (PDT) encaminhou o 
registro de Ciro Gomes, relata-
do pelo ministro Carlos Horba-
ch. O candidato tem 65 anos, é 
advogado e foi governador do 
Ceará. Ele terá como vice Ana 
Paula Matos, de 45 anos, servi-
dora pública federal. O partido 
Novo apresentou o registro de 
Felipe D’Avila, cujo relator é o 
ministro Sérgio Banhos. Aos 58 
anos, ele é cientista político e te-
rá como vice Tiago Mitraud, de 
35 anos, administrador e depu-
tado federal (Novo–MG).

A coligação ‘Pelo Bem do 
Brasil’ oficializou o registro 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, candidato à 
reeleição, distribuído ao mi-
nistro Alexandre de Moraes. A 
coligação é formada pelo PP, 
Republicanos e PL. Bolsona-
ro tem 67 anos e terá como vi-
ce o militar reformado Braga 
Netto, de 66 anos.

O partido Democracia Cris-
tã (DC) oficializou o registro 
de José Maria Eymael, que terá 
como relator o ministro Carlos 
Horbach. Aos 82 anos, ele é ad-
vogado e tem como vice o eco-
nomista João Barbosa Bravo, 
de 75 anos. O partido Unida-
de Popular (UP) encaminhou o 
registro de Léo Péricles, relata-
do pelo ministro Mauro Cam-
pbell Marques. Ele 40 anos, 
é técnico de mecânica, e te-
rá como vice Samara Martins, 
odontóloga de 34 anos.

A coligação ‘Brasil da Espe-
rança’ oficializou o registro de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
que tem como relator o minis-
tro Carlos Horbach. A coliga-
ção é composta pela Federa-
ção Brasil da Esperança – Fé 
Brasil (PT/PC do B/PV), Soli-

dariedade, Federação Psol Re-
de (Psol/Rede), PSB, AGIR e 
Avante. Aos 76 anos, foi presi-
dente da República de 2003 a 
2010 e terá como vice Geraldo 
Alckmin (PSB), médico e ex-
-governador de São Paulo.

O Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros) oficiali-
zou o nome de Pablo Marçal, 
cujo pedido terá como relator 
o ministro Alexandre de Mo-
raes. Ele tem 35 anos, é em-
presário e terá como vice Fá-
tima Pérola Negra, de 54 anos, 
policial militar e escritora. O 
Partido Trabalhista Brasilei-
ro (PTB) apresentou o registro 
de Roberto Jefferson, cujo re-
lator será também o ministro 
Carlos Horbach, é advogado e 
tem como vice Kelmon da Sil-
va Souza, sacerdote.

A coligação Brasil para To-
dos apresentou o registro de 
Simone Tebet (MDB), distribu-
ído ao ministro Ricardo Lewa-

ndowski. A coligação é inte-
grada pelo MDB, Federação 
PSDB Cidadania (PSDB/Cida-
dania) e PODE. Aos 52 anos, 
advogada e senadora pelo Ma-
to Grosso do Sul, Tebet terá co-
mo vice Mara Gabrilli (PSDB), 
de 54 anos, publicitária e se-
nadora por São Paulo.

O Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB) encaminhou o re-
gistro de Sofia Manzano, que 
terá o pedido relatado pe-
lo ministro Ricardo Lewan-
dowski. A candidata tem 51 
anos, é professora universi-
tária e terá como vice Antô-
nio Alves da Silva Junior, de 43 
anos, jornalista.

O partido União Brasil 
(União) protocolou o registro de 
Soraya Thronicke, relatado pe-
lo ministro Alexandre de Mora-
es. Com 49 anos, ela é senadora 
pelo Mato Grosso do Sul e terá 
como vice Marcos Cintra, de 76 
anos, professor universitário. O 

Partido Socialista dos Trabalha-
dores Unificado (PSTU) oficiali-
zou o registro de Vera Lúcia Sal-
gado, cujo relator também é o 
ministro Ricardo Lewandowski. 
Aos 54 anos, terá como vice Ra-
quel Tremembé, de 39 anos, in-
dígena e professora de ensino 
fundamental.

HOMOLOGAÇÃO. Os registros 
ocorreram após a homologa-
ção dos respectivos nomes nas 
convenções partidárias reali-
zadas pelas legendas. Os dados 
são enviados via CANDex, sis-
tema desenvolvido pela Justiça 
Eleitoral exclusivamente para o 
registro de atas de convenções 
partidárias e de pedidos de re-
gistro de candidaturas.

INFORMAÇÕES PÚBLICAS. 
Conforme o TSE, os eleitores 
podem acompanhar o anda-
mento dos registros pelo siste-
ma DivulgaCandContas, na pá-

gina de cada candidato. Desen-
volvida pelo TSE, a ferramen-
ta apresenta informações deta-
lhadas sobre cada um deles, tais 
como certidões criminais e de-
claração de bens.

O sistema também permite 
consultar a prestação de con-
tas com a arrecadação e gastos 
durante a campanha. Qual-
quer pessoa pode acessar o 
sistema pela aba Eleitor e Elei-
ções, localizada na barra supe-
rior do Portal do TSE, clicando, 
em seguida, em Eleições 2022 
e DivulgaCandContas. 

Conforme o calendário do 
TSE, 20 dias antes da data do 
primeiro turno, ou seja, 12 de 
setembro, é a data-limite pa-
ra que todos os pedidos de re-
gistro de candidatura – e even-
tuais recursos decorrentes do 
processo – tenham sido devi-
damente processados, exami-
nados e julgados pelos respec-
tivos tribunais eleitorais.
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Desenvolvimento Econômico na Gestão Fátima Bezerra (PT)

Total:Cumprido
Não 
Cumprido

Parcialmente/Em 
andamento

Turismo 5 20 10 35
Mineração 1 10 9 20
Petróleo e Gás 1 3 5 9
Artesanato e Economia Criativa 6 3 2 11
Ambiente Favorável para MPE’s e Economia Solidária 26 8 4 38
Setor industrial 15 12 10 37
Comércio e Serviços 3 2 5 10
Total: 57 58 45 160
Porcentagem 35,63% 36,25% 28,13% 100%

Fátima cumpriu integralmente 
apenas 35% de promessas 
para desenvolvimento econômico

Apuração do Agora RN foi feita 
com com base nas propostas 
de campanha do programa 

apresentado antes das eleições de 
2018. Das 160 promessas para a 

proposta, 57 foram totalmente 
cumpridas. 45 parcialmente. 58 

ficaram apenas no papel

Na reta final do mandato de 
Fátima Bezerra (PT), atual 
governadora do Rio Gran-

de do Norte, iniciado em 2019 
e que acaba no fim deste ano, o 
AGORA RN resolveu analisar as 
promessas de campanha do go-
verno para a área de desenvolvi-
mento econômico do Estado, cuja 
proposta foi apresentada ainda 
antes das eleições de 2018, que 
elegeram a atual chefe do Execu-
tivo. O programa de governo que 
contempla a coligação entre o 
Partido dos Trabalhadores, Parti-
do Comunista do Brasil (PCdoB) 
e do antigo Partido Humanista 
Social (PHS) – incorporado ao Po-
demos em 2019 – contempla pro-
postas para várias áreas.

Na área de desenvolvimento 
econômico, a analisada nesta re-
portagem, eram pelo menos 160 
promessas. Das quais, 57 foram 
cumpridas (35,63%), 58 não saí-
ram do papel (36,25%) e outras 45 
foram feitas parcialmente ou ain-
da estão em andamento (28,12%). 
Como critério de classificação, 
usamos os métodos de pesquisa 
e entramos em contato com se-
cretarias do governo questionan-
do de forma individual. Assim, 
os classificamos. Os cumpridos 
foram classificados desta manei-
ra, tal qual os não cumpridos ou 
então assuntos em que não fo-
ram encontrados nenhum tipo de 
ação por meio do Executivo. 

Uma terceira forma foi uma 
espécie de classificação parcial, 
com base nos pedidos cumpri-
dos em parte ou ainda em anda-
mento. Promessas feitas de for-
ma genérica como “melhorar a 
sinalização turística no Rio Gran-
de do Norte” ou então “melhorar 
a malha viária e aeroviária dos 
corredores turísticos” foram clas-
sificadas sempre como “em an-
damento”, uma vez que o plano 
não especificou o quanto a sina-
lização turística seria melhorada, 
e que impacto isto traria. 

Para deixar mais claro, expli-
camos com dois exemplos. No 
primeiro, em uma hipótese, se o 
governo adiciona 10 placas de si-
nalização, o efeito sobre sinaliza-
ção não se cumpre totalmente, 
uma vez que é necessário tam-

bém cuidar da manutenção da 
nova sinalização e também da 
disponível anteriormente. Da 
mesma forma como no segundo, 
em que se abre uma nova rota aé-
rea. Se o estado perde três, a no-
va rota pode não suprir a quanti-
dade de turistas visitantes ao RN. 
Caso o plano fosse específico a 
ponto de afirmar que tais solu-
ções implicariam em um aumen-
to específico na circulação de tu-
ristas por aqui, poderiam ser clas-
sificadas como cumpridas.

ÁREAS. Foram pelo menos 
sete linhas de desenvolvimento, 
que incluíam turismo; minera-
ção; petróleo e gás; artesanato e 
economia criativa; ambiente fa-
vorável para micro e pequenas 
empresas e economia solidária; 
setor industrial além de comércio 
e serviços. Destacou-se positiva-
mente a linha de Ambiente Favo-
rável para MPE’s e Economia so-
lidária: do total de 38 propostas, 
26 foram cumpridas de forma in-
tegral (68,42%), oito ficaram ape-
nas nos planos e quatro podem 
ser consideradas cumpridas de 
forma parcial ou ainda estão em 
andamento. “É uma área muito 
importante. Criou-se uma secre-
taria de agricultura familiar, para 
cuidar desse setor. O que falo pe-
la Secretaria de Desenvolvimento 
são os benefícios ao micro e pe-
queno empresário. A lei Geral da 
MPE; era um dos únicos estados 
que não tinha a lei Geral da MPE. 
Nós temos o marco regulatório 
da ciência, tecnologia e inovação 
que não existia no RN”, comen-
tou Silvio Torquato, secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
Rio Grande do Norte. 

Em contrapartida, o progra-
ma de turismo tinha 35 propostas, 
sendo apenas 5 executadas pelo 
governo, 10 parcialmente ou ain-
da em andamento e 20 não cum-
pridas; ou seja, 57,14% do total. “Eu 
não vejo o que não foi cumprido. 
Dentro da área da Sedec, a parte 
que não foi cumprida eu realmen-
te desconheço. Mas você pode ver 
com o pessoal do turismo. A mi-
neração temos um compromis-
so muito forte com a mineração. 
Nós levamos o Proedi [Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial] para a mineração. Hoje 
existe um desenvolvimento muito 
forte na área de produção mine-
ral, nós temos hoje 95% do neces-

sário para se fazer um porcelanato 
no RN”, defendeu Torquato. Vale 
ressaltar que as pautas analisadas 
estão todas dentro do bloco de de-
senvolvimento econômico.

Setores como mineração (20 
propostas) e petróleo e gás (9 
propostas) tiveram, cada, apenas 
uma promessa executada. “Eu 
não consigo enxergar as promes-
sas não foram cumpridas. Mas 
eu quero dizer que o ambiente 
de negócios com a atividade mi-
neral do RN foi completamente 
restabelecido. Restabelecemos 
com pequenos artesãos, que pro-
duzem pedras, restabelecemos 
também com muitas indústrias. 
Estamos implantando duas in-
dústrias para extração de ferro na 
região de Jucurutu”, argumentou.

Ainda em relação ao setor de 
mineração, o titular da pasta in-

sistiu que o governo teve atuação 
destacada, mesmo cumprindo 
apenas uma das 20 promessas 
do plano de governo. “Tivemos 3 
encontros minerais no RN e va-
mos fazer o quarto. Esse encon-
tro fazia mais de 30 anos que não 
existia nenhum movimento em 
que reunisse toda a atividade, to-
da a cadeia produtiva do minério 
no RN. Restabelecemos, criamos 
as câmaras setoriais de minera-
ção, estão em perfeita sintonia. 
Nós vivemos um ambiente mui-
to favorável também na minera-
ção”, completou.

Apenas nas linhas voltadas 
para favorecer o ambiente para 
MPE’s e economia criativa e pa-
ra o setor industrial, o número 
de tópicos executados pelo go-
verno foi maior do que os não 
cumpridos, cumpridos parcial-

mente ou em andamento. Ain-
da assim, para Silvio Torquato, 
o RN apresentou avanços em 
relação às últimas gestões. “Na 
gestão da governadora [Fátima 
Bezerra], o RN avançou e muito. 
Quando assumimos, o estado 
vinha perdendo oportunidades. 
Empregos saindo do RN e indo 
para Paraíba e Ceará. Reformu-
lamos os benefícios existentes 
para empresas no RN. Fizemos 
uma legislação eficaz. Nós con-
tinuamos a ter o melhor rela-
cionamento com a indústria do 
RN, com o comércio e com os 
serviços. E, com isso, temos ho-
je uma ligação muito forte com 
todos os setores da economia. 
Qualquer empresário do RN vai 
dizer que a governadora foi a 
melhor governadora do RN para 
a classe empresarial”, finaliza.

Douglas Lemos
Repórter de Economia 

Fátima Bezerra (PT), atual governadora do Estado Torquato disse desconhecer promessas descumpridas
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O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial 
(ICEI) subiu 0,7 ponto en-

tre julho e agosto de 2022, pas-
sando de 56,0 para 56,7 pontos, 
apontando que os empresários 
potiguares estão confiantes. Na 
comparação com agosto do ano 
passado, porém, o ICEI recuou 
3,8 pontos (60,5 pontos), mas 
continua acima de sua média 
histórica (hoje em 54,4 pontos).

Divulgada de forma men-
sal, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) na 
avaliação dos empresários poti-
guares, as condições atuais dos 

negócios melhoraram na com-
paração com os últimos seis 
meses. Entretanto, vale ressaltar 
que o otimismo em relação às 
expectativas para os próximos 
seis perdeu intensidade.

A pesquisa mostra também 
que executivos dos dois setores 
analisados – Indústria da Cons-
trução e Indústrias Extrativa e 
de Transformação – mostram-se 
confiantes em agosto (indicado-
res acima de 50 pontos indicam 
confiança e abaixo, falta de con-
fiança). No que diz respeito aos 
portes empresariais, a confian-
ça foi mantida, ainda que tenha 

Confiança na Indústria 
Potiguar cresce em 
agosto, aponta Fiern

Índice perdido força entre as pequenas 
indústrias e apresentado avanço 
entre as médias e grandes. Com-
parando-se o ICEI do Rio Gran-
de do Norte com o divulgado 
dia 10/08 pela CNI para o Brasil, 
tem-se, nos dois casos, aumento 
no nível de confiança.

O indicador nacional regis-
trou alta de 2,0 pontos, passan-
do de 57,8 para 59,8 pontos, e 
ficou acima do indicador po-
tiguar (56,7 pontos). Com es-
se resultado positivo, o ICEI do 
conjunto do país, segue acima 
da sua média histórica (54,2 
pontos) e coloca a confiança do 
setor industrial no maior pata-
mar desde agosto de 2021 (63,2 
pontos). No que diz respeito ao 
ICEI do Nordeste, o indicador 
atingiu 61,5 pontos – ante 59,3 
pontos do levantamento ante-
rior -, mostrando que os em-
presários estão mais confian-
tes. Na comparação com agosto 
de 2021, contudo, o indicador 
regional assinalou queda de 0,4 
ponto (61,9 pontos).

A Petrobras reduz hoje 16 o 
preço de venda da gasoli-
na A para as distribuido-

ras de combustível em R$ 0,18. 
O reajuste foi informado no iní-
cio da tarde de ontem 15 pela 
estatal. Com a redução, o litro da 
gasolina vendido pela Petrobras 
deixará de custar R$ 3,71 e pas-
sará a custar R$ 3,53, em uma 
queda de cerca de 4,8%. 

A empresa afirma que “a re-
dução acompanha a evolução 
dos preços de referência e é 
coerente com a prática de pre-
ços da Petrobras, que busca o 

Petrobras anuncia 
redução de R$ 0,18 
na gasolina para 
distribuidoras
Reajuste foi 
informado pela 
estatal. Litro 
vendido pela 
petroleira passará 
a custar R$ 3,53; 
queda é de 4,8% 

Preço do litro da gasolina 
vendida para as distribuidoras 
vai fi car 18 centavos mais 
barato após redução

equilíbrio dos seus preços com 
o mercado global, mas sem o 
repasse para os preços internos 
da volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da ta-
xa de câmbio”.

Como a gasolina vendida 
nos postos de combustível re-
cebe mistura obrigatória de 27% 
de etanol anidro, a Petrobras cal-

cula que a sua parcela no custo 
final da gasolina paga pelos mo-
toristas passará a ser de R$ 2,57 
para cada litro. 
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Detran-RN trabalha na conscientização dos condutores para evitar acidentes Pilotar motocicleta sem capacete gera multa e suspensão do direito de dirigir

Acidente aconteceu na manhã de domingo 14 na BR-101, em Parnamirim      Motorista bateu no ciclista e logo fugiu

Acidente  

PRF prende motorista 
que bateu em ciclista 
na BR-101 e fugiu

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu, na tarde 
deste domingo 14, um ho-

mem de 28 anos que se envolveu 
em um acidente de trânsito com 
ciclista no km 103 da BR-101, em 
Parnamirim, cidade da Grande 
Natal. Após o acidente, o condu-
tor fugiu do local. 

Ao ser acionada, a PRF ini-
ciou buscas pelo condutor e 
pelo veículo. Por volta das 15h, 
o motorista e o veículo foram 
encontrados e encaminhados 

à Central de Flagrantes da Zo-
na Sul de Natal. Na delegacia, o 
condutor foi submetido ao tes-
te do etilômetro, apresentando 
resultado negativo para inges-
tão de álcool.

Como constava no celular 
do motorista uma chamada pa-
ra o Samu no horário do aciden-
te, o delegado plantonista indi-
ciou o envolvido pelo crime de 
lesão corporal culposa, capitu-
lado no artigo 303 do Código de 
Trânsito Brasileiro.

RN registra 1.289 acidentes com 
motocicletas no primeiro semestre
Dados do Detran apontam redução geral de 1,8% de acidentes envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores

Os acidentes envolvendo 
motocicletas no Rio Gran-
de do Norte tiveram um 

aumento de 0,5% em um ano. De 
acordo com os dados do Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
Estado (Detran-RN), de janeiro 
a junho de 2021, foram registra-
dos 1.282 casos totais de aciden-
tes envolvendo motocicletas. No 
mesmo período de 2022, o nú-
mero de ocorrências subiu para 
1.289 ocorrências. Ou seja, um 
aumento percentual de 0,5%.  

Em relação às motonetas, 
houve uma diminuição: foram 
169 registros em 2021, número 
que caiu para 142 no primeiro se-
mestre de 2022. O mesmo ocor-
reu com os ciclomotores, que 
somavam 76 acidentes em 2021, 
passando a 69 em 2022. Soman-
do os acidentes de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores, o RN 
teve uma redução de 1,8% no nú-
mero de ocorrências entre o pri-
meiro semestre de 2021 e o pri-
meiro semestre deste ano.

Os dados do levantamento do 
Detran englobam os acidentes re-
gistrados pelo Comando de Polí-
cia Rodoviária Estadual (CPRE), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 

Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana de Natal (STTU).

De acordo com o subcoorde-
nador de Educação para o Trânsito 
do Detran, Flávio Câmara, “o De-
partamento Estadual de Trânsito, 
por meio de seu setor de educação, 
vem trabalhando incansavelmen-
te na conscientização e mudança 
de hábitos dos condutores”. Entre 
as ações efetivas tomadas pelo ór-
gão, há palestras em escolas, even-
tos e ações educativas, como a do 
incentivo ao uso correto dos capa-
cetes pelos motociclistas.

A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aponta que o uso do 
capacete reduz em 70% as chan-
ces de ferimentos graves na ca-
beça, e em 40% o risco de morte. 
Atualmente, o não uso do equi-
pamento é considerado uma in-
fração gravíssima pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), passí-
vel de punição com aplicação de 
multa no valor de R$ 293,47 mais 
a suspensão do direito de dirigir.

Caso seja flagrado pilotan-
do sem capacete, o motociclista 
terá o veículo retido e a habilita-
ção recolhida pelas autoridades 
de trânsito. O CTB aponta que a 

infração pode ser aplicada sem 
abordagem, ou seja, se um agen-
te de trânsito flagrar a passagem 
de um infrator e identificar a pla-
ca do veículo, poderá fazer a au-
tuação normalmente.

O direito de conduzir nova-
mente pode ser suspenso pelo 
período de 2 a 8 meses, e, caso já 
tenha sido pego na mesma infra-
ção no último ano, o condutor po-
de passar até 1 ano e meio sem a 
permissão, devido à reincidência. 
As mesmas consequências valem 
para o caso de o “garupa” ser fla-
grado sem o item de segurança.

Questionado se a orientação 
passada nas autoescolas tem sido 
eficiente, a resposta do Detran, 
por meio de Jacob Costa, assessor 
técnico em Pedagogia da Contro-
ladoria Regional de Trânsito do 
Detran (CRT), foi protocolar: “co-
mo os CFCs (Centro de Formação 
de Condutores) são, quase sem-
pre, o único local de formação 
sobre o trânsito para esses candi-
datos, é possível concluir que as 
orientações passadas pelos ins-
trutores certamente contribuem 
para comportamentos seguros 
no trânsito”. 
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O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial 
(ICEI) subiu 0,7 ponto en-

tre julho e agosto de 2022, pas-
sando de 56,0 para 56,7 pontos, 
apontando que os empresários 
potiguares estão confiantes. Na 
comparação com agosto do ano 
passado, porém, o ICEI recuou 
3,8 pontos (60,5 pontos), mas 
continua acima de sua média 
histórica (hoje em 54,4 pontos).

Divulgada de forma men-
sal, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) na 
avaliação dos empresários poti-
guares, as condições atuais dos 

negócios melhoraram na com-
paração com os últimos seis 
meses. Entretanto, vale ressaltar 
que o otimismo em relação às 
expectativas para os próximos 
seis perdeu intensidade.

A pesquisa mostra também 
que executivos dos dois setores 
analisados – Indústria da Cons-
trução e Indústrias Extrativa e 
de Transformação – mostram-se 
confiantes em agosto (indicado-
res acima de 50 pontos indicam 
confiança e abaixo, falta de con-
fiança). No que diz respeito aos 
portes empresariais, a confian-
ça foi mantida, ainda que tenha 

Confiança na Indústria 
Potiguar cresce em 
agosto, aponta Fiern

Índice perdido força entre as pequenas 
indústrias e apresentado avanço 
entre as médias e grandes. Com-
parando-se o ICEI do Rio Gran-
de do Norte com o divulgado 
dia 10/08 pela CNI para o Brasil, 
tem-se, nos dois casos, aumento 
no nível de confiança.

O indicador nacional regis-
trou alta de 2,0 pontos, passan-
do de 57,8 para 59,8 pontos, e 
ficou acima do indicador po-
tiguar (56,7 pontos). Com es-
se resultado positivo, o ICEI do 
conjunto do país, segue acima 
da sua média histórica (54,2 
pontos) e coloca a confiança do 
setor industrial no maior pata-
mar desde agosto de 2021 (63,2 
pontos). No que diz respeito ao 
ICEI do Nordeste, o indicador 
atingiu 61,5 pontos – ante 59,3 
pontos do levantamento ante-
rior -, mostrando que os em-
presários estão mais confian-
tes. Na comparação com agosto 
de 2021, contudo, o indicador 
regional assinalou queda de 0,4 
ponto (61,9 pontos).

A Petrobras reduz hoje 16 o 
preço de venda da gasoli-
na A para as distribuido-

ras de combustível em R$ 0,18. 
O reajuste foi informado no iní-
cio da tarde de ontem 15 pela 
estatal. Com a redução, o litro da 
gasolina vendido pela Petrobras 
deixará de custar R$ 3,71 e pas-
sará a custar R$ 3,53, em uma 
queda de cerca de 4,8%. 

A empresa afirma que “a re-
dução acompanha a evolução 
dos preços de referência e é 
coerente com a prática de pre-
ços da Petrobras, que busca o 

Petrobras anuncia 
redução de R$ 0,18 
na gasolina para 
distribuidoras
Reajuste foi 
informado pela 
estatal. Litro 
vendido pela 
petroleira passará 
a custar R$ 3,53; 
queda é de 4,8% 

Preço do litro da gasolina 
vendida para as distribuidoras 
vai fi car 18 centavos mais 
barato após redução

equilíbrio dos seus preços com 
o mercado global, mas sem o 
repasse para os preços internos 
da volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da ta-
xa de câmbio”.

Como a gasolina vendida 
nos postos de combustível re-
cebe mistura obrigatória de 27% 
de etanol anidro, a Petrobras cal-

cula que a sua parcela no custo 
final da gasolina paga pelos mo-
toristas passará a ser de R$ 2,57 
para cada litro. 
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Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação - LI e Licença de Operação – LO 
nº 2019- 132460/TEC/LIO-0008 com prazo de validade até 26 de maio de 2028, para Extração de Granito Ornamental 
em uma área de 6,14 há (seis virgula quatorze hectares), volume de 150 m³/mês, localizada no Sítio Boa Vista, Jacu, 
Zona Rural, Equador, RN.  

Osny Antônio Pozzi Machado 
Proprietário 
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REPRODUÇÃO / PRF

Detran-RN trabalha na conscientização dos condutores para evitar acidentes Pilotar motocicleta sem capacete gera multa e suspensão do direito de dirigir

Acidente aconteceu na manhã de domingo 14 na BR-101, em Parnamirim      Motorista bateu no ciclista e logo fugiu

Acidente  

PRF prende motorista 
que bateu em ciclista 
na BR-101 e fugiu

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu, na tarde 
deste domingo 14, um ho-

mem de 28 anos que se envolveu 
em um acidente de trânsito com 
ciclista no km 103 da BR-101, em 
Parnamirim, cidade da Grande 
Natal. Após o acidente, o condu-
tor fugiu do local. 

Ao ser acionada, a PRF ini-
ciou buscas pelo condutor e 
pelo veículo. Por volta das 15h, 
o motorista e o veículo foram 
encontrados e encaminhados 

à Central de Flagrantes da Zo-
na Sul de Natal. Na delegacia, o 
condutor foi submetido ao tes-
te do etilômetro, apresentando 
resultado negativo para inges-
tão de álcool.

Como constava no celular 
do motorista uma chamada pa-
ra o Samu no horário do aciden-
te, o delegado plantonista indi-
ciou o envolvido pelo crime de 
lesão corporal culposa, capitu-
lado no artigo 303 do Código de 
Trânsito Brasileiro.

RN registra 1.289 acidentes com 
motocicletas no primeiro semestre
Dados do Detran apontam redução geral de 1,8% de acidentes envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores

Os acidentes envolvendo 
motocicletas no Rio Gran-
de do Norte tiveram um 

aumento de 0,5% em um ano. De 
acordo com os dados do Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
Estado (Detran-RN), de janeiro 
a junho de 2021, foram registra-
dos 1.282 casos totais de aciden-
tes envolvendo motocicletas. No 
mesmo período de 2022, o nú-
mero de ocorrências subiu para 
1.289 ocorrências. Ou seja, um 
aumento percentual de 0,5%.  

Em relação às motonetas, 
houve uma diminuição: foram 
169 registros em 2021, número 
que caiu para 142 no primeiro se-
mestre de 2022. O mesmo ocor-
reu com os ciclomotores, que 
somavam 76 acidentes em 2021, 
passando a 69 em 2022. Soman-
do os acidentes de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores, o RN 
teve uma redução de 1,8% no nú-
mero de ocorrências entre o pri-
meiro semestre de 2021 e o pri-
meiro semestre deste ano.

Os dados do levantamento do 
Detran englobam os acidentes re-
gistrados pelo Comando de Polí-
cia Rodoviária Estadual (CPRE), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 

Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana de Natal (STTU).

De acordo com o subcoorde-
nador de Educação para o Trânsito 
do Detran, Flávio Câmara, “o De-
partamento Estadual de Trânsito, 
por meio de seu setor de educação, 
vem trabalhando incansavelmen-
te na conscientização e mudança 
de hábitos dos condutores”. Entre 
as ações efetivas tomadas pelo ór-
gão, há palestras em escolas, even-
tos e ações educativas, como a do 
incentivo ao uso correto dos capa-
cetes pelos motociclistas.

A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aponta que o uso do 
capacete reduz em 70% as chan-
ces de ferimentos graves na ca-
beça, e em 40% o risco de morte. 
Atualmente, o não uso do equi-
pamento é considerado uma in-
fração gravíssima pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), passí-
vel de punição com aplicação de 
multa no valor de R$ 293,47 mais 
a suspensão do direito de dirigir.

Caso seja flagrado pilotan-
do sem capacete, o motociclista 
terá o veículo retido e a habilita-
ção recolhida pelas autoridades 
de trânsito. O CTB aponta que a 

infração pode ser aplicada sem 
abordagem, ou seja, se um agen-
te de trânsito flagrar a passagem 
de um infrator e identificar a pla-
ca do veículo, poderá fazer a au-
tuação normalmente.

O direito de conduzir nova-
mente pode ser suspenso pelo 
período de 2 a 8 meses, e, caso já 
tenha sido pego na mesma infra-
ção no último ano, o condutor po-
de passar até 1 ano e meio sem a 
permissão, devido à reincidência. 
As mesmas consequências valem 
para o caso de o “garupa” ser fla-
grado sem o item de segurança.

Questionado se a orientação 
passada nas autoescolas tem sido 
eficiente, a resposta do Detran, 
por meio de Jacob Costa, assessor 
técnico em Pedagogia da Contro-
ladoria Regional de Trânsito do 
Detran (CRT), foi protocolar: “co-
mo os CFCs (Centro de Formação 
de Condutores) são, quase sem-
pre, o único local de formação 
sobre o trânsito para esses candi-
datos, é possível concluir que as 
orientações passadas pelos ins-
trutores certamente contribuem 
para comportamentos seguros 
no trânsito”. 
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Passei o domingo do País, recebendo a visita dos meus filhos, 
netos, irmão, sobrinho e demais familiares e graças a Deus o 
carinho de milhares de pessoas para com este velho comuni-

cador é muito grande, das 06:00 até o final da noite, meu celular não 
parou de receber mensagens, todas elogiando o nosso trabalho de 
rádio, jornal e televisão, também nossa condição de pai, amigo e de-
fensor das comunidades mais carente, foi um domingo de saudade 
dos meus pais e da minha querida mulher Bertinha, mas também 
foi de alegria por todos esses fatos citados, que Deus me mantenha 
assim, até a hora do seu chamamento. Aproveito para desejar, mes-
mo atrasado, mas Agosto é o mês dos Pais, um Feliz mês dos Pais 
para toda minha família 96FM, Band Natal, Jornal Agora RN e mi-
lhares de ouvintes e acompanhantes das redes sociais.

DIA DOS PAIS

CACHAÇA/VODKA. Um dos maiores fabri-
cantes de cachaça do Brasil, meu ex-colega da 
Assembleia Legislativa, Dadá Costa, depois do 
lançamento de várias cachaças com sucesso 
a nível internacional, acaba de lançar a Vodka 
Gool, que já começa tendo uma boa aceitação 
no comércio. Parabéns ao amigo Dadá, Caicó 
se sente orgulhoso!

AUXILIO BRASIL. Mesmo que sem os ban-
cos estejam preparados para receberem mi-
lhões de pessoas que são beneficiadas pelo Au-
xilio Brasil, é esperado que só ontem, 2 milhões 
de famílias recebam o Auxílio de  $600,00.

CARTÃO DE CRÉDITO. População, principal-
mente mais idosa não está gostando da divul-
gação nas redes sociais, que diz “Presidente do 
Banco Central diz que cartão de crédito deixará 
de existir”, se já existem dificuldades para rece-
ber cheques, agora tira o cartão de crédito, co-
mo as coisas vão funcionar, principalmente o 
idoso que tem certas dificuldades. O Presiden-
te do Banco Central prevê que até 2024 esteja 
disponível uma moeda digital, em que cada 
pessoa terá um aplicativo integrador que cui-
dará da vida financeira virtual e física ao mes-
mo tempo, eu aos 70 anos não entendi nada.

DESPESA COM A UNIÃO. Os gastos com servidores no go-
verno federal, chegaram ao menor patamar no País, desde 
2008, mais uma boa ação do Governo Bolsonaro.

CAMPANHA 2022. Ontem 
foi o último dia para o regis-
tro de candidaturas, espe-
ra-se hoje a publicação por 
parte do TRE/RN, dos ver-
dadeiros candidatos com 
referidos partidos e núme-
ros, para se dar início a cam-
panha programada para 45 
dias, até o dia 02 de Outubro. 
A Deputada Eudiane Mace-
do já tem circulado por todo 
o estado, espera-se só a libe-
ração para começar a cami-
nhar nas ruas de Natal/RN.

PROPAGANDA ELEITO-
RAL. Os candidatos terão 
pouco mais de um mês pa-
ra fazerem suas campanhas 
aos cargos que disputam 
no primeiro turno, começa 
26 de Agosto a propaganda 
eleitoral gratuita nas redes 

sociais, rádio e TV. Radio e te-
levisão transmitirão 2 blocos 
diários de propaganda, cada 
um com 25 minutos, a Rá-
dio vai transmitir das 07:00 
as 07:25:, das 12:00 as 12:25, 
na televisão serão exibidos 
13:00 a 13:25 e 20:00 as 20:25. 
Vamos aguardar se haverá 
controle nas redes sociais.

ECO ENERGIA. A Cosern 
abre durante 30 dias, opor-
tunidade para os devedores 
botarem suas contas em dias, 
haverá redução de multas, ju-
ros, e quem pagar à vista terá 
40% de desconto, já o parce-
lamento terá o desconto de 
20 a 25%, podendo ser parce-
lado em 24 vezes, os que par-
celarem ou quitarem terão 
suas energias ligadas no mes-
mo dia. Parabéns a Cosern.

TALYTHA ROCHA

Vírus da doença é transmitido entre humanos através do contato com lesões

Transmissão da varíola dos 
macacos não tem relação com 
os animais, a� rmam biólogos

 Evitar contato com pessoas 
infectadas ou suspeitas;

 Higienizar as mãos com fre-
quência, com água e sabão ou 
álcool;

 Usar máscaras de proteção.

Importância dos macacos para 
o equilíbrio do meio ambiente

Existem diversas espécies 
de macacos no mundo. Cada 
uma possui características, sin-
gularidades, importância para 
o equilíbrio ambiental, atuan-
do efetivamente na dispersão 

de espécies vegetais e recupe-
ração de florestas.

Os macacos sofrem diaria-
mente com a destruição do 
seu habitat. O desmatamen-
to, devido ao aumento da área 

agropecuária e uso da madeira, 
criação de estradas e aumento 
de cidades, a caça predatória 
ou a utilização como animais 
de estimação, também afeta es-
ses mamíferos.

Como prevenir a 
varíola dos macacos

O Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema), por 

meio do Parque Estadual Dunas 
do Natal “Jornalista Luiz Maria 
Alves” esclarece que, apesar do 
nome, a “varíola dos macacos” 
nada tem a ver com os primatas. 
O esclarecimento foi dado pela 
Sociedade Brasileira de Primato-
logia e reforça que a doença, com 
casos confirmados no Rio Gran-
de do Norte, é transmitida entre 
pessoas e não por macacos.

O biólogo e coordenador do 
setor de Fauna da Unidade de 
Conservação, Dhyego Melo, faz 
um apelo para que a população 
busque informações sobre a do-
ença e não cometa maus-tratos 
com os animais. O profissional 
ressalta que esses mamíferos não 
transmitem a varíola e não são re-
servatórios desse vírus.

“A falta de informação e de 
sensibilidade com os seres com 
que convivemos faz muito mal à 
sociedade. É importante que a po-
pulação tenha plena consciência 
de que os macacos não são res-
ponsáveis pela existência do vírus 
e nem por sua transmissão a hu-
manos. Eles precisam ser protegi-

dos. A morte desses animais traz 
um enorme desequilíbrio am-
biental, que não pode ser agrava-
do pela ação do homem”, disse.

A varíola dos macacos é 
uma doença causada pelo ví-
rus “Monkeypox”, pertencente à 
mesma família do vírus que cau-
sava a varíola - uma doença que 
foi extinta na década de 80. Com 
o avanço da varíola dos macacos 
no mundo, informações falsas 
têm circulado, e uma delas é que 
a matança dos primatas pode 
ajudar na erradicação da doença.

A gestora do Parque das Dunas, 
Mary Sorage, comenta que o medo 
do contágio por transmissão desta 
e de outras doenças, como a febre 

amarela, não se justifica.
“Na verdade, os primatas ser-

vem como sentinelas, já que mui-
tas vezes adoecem antes e alertam 
para a presença e risco de uma do-
ença que pode afetar também os 
humanos. O surto da doença não 
tem a participação de macacos na 
transmissão para seres humanos. 
Todas as transmissões identifica-
das até o momento pelas agências 
de saúde no mundo foram atribu-
ídas à contaminação por trans-
missão entre pessoas”, disse.

Os biólogos do Idema solicitam 
que ao avistar algum macaco do-
ente ou morto, as pessoas avisem 
aos órgãos de saúde do município.

As investigações epidemioló-

gicas estão em andamento, mas o 
que se sabe é que entre humanos, 
o vírus da varíola dos macacos é 
transmitido por contato pessoal 

com secreções respiratórias, le-
sões de pele de infectados, flui-
dos corporais ou objetos recente-
mente contaminados.

Informações falsas 
sobre os macacos 

circulam, e Idema 
alerta para que não 

sejam praticados 
maus-tratos
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NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

Já nas ruas a eleição de 2022. 
Pela experiência política que 
tenho, de vários mandatos e 

funções públicas, nunca vi o que 
acontece agora. Fui deputado fe-

deral por seis mandatos. Inexistia 
Fundo Eleitoral. Lutava por valo-
res ínfimos no Orçamento, para 
ajudar legitimamente prefeituras 
e instituições.

2022: a incrível eleição do “pode tudo”

JOGO SUJO. Para liberar as ver-
bas era uma verdadeira via crucis, 
sujeito a “golpes baixos” dos pró-
prios colegas, como aconteceu 
com verbas que destinei à Apo-
di e Jardim do Seridó, usurpadas 
por outros parlamentares do es-
tado, em decorrência do ”jogo 
sujo” utilizado. Resultado: perdi 
apoios eleitorais nesses municí-
pios.

MILHÕES. Hoje, cada deputa-
do e senador tem 60 milhões de 
reais para distribuir com quem 
queira, mais o “orçamento secre-
to”, com a certeza antecipada, de 
que o dinheiro é creditado auto-
maticamente na conta da prefei-
tura. Somam-se, ainda, os bilhões 
do Fundo Eleitoral.

IMORALIDADE. Além disso, 
existe o Orçamento secreto, di-
nheiro distribuído pelos minis-
tros, sem nenhum critério de 
transparência. A destinação dos 
recursos é definida em acertos de 
apoio político.

CODEVAS. O maior exemplo 
é a Codevasf (Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba), subor-

dinada ao Ministério do Desen-
volvimento Regional, que curio-
samente atua nos 167 municípios 
do RN. Foram “distribuídos” qua-
se R$ 600 milhões, desde 2021.

DESFILES & CARREATAS. O 
RN assistiu ultimamente passea-
tas em municípios com a presen-
ça de pré-candidatos e desfiles 
de caminhões basculantes, ca-
minhões de lixo, tratores, imple-
mentos agrícolas, moto nivelado-
ras e retroescavadeiras, tudo do-
ado com dinheiro público, noto-
riamente a serviço de campanha 
eleitoral.

MERECIMENTO. Ninguém ne-
ga, nem protesta, contra a ajuda 
dada aos prefeitos e municípios, 
que são necessitados. O incorreto 
é a forma ostensiva de cooptação 
eleitoral, que desequilibra a dis-
puta e destrói a democracia.

ATÉ QUANDO? A eleição de 
2022 se prenuncia como a eleição 
do “pode tudo”. Porém, a estraté-
gica poderá dá errado, se o eleitor 
acordar, protestar nas urnas e op-
tar por quem tenha competência 
de fazer leis e não de ser “Papai 
Noel” de verbas públicas.

PARASITAS. A União gas-
ta com os funcionários fede-
rais “civis” o menor valor desde 
2008. O ministro Paulo Guedes, 
que chamou os servidores de 
“parasitas”, fez estrepitosa ex-
posição para investidores, mos-
trando que o “sufoco” do fun-
cionalismo civil, sem aumento 
há 10 anos, (salvo “privilegia-
dos”), é a prova da eficiência do 
governo.

ENQUANTO ISTO. O Brasil 
teria reduzido em 20.7% a dívi-
da pública (fechou em 2021 em 
80.3% do PIB), caso o governo 
não tivesse instituído 22 novas 
desonerações (incentivos, isen-
ções e imunidade), sem medi-
da de compensação. A conta 
foi elevada para R$ 442 bilhões, 
quase 4,7% do PIB.  Esse tipo de 
política é alimentando pelo lo-
bby bem-sucedido de empresá-
rios, em busca de benesses a seu 
respectivo setor, sem prestação 
de contas.

NADA CONTRA. O incenti-

vo à empresa é legítimo, desde 
que inserido numa política eco-
nômica, que não puna a classe 
média, os assalariados e a po-
breza. Ao contrário do restan-
te das economias capitalistas, o 
Brasil não cobra Imposto sobre 
distribuição de lucros e dividen-
dos.

INJUSTIÇA. Veja-se: o Banco 
Itaú distribuiu 7,679 bi de lucros 
só no 2º trimestre e o Bradesco 
R$ 7,041 bi. Sobre esses valores 
não foi arrecadado um centavo 
de imposto. Quando se trata de 
beneficiar servidor federal civil, 
ou categorias de baixa renda, o 
argumento de sempre é que não 
há recursos.

SERÁ? Protestar contra essa 
dura realidade é comunismo? 
Ou, clamar por democracia so-
cial?

LULA. O PROS retira a candi-
datura de Pablo Marçal e apoia-
rá Lula, que tem 10 partidos ao 
seu lado.

Olho aberto

Aplicação da Coronavac em crianças a partir de 3 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde há um mês

NEY DOUGLAS

O Rio Grande do Norte tem 
10 casos confirmados 
de varíola dos macacos 

(monkeypox) e outros 45 casos 
suspeitos da doença. Os dados 
são do Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) e da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública do RN (Sesap).

De acordo com o mais recen-
te informe disponibilizado pe-
la Sesap reportando a situação 

epidemiológica no sábado 13, 
são seis casos confirmados em 
Natal, um em Mossoró e três em 
Parnamirim. 

Os 45 casos suspeitos estão 
distribuídos entre os locais de 
residência: Tibau do Sul (1), São 
Rafael (1), São Gonçalo do Ama-
rante (3), Riachuelo (1), Parnami-
rim (3), Nova Cruz (1), Natal (21), 
Montanhas (1), Marcelino Vieira 
(1), Macaíba (1), Lagoa de Pedras 

Rio Grande do Norte 
tem 10 casos de varíola 
dos macacos, diz Sesap

(1), Jandaíra (4), Extremoz (4), 
Angicos (1) e Portugal (1).

Em Natal, há ainda um caso 
provável. Até agora, quinze casos 
foram descartados no estado. 

A varíola dos macacos cos-
tuma causar erupções na pe-
le, que se espalham pelo corpo. 
As lesões passam por cinco es-
tágios antes de cair, segundo o 
Centro de Controle de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos. A 
doença geralmente dura de 2 a 
4 semanas e a transmissão po-
de ocorrer por contato muito 
próximo, através de toque em 
lesões, por via respiratória e até 
por gotículas de saliva.

A Sesap reforça que está con-
cluindo o Plano de Contingência 
estadual e vem qualificando pro-
fissionais da rede estadual e dos 
municípios sobre coleta e vigi-
lância laboratorial adequada.

45 suspeitos

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap) 

informou nesta segunda-feira 
15 que 11 municípios potigua-
res deixaram de vacinar crian-

ças de 3 e 4 anos de idade por 
falta do imunizante Coronavac, 
indicado para o público-alvo. 

Até o fechamento desta ma-
téria, os municípios que esta-
vam sem a vacina eram: Vera 
Cruz, Montanhas, Serra de São 
Bento, Tibau do Sul, Sítio Novo, 
Lajes Pintadas, Lagoa de Velhos, 
Senador Elói de Souza, Jaçanã, 
Japi e Parnamirim.

De acordo com a Vigilância 
em Saúde da Sesap, a previsão 
de chegada das doses de Coro-
navac é em setembro. O Estado 
solicitou, ao todo, 90 mil doses. 

A Sesap informou, em nota, 
que a liberação pelo Ministério 

da Saúde ocorreu sem o envio 
de doses. Para garantir o início 
da imunização deste público-
-alvo, a Sesap remanejou 10.100 
doses para os municípios, com a 
orientação expressa de que apli-
cassem de modo a garantir a D2.

Apesar da orientação dada, 
alguns municípios zeraram o es-
toque a suspenderam a vacina-
ção. A falta de doses, porém, não 
é um problema local: já está afe-
tando vários estados brasileiros, 
conforme informou O Globo.

A aplicação da vacina em 
crianças a partir de 3 anos foi au-
torizada pelo Ministério de Saú-
de há um mês.  

Problema atinge 
vários estados do 
país; RN solicitou 
90 mil doses, mas a 
previsão de chegada 
é em setembro

Sem doses de Coronavac, 
11 municípios potiguares 
deixam de vacinar crianças
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CACHAÇA/VODKA. Um dos maiores fabri-
cantes de cachaça do Brasil, meu ex-colega da 
Assembleia Legislativa, Dadá Costa, depois do 
lançamento de várias cachaças com sucesso 
a nível internacional, acaba de lançar a Vodka 
Gool, que já começa tendo uma boa aceitação 
no comércio. Parabéns ao amigo Dadá, Caicó 
se sente orgulhoso!

AUXILIO BRASIL. Mesmo que sem os ban-
cos estejam preparados para receberem mi-
lhões de pessoas que são beneficiadas pelo Au-
xilio Brasil, é esperado que só ontem, 2 milhões 
de famílias recebam o Auxílio de  $600,00.

CARTÃO DE CRÉDITO. População, principal-
mente mais idosa não está gostando da divul-
gação nas redes sociais, que diz “Presidente do 
Banco Central diz que cartão de crédito deixará 
de existir”, se já existem dificuldades para rece-
ber cheques, agora tira o cartão de crédito, co-
mo as coisas vão funcionar, principalmente o 
idoso que tem certas dificuldades. O Presiden-
te do Banco Central prevê que até 2024 esteja 
disponível uma moeda digital, em que cada 
pessoa terá um aplicativo integrador que cui-
dará da vida financeira virtual e física ao mes-
mo tempo, eu aos 70 anos não entendi nada.

DESPESA COM A UNIÃO. Os gastos com servidores no go-
verno federal, chegaram ao menor patamar no País, desde 
2008, mais uma boa ação do Governo Bolsonaro.

CAMPANHA 2022. Ontem 
foi o último dia para o regis-
tro de candidaturas, espe-
ra-se hoje a publicação por 
parte do TRE/RN, dos ver-
dadeiros candidatos com 
referidos partidos e núme-
ros, para se dar início a cam-
panha programada para 45 
dias, até o dia 02 de Outubro. 
A Deputada Eudiane Mace-
do já tem circulado por todo 
o estado, espera-se só a libe-
ração para começar a cami-
nhar nas ruas de Natal/RN.

PROPAGANDA ELEITO-
RAL. Os candidatos terão 
pouco mais de um mês pa-
ra fazerem suas campanhas 
aos cargos que disputam 
no primeiro turno, começa 
26 de Agosto a propaganda 
eleitoral gratuita nas redes 

sociais, rádio e TV. Radio e te-
levisão transmitirão 2 blocos 
diários de propaganda, cada 
um com 25 minutos, a Rá-
dio vai transmitir das 07:00 
as 07:25:, das 12:00 as 12:25, 
na televisão serão exibidos 
13:00 a 13:25 e 20:00 as 20:25. 
Vamos aguardar se haverá 
controle nas redes sociais.

ECO ENERGIA. A Cosern 
abre durante 30 dias, opor-
tunidade para os devedores 
botarem suas contas em dias, 
haverá redução de multas, ju-
ros, e quem pagar à vista terá 
40% de desconto, já o parce-
lamento terá o desconto de 
20 a 25%, podendo ser parce-
lado em 24 vezes, os que par-
celarem ou quitarem terão 
suas energias ligadas no mes-
mo dia. Parabéns a Cosern.

TALYTHA ROCHA

Vírus da doença é transmitido entre humanos através do contato com lesões

Transmissão da varíola dos 
macacos não tem relação com 
os animais, a� rmam biólogos

 Evitar contato com pessoas 
infectadas ou suspeitas;

 Higienizar as mãos com fre-
quência, com água e sabão ou 
álcool;

 Usar máscaras de proteção.

Importância dos macacos para 
o equilíbrio do meio ambiente

Existem diversas espécies 
de macacos no mundo. Cada 
uma possui características, sin-
gularidades, importância para 
o equilíbrio ambiental, atuan-
do efetivamente na dispersão 

de espécies vegetais e recupe-
ração de florestas.

Os macacos sofrem diaria-
mente com a destruição do 
seu habitat. O desmatamen-
to, devido ao aumento da área 

agropecuária e uso da madeira, 
criação de estradas e aumento 
de cidades, a caça predatória 
ou a utilização como animais 
de estimação, também afeta es-
ses mamíferos.

Como prevenir a 
varíola dos macacos

O Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema), por 

meio do Parque Estadual Dunas 
do Natal “Jornalista Luiz Maria 
Alves” esclarece que, apesar do 
nome, a “varíola dos macacos” 
nada tem a ver com os primatas. 
O esclarecimento foi dado pela 
Sociedade Brasileira de Primato-
logia e reforça que a doença, com 
casos confirmados no Rio Gran-
de do Norte, é transmitida entre 
pessoas e não por macacos.

O biólogo e coordenador do 
setor de Fauna da Unidade de 
Conservação, Dhyego Melo, faz 
um apelo para que a população 
busque informações sobre a do-
ença e não cometa maus-tratos 
com os animais. O profissional 
ressalta que esses mamíferos não 
transmitem a varíola e não são re-
servatórios desse vírus.

“A falta de informação e de 
sensibilidade com os seres com 
que convivemos faz muito mal à 
sociedade. É importante que a po-
pulação tenha plena consciência 
de que os macacos não são res-
ponsáveis pela existência do vírus 
e nem por sua transmissão a hu-
manos. Eles precisam ser protegi-

dos. A morte desses animais traz 
um enorme desequilíbrio am-
biental, que não pode ser agrava-
do pela ação do homem”, disse.

A varíola dos macacos é 
uma doença causada pelo ví-
rus “Monkeypox”, pertencente à 
mesma família do vírus que cau-
sava a varíola - uma doença que 
foi extinta na década de 80. Com 
o avanço da varíola dos macacos 
no mundo, informações falsas 
têm circulado, e uma delas é que 
a matança dos primatas pode 
ajudar na erradicação da doença.

A gestora do Parque das Dunas, 
Mary Sorage, comenta que o medo 
do contágio por transmissão desta 
e de outras doenças, como a febre 

amarela, não se justifica.
“Na verdade, os primatas ser-

vem como sentinelas, já que mui-
tas vezes adoecem antes e alertam 
para a presença e risco de uma do-
ença que pode afetar também os 
humanos. O surto da doença não 
tem a participação de macacos na 
transmissão para seres humanos. 
Todas as transmissões identifica-
das até o momento pelas agências 
de saúde no mundo foram atribu-
ídas à contaminação por trans-
missão entre pessoas”, disse.

Os biólogos do Idema solicitam 
que ao avistar algum macaco do-
ente ou morto, as pessoas avisem 
aos órgãos de saúde do município.

As investigações epidemioló-

gicas estão em andamento, mas o 
que se sabe é que entre humanos, 
o vírus da varíola dos macacos é 
transmitido por contato pessoal 

com secreções respiratórias, le-
sões de pele de infectados, flui-
dos corporais ou objetos recente-
mente contaminados.

Informações falsas 
sobre os macacos 

circulam, e Idema 
alerta para que não 

sejam praticados 
maus-tratos
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Já nas ruas a eleição de 2022. 
Pela experiência política que 
tenho, de vários mandatos e 

funções públicas, nunca vi o que 
acontece agora. Fui deputado fe-

deral por seis mandatos. Inexistia 
Fundo Eleitoral. Lutava por valo-
res ínfimos no Orçamento, para 
ajudar legitimamente prefeituras 
e instituições.

2022: a incrível eleição do “pode tudo”

JOGO SUJO. Para liberar as ver-
bas era uma verdadeira via crucis, 
sujeito a “golpes baixos” dos pró-
prios colegas, como aconteceu 
com verbas que destinei à Apo-
di e Jardim do Seridó, usurpadas 
por outros parlamentares do es-
tado, em decorrência do ”jogo 
sujo” utilizado. Resultado: perdi 
apoios eleitorais nesses municí-
pios.

MILHÕES. Hoje, cada deputa-
do e senador tem 60 milhões de 
reais para distribuir com quem 
queira, mais o “orçamento secre-
to”, com a certeza antecipada, de 
que o dinheiro é creditado auto-
maticamente na conta da prefei-
tura. Somam-se, ainda, os bilhões 
do Fundo Eleitoral.

IMORALIDADE. Além disso, 
existe o Orçamento secreto, di-
nheiro distribuído pelos minis-
tros, sem nenhum critério de 
transparência. A destinação dos 
recursos é definida em acertos de 
apoio político.

CODEVAS. O maior exemplo 
é a Codevasf (Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba), subor-

dinada ao Ministério do Desen-
volvimento Regional, que curio-
samente atua nos 167 municípios 
do RN. Foram “distribuídos” qua-
se R$ 600 milhões, desde 2021.

DESFILES & CARREATAS. O 
RN assistiu ultimamente passea-
tas em municípios com a presen-
ça de pré-candidatos e desfiles 
de caminhões basculantes, ca-
minhões de lixo, tratores, imple-
mentos agrícolas, moto nivelado-
ras e retroescavadeiras, tudo do-
ado com dinheiro público, noto-
riamente a serviço de campanha 
eleitoral.

MERECIMENTO. Ninguém ne-
ga, nem protesta, contra a ajuda 
dada aos prefeitos e municípios, 
que são necessitados. O incorreto 
é a forma ostensiva de cooptação 
eleitoral, que desequilibra a dis-
puta e destrói a democracia.

ATÉ QUANDO? A eleição de 
2022 se prenuncia como a eleição 
do “pode tudo”. Porém, a estraté-
gica poderá dá errado, se o eleitor 
acordar, protestar nas urnas e op-
tar por quem tenha competência 
de fazer leis e não de ser “Papai 
Noel” de verbas públicas.

PARASITAS. A União gas-
ta com os funcionários fede-
rais “civis” o menor valor desde 
2008. O ministro Paulo Guedes, 
que chamou os servidores de 
“parasitas”, fez estrepitosa ex-
posição para investidores, mos-
trando que o “sufoco” do fun-
cionalismo civil, sem aumento 
há 10 anos, (salvo “privilegia-
dos”), é a prova da eficiência do 
governo.

ENQUANTO ISTO. O Brasil 
teria reduzido em 20.7% a dívi-
da pública (fechou em 2021 em 
80.3% do PIB), caso o governo 
não tivesse instituído 22 novas 
desonerações (incentivos, isen-
ções e imunidade), sem medi-
da de compensação. A conta 
foi elevada para R$ 442 bilhões, 
quase 4,7% do PIB.  Esse tipo de 
política é alimentando pelo lo-
bby bem-sucedido de empresá-
rios, em busca de benesses a seu 
respectivo setor, sem prestação 
de contas.

NADA CONTRA. O incenti-

vo à empresa é legítimo, desde 
que inserido numa política eco-
nômica, que não puna a classe 
média, os assalariados e a po-
breza. Ao contrário do restan-
te das economias capitalistas, o 
Brasil não cobra Imposto sobre 
distribuição de lucros e dividen-
dos.

INJUSTIÇA. Veja-se: o Banco 
Itaú distribuiu 7,679 bi de lucros 
só no 2º trimestre e o Bradesco 
R$ 7,041 bi. Sobre esses valores 
não foi arrecadado um centavo 
de imposto. Quando se trata de 
beneficiar servidor federal civil, 
ou categorias de baixa renda, o 
argumento de sempre é que não 
há recursos.

SERÁ? Protestar contra essa 
dura realidade é comunismo? 
Ou, clamar por democracia so-
cial?

LULA. O PROS retira a candi-
datura de Pablo Marçal e apoia-
rá Lula, que tem 10 partidos ao 
seu lado.

Olho aberto

Aplicação da Coronavac em crianças a partir de 3 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde há um mês

NEY DOUGLAS

O Rio Grande do Norte tem 
10 casos confirmados 
de varíola dos macacos 

(monkeypox) e outros 45 casos 
suspeitos da doença. Os dados 
são do Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) e da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública do RN (Sesap).

De acordo com o mais recen-
te informe disponibilizado pe-
la Sesap reportando a situação 

epidemiológica no sábado 13, 
são seis casos confirmados em 
Natal, um em Mossoró e três em 
Parnamirim. 

Os 45 casos suspeitos estão 
distribuídos entre os locais de 
residência: Tibau do Sul (1), São 
Rafael (1), São Gonçalo do Ama-
rante (3), Riachuelo (1), Parnami-
rim (3), Nova Cruz (1), Natal (21), 
Montanhas (1), Marcelino Vieira 
(1), Macaíba (1), Lagoa de Pedras 

Rio Grande do Norte 
tem 10 casos de varíola 
dos macacos, diz Sesap

(1), Jandaíra (4), Extremoz (4), 
Angicos (1) e Portugal (1).

Em Natal, há ainda um caso 
provável. Até agora, quinze casos 
foram descartados no estado. 

A varíola dos macacos cos-
tuma causar erupções na pe-
le, que se espalham pelo corpo. 
As lesões passam por cinco es-
tágios antes de cair, segundo o 
Centro de Controle de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos. A 
doença geralmente dura de 2 a 
4 semanas e a transmissão po-
de ocorrer por contato muito 
próximo, através de toque em 
lesões, por via respiratória e até 
por gotículas de saliva.

A Sesap reforça que está con-
cluindo o Plano de Contingência 
estadual e vem qualificando pro-
fissionais da rede estadual e dos 
municípios sobre coleta e vigi-
lância laboratorial adequada.

45 suspeitos

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap) 

informou nesta segunda-feira 
15 que 11 municípios potigua-
res deixaram de vacinar crian-

ças de 3 e 4 anos de idade por 
falta do imunizante Coronavac, 
indicado para o público-alvo. 

Até o fechamento desta ma-
téria, os municípios que esta-
vam sem a vacina eram: Vera 
Cruz, Montanhas, Serra de São 
Bento, Tibau do Sul, Sítio Novo, 
Lajes Pintadas, Lagoa de Velhos, 
Senador Elói de Souza, Jaçanã, 
Japi e Parnamirim.

De acordo com a Vigilância 
em Saúde da Sesap, a previsão 
de chegada das doses de Coro-
navac é em setembro. O Estado 
solicitou, ao todo, 90 mil doses. 

A Sesap informou, em nota, 
que a liberação pelo Ministério 

da Saúde ocorreu sem o envio 
de doses. Para garantir o início 
da imunização deste público-
-alvo, a Sesap remanejou 10.100 
doses para os municípios, com a 
orientação expressa de que apli-
cassem de modo a garantir a D2.

Apesar da orientação dada, 
alguns municípios zeraram o es-
toque a suspenderam a vacina-
ção. A falta de doses, porém, não 
é um problema local: já está afe-
tando vários estados brasileiros, 
conforme informou O Globo.

A aplicação da vacina em 
crianças a partir de 3 anos foi au-
torizada pelo Ministério de Saú-
de há um mês.  

Problema atinge 
vários estados do 
país; RN solicitou 
90 mil doses, mas a 
previsão de chegada 
é em setembro

Sem doses de Coronavac, 
11 municípios potiguares 
deixam de vacinar crianças
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Prefeitura de Parnamirim implanta 
postes na Avenida Ayrton Senna

SAAE realiza curso sobre a Nova Lei de Licitações para servidores

A meta da Prefeitura é concluir ainda este ano a troca de toda iluminação da cidade por LED de 245w

A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urba-

nos (Semsur), está trabalhando 
no prolongamento da Av. Ayrton 
Senna, que dá acesso ao Parque 
do Jiqui, onde foram implantados 
16 postes de concreto 9/150. Em 
breve será realizada uma expan-
são de aproximadamente 600m 
de extensão e luminárias de Led 
com potência de 245w serão im-
plantadas. Segundo o secretário 
adjunto da Semsur, Keble Danta, 
o bairro de Encanto Verde tam-
bém está sendo beneficiado com 
a nova iluminação de Led.

A meta da Prefeitura é con-
cluir ainda este ano a troca de to-
da iluminação da cidade. Atual-
mente, já estão 100% iluminadas 
com LED as seguintes localida-
des: Parque das Árvores, Parque 
das Nações, Santos Reis, Passa-
gem de Areia, Parque das Orquí-
deas, Rosa dos Ventos, Parque In-
dustrial, Emaús, Pirangi do Nor-
te, Centro, Pium, Cotovelo, Jóquei 
Clube, Conjunto Jardim Aeropor-

to, Cajupiranga.
Também Liberdade, Jardim 

Planalto, Boa Esperança, Vale do 
Sol, Monte Castelo, Pium, Co-
tovelo e Pirangi do Norte, Lote-

amento Caminho do Atlântico, 
Loteamento Sonho Verde, Lotea-
mento Caminho do Mar, Parque 
de Exposições, Jardim Blumenau, 
Conjunto Parque do Cabugi, Vida 

Nova e Cohabinal.
De acordo com informações 

da SEMSUR, as opções de led 
além de serem mais baratas, são 
as que menos agridem o meio 

ambiente, auxiliando na questão 
da sustentabilidade. Também re-
quer menos manutenção, já que 
sua vida útil é muito maior, o que 
influencia diretamente nas despe-
sas do município. Essas luzes tam-
bém geram maior conforto visual 
e, por isso, maior segurança.

VACINAÇÃO. A Prefeitura de 
Parnamirim realizou no sábado 
13, das 8h às 17h, o Dia D da va-
cinação antirrábica com diver-
sos pontos espalhados por toda 
a cidade, entre eles as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e outros 
pontos, como os Pet Shops. O Dia 
D foi sucesso total, apresentan-
do êxito, com um total de 6.415 
animais imunizados. Desde a pré 
campanha ao dia de hoje, foi al-
cançada a marca de 13.340 cães 
e gatos vacinados, número que 
para a alegria da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SESAD), repre-
sentou o cuidado e preocupação 
dos parnamirinenses em relação 
à proteção do seus amigos fiéis 
contra a raiva. 

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) ini-
ciou, na tarde desta segun-

da-feira 15, o Curso Nova Lei de 
Licitações. O objetivo é atualizar 
os servidores do órgão sobre a Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
que estabelece novas normas ge-
rais de licitação e contratação pa-
ra as Administrações Públicas di-
retas, autárquicas e fundacionais 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

O curso segue até a próxima 
sexta-feira 19, tendo o consultor 
Randolfo Costa como ministran-
te. Entre os temas abordados es-
tão o ciclo de compra pública, 
processo de contratação, pesqui-
sa de preço, entre outros.

Entre as principais mudanças 
com a Nova Lei de Licitações es-
tão a maior transparência e efici-
ência na gestão pública. A nova 
legislação apresenta, ainda, avan-
ços pontuais e moderniza o pro-
cesso licitatório.

NOVOS SERVIDORES. A Pre-
feitura de São Gonçalo do Ama-
rante-RN ainda realizou, na ma-

nhã desta segunda-feira 15, a 
posse de mais sete servidores 
aprovados no concurso público 

realizado em 2021. Foram con-
vocados quatro operadores de 
sistema, dois agentes adminis-

trativos e um engenheiro civil 
que irão compor o quadro do 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE).

O prefeito Eraldo realizou 
a acolhida e assinou os termos 
de posse dos novos servidores. 
“Esse momento representa uma 
valorização e transparência, 
pois foi feito o concurso público 
e estamos, na medida do possí-
vel, chamando os aprovados pa-
ra servir ao nosso povo são-gon-
çalense. E digo mais: muito em 
breve todos os nossos servido-
res receberão um aumento sala-
rial”, revela.

Essa é a segunda nomeação 
da autarquia. “De acordo com o 
crescimento da cidade, é neces-
sário aumentar o número de ser-
vidores. Nossos colaboradores 
trabalham todos os dias da se-
mana, e precisamos estar sempre 
com bons profissionais no dia-a-
-dia”, destaca Talita Karolina, pre-
sidente do SAAE. 

Foram implantados 16 postes de concreto. Será realizada a expansão de aproximadamente 600m de extensão

O curso segue até sexta-feira 19, tendo o consultor Randolfo Costa como ministrante das aulas para os servidores

Em São Gonçalo

ANA AMARAL/SECOM PMP

THIAGO BRUNO/SECOM SGA
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As aulas acontecerão a partir do dia 05 de setembro, duas vezes por semana, com três horas de duração

Curso de alfabetização 
gratuito para jovens e 
adultos com inscrições 
até 30 de agosto
Iniciativa é 
desenvolvida pelo 
Instituto YDUQS de 
forma totalmente 
gratuita e com 
disponibilização de 
material didático; 
aulas começam em 
setembro

PROGRAMA DE 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO DE 
JOVENS E ADULTOS
ONDE: Estácio Alexandrino       

Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 
708 - Alecrim

INSCRIÇÕES E 
INFORMAÇÕES POR 
MEIO DO SITE: 
Instituto YDUQS

Serviço

O Instituto Yduqs – respon-
sável por ações sociais 
em diversas unidades de 

ensino superior pelo Brasil – es-
tá com as inscrições abertas pa-
ra o Programa de Alfabetização e 
Letramento de Jovens e Adultos. 
Em Natal, as atividades aconte-
cem na Estácio Alexandrino, no 
bairro do Alecrim, de forma to-
talmente gratuita e com dispo-
nibilização de material didático.

Os interessados poderão re-
alizar suas matrículas até o dia 
30 de agosto e, para isso, basta 
acessar o site Instituto YDUQS, 
ou visitar a unidade para fazer 
sua inscrição presencialmente. 
As aulas acontecerão a partir do 
dia 05 de setembro.

Segundo os últimos regis-
tros do IBGE sobre o tema, exis-
tem 11,3 milhões de analfa-
betos entre a população de 15 

anos ou mais no Brasil. Dimi-
nuir esta estatística para que es-
se grupo tenha autonomia para 
utilizar o transporte público, ir 
ao banco, entender uma pres-
crição médica ou apenas des-
frutar dos diversos recursos tec-
nológicos disponíveis hoje é um 
grande desafio.

Cláudia Romano, presidente 
do Instituto Yduqs e vice-presi-
dente de Relações Governamen-
tais, Comunicação e Sustentabi-
lidade da Estácio explica que o 
Programa de Alfabetização e Le-
tramento de Jovens e Adultos, 
promovido pelo Instituto YDU-
QS em parceria com a Estácio, 
tem como missão combater o 
analfabetismo e erradicá-lo nas 
comunidades do entorno das 
instituições de ensino do gru-
po. “Mais de 800 pessoas já pas-
saram pelo programa e a cada 
edição implementamos a ação 
em novas unidades de ensino. 
Transformar vidas, é isso que a 
gente faz por aqui”, comenta.

O projeto está alinhado aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 4, 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU), cuja iniciativa bus-
ca ajudar o indivíduo a exercer a 
sua cidadania. 

Com uma metodologia pró-
pria para a alfabetização de jo-
vens e adultos em 100 horas, o 
programa possui duração de 
quatro meses. Os estudantes 
matriculados terão aulas com 

alunos dos cursos superiores de 
Licenciaturas da Estácio – como 
Pedagogia, Letras, História, Geo-
grafia e Matemática – e o corpo 
docente da instituição. 

As aulas acontecem duas ve-
zes por semana, com três horas 
de duração. A proposta é que ao 
final do curso os alunos sejam 
capazes de ler e escrever peque-
nos textos, com compreensão, 
além de resolver problemas ma-
temáticos simples, utilizar de 
forma crítica informações veicu-
ladas nas diferentes mídias e co-
municar-se por intermédio de 
mensagens de texto em aplicati-
vo de dispositivo móvel. 

Você conhece alguém que 
gostaria de aprender a ler e 
escrever? Compartilhe essa 
iniciativa.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A firma ADN ARTEFATO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ 41.593.980/0001-60, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplificada para a Indústria de embalagens de material plástico, localizada na Fazenda Maracujá, 
n° 2130, Zona Rural - Parelhas/RN. 
 

VICENTE DE PAULA DANTAS 
Sócio Administrador 
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Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: a Sra. ALAYNE FERNANDA DA COSTA GALVÃO SILVA, brasileira, casada com o Sr. AVERALDO INACIO 
DA SILVA, ela professora, portadora da cédula de identidade RG n° 1993759 e inscrita sob o n° do CPF/MF 012.129.844-
20, ele empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2047421 e inscrito sob o n° do CPF/MF 010.639.904-75, 
ambos residentes e domiciliados na Travessa da Mata, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues, 243, Centro, Tibau do Sul/RN, 
com 278,68m² (duzentos e setenta e oito metros e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0201.013.04.0362.0000.1 e sequencial n° 
1.000883.7.  O imóvel em questão, se encontra dentro de uma área maior, conforme Mat. 99, do Livro 02 – Registro Geral, 
em nome de José Macena Irmão.  de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:-  NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 6,44m, 
com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Do ponto P2 ao P3 com 5,25m e do  ponto P3 ao 
P4 com 3,21m, com o Sr. João Bosco da Câmara. LESTE: Do ponto P4 ao P5 com 9,19m, do ponto P5 ao P6 com 0,34m e 
do ponto P6 ao P7 com 15,63m, com a Srª. Ana Katarina Galvão da Silva Viana. SUL: Do ponto P7 ao P8 com 9,84m, com 
a Rua Tab. Rivaldo Rodrigues. OESTE: Do ponto P8 ao P1 com 29,40m, com a Srª. Maria Luzia do Nascimento Pereira. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Luzia do Nascimento Pereira, a CAERN, o Sr. 
João Bosco da Camara, a Sra. Ana Katarina Galvão da Silva Viana, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 16.08.2022 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ nº 11.578.572/0001-79, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Alteração, com 
prazo de validade até 10 de dezembro de 2022, em favor do empreendimento Atividade de Agricultura 
Irrigada Permanente em uma área de 366,69 ha, localizado no Complexo Fazendário Estreito, zona rural 
dos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, Rio Grande do Norte. 
 

José Ranulfo da Costa Queiroz Neto 
Sócio Administrador 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G1 SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ 20.555.904/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO para uma Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - SUPERMERCADOS, 
localizada na Rua Generina Vale, N° 809 Centro - Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 
 

Gilmara de Oliveira Neri  
Proprietária 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença de Operação - RLO, para Projeto Carcinicultura Marinha, com Área de produção de 47,90ha, 
localizada na Rod RN 118, KM 17,5, S/N, Zona Rural, Ipanguaçu-RN. 
 

LUCAS JOSE COSTA TAVARES 
GERENTE 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
JAQUELINE DIONIZIO DA SILVA 01816866431, CNPJ 44.491.315/0001-54, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um Armazenamento e Comercialização de Rações, localizada na Rua 
Dom Joaquim de Almeida, n° 430 - Letra A, Centro – Lagoa Salgada/RN - CEP: 59.247-000. 
 

Jaqueline Dionizio da Silva 
Proprietária 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA PANCIERI LTDA, CNPJ: 07.412.785/0001-59, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e do Urbanismo – SEMUR – Parnamirim/RN, a Licença de Regularização de 
Operação - LRO, para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), localizada na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, 100, Monte Castelo, Parnamirim/RN; 
 

HENRIQUE PANCIERI NETTO 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Manoel F. da Silva Filho EIRELI, 38.540.087/0001-62, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
(LI), com prazo de validade até 12/08/2026, em favor do empreendimento que funciona como posto de 
revenda de combustíveis líquidos, localizado em Avenida Batista Montenegro, S/N, Centro, Afonso 
Bezerra/RN. 

Manoel Fernandes da Silva Filho 
Proprietário 
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Municípios
Prefeitura de Parnamirim implanta 
postes na Avenida Ayrton Senna

SAAE realiza curso sobre a Nova Lei de Licitações para servidores

A meta da Prefeitura é concluir ainda este ano a troca de toda iluminação da cidade por LED de 245w

A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urba-

nos (Semsur), está trabalhando 
no prolongamento da Av. Ayrton 
Senna, que dá acesso ao Parque 
do Jiqui, onde foram implantados 
16 postes de concreto 9/150. Em 
breve será realizada uma expan-
são de aproximadamente 600m 
de extensão e luminárias de Led 
com potência de 245w serão im-
plantadas. Segundo o secretário 
adjunto da Semsur, Keble Danta, 
o bairro de Encanto Verde tam-
bém está sendo beneficiado com 
a nova iluminação de Led.

A meta da Prefeitura é con-
cluir ainda este ano a troca de to-
da iluminação da cidade. Atual-
mente, já estão 100% iluminadas 
com LED as seguintes localida-
des: Parque das Árvores, Parque 
das Nações, Santos Reis, Passa-
gem de Areia, Parque das Orquí-
deas, Rosa dos Ventos, Parque In-
dustrial, Emaús, Pirangi do Nor-
te, Centro, Pium, Cotovelo, Jóquei 
Clube, Conjunto Jardim Aeropor-

to, Cajupiranga.
Também Liberdade, Jardim 

Planalto, Boa Esperança, Vale do 
Sol, Monte Castelo, Pium, Co-
tovelo e Pirangi do Norte, Lote-

amento Caminho do Atlântico, 
Loteamento Sonho Verde, Lotea-
mento Caminho do Mar, Parque 
de Exposições, Jardim Blumenau, 
Conjunto Parque do Cabugi, Vida 

Nova e Cohabinal.
De acordo com informações 

da SEMSUR, as opções de led 
além de serem mais baratas, são 
as que menos agridem o meio 

ambiente, auxiliando na questão 
da sustentabilidade. Também re-
quer menos manutenção, já que 
sua vida útil é muito maior, o que 
influencia diretamente nas despe-
sas do município. Essas luzes tam-
bém geram maior conforto visual 
e, por isso, maior segurança.

VACINAÇÃO. A Prefeitura de 
Parnamirim realizou no sábado 
13, das 8h às 17h, o Dia D da va-
cinação antirrábica com diver-
sos pontos espalhados por toda 
a cidade, entre eles as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e outros 
pontos, como os Pet Shops. O Dia 
D foi sucesso total, apresentan-
do êxito, com um total de 6.415 
animais imunizados. Desde a pré 
campanha ao dia de hoje, foi al-
cançada a marca de 13.340 cães 
e gatos vacinados, número que 
para a alegria da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SESAD), repre-
sentou o cuidado e preocupação 
dos parnamirinenses em relação 
à proteção do seus amigos fiéis 
contra a raiva. 

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) ini-
ciou, na tarde desta segun-

da-feira 15, o Curso Nova Lei de 
Licitações. O objetivo é atualizar 
os servidores do órgão sobre a Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
que estabelece novas normas ge-
rais de licitação e contratação pa-
ra as Administrações Públicas di-
retas, autárquicas e fundacionais 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

O curso segue até a próxima 
sexta-feira 19, tendo o consultor 
Randolfo Costa como ministran-
te. Entre os temas abordados es-
tão o ciclo de compra pública, 
processo de contratação, pesqui-
sa de preço, entre outros.

Entre as principais mudanças 
com a Nova Lei de Licitações es-
tão a maior transparência e efici-
ência na gestão pública. A nova 
legislação apresenta, ainda, avan-
ços pontuais e moderniza o pro-
cesso licitatório.

NOVOS SERVIDORES. A Pre-
feitura de São Gonçalo do Ama-
rante-RN ainda realizou, na ma-

nhã desta segunda-feira 15, a 
posse de mais sete servidores 
aprovados no concurso público 

realizado em 2021. Foram con-
vocados quatro operadores de 
sistema, dois agentes adminis-

trativos e um engenheiro civil 
que irão compor o quadro do 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE).

O prefeito Eraldo realizou 
a acolhida e assinou os termos 
de posse dos novos servidores. 
“Esse momento representa uma 
valorização e transparência, 
pois foi feito o concurso público 
e estamos, na medida do possí-
vel, chamando os aprovados pa-
ra servir ao nosso povo são-gon-
çalense. E digo mais: muito em 
breve todos os nossos servido-
res receberão um aumento sala-
rial”, revela.

Essa é a segunda nomeação 
da autarquia. “De acordo com o 
crescimento da cidade, é neces-
sário aumentar o número de ser-
vidores. Nossos colaboradores 
trabalham todos os dias da se-
mana, e precisamos estar sempre 
com bons profissionais no dia-a-
-dia”, destaca Talita Karolina, pre-
sidente do SAAE. 

Foram implantados 16 postes de concreto. Será realizada a expansão de aproximadamente 600m de extensão

O curso segue até sexta-feira 19, tendo o consultor Randolfo Costa como ministrante das aulas para os servidores

Em São Gonçalo

ANA AMARAL/SECOM PMP

THIAGO BRUNO/SECOM SGA
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REPRODUÇÃO

As aulas acontecerão a partir do dia 05 de setembro, duas vezes por semana, com três horas de duração

Curso de alfabetização 
gratuito para jovens e 
adultos com inscrições 
até 30 de agosto
Iniciativa é 
desenvolvida pelo 
Instituto YDUQS de 
forma totalmente 
gratuita e com 
disponibilização de 
material didático; 
aulas começam em 
setembro

PROGRAMA DE 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO DE 
JOVENS E ADULTOS
ONDE: Estácio Alexandrino       

Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 
708 - Alecrim

INSCRIÇÕES E 
INFORMAÇÕES POR 
MEIO DO SITE: 
Instituto YDUQS

Serviço

O Instituto Yduqs – respon-
sável por ações sociais 
em diversas unidades de 

ensino superior pelo Brasil – es-
tá com as inscrições abertas pa-
ra o Programa de Alfabetização e 
Letramento de Jovens e Adultos. 
Em Natal, as atividades aconte-
cem na Estácio Alexandrino, no 
bairro do Alecrim, de forma to-
talmente gratuita e com dispo-
nibilização de material didático.

Os interessados poderão re-
alizar suas matrículas até o dia 
30 de agosto e, para isso, basta 
acessar o site Instituto YDUQS, 
ou visitar a unidade para fazer 
sua inscrição presencialmente. 
As aulas acontecerão a partir do 
dia 05 de setembro.

Segundo os últimos regis-
tros do IBGE sobre o tema, exis-
tem 11,3 milhões de analfa-
betos entre a população de 15 

anos ou mais no Brasil. Dimi-
nuir esta estatística para que es-
se grupo tenha autonomia para 
utilizar o transporte público, ir 
ao banco, entender uma pres-
crição médica ou apenas des-
frutar dos diversos recursos tec-
nológicos disponíveis hoje é um 
grande desafio.

Cláudia Romano, presidente 
do Instituto Yduqs e vice-presi-
dente de Relações Governamen-
tais, Comunicação e Sustentabi-
lidade da Estácio explica que o 
Programa de Alfabetização e Le-
tramento de Jovens e Adultos, 
promovido pelo Instituto YDU-
QS em parceria com a Estácio, 
tem como missão combater o 
analfabetismo e erradicá-lo nas 
comunidades do entorno das 
instituições de ensino do gru-
po. “Mais de 800 pessoas já pas-
saram pelo programa e a cada 
edição implementamos a ação 
em novas unidades de ensino. 
Transformar vidas, é isso que a 
gente faz por aqui”, comenta.

O projeto está alinhado aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 4, 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU), cuja iniciativa bus-
ca ajudar o indivíduo a exercer a 
sua cidadania. 

Com uma metodologia pró-
pria para a alfabetização de jo-
vens e adultos em 100 horas, o 
programa possui duração de 
quatro meses. Os estudantes 
matriculados terão aulas com 

alunos dos cursos superiores de 
Licenciaturas da Estácio – como 
Pedagogia, Letras, História, Geo-
grafia e Matemática – e o corpo 
docente da instituição. 

As aulas acontecem duas ve-
zes por semana, com três horas 
de duração. A proposta é que ao 
final do curso os alunos sejam 
capazes de ler e escrever peque-
nos textos, com compreensão, 
além de resolver problemas ma-
temáticos simples, utilizar de 
forma crítica informações veicu-
ladas nas diferentes mídias e co-
municar-se por intermédio de 
mensagens de texto em aplicati-
vo de dispositivo móvel. 

Você conhece alguém que 
gostaria de aprender a ler e 
escrever? Compartilhe essa 
iniciativa.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A firma ADN ARTEFATO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA, CNPJ 41.593.980/0001-60, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplificada para a Indústria de embalagens de material plástico, localizada na Fazenda Maracujá, 
n° 2130, Zona Rural - Parelhas/RN. 
 

VICENTE DE PAULA DANTAS 
Sócio Administrador 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: a Sra. ALAYNE FERNANDA DA COSTA GALVÃO SILVA, brasileira, casada com o Sr. AVERALDO INACIO 
DA SILVA, ela professora, portadora da cédula de identidade RG n° 1993759 e inscrita sob o n° do CPF/MF 012.129.844-
20, ele empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2047421 e inscrito sob o n° do CPF/MF 010.639.904-75, 
ambos residentes e domiciliados na Travessa da Mata, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues, 243, Centro, Tibau do Sul/RN, 
com 278,68m² (duzentos e setenta e oito metros e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0201.013.04.0362.0000.1 e sequencial n° 
1.000883.7.  O imóvel em questão, se encontra dentro de uma área maior, conforme Mat. 99, do Livro 02 – Registro Geral, 
em nome de José Macena Irmão.  de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:-  NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 6,44m, 
com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Do ponto P2 ao P3 com 5,25m e do  ponto P3 ao 
P4 com 3,21m, com o Sr. João Bosco da Câmara. LESTE: Do ponto P4 ao P5 com 9,19m, do ponto P5 ao P6 com 0,34m e 
do ponto P6 ao P7 com 15,63m, com a Srª. Ana Katarina Galvão da Silva Viana. SUL: Do ponto P7 ao P8 com 9,84m, com 
a Rua Tab. Rivaldo Rodrigues. OESTE: Do ponto P8 ao P1 com 29,40m, com a Srª. Maria Luzia do Nascimento Pereira. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Luzia do Nascimento Pereira, a CAERN, o Sr. 
João Bosco da Camara, a Sra. Ana Katarina Galvão da Silva Viana, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 16.08.2022 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ nº 11.578.572/0001-79, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Alteração, com 
prazo de validade até 10 de dezembro de 2022, em favor do empreendimento Atividade de Agricultura 
Irrigada Permanente em uma área de 366,69 ha, localizado no Complexo Fazendário Estreito, zona rural 
dos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, Rio Grande do Norte. 
 

José Ranulfo da Costa Queiroz Neto 
Sócio Administrador 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G1 SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ 20.555.904/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO para uma Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - SUPERMERCADOS, 
localizada na Rua Generina Vale, N° 809 Centro - Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 
 

Gilmara de Oliveira Neri  
Proprietária 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença de Operação - RLO, para Projeto Carcinicultura Marinha, com Área de produção de 47,90ha, 
localizada na Rod RN 118, KM 17,5, S/N, Zona Rural, Ipanguaçu-RN. 
 

LUCAS JOSE COSTA TAVARES 
GERENTE 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
JAQUELINE DIONIZIO DA SILVA 01816866431, CNPJ 44.491.315/0001-54, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um Armazenamento e Comercialização de Rações, localizada na Rua 
Dom Joaquim de Almeida, n° 430 - Letra A, Centro – Lagoa Salgada/RN - CEP: 59.247-000. 
 

Jaqueline Dionizio da Silva 
Proprietária 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MADEIREIRA PANCIERI LTDA, CNPJ: 07.412.785/0001-59, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e do Urbanismo – SEMUR – Parnamirim/RN, a Licença de Regularização de 
Operação - LRO, para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), localizada na Av. Presidente Getúlio 
Vargas, 100, Monte Castelo, Parnamirim/RN; 
 

HENRIQUE PANCIERI NETTO 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Manoel F. da Silva Filho EIRELI, 38.540.087/0001-62, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
(LI), com prazo de validade até 12/08/2026, em favor do empreendimento que funciona como posto de 
revenda de combustíveis líquidos, localizado em Avenida Batista Montenegro, S/N, Centro, Afonso 
Bezerra/RN. 

Manoel Fernandes da Silva Filho 
Proprietário 
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Waldonys faz show neste sábado 20 na Arena das Dunas, na capital potiguar

Waldonys relembra Luiz 
Gonzaga e dá conselhos 
para músicos iniciantes

Cearense se 
apresenta em Natal 
neste sábado 20 no 

Festival MPB 84; 
em entrevista, ele 

aconselha: “acredite 
no que você faz”

Prestes a completar 50 anos 
de idade, Waldonys é um 
dos representantes mais 

aclamados do forró nordestino. 
O cearense se apresenta no pró-
ximo sábado 20 no festival MPB 
84, que será realizado na Arena 
das Dunas, em Natal. O even-
to terá a participação de bandas 
potiguares, através de um con-
curso musical, além dos shows 
de Fagner, Elba Ramalho e Ge-
raldo Azevedo com Chico César, 
no projeto Violivoz.

Em entrevista ao AGORA RN, 
o artista relembrou o grande ído-
lo e padrinho na música, Luiz 
Gonzaga – que é constantemente 
homenageado através da carreira 
de Waldonys. “Eu era apenas um 
menino cheio de timidez, cheio 
de sonhos, e naquela época tive 
que impressionar um rei. Eu que-
ria cair nas graças dele, porque 
era um ídolo para mim. Fui apa-
drinhado por ele, que me tirou de 
Fortaleza e me levou para o eixo 
Rio-São Paulo. Gravamos juntos e 
fui carinhosamente chamado de 
‘garoto atrevido’ por tocar daque-
le jeito”, contou. 

E continuou: “Eu senti uma 
emoção muito grande, nunca 
vou conseguir descrever exata-
mente. Luiz Gonzaga, para o for-
rozeiro que se preza, é na bússo-
la o norte verdadeiro. É a minha 
referência. Claro que hoje não fa-
ço um show só de Luiz Gonzaga, 
mas tenho na minha base. Conti-
nuo aprendendo com ele, já que 
é um artista atemporal”.

O sanfoneiro ainda ofereceu 
conselhos para quem está ini-
ciando uma carreira musical. “Às 
vezes, você atira no ‘comercial-
zão’ e passa muito rápido. Então 
tente fazer uma leitura do merca-
do, de quem é o seu público e do 
que vai te fazer feliz. Tem espaço 
para todo mundo, e todos mere-
cem respeito”, pontuou. 

Confira a entrevista completa:

Agora RN - Entre tantos artis-
tas do forró no Brasil, você con-
seguiu consolidar seu nome e 

tem o respeito de diversos fãs. 
Como foi subir esse degrau? 

Waldonys - Um passo 
após o outro, sem dar o pas-
so maior do que a perna. É 
um ditado popular, mas fun-
ciona muito. Às vezes, o artis-
ta sai um pouco da sua linha 
atrás do imediatismo, atrás de 
algo muito rápido e fugaz, e aí 
não fica uma história. Então 
um caminho longo, mais du-
radouro, por vezes mais dolo-
roso, tem a recompensa lá na 
frente. Venho dessa escola de 
Luiz Gonzaga, de Domingui-
nhos, e tenho a minha iden-
tidade e a minha personali-
dade. Graças a Deus, tenho 
um público muito fiel ao meu 
trabalho e isso é exatamente a 
recompensa de ter acreditado 
tanto e não ter me desvirtua-
do musicalmente. 

Agora RN - Qual é o conselho 
que você deixa para quem está 
começando?

Waldonys - Acredite no 
que você faz, seja feliz na ban-
deira que você vai defender, 
no sentido bom da palavra e 
não no sentido de guerra de 
estilos, de ritmos. A música é 
arte, e acho que você tem que 
ter cuidado com o seu traba-
lho. Não sou o dono da verda-
de, mas acho que a música é 
divina. A música, assim como 
a matemática, é exata. É infi-
nita. Quem toca um instru-
mento e quem canta, chega 
mais fácil ao coração das pes-
soas. Então, se você vai tocar 
o coração de um ser humano, 
você precisa ter cuidado com 
a mensagem que você vai dei-
xar. Não estou dando uma de 
puritano ou dono da razão, 
mas é o que eu vejo. Às ve-
zes, você atira no ‘comercial-
zão’ e passa muito rápido. En-
tão tente fazer uma leitura do 
mercado, de quem é o seu pú-
blico e do que vai te fazer feliz. 
Tem espaço para todo mun-
do, e todos merecem respeito. 

Agora RN - Você é tão querido 
no RN que muita gente acha que 
você é potiguar. O carinho dos 

Waldonys - Um show re-
pleto de sucessos que fizeram 
e fazem parte da minha histó-
ria. Estou super honrado em 
dividir o palco com grandes 
artistas que tive oportunidade 
de trabalhar junto, como Fag-
ner e Geraldo Azevedo. Enfim, 
é muito bom dividir o palco 
com Elba Ramalho e Chico 
César também. Acho que a 
galera vai voar nas asas da mi-
nha sanfona. 

Agora RN - Quais são as novi-
dades para esse ano? 

Waldonys - Primeiro, o 
projeto dos meus 50 anos. 
Sempre faço meu show de 
aniversário em teatros de 
Fortaleza. Agora, estou fe-
chando meio século de vida 
e vou comemorar no Teatro 
Riachuelo, em Natal, exata-
mente por conta do carinho 
do público. Espero todos vo-
cês lá no dia 16 de setembro. 
Vai ser um show cheio de 
causos, cantos e poesias, tu-
do que eu vivi ao longo desse 
tempo. E segundo: meu filho 
[Luciano Moreno], que está 
se lançando na música, se-
guindo os meus passos. 

fãs do estado é diferenciado? 
Waldonys - É diferencia-

do, viu? Não desmerecendo 
os outros estados, mas o Rio 
Grande do Norte tem um ca-
rinho e uma energia tão forte. 
O palco é um espelho, eu re-
cebo essa energia e retribuo 
em forma de música. Sempre 
que vou tocar no RN, sei que 
sempre serei bem recebido, 

que é um público animado e 
que vai cantar do início ao fim 
todas as músicas do show, por 
isso fico muito feliz. Sou po-
tiguar de coração, na minha 
visão. Nasci no Ceará, mas te-
nho um carinho muito gran-
de pelo RN. 

Agora RN - O que esperar do 
repertório do show no MPB 84?

Nathallya Macedo
Repórter

FESTIVAL MPB 84 
Sexta-feira 19 e sábado 20 
Na Arena das Dunas, em Natal 
Vendas via Outgo, na loja Eco-

lógica Cidade Jardim, A Gracio-
sa Natal e Matersol (Shopping 
Partage) 

*O evento conta com patro-
cínio via in centivo fi scal da Lei 
Djalma Maranhão pela Prefeitu-
ra do Natal, da Arena das Dunas 
e Holiday Inn Natal; e Sadio Tem-
peros e Tanlux. A realização é da 
FF Entretenimentos e a produ-
ção é da Viva Promoções.

Serviço
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Concerto de abertura da fi larmônica da UFRN terá apresentação de Marco Pereira

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

19AGOSTO
SEXTA - 21H

a p r e s e n t a :

APOIO:

7º Festival Internacional de Violão 
de Natal será entre os dias 17 e 20

A Escola de Música da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte (EMU-

FRN) realiza, entre os dias 17 
e 20 de agosto, o 7º Festival In-
ternacional de Violão de Natal. 
Com carga horária de 24 horas 
e público estimado de 350 pes-
soas, o evento trará violonistas, 
concertistas e pesquisadores pa-
ra proporcionar troca cultural 
aos alunos e ao público em ge-
ral. Serão promovidos concer-
tos, masterclasses, cursos e pa-

lestras. As inscrições devem ser 
realizadas no site do evento (fiv-
natal.com).

Nesta quarta-feira, 17, às 
19h, ocorre o concerto de aber-
tura da filarmônica da UFRN 
com a participação de Marco 
Pereira. O evento requer a an-
tecipação dos ingressos, dispo-
nibilizados gratuitamente no 
Sympla (sympla.com.br/even-
to/concerto-marco-pereira-e-
-orquestra-fliarmonica-da-u-
frn/1674541), podendo ser reti-
rados até o dia do concerto, en-
quanto estiverem disponíveis.

A partir da quinta-feira, 18, o 
cronograma vai incluir master-
classes individuais e em grupo. 
O evento também vai promover 
iniciação ao violão erudito e ao 
violão popular, cada uma delas 
tendo duração das 8h às 11h30 
e das 14h às 17h. Às 18h haverá 
uma apresentação artística com 
palestra e recital de alaúde.

Na sexta-feira, 19, às 9h, a 
palestra Três Tocatas Armoriais 
para Violão de Danilo Guanais: 
Recursos técnicos e processos 
de memorização musical no 
contexto da Teoria da Aprendi-
zagem Significativa terá como 
mediador o professor Eugênio 
Lima de Souza, da EMUFRN. 
Às 10h, haverá, dentro festival, 
a fase final do 3° Concurso In-
ternacional de Violão, que de-
ve continuar até as 14h, com 
anúncio dos três primeiros co-
locados às 17h, juntamente 
com a premiação.

O concurso Amaro Siqueira 
é uma homenagem ao potiguar 
de Areia Branca, que deixou 
uma considerável obra escrita 
para violão. Ele foi o primeiro 
professor da EMUFRN e foi su-
cedido pelo seu filho, o professor 
Fidja Siqueira, hoje aposenta-
do. Ainda na sexta-feira, às 18h, 
ocorrerá um recital de música 

de câmera. Das 9h às 12h, have-
rá ensaios, às 16h ocorre o reci-
tal dos alunos e, às 18h, haverá o 
concerto de encerramento.

O Festival Internacional de 
Violão surgiu a partir de um 
evento da UFRN, em 1998, sen-
do o primeiro festival interna-

cional de música em Natal. Fo-
ram trazidos artistas e professo-
res de diversas áreas da música 
– instrumento, canto e teoria da 
música – e aconteceram muitos 
concertos, montagem de ópera, 
lançamentos de livros, pesquisa, 
entre outras atividades.

Evento será 
realizado pela Escola 
de Música da UFRN 
e trará concertos, 
palestras, cursos e 
masterclass

Natal

Prefeitura 
fará seleção 
para mosaico 
na Arena 
Esperança

ASecretaria de Cultura (Se-
cult-Funcarte) abriu sele-
ção Pública para a criação 

de um mural em mosaico nos 
degraus da Arena Esperança, no 
bairro Cidade da Esperança, em 
Natal. O projeto faz parte da polí-
tica pública de requalificação de 
espaços públicos através da Arte 
Urbana e o edital foi publicado 
na edição desta segunda 15, do 
Diário Oficial do Município.

O processo envolve a cria-
ção, montagem e aplicação de 
um painel mural em mosaico 
de 94 metros quadrados. “A fi-
nalidade é ofertar à população 
o acesso à arte e à cultura pro-
duzidas na cidade, a exemplo 
de outros espaços requalifica-
dos na cidade, além de valori-
zar áreas públicas e criar pon-
tos de interesse artístico e cul-
tural”, afirmou o secretário de 
Cultura de Natal, Dácio Galvão.

As inscrições vão até 26 de 
agosto, a divulgação dos sele-
cionados acontece em 1º de se-
tembro e o resultado final será 
divulgado em 9 de setembro.
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Waldonys faz show neste sábado 20 na Arena das Dunas, na capital potiguar

Waldonys relembra Luiz 
Gonzaga e dá conselhos 
para músicos iniciantes

Cearense se 
apresenta em Natal 
neste sábado 20 no 

Festival MPB 84; 
em entrevista, ele 

aconselha: “acredite 
no que você faz”

Prestes a completar 50 anos 
de idade, Waldonys é um 
dos representantes mais 

aclamados do forró nordestino. 
O cearense se apresenta no pró-
ximo sábado 20 no festival MPB 
84, que será realizado na Arena 
das Dunas, em Natal. O even-
to terá a participação de bandas 
potiguares, através de um con-
curso musical, além dos shows 
de Fagner, Elba Ramalho e Ge-
raldo Azevedo com Chico César, 
no projeto Violivoz.

Em entrevista ao AGORA RN, 
o artista relembrou o grande ído-
lo e padrinho na música, Luiz 
Gonzaga – que é constantemente 
homenageado através da carreira 
de Waldonys. “Eu era apenas um 
menino cheio de timidez, cheio 
de sonhos, e naquela época tive 
que impressionar um rei. Eu que-
ria cair nas graças dele, porque 
era um ídolo para mim. Fui apa-
drinhado por ele, que me tirou de 
Fortaleza e me levou para o eixo 
Rio-São Paulo. Gravamos juntos e 
fui carinhosamente chamado de 
‘garoto atrevido’ por tocar daque-
le jeito”, contou. 

E continuou: “Eu senti uma 
emoção muito grande, nunca 
vou conseguir descrever exata-
mente. Luiz Gonzaga, para o for-
rozeiro que se preza, é na bússo-
la o norte verdadeiro. É a minha 
referência. Claro que hoje não fa-
ço um show só de Luiz Gonzaga, 
mas tenho na minha base. Conti-
nuo aprendendo com ele, já que 
é um artista atemporal”.

O sanfoneiro ainda ofereceu 
conselhos para quem está ini-
ciando uma carreira musical. “Às 
vezes, você atira no ‘comercial-
zão’ e passa muito rápido. Então 
tente fazer uma leitura do merca-
do, de quem é o seu público e do 
que vai te fazer feliz. Tem espaço 
para todo mundo, e todos mere-
cem respeito”, pontuou. 

Confira a entrevista completa:

Agora RN - Entre tantos artis-
tas do forró no Brasil, você con-
seguiu consolidar seu nome e 

tem o respeito de diversos fãs. 
Como foi subir esse degrau? 

Waldonys - Um passo 
após o outro, sem dar o pas-
so maior do que a perna. É 
um ditado popular, mas fun-
ciona muito. Às vezes, o artis-
ta sai um pouco da sua linha 
atrás do imediatismo, atrás de 
algo muito rápido e fugaz, e aí 
não fica uma história. Então 
um caminho longo, mais du-
radouro, por vezes mais dolo-
roso, tem a recompensa lá na 
frente. Venho dessa escola de 
Luiz Gonzaga, de Domingui-
nhos, e tenho a minha iden-
tidade e a minha personali-
dade. Graças a Deus, tenho 
um público muito fiel ao meu 
trabalho e isso é exatamente a 
recompensa de ter acreditado 
tanto e não ter me desvirtua-
do musicalmente. 

Agora RN - Qual é o conselho 
que você deixa para quem está 
começando?

Waldonys - Acredite no 
que você faz, seja feliz na ban-
deira que você vai defender, 
no sentido bom da palavra e 
não no sentido de guerra de 
estilos, de ritmos. A música é 
arte, e acho que você tem que 
ter cuidado com o seu traba-
lho. Não sou o dono da verda-
de, mas acho que a música é 
divina. A música, assim como 
a matemática, é exata. É infi-
nita. Quem toca um instru-
mento e quem canta, chega 
mais fácil ao coração das pes-
soas. Então, se você vai tocar 
o coração de um ser humano, 
você precisa ter cuidado com 
a mensagem que você vai dei-
xar. Não estou dando uma de 
puritano ou dono da razão, 
mas é o que eu vejo. Às ve-
zes, você atira no ‘comercial-
zão’ e passa muito rápido. En-
tão tente fazer uma leitura do 
mercado, de quem é o seu pú-
blico e do que vai te fazer feliz. 
Tem espaço para todo mun-
do, e todos merecem respeito. 

Agora RN - Você é tão querido 
no RN que muita gente acha que 
você é potiguar. O carinho dos 

Waldonys - Um show re-
pleto de sucessos que fizeram 
e fazem parte da minha histó-
ria. Estou super honrado em 
dividir o palco com grandes 
artistas que tive oportunidade 
de trabalhar junto, como Fag-
ner e Geraldo Azevedo. Enfim, 
é muito bom dividir o palco 
com Elba Ramalho e Chico 
César também. Acho que a 
galera vai voar nas asas da mi-
nha sanfona. 

Agora RN - Quais são as novi-
dades para esse ano? 

Waldonys - Primeiro, o 
projeto dos meus 50 anos. 
Sempre faço meu show de 
aniversário em teatros de 
Fortaleza. Agora, estou fe-
chando meio século de vida 
e vou comemorar no Teatro 
Riachuelo, em Natal, exata-
mente por conta do carinho 
do público. Espero todos vo-
cês lá no dia 16 de setembro. 
Vai ser um show cheio de 
causos, cantos e poesias, tu-
do que eu vivi ao longo desse 
tempo. E segundo: meu filho 
[Luciano Moreno], que está 
se lançando na música, se-
guindo os meus passos. 

fãs do estado é diferenciado? 
Waldonys - É diferencia-

do, viu? Não desmerecendo 
os outros estados, mas o Rio 
Grande do Norte tem um ca-
rinho e uma energia tão forte. 
O palco é um espelho, eu re-
cebo essa energia e retribuo 
em forma de música. Sempre 
que vou tocar no RN, sei que 
sempre serei bem recebido, 

que é um público animado e 
que vai cantar do início ao fim 
todas as músicas do show, por 
isso fico muito feliz. Sou po-
tiguar de coração, na minha 
visão. Nasci no Ceará, mas te-
nho um carinho muito gran-
de pelo RN. 

Agora RN - O que esperar do 
repertório do show no MPB 84?

Nathallya Macedo
Repórter

FESTIVAL MPB 84 
Sexta-feira 19 e sábado 20 
Na Arena das Dunas, em Natal 
Vendas via Outgo, na loja Eco-

lógica Cidade Jardim, A Gracio-
sa Natal e Matersol (Shopping 
Partage) 

*O evento conta com patro-
cínio via in centivo fi scal da Lei 
Djalma Maranhão pela Prefeitu-
ra do Natal, da Arena das Dunas 
e Holiday Inn Natal; e Sadio Tem-
peros e Tanlux. A realização é da 
FF Entretenimentos e a produ-
ção é da Viva Promoções.

Serviço
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Concerto de abertura da fi larmônica da UFRN terá apresentação de Marco Pereira

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

19AGOSTO
SEXTA - 21H

a p r e s e n t a :

APOIO:

7º Festival Internacional de Violão 
de Natal será entre os dias 17 e 20

A Escola de Música da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte (EMU-

FRN) realiza, entre os dias 17 
e 20 de agosto, o 7º Festival In-
ternacional de Violão de Natal. 
Com carga horária de 24 horas 
e público estimado de 350 pes-
soas, o evento trará violonistas, 
concertistas e pesquisadores pa-
ra proporcionar troca cultural 
aos alunos e ao público em ge-
ral. Serão promovidos concer-
tos, masterclasses, cursos e pa-

lestras. As inscrições devem ser 
realizadas no site do evento (fiv-
natal.com).

Nesta quarta-feira, 17, às 
19h, ocorre o concerto de aber-
tura da filarmônica da UFRN 
com a participação de Marco 
Pereira. O evento requer a an-
tecipação dos ingressos, dispo-
nibilizados gratuitamente no 
Sympla (sympla.com.br/even-
to/concerto-marco-pereira-e-
-orquestra-fliarmonica-da-u-
frn/1674541), podendo ser reti-
rados até o dia do concerto, en-
quanto estiverem disponíveis.

A partir da quinta-feira, 18, o 
cronograma vai incluir master-
classes individuais e em grupo. 
O evento também vai promover 
iniciação ao violão erudito e ao 
violão popular, cada uma delas 
tendo duração das 8h às 11h30 
e das 14h às 17h. Às 18h haverá 
uma apresentação artística com 
palestra e recital de alaúde.

Na sexta-feira, 19, às 9h, a 
palestra Três Tocatas Armoriais 
para Violão de Danilo Guanais: 
Recursos técnicos e processos 
de memorização musical no 
contexto da Teoria da Aprendi-
zagem Significativa terá como 
mediador o professor Eugênio 
Lima de Souza, da EMUFRN. 
Às 10h, haverá, dentro festival, 
a fase final do 3° Concurso In-
ternacional de Violão, que de-
ve continuar até as 14h, com 
anúncio dos três primeiros co-
locados às 17h, juntamente 
com a premiação.

O concurso Amaro Siqueira 
é uma homenagem ao potiguar 
de Areia Branca, que deixou 
uma considerável obra escrita 
para violão. Ele foi o primeiro 
professor da EMUFRN e foi su-
cedido pelo seu filho, o professor 
Fidja Siqueira, hoje aposenta-
do. Ainda na sexta-feira, às 18h, 
ocorrerá um recital de música 

de câmera. Das 9h às 12h, have-
rá ensaios, às 16h ocorre o reci-
tal dos alunos e, às 18h, haverá o 
concerto de encerramento.

O Festival Internacional de 
Violão surgiu a partir de um 
evento da UFRN, em 1998, sen-
do o primeiro festival interna-

cional de música em Natal. Fo-
ram trazidos artistas e professo-
res de diversas áreas da música 
– instrumento, canto e teoria da 
música – e aconteceram muitos 
concertos, montagem de ópera, 
lançamentos de livros, pesquisa, 
entre outras atividades.

Evento será 
realizado pela Escola 
de Música da UFRN 
e trará concertos, 
palestras, cursos e 
masterclass

Natal

Prefeitura 
fará seleção 
para mosaico 
na Arena 
Esperança

ASecretaria de Cultura (Se-
cult-Funcarte) abriu sele-
ção Pública para a criação 

de um mural em mosaico nos 
degraus da Arena Esperança, no 
bairro Cidade da Esperança, em 
Natal. O projeto faz parte da polí-
tica pública de requalificação de 
espaços públicos através da Arte 
Urbana e o edital foi publicado 
na edição desta segunda 15, do 
Diário Oficial do Município.

O processo envolve a cria-
ção, montagem e aplicação de 
um painel mural em mosaico 
de 94 metros quadrados. “A fi-
nalidade é ofertar à população 
o acesso à arte e à cultura pro-
duzidas na cidade, a exemplo 
de outros espaços requalifica-
dos na cidade, além de valori-
zar áreas públicas e criar pon-
tos de interesse artístico e cul-
tural”, afirmou o secretário de 
Cultura de Natal, Dácio Galvão.

As inscrições vão até 26 de 
agosto, a divulgação dos sele-
cionados acontece em 1º de se-
tembro e o resultado final será 
divulgado em 9 de setembro.
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Substitutos do café
Que o café é uma das bebi-

das mais populares do mundo, 
nós sabemos, contudo, apesar 
de ser muito consumido, os 
efeitos da cafeína nem sempre 
são desejados por todos que 
apreciam a bebida.

O café apesar de fornecer 
energia e ações neuroproteto-
ras, além de estar relacionada 
com a prevenção de doenças, 
a cafeína pode causar dores de 
cabeça, nervosismo, agitação e 
desconfortos digestivos. Você 
sabia disso? 

Portanto, eis a solução! Pa-
ra você que não quer abrir 
mão de seus efeitos estimu-
lantes, temos substituíveis. Se 
você está querendo reduzir 
ou zerar a ingestão de cafeína, 
mas precisa daquele incentivo 
quentinho e gostoso, saiba que 
existem opções tão acessíveis 
quanto o tradicional cafezinho.

Doenças raras: estado nutricional 
pode reduzir período de internação

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), uma doença rara 

é definida como aquela que afe-
ta uma a cada duas mil pessoas. 
É um termo genérico que abran-
ge formas raras de doenças neu-
rológicas, doenças metabólicas, 
dificuldades intelectuais, certos 
cânceres, distúrbios reumatoló-
gicos, epilepsias complexas, defi-
ciências imunológicas e doenças 

autoinflamatórias.
No Brasil, mais de sete mil 

doenças raras já foram identifi-
cadas. Elas acometem cerca de 
13 milhões de pessoas, na gran-
de maioria jovens e crianças, 
que apresentam necessidades 
assistenciais diversas, além de 
cuidados contínuos de equipes 
multiprofissionais. A manuten-
ção do estado nutricional dos 
pacientes está entre um dos 
principais fatores de bem-estar 
e sobrevida de quem trata de 
doenças raras ou até mesmo de 
alguns tipos de câncer.

“Em algumas situações, o 
metabolismo pode encontrar-se 
desregulado e o paciente pode 
estar em desnutrição devido ao 
enfrentamento de determinadas 
doenças, e esse paciente acaba 
não resistindo não apenas pela 
ação da doença, mas pelo qua-
dro de desnutrição”, explica o nu-
trólogo Dr. Matheus Caputo, que 
está à frente do HDia, Centro de 
Atendimento Médico Hospita-
lar que oferece tratamentos nu-
tricionais personalizados, como 

terapia enteral (por sonda) e tera-
pia parenteral (via endovenosa), 
para complementar ou substituir 
o fornecimento via oral ou ente-
ral de nutrientes como: glicose, 
proteínas, sais minerais, eletróli-
tos, água e vitaminas.

A Política Nacional de Aten-
ção Integral às Pessoas com Do-
enças Raras (PNAIPDR), está em 
vigor desde 2014, mas os pacien-
tes ainda carecem de serviços 
referenciais para diagnóstico e 
tratamento dessas doenças. “O 
acesso ao diagnóstico, o acom-
panhamento e o monitoramento 
desses pacientes, seus tratamen-
tos e reabilitações só ocorrem, na 
maioria dos casos, de maneira 
tardia e, geralmente, no âmbito 
da saúde pública, onde o acesso 
a especialistas, exames e terapias 
é demorado”, explica Luciana Ro-
driguez, especialista em Saúde 
Suplementar.

“Atualmente é comum ver-
mos esse tipo de tratamento em 
hospitais, mas muitos pacien-
tes que não estão hospitalizados 
necessitam deles, principalmen-

te administrados de forma indi-
vidualizada, a fim de manter o 
padrão nutricional”, explica Ma-
theus Caputo, ressaltando a im-
portância de que os planos de 
saúde cubram esse tipo de tera-
pia, geralmente de alto custo.

O caso de Helen Dias, que tem 
polipose adenomatosa familiar 
(PAF), doença causada por uma 
mutação genética e que acome-
te todo o sistema gastrointestinal, 
e precisa de tratamento o uso de 
colonoscopia e cirurgias preven-
tivas, a fim de evitar a progressão 
para câncer colorretal. Ela tinha 
quadro avançado de desnutri-
ção, totalmente debilitada, e que 
hoje vive normalmente. “Hoje es-
tou saudável, com peso e estado 
nutricional adequados para total 
qualidade de vida”, conta.

Luciana Rodriguez, nutri-
cionista e especialista em Saú-
de Suplementar, ressalta que se 
os gestores de planos de saúde 
se debruçarem nas contas hos-
pitalares, verificarão que o es-
tado nutricional adequado do 
paciente reduz o período de in-

ternação, incluindo pacientes 
acometidos por doenças raras, 
como a síndrome do intestino 
curto, ou pacientes oncológi-
cos. “Pacientes desnutridos ou 
com perda de peso diminuem 
a resposta aos tratamentos, bai-
xam a imunidade, elevam o ris-
co de infecções e dificultam o 
prognóstico. Tudo isso reflete 
no maior tempo de internação 
e no consequente aumento do 
custo assistencial das operado-
ras”, avalia a especialista.

Em todo o Brasil, foram habi-
litados até agora somente 17 ser-
viços de referência em doenças 
raras, e ainda há muito o que se 
avançar. Matheus Caputo ressal-
ta que somente por meio de pes-
quisas haverá avanços no cuida-
do desses pacientes. “É preciso 
trabalhar com um programa efe-
tivo, evidenciado cientificamen-
te, que reúna a experiência dos 
especialistas em toda a rede para 
identificar as melhores orienta-
ções sobre tratamentos existen-
tes e desenvolver novas orienta-
ções”, explica o médico.

Cerca de 7 mil 
doenças raras foram 
identificadas no 
Brasil; cerca de 13 
milhões em todo 
o país, na maioria 
jovens, precisam de 
assistência especial

BEBIDAS SUBSTITUTIVAS DO 
CAFÉ. Se o seu objetivo é aumen-
tar a sensação de energia e de foco, 
aconselho o consumo de chás ou 
de shots com ingredientes com pro-
priedades de suporte cognitivo e de 
ação no sistema nervoso, como os 
nootrópicos. Já para quem gosta do 
sabor do café, é possível encontrar 
opções descafeinadas. 

CHÁ DE ALECRIM. Apesar de não 
conter cafeína, o chá de alecrim é 
excelente para aumentar o foco e 
a concentração. Além disso, é uma 
bebida fácil de preparar e bastante 
acessível, uma vez que você pode 
encontrar o alecrim facilmente em 
feiras e em lojas de produtos natu-
rais.

CHÁ DE CHICÓRIA. Por não con-
ter cafeína, o chá de chicória pode 
ser bastante benéfico para quem 
precisa diminuir o consumo de ca-

feína e não abrem mão do sabor do 
café. Afinal, o seu sabor é bastante 
similar ao do café comum. A bebida 
é feita a partir da raiz da planta tor-
rada e moída e pode conter os mes-
mos nutrientes da chicória, como: 
vitamina A, vitaminas do complexo 
B e minerais, como cálcio, magné-
sio, ferro, fósforo, potássio e zinco

CHÁ DE AÇAFRÃO. Com forte 
ação anti-inflamatória e bom para o 
cérebro, o açafrão também pode ser 
ingerido como chá. Ressaltando que 
gestantes, crianças, idosos e pessoas 
com uso de medicamentos ou com 
doenças específicas devem consul-
tar um profissional antes de ingeri-
rem qualquer tipo de chá.

CHÁ PRETO. Se você está bus-
cando uma bebida rica em cafeína, 
mas dispensa o sabor forte do café, 
o chá preto pode ser a saída perfeita. 
Por ser o chá com maior teor em ca-

feína, ele pode ser uma alternativa 
mais suave, porém igualmente esti-
mulante para substituir o café.

MATCHA. Proveniente da mesma 
planta do chá preto, o matcha tam-
bém tem como origem a camellia 
sinensis. Ele, porém, não tem cafeí-
na, mas sim a teína, que faz parte da 
mesma molécula que a cafeína, mas 
é metabolizada de forma diferente 
no organismo. Por ter maior oxida-
ção, o matcha também é uma be-
bida bastante concentrada e possui 
benefícios como ação antioxidante 
e aceleração do metabolismo. Além 
disso, a matcha é uma excelente al-
ternativa para aumento da produti-
vidade e do foco.

O matcha em pó (o que eu faço 
uso) também é uma ótima opção, 
uma vez que contém cafeína de li-
beração mais lenta.

PU-ERH (CHÁ FERMENTADO). 

Apesar de ser uma bebida típica de 
uma província chinesa chamada 
Yunnan, o pu-erh é derivado do chá 
verde e também é uma bebida con-
centrada e obtida através da planta 
camellia sinensis.

SHOTS. Com os shots é possível 
combinar ingredientes que con-
tenham cafeína, como o guaraná-
-cipó. Ele tem em sua composição 
teobromina e taninos e possui libe-
ração lenta de cafeína, evitando o 
efeito rebote.

Com esses ingredientes, é pos-
sível associar especiarias termogê-
nicas, como gengibre, açafrão, ca-
nela, pimenta ou até mesmo gor-
duras, como óleo de coco, azeite ou 
MCT (ácidos graxos de cadeia mé-
dia), que não contêm cafeína em 
sua composição, mas agregam fun-
ções antioxidantes, além de sabo-
res e propriedades. mo em produzir 
energia a partir da gordura).
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

Você vai colher os fru-
tos dos esforços que 
fez no mês passado. 
Isso é algo para se co-

memorar! Um sentimento interno 
de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número 
de ideias em ordem. A serenida-
de vai fazer você mais forte.

Aries  (21/03 a 20/04)

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai 
ser mais compreen-

sivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, 
você não está segurando bem 
as coisas.

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai querer se 
sentir útil e haverá 
uma razão para isso. 
Uma amizade terá 

um começo positivo. Cuide dos 
seus músculos, isto permitirá 
que você não se disperse mais 
e que encontre a energia ne-
cessária na hora certa.

Touro (21/04 a 20/05)

O céu do dia demanda 
uma postura prática na 
gestão das rotinas, a fi m 
de aprimorar processos, 

recursos fi nanceiros e seu jeito de 
lidar com as pessoas. O prazer pelo 
trabalho se eleva, visto que Vênus 
segue para a casa da profi ssão.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada vai estragar o 
seu bom humor hoje! 
Os céus estão sorrindo 
para você e o senti-

mento será recíproco. Suas dú-
vidas não afetam as suas pers-
pectivas ou as suas relações 
com os outros, o que faz uma 
existência perfeita - ou quase.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O céu do dia faz você 
aprimorar o pensamen-
to e o modo como você 
externa suas ideias, 

contribuindo com suas experiên-
cias no âmbito coletivo. Prazeres 
sublimes afl oram com Vênus na 
área espiritual.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você terá problemas 
para se concentrar 
hoje se tiver coisas 
para fazer, os diá-

logos dominarão. Seus im-
pulsos estão impedindo que 
você dose seu ritmo e isto o 
está esgotando. É hora de 
tirar uma folga.

Cancer (21/06 a 22/07)

Prazeres introspecti-
vos podem afl orar com 
Vênus no setor ínti-
mo. Mais atenção aos 

obstáculos que vêm afetando 
no cotidiano, a fi m de promover 
mudanças que melhorem a quali-
dade do dia a dia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai fazer al-
guns contatos inte-
ressantes e novas 
portas se abrirão. 

Boas e novas amizades es-
tão no horizonte. Você está 
perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está 
cansado.

Leão (23/07 a 22/08)

O céu do dia desperta 
seu lado colaborativo e 
vinculado aos interesses 
comunitários, o que lhe 

permite ajustar as necessidades 
pessoais e coletivas. As trocas afe-
tivas se intensifi cam com Vênus na 
área dos relacionamentos.

Aquário  (21/01 a 19/02)

O clima poderia ser 
tenso no aspec-
to emocional. Você 
vai encontrar um 

equilíbrio, então começar a 
pensar. As circunstâncias são 
uma razão para manter sua 
vida privada separada. Não 
há nuvens à vista.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Vênus segue para a 
casa da rotina, podendo 
lhe despertar para os 
aspectos prazerosos 

do cotidiano. É provável que você 
se mostre comprometido com o 
trabalho e os aspectos práticos e 
materiais do cotidiano.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Substitutos do café
Que o café é uma das bebi-

das mais populares do mundo, 
nós sabemos, contudo, apesar 
de ser muito consumido, os 
efeitos da cafeína nem sempre 
são desejados por todos que 
apreciam a bebida.

O café apesar de fornecer 
energia e ações neuroproteto-
ras, além de estar relacionada 
com a prevenção de doenças, 
a cafeína pode causar dores de 
cabeça, nervosismo, agitação e 
desconfortos digestivos. Você 
sabia disso? 

Portanto, eis a solução! Pa-
ra você que não quer abrir 
mão de seus efeitos estimu-
lantes, temos substituíveis. Se 
você está querendo reduzir 
ou zerar a ingestão de cafeína, 
mas precisa daquele incentivo 
quentinho e gostoso, saiba que 
existem opções tão acessíveis 
quanto o tradicional cafezinho.

Doenças raras: estado nutricional 
pode reduzir período de internação

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), uma doença rara 

é definida como aquela que afe-
ta uma a cada duas mil pessoas. 
É um termo genérico que abran-
ge formas raras de doenças neu-
rológicas, doenças metabólicas, 
dificuldades intelectuais, certos 
cânceres, distúrbios reumatoló-
gicos, epilepsias complexas, defi-
ciências imunológicas e doenças 

autoinflamatórias.
No Brasil, mais de sete mil 

doenças raras já foram identifi-
cadas. Elas acometem cerca de 
13 milhões de pessoas, na gran-
de maioria jovens e crianças, 
que apresentam necessidades 
assistenciais diversas, além de 
cuidados contínuos de equipes 
multiprofissionais. A manuten-
ção do estado nutricional dos 
pacientes está entre um dos 
principais fatores de bem-estar 
e sobrevida de quem trata de 
doenças raras ou até mesmo de 
alguns tipos de câncer.

“Em algumas situações, o 
metabolismo pode encontrar-se 
desregulado e o paciente pode 
estar em desnutrição devido ao 
enfrentamento de determinadas 
doenças, e esse paciente acaba 
não resistindo não apenas pela 
ação da doença, mas pelo qua-
dro de desnutrição”, explica o nu-
trólogo Dr. Matheus Caputo, que 
está à frente do HDia, Centro de 
Atendimento Médico Hospita-
lar que oferece tratamentos nu-
tricionais personalizados, como 

terapia enteral (por sonda) e tera-
pia parenteral (via endovenosa), 
para complementar ou substituir 
o fornecimento via oral ou ente-
ral de nutrientes como: glicose, 
proteínas, sais minerais, eletróli-
tos, água e vitaminas.

A Política Nacional de Aten-
ção Integral às Pessoas com Do-
enças Raras (PNAIPDR), está em 
vigor desde 2014, mas os pacien-
tes ainda carecem de serviços 
referenciais para diagnóstico e 
tratamento dessas doenças. “O 
acesso ao diagnóstico, o acom-
panhamento e o monitoramento 
desses pacientes, seus tratamen-
tos e reabilitações só ocorrem, na 
maioria dos casos, de maneira 
tardia e, geralmente, no âmbito 
da saúde pública, onde o acesso 
a especialistas, exames e terapias 
é demorado”, explica Luciana Ro-
driguez, especialista em Saúde 
Suplementar.

“Atualmente é comum ver-
mos esse tipo de tratamento em 
hospitais, mas muitos pacien-
tes que não estão hospitalizados 
necessitam deles, principalmen-

te administrados de forma indi-
vidualizada, a fim de manter o 
padrão nutricional”, explica Ma-
theus Caputo, ressaltando a im-
portância de que os planos de 
saúde cubram esse tipo de tera-
pia, geralmente de alto custo.

O caso de Helen Dias, que tem 
polipose adenomatosa familiar 
(PAF), doença causada por uma 
mutação genética e que acome-
te todo o sistema gastrointestinal, 
e precisa de tratamento o uso de 
colonoscopia e cirurgias preven-
tivas, a fim de evitar a progressão 
para câncer colorretal. Ela tinha 
quadro avançado de desnutri-
ção, totalmente debilitada, e que 
hoje vive normalmente. “Hoje es-
tou saudável, com peso e estado 
nutricional adequados para total 
qualidade de vida”, conta.

Luciana Rodriguez, nutri-
cionista e especialista em Saú-
de Suplementar, ressalta que se 
os gestores de planos de saúde 
se debruçarem nas contas hos-
pitalares, verificarão que o es-
tado nutricional adequado do 
paciente reduz o período de in-

ternação, incluindo pacientes 
acometidos por doenças raras, 
como a síndrome do intestino 
curto, ou pacientes oncológi-
cos. “Pacientes desnutridos ou 
com perda de peso diminuem 
a resposta aos tratamentos, bai-
xam a imunidade, elevam o ris-
co de infecções e dificultam o 
prognóstico. Tudo isso reflete 
no maior tempo de internação 
e no consequente aumento do 
custo assistencial das operado-
ras”, avalia a especialista.

Em todo o Brasil, foram habi-
litados até agora somente 17 ser-
viços de referência em doenças 
raras, e ainda há muito o que se 
avançar. Matheus Caputo ressal-
ta que somente por meio de pes-
quisas haverá avanços no cuida-
do desses pacientes. “É preciso 
trabalhar com um programa efe-
tivo, evidenciado cientificamen-
te, que reúna a experiência dos 
especialistas em toda a rede para 
identificar as melhores orienta-
ções sobre tratamentos existen-
tes e desenvolver novas orienta-
ções”, explica o médico.

Cerca de 7 mil 
doenças raras foram 
identificadas no 
Brasil; cerca de 13 
milhões em todo 
o país, na maioria 
jovens, precisam de 
assistência especial

BEBIDAS SUBSTITUTIVAS DO 
CAFÉ. Se o seu objetivo é aumen-
tar a sensação de energia e de foco, 
aconselho o consumo de chás ou 
de shots com ingredientes com pro-
priedades de suporte cognitivo e de 
ação no sistema nervoso, como os 
nootrópicos. Já para quem gosta do 
sabor do café, é possível encontrar 
opções descafeinadas. 

CHÁ DE ALECRIM. Apesar de não 
conter cafeína, o chá de alecrim é 
excelente para aumentar o foco e 
a concentração. Além disso, é uma 
bebida fácil de preparar e bastante 
acessível, uma vez que você pode 
encontrar o alecrim facilmente em 
feiras e em lojas de produtos natu-
rais.

CHÁ DE CHICÓRIA. Por não con-
ter cafeína, o chá de chicória pode 
ser bastante benéfico para quem 
precisa diminuir o consumo de ca-

feína e não abrem mão do sabor do 
café. Afinal, o seu sabor é bastante 
similar ao do café comum. A bebida 
é feita a partir da raiz da planta tor-
rada e moída e pode conter os mes-
mos nutrientes da chicória, como: 
vitamina A, vitaminas do complexo 
B e minerais, como cálcio, magné-
sio, ferro, fósforo, potássio e zinco

CHÁ DE AÇAFRÃO. Com forte 
ação anti-inflamatória e bom para o 
cérebro, o açafrão também pode ser 
ingerido como chá. Ressaltando que 
gestantes, crianças, idosos e pessoas 
com uso de medicamentos ou com 
doenças específicas devem consul-
tar um profissional antes de ingeri-
rem qualquer tipo de chá.

CHÁ PRETO. Se você está bus-
cando uma bebida rica em cafeína, 
mas dispensa o sabor forte do café, 
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

Você vai colher os fru-
tos dos esforços que 
fez no mês passado. 
Isso é algo para se co-

memorar! Um sentimento interno 
de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número 
de ideias em ordem. A serenida-
de vai fazer você mais forte.
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que você não se disperse mais 
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cessária na hora certa.
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tão no horizonte. Você está 
perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está 
cansado.

Leão (23/07 a 22/08)

O céu do dia desperta 
seu lado colaborativo e 
vinculado aos interesses 
comunitários, o que lhe 

permite ajustar as necessidades 
pessoais e coletivas. As trocas afe-
tivas se intensifi cam com Vênus na 
área dos relacionamentos.
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Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo
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VIVAS DE FERNANDO VILA COM TODO O 
NECESSÁRIO. Muitos consideram “prestigia-
da” a festa repleta de celebridades, locais ou 
não, como políticos, artistas, grandes em-
presários ou colunáveis. Não eu. Prestigiada 
para mim é o evento que tem a única coisa 
necessária, gente que gosta da gente e neste 
quesito o aniversário de 70 anos de Fernan-
do Vila foi imbatível e uníssono: uma festo-
na. O sentimento motivador era o mesmo 
para todos os que compareceram ao espaço 
Neuma Leão, em Morro Branco, a amizade 
e admiração por uma figura ímpar, um em-
presário honrado, admirado e querido por 
absolutamente todos que o conhecem.

E gostar dele não é nada difícil. É gostar 
da verdade, da transparência de caráter, do 
abraço apertado e do riso sincero. Veja bem, 
é empreender laços sem esforço. Por isso a 
energia da celebração, totalmente planeja-
da por Conceição, companheira há 45 anos, 
se manteve em alta, e não poderia ser dife-
rente. Familiares, amigos, vizinho, parceiros 
de negócios fizeram questão de comparecer 
para deixar registrado o apreço por Fernan-
do. Gente que ele convite há 50 ou há dois 
anos, que veio de João Pessoa, São Paulo e 
Brasília, e que o tem em alta conta. 

Ninguém sabia quem estava mais feliz, 
se o aniversariante, ou os filhos, Fábio, Ma-
nu e Guga, os netos, ou cunhados. O evento 
era muito esperado já que, em virtude da 
pandemia, as últimas comemorações foram 
suspensas, uma aflição para um festeiro 
nato. Por isso, claro que não faltou a bebida 
preferida da família, cerveja geladíssima. 
Nos copos ainda uísque e drinks de um óti-
mo bar da Oito coquetéis. O buffet da casa 
foi dividido em três etapas, volantes, frios e 
antepastos e comida de bar, com direito até 
a espetinhos. Na decoração, destaque para 
uma parede repleta de discos de vinil. 

Música não faltou. Os Vila são verdadei-
ros mecenas,  incentivadores e fomentado-
res da cultura local e muito queridos dos 
artistas potiguares. Várias palhinhas dos 
amigos como 

Zé Orlando, Nara Costa, Isaque Galvão, 
Fernando Luiz, Sérgio Luiz, Jackson Damas-
cena e Ciro Robson (Papinha), além do 

novo setentão, marcaram a noite, que 
teve ainda uma surpresa, uma mini bateria 
de escola de samba que empolgou a todos. 
Foi um evento prestigiado sim, transbor-
dando da única coisa verdadeiramente im-
prescindível nesta vida, o afeto das pessoas, 
afeto esse que Fernando Vila muito merece. 
Já queremos a festa do próximo ano. 

CARNA SU-LA. Domingo foi dia de 
“Imprensa Q é bom” para comemorar os 
aniversários dos jornalistas Tropical, Suzy 
Noronha, a Venenosa e Lamonier Araujo. 
Eles reuniram grupo bacana de colegui-
nhas, amigos e agregados no ótimo bar Ba-
fafá, em Lagoa Nova. A animação ficou por 
conta da banda Lengo Tengo é o clima foi 
de micareta, com direito a muita cor e ca-
misas abadás. Além de cerveja, RCoqueteis 
nos drinks, doces de Fabiana Melo e Môni-
ca Bolos. A turma até esqueceu que tinha 
redação no outro dia. Mas a dupla merece, 
são por demais queridos no meio. 

Festejando em família Guga, Renata, Fábio, Conceição, o aniversariante Fernando e Manu Vila

Caio Gomes e Palone Leão, na festa do setentão Daniela Diniz e  Luciana Santos, no espaço Neuma Leão
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Túlio César Alves, Florence Macedo, 
Ivan Cabral, Liz Nôga, Viviane 

Teles, Cristina Diniz Barreto 
e Christiano Melo

Nada - nunca - é coincidência

CAMARÃO GOSTOSO. Che-
gando a segunda edição, o 
Festival “Eita Camarão Gos-
toso!” promete movimentar 
o turismo gastronômico de 
São Miguel do Gostoso,  de 11 
a 20 de novembro. Segue  o 
modelo descentralizado, onde 
cada estabelecimento vai ofe-
recer um cardápio especial, 
tendo como estrela a iguaria 
do mar e menu composto por 
entrada e prato principal. É 
esperada a participação de 
restaurantes, lanchonetes e 
barracas. Agora é se progra-
mar e visitar Gostoso entre os 
10 dias do evento.

MONKEYPOX. No Brasil, a 
Fiocruz solicitou o registro de 
dois kits de diagnóstico mole-
cular para a varíola dos maca-
cos junto à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa). Enquanto um dos kits 
permite identificar a origem 
do vírus encontrado no teste 
positivo, o outro diferencia a 
monkeypox de outras doen-
ças clinicamente parecidas 
e classificadas nas testagens 
como “negativo”.

DESTAQUE . O potiguar 
Alex dos Santos foi escolhi-
do para representar no Brasil 
a Exalo Drilling S.A., empre-
sa que é líder na Europa na 
perfuração de poços “onsho-
re” (em terra). A empresa de 
atuação global desenvolve 
tecnologia para geração de 
energia que é 4 vezes mais ba-
rata e deve investir R$ 1 bilhão 
no País. Com sede  na Polônia 
possui atualmente um escri-
tório em Brasília, tem uma 
frota adequadamente manti-
da de 35 plataformas que per-
mite perfurar poços até 8.000 
metros de profundidade. 

B-DAY - VIVIANE TELES

BOAS & CURTAS
 Cegonha trabalhando e trazendo novidades no último final de semana para as famílias  dos  casais Judson Tadeu/Lu Callegario 
e Vinícius Couto/Nathália Torquato. Grávidos e felizes comemoram. 
 A cantora Michelle Andrade grava hoje seu DVD intitulado  “Ruedeira”, no Espaço DiTrento. Japinha Conde, Conde Só Brega, Dom 

Vittor & Gustavo e o cantor Batista Lima participam. 

 A Feira Literária do Beco da Lama, no Centro Histórico, ocorre no próximo dia 10 de setembro, com lançamentos, cortejos poé-
ticos, mesas literárias, sebos e atrações musicais. 
 Próximo dia 22 de setembro, o sindicato das Agências de Propaganda do RN, presidido por Odemar Neto, traz a Natal  o 

‘Workshop Transforma’, que apresenta ideias inovadoras para gestão eficiente das agências. 

 A Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer  realiza a 22ª edição do 
Congresso Nacional de Voluntários das Instituições, de 21 a 23 de setembro, tendo como anfitriã a Casa Durval Paiva.

Happy    Birthday

Em vivas, os jornalistas Lamonier Araujo e Suzy Noronha Beto Santos com as crias Eduarda, Guilherme e Luísa Flor

No almoço de pais no Versailles, Taisa Assunção 
e Anderson de Almeida com o fofucho Theo 

Vicente de Paula ladeado pelos fi lhos odontologos Rodrigo, Raniere e Ricardo Sousa
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Classificado, o América-RN 
se reapresenta na ma-
nhã de terça-feira 16 pa-

ra trabalhar nos dois períodos, 
visando os jogos das quartas de 
final. O próximo confronto da 
equipe americana será diante 
do Caxias-RS. De acordo com a 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF), o jogo decisivo des-
ta etapa será em Natal-RN. Já o 
primeiro confronto previsto pa-
ra sábado, dia 20, será em Caxias 
do Sul-RS, com isso, a comissão 
técnica do Mecão já estuda a lo-
gística de viagem.

Relembrando, fora de casa, 
o América garantiu classificação 
às quartas de final da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Diante 
do Moto Club-MA, o Mecão vol-

tou a vencer, dessa vez por 1 a 0, 
e selou sua classificação aos ma-
ta-matas do acesso.

O técnico americano Lean-
dro Sena evidenciou a partici-
pação de seus atletas. “Os joga-
dores compreenderam bem a 
ideia de jogar em um campo to-
talmente diferente de onde nós 
jogamos. A equipe estava bem 
concentrada e bem focada. Sa-
bíamos que se fizéssemos um 
gol aqui seria mais fácil a clas-
sificação. E ela (a classificação) 
veio. Agora, é continuarmos a 
trabalhar duro para conseguir-
mos o tão sonhado acesso à Sé-
rie C”, destacou Leandro Sena.

Sobre o próximo confron-
to, Leandro Sena comentou 
que sabe que é um jogo de 180 
minutos, onde a equipe preci-
sa estar muito focada. “Vamos 
aumentar o nosso nível de con-
centração, é o que eu peço ao 
jogadores. Neste ano 2022, te-
mos trabalhado muito forte, 
apesar da gente não ter con-
quistado nada ainda, porém 
os jogadores estão de parabéns 
pela garra e luta e com certeza 

vamos ter muitas conquistas”, 
ressaltou o técnico alvirrubro.

O JOGO.Mesmo jogando lon-
ge dos seus domínios, o Améri-
ca-RN voltou a ser superior ao 
Moto Club-MA. No Castelão, o 
Mecão se impôs e abriu o placar 
ainda no primeiro tempo. De fal-
ta, aos 32 minutos, Wallace Per-
nambucano acertou o canto es-
querdo da meta maranhense e 
marcou. O empate local poderia 
ter vindo ainda na primeira eta-
pa, mas a bola de Wallace Lima 
parou na trave.

Na volta dos vestiários, o pa-
norama da partida era morno. 
Ambos os times tocavam a bo-
la no meio de campo e levavam 
pouco perigo à meta rival. Bas-
tante desorganizado, os man-
dantes tinham muitas dificul-
dades de sair para o jogo. Os vi-
sitantes, por sua vez, estavam 
confortáveis e buscavam manter 
a vantagem. No fim do jogo, os 
maranhenses colocaram outra 
bola na trave, mas o placar não 
mudou. (Com informações do 
portal Futebol Interior). 
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Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Teremos nossos dois representantes nas séries C e D em 
campo nesta semana. O América disputando a primeira 
partida da terceira e última fase da série C. Já o ABC dis-

putando a primeira partida do quadrangular decisivo da série C. 
Não preciso nem dizer como será a semana em Natal. No RN. 
Com certeza não se falará em outra coisa. É o futebol potiguar 
novamente em alta.

A semana promete

PEDRO NETOEsporte

SEMPRE ELE. O América con-
firmando o seu acesso a série C, 
o atacante Wallace Pernambuco 
tem que receber uma premiação 
extra. O que este cara tem feito 
com a camisa do América nesta 
série D é uma festa. Não sei se a 
equipe rubra teria chegado até 
aqui se Wallace Pernambuco não 
estivesse em campo nesta com-
petição. O “tanque” tem sido de-
cisivo.

TEM QUE COMEÇAR VENCEN-
DO.  O ABC estreará no quadran-
gular, em casa, diante do Figuei-
rense, neste final de semana. E, se 
quiser continuar sonhando com 
o acesso tem que começar ven-
cendo. Agora, não será um jogo 
fácil. É bem verdade que o Figuei-
rense teve dificuldades para ven-
cer os reservas do alvinegro nes-
te último final de semana, porém 
no quadrangular cada jogo é uma 
decisão. É vencer ou vencer.

CHEGA COM A MORAL ALTA.  
Após a vitória sobre o Moto Club, 
em São Luís, e consequentemen-
te a classificação para a terceira e 
última fase da série D, a equipe 
rubra chega com a moral alta pa-
ra os dois jogos contra o Caxias-
-RS que darão acesso a série C de 
2023. E, isso é muito bom.

QUE A FRASQUEIRA POSSA 
LOTAR O FRASQUEIRÃO. Apesar 
da direção de marketing do ABC 
vir trabalhando para afastar o seu 
torcedor do quadrangular da série 
C, cobrando preços absurdos para 
o acesso dos alvinegros mais hu-
mildes, que mesmo assim, a fras-
queira possa lotar o Frasqueirão 
e ser o décimo-segundo jogador. 
Essa é a hora de se ver quem tem 
mais água para encher garrafas.

QUANTA POBREZA. Pergunta-
do se tinha medo de perder o em-
prego de técnico do Corinthians 
o portuga Vitor Pereira, respon-
deu; “eu, medo de perder o em-
prego? Por favor. Você sabe quan-
to dinheiro eu tenho no banco? 
Eu posso viver o resto da vida sem 
me preocupar com dinheiro. Pu-
la essa pergunta...” Vamos pular 
mesmo Vitor. Faltou humildade a 

você. Sem mais.

NA CONTRA-MÃO. Dos qua-
tro clubes que estão no grupo do 
ABC, três deles, Figueirense, Vi-
tória e Paysandu, já informaram 
que cobrarão preços promocio-
nais para os seus torcedores nos 
seus jogos em casa. Já o ABC do-
brou o preço dos ingressos para 
suas três partidas em casa. Bom, 
vai ver que os outros três clubes 
estão errados e só o marketing do 
alvinegro está certo.

DEIXARAM CHEGAR. Tenho 
dito. Não deixem o Flamengo 
chegar. Deixaram. O rubro-ne-
gro carioca goleou o Athético-PR 
e já é o vice-líder atrás apenas do 
Palmeiras. É claro que a diferen-
ça ainda é muito grande entre os 
dois em pontos, contudo para 
quem já chegou a estar na 14° po-
sição é uma subida e tanto. Clube 
grande é isso.

OS IDIOTAS NÃO SE CANSAM. 
Mais uma vez os “torcedores” do 
Corinthians-SP aprontaram pra 
cima dos jogadores. Primeiro xin-
garam o meia William na partida 
do último final de semana contra 
o Palmeiras, por ele ter deixado o 
clube alvinegro. Um verdadeiro 
absurdo. O profissional tem to-
do o direito do mundo de dizer 
aonde quer jogar. Não satisfeitos 
após o término da partida os “tor-
cedores” passaram a enviar men-
sagens de ódio a família do lateral 
Fagner que errou no lance do gol 
do Palmeiras. Estes “torcedores” 
idiotas não aprendem nunca.

PROMETE SER RECORDE. Pe-
lo que se comenta nas redes so-
ciais, na partida da volta contra o 
Caxias, deveremos ter o de maior 
público da equipe no Arena das 
Dunas desde que o América co-
meçou a disputar a série D. A es-
timativa é de um público supe-
rior a 28 mil torcedores, indepen-
dente do resultado do jogo da ida 
neste final de semana no RS. Se-
rá? Eu acredito que sim, princi-
palmente porque a direção rubra 
promete manter os preços dos 
ingressos bem acessíveis ao bolso 
do seu torcedor.

América-RN perto 
do acesso à Série C
Fora de casa, equipe 
americana brilhou 
e voltou a vencer o 

Moto Club-MA 
por 1 a 0

Agora, o América está,  apenas, um mata-mata do acesso à Série C; próximo confronto será diante do Caxias-RS
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Com time reserva, ABC perdeu para o Figueirense no sábado. As equipes voltam a se enfrentar nas quartas de fi nal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº005/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 09h00min do 05 de setembro de 2022, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 005/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE BELA VISTA E DE 
UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MUNIM, NO MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN, conforme Plano 
de Ação 09032022-01640, Emenda Especial 202237420005.O Procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como à 
legislação correlata. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, 
(por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo 
zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao 
município. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da 
Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN-
CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com, site: https://www.prefeituratibaudosul.com/. Maiores informações: 
Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 15 de agosto de 2022
A Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº006/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 12h00min do 05 de setembro de 2022, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 006/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, NA RUA DAS ANDORINHAS, LOCALIZADA EM PIPA. NO MUNICIPIO DE 
TIBAU DO SUL/RN, conforme Emenda Estadual nº. 321/2021. O Procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 
2006, bem como à legislação correlata. A sessão pública se realizará de forma presencial e 
também virtual, sendo observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da 
Saúde. Na forma virtual, (por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-
mail), um link via aplicativo zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a 
necessidade de locomoção ao município. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – 
Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com, site: https://www.prefeituratibaudosul.com/. Maiores informações: 
Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 15 de agosto de 2022
A Comissão

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
CM SERRARIA LTDA., CNPJ: 10.511.860/0001-43, torna publico que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB de São Gonçalo do Amarante/RN, a Licença de 
Regularização de Operação, para as atividades de Fabricação de esquadria de madeiras, com 
área construida de 406m², localizado na Avenida Vereador Aildo Mendes, 192, Santa 
Terezinha, São Gonçalo do Amarante.  Santiago Carvalho de Melo – Proprietário.

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022–
Objeto: Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
suprir o estoque do almoxarifado do Centro de Educação em Tecnologias Aluísio Bezerra, sob 
demanda, visando atender a Unidade Operacional do SENAI – DR/RN, no período de 12 (doze) 
meses. Abertura dia 24/08/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O 
edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: 3204.6218/6279. 
Natal (RN), 16/08/2022. Germano José Ferreira de Farias – Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

ABC enfrenta o 
Figueirense-SC 
no 1º jogo do 
quadrangular
Agora, na segunda 
fase, o alvinegro 
potiguar ficou no 
Grupo C, ao lado 
do Paysandu-PA, 
Figueirense-SC e 
Vitória-BA

O grupo abecedista voltou 
aos treinos nesta segun-
da-feira 15 em dois pe-

ríodos. A comissão técnica ini-
ciou a preparação para o jogo 
contra o Figueirense-SC, pri-
meiro desafio da 2ª fase do Bra-
sileirão Série C. A estreia previs-
ta para o próximo final de se-
mana, contra o Figueirense-SC, 
no Frasqueirão. A CBF ainda 
definirá o horário do jogo.

No último sábado 13, Figuei-
rense e ABC fizeram um duelo 
entre dois times já classificados 
no Estádio Orlando Scarpelli, 
em Florianópolis. Bom para os 
donos da casa que fizeram 2 a 1 
no placar e terminaram em ter-
ceiro na classificação final. Já o 
ABC que estava em terceiro, en-
cerrou a primeira fase em sexto 
lugar, com 31 pontos. No con-
fronto, Afonso fez o gol abece-

dista, enquanto Tito marcou os 
dois gols do adversário.

O técnico abecedista Fer-
nando Marchiori destaca a for-
ça dos adversários e prefere 
pensar jogo a jogo. “As equipes 
que vamos enfrentar nesta fa-
se são qualificadas, são equipes 
de torcida como nós. São equi-
pes tradicionalistas como nós. 
Agora, é virar a chave e termos a 
consciência que os detalhes que 
eu venho falando faz tempo, vão 
fazer a diferença. Vamos pensar 
na sequência do campeonato, 
pensar em cada jogo. Primeira 
partida dentro de casa, vamos 
fazer nosso dever: ganhar. E de-
pois voltar o pensamento para o 
próximo jogo”, comentou o co-
mandante alvinegro.

O JOGO. Jogando em casa, no 
primeiro tempo, o Figueirense 
começou a partida a todo vapor 
e abriu o placar logo aos seis mi-
nutos de jogo. Jean Silva cruzou 
na área e Tito chegou batendo 
para o fundo da rede, sem chan-
ces para o goleiro Matheus No-
gueira que só olhou a bola en-
trar. Mas, não demorou para o 
ABC deixar tudo igual.

Aos 18, após uma cobrança 
de falta de Gustavo França, Afon-
so subiu mais alto que os zaguei-
ros e cabeceou para o fundo das 
redes. Wilson ainda tentou fa-

zer a defesa, mas não chegou na 
bola. Nos minutos finais, o due-
lo seguiu movimentado, com 
as duas equipes tentando tirar a 
igualdade do placar, mas sem su-
cesso. Por isso, o primeiro tempo 
terminou empatado.

No retorno do intervalo, 
mais uma vez o Figueirense vol-
tou a campo avassalador. Logo 
no primeiro lance do segundo 
tempo, Tito recebeu um cruza-
mento na área, dominou de cos-
tas para o gol, girou em cima do 
marcador e bateu no cantinho, 
rente a trave, sem chances para 
o arqueiro adversário.

A partir daí, o ABC se mandou 
ao ataque e buscou o empate a 
qualquer custo. Do outro lado, 
o Figueirense foi se defendendo 
bem e contou com grandes de-
fesas de Wilson para conseguir 
os três pontos. E, quase marcou 
o terceiro no que seria um golaço 
de Rodrigo Bassani, em um chu-
te de fora da área. Mas, mesmo 
assim, o duelo terminou mesmo 
com a vitória dos donos da casa 
por 2 a 1. (Com informações do 
portal Futebol Interior).

Paraciclismo de estrada

Brasil emplaca prata e 
bronze no Mundial

O Brasil teve dobradinha no 
Mundial de Paraciclismo 
de Estrada, em Baie-Co-

meau (Canadá), neste domingo 
14. Medalhista olímpico (bron-
ze na Rio 2016), Lauro Chaman 
conquistou a prata na prova de 
resistência de 81, 9 quilômetros 
na classe MC5 (para atletas com 
deficiência físico-motora me-
nos severa). O compatriota Car-
los Souza foi bronze, na prova de 
70,2 km, classe MC1 (grau mais 
severo de comprometimento fí-

sico). Campeão mundial no ano 
passado, Chaman batalhou pelo 
bi até os metros finais da dispu-
ta dos 81,9 km, mas não deu: o 
ouro ficou com o francês Kevin 
Le Cunff, e o australiano Alistair 
Donohoe completou o pódio 
com o bronze.“Sempre sou mui-
to grato a Deus por todas essas 
conquistas, estou feliz por estar 
no pódio mais uma vez. Claro 
que o objetivo maior era man-
ter o título, mas o francês estava 
muito forte também e merece os 

parabéns. Agora é continuar ba-
talhando para seguir somando 
pontos importantes para o Bra-
sil no ranking mundial possibi-
litando conquistarmos o maior 
número de vagas possíveis pa-
ra Paris 2024”, disse o ciclista em 
depoimento à Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC).

Carlos Soares, representante 
brasileiro nos Jogos de Tóquio, 
completou em terceiro lugar a 
prova dos nos 70,2 km da classe 
MC1. O vencedor foi o espanhol 
Ricardo Argiles, seguido do nor-
te-americano Aaron Keith. que 
ficou com a prata. “Minha meta 
era conseguir uma medalha no 
Mundial deste ano”,  disse.

O Brasil encerrou sua par-
ticipação no Mundial com 
quatro medalhas (uma prata e 
três bronzes). 



Classificado, o América-RN 
se reapresenta na ma-
nhã de terça-feira 16 pa-

ra trabalhar nos dois períodos, 
visando os jogos das quartas de 
final. O próximo confronto da 
equipe americana será diante 
do Caxias-RS. De acordo com a 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF), o jogo decisivo des-
ta etapa será em Natal-RN. Já o 
primeiro confronto previsto pa-
ra sábado, dia 20, será em Caxias 
do Sul-RS, com isso, a comissão 
técnica do Mecão já estuda a lo-
gística de viagem.

Relembrando, fora de casa, 
o América garantiu classificação 
às quartas de final da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Diante 
do Moto Club-MA, o Mecão vol-

tou a vencer, dessa vez por 1 a 0, 
e selou sua classificação aos ma-
ta-matas do acesso.

O técnico americano Lean-
dro Sena evidenciou a partici-
pação de seus atletas. “Os joga-
dores compreenderam bem a 
ideia de jogar em um campo to-
talmente diferente de onde nós 
jogamos. A equipe estava bem 
concentrada e bem focada. Sa-
bíamos que se fizéssemos um 
gol aqui seria mais fácil a clas-
sificação. E ela (a classificação) 
veio. Agora, é continuarmos a 
trabalhar duro para conseguir-
mos o tão sonhado acesso à Sé-
rie C”, destacou Leandro Sena.

Sobre o próximo confron-
to, Leandro Sena comentou 
que sabe que é um jogo de 180 
minutos, onde a equipe preci-
sa estar muito focada. “Vamos 
aumentar o nosso nível de con-
centração, é o que eu peço ao 
jogadores. Neste ano 2022, te-
mos trabalhado muito forte, 
apesar da gente não ter con-
quistado nada ainda, porém 
os jogadores estão de parabéns 
pela garra e luta e com certeza 

vamos ter muitas conquistas”, 
ressaltou o técnico alvirrubro.

O JOGO.Mesmo jogando lon-
ge dos seus domínios, o Améri-
ca-RN voltou a ser superior ao 
Moto Club-MA. No Castelão, o 
Mecão se impôs e abriu o placar 
ainda no primeiro tempo. De fal-
ta, aos 32 minutos, Wallace Per-
nambucano acertou o canto es-
querdo da meta maranhense e 
marcou. O empate local poderia 
ter vindo ainda na primeira eta-
pa, mas a bola de Wallace Lima 
parou na trave.

Na volta dos vestiários, o pa-
norama da partida era morno. 
Ambos os times tocavam a bo-
la no meio de campo e levavam 
pouco perigo à meta rival. Bas-
tante desorganizado, os man-
dantes tinham muitas dificul-
dades de sair para o jogo. Os vi-
sitantes, por sua vez, estavam 
confortáveis e buscavam manter 
a vantagem. No fim do jogo, os 
maranhenses colocaram outra 
bola na trave, mas o placar não 
mudou. (Com informações do 
portal Futebol Interior). 
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Teremos nossos dois representantes nas séries C e D em 
campo nesta semana. O América disputando a primeira 
partida da terceira e última fase da série C. Já o ABC dis-

putando a primeira partida do quadrangular decisivo da série C. 
Não preciso nem dizer como será a semana em Natal. No RN. 
Com certeza não se falará em outra coisa. É o futebol potiguar 
novamente em alta.

A semana promete

PEDRO NETOEsporte

SEMPRE ELE. O América con-
firmando o seu acesso a série C, 
o atacante Wallace Pernambuco 
tem que receber uma premiação 
extra. O que este cara tem feito 
com a camisa do América nesta 
série D é uma festa. Não sei se a 
equipe rubra teria chegado até 
aqui se Wallace Pernambuco não 
estivesse em campo nesta com-
petição. O “tanque” tem sido de-
cisivo.

TEM QUE COMEÇAR VENCEN-
DO.  O ABC estreará no quadran-
gular, em casa, diante do Figuei-
rense, neste final de semana. E, se 
quiser continuar sonhando com 
o acesso tem que começar ven-
cendo. Agora, não será um jogo 
fácil. É bem verdade que o Figuei-
rense teve dificuldades para ven-
cer os reservas do alvinegro nes-
te último final de semana, porém 
no quadrangular cada jogo é uma 
decisão. É vencer ou vencer.

CHEGA COM A MORAL ALTA.  
Após a vitória sobre o Moto Club, 
em São Luís, e consequentemen-
te a classificação para a terceira e 
última fase da série D, a equipe 
rubra chega com a moral alta pa-
ra os dois jogos contra o Caxias-
-RS que darão acesso a série C de 
2023. E, isso é muito bom.

QUE A FRASQUEIRA POSSA 
LOTAR O FRASQUEIRÃO. Apesar 
da direção de marketing do ABC 
vir trabalhando para afastar o seu 
torcedor do quadrangular da série 
C, cobrando preços absurdos para 
o acesso dos alvinegros mais hu-
mildes, que mesmo assim, a fras-
queira possa lotar o Frasqueirão 
e ser o décimo-segundo jogador. 
Essa é a hora de se ver quem tem 
mais água para encher garrafas.

QUANTA POBREZA. Pergunta-
do se tinha medo de perder o em-
prego de técnico do Corinthians 
o portuga Vitor Pereira, respon-
deu; “eu, medo de perder o em-
prego? Por favor. Você sabe quan-
to dinheiro eu tenho no banco? 
Eu posso viver o resto da vida sem 
me preocupar com dinheiro. Pu-
la essa pergunta...” Vamos pular 
mesmo Vitor. Faltou humildade a 

você. Sem mais.

NA CONTRA-MÃO. Dos qua-
tro clubes que estão no grupo do 
ABC, três deles, Figueirense, Vi-
tória e Paysandu, já informaram 
que cobrarão preços promocio-
nais para os seus torcedores nos 
seus jogos em casa. Já o ABC do-
brou o preço dos ingressos para 
suas três partidas em casa. Bom, 
vai ver que os outros três clubes 
estão errados e só o marketing do 
alvinegro está certo.

DEIXARAM CHEGAR. Tenho 
dito. Não deixem o Flamengo 
chegar. Deixaram. O rubro-ne-
gro carioca goleou o Athético-PR 
e já é o vice-líder atrás apenas do 
Palmeiras. É claro que a diferen-
ça ainda é muito grande entre os 
dois em pontos, contudo para 
quem já chegou a estar na 14° po-
sição é uma subida e tanto. Clube 
grande é isso.

OS IDIOTAS NÃO SE CANSAM. 
Mais uma vez os “torcedores” do 
Corinthians-SP aprontaram pra 
cima dos jogadores. Primeiro xin-
garam o meia William na partida 
do último final de semana contra 
o Palmeiras, por ele ter deixado o 
clube alvinegro. Um verdadeiro 
absurdo. O profissional tem to-
do o direito do mundo de dizer 
aonde quer jogar. Não satisfeitos 
após o término da partida os “tor-
cedores” passaram a enviar men-
sagens de ódio a família do lateral 
Fagner que errou no lance do gol 
do Palmeiras. Estes “torcedores” 
idiotas não aprendem nunca.

PROMETE SER RECORDE. Pe-
lo que se comenta nas redes so-
ciais, na partida da volta contra o 
Caxias, deveremos ter o de maior 
público da equipe no Arena das 
Dunas desde que o América co-
meçou a disputar a série D. A es-
timativa é de um público supe-
rior a 28 mil torcedores, indepen-
dente do resultado do jogo da ida 
neste final de semana no RS. Se-
rá? Eu acredito que sim, princi-
palmente porque a direção rubra 
promete manter os preços dos 
ingressos bem acessíveis ao bolso 
do seu torcedor.

América-RN perto 
do acesso à Série C
Fora de casa, equipe 
americana brilhou 
e voltou a vencer o 

Moto Club-MA 
por 1 a 0

Agora, o América está,  apenas, um mata-mata do acesso à Série C; próximo confronto será diante do Caxias-RS

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C
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RENNÊ CARVALHO/ABC

Com time reserva, ABC perdeu para o Figueirense no sábado. As equipes voltam a se enfrentar nas quartas de fi nal

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SERRARIA CAVALCANTE, CNPJ: 11.908.625/0001-72, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplificada para uma 
Madeireira, localizada na Rua Professor Edil de Medeiros, n° 48 – bairro: Paz e Amor – Florânia/RN, CEP 
59.335.000. 

João Cavalcante de Araújo 
Sócio Proprietário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº005/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 09h00min do 05 de setembro de 2022, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 005/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE BELA VISTA E DE 
UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MUNIM, NO MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN, conforme Plano 
de Ação 09032022-01640, Emenda Especial 202237420005.O Procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como à 
legislação correlata. A sessão pública se realizará de forma presencial e também virtual, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Na forma virtual, 
(por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-mail), um link via aplicativo 
zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a necessidade de locomoção ao 
município. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da 
Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN-
CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com, site: https://www.prefeituratibaudosul.com/. Maiores informações: 
Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 15 de agosto de 2022
A Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº006/2022

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
às 12h00min do 05 de setembro de 2022, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 006/2022, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por PREÇO 
GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, NA RUA DAS ANDORINHAS, LOCALIZADA EM PIPA. NO MUNICIPIO DE 
TIBAU DO SUL/RN, conforme Emenda Estadual nº. 321/2021. O Procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 
2006, bem como à legislação correlata. A sessão pública se realizará de forma presencial e 
também virtual, sendo observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da 
Saúde. Na forma virtual, (por videoconferência), será disponibilizado com antecedência (por e-
mail), um link via aplicativo zoom.us, para que, caso queiram, os licitantes participem, sem a 
necessidade de locomoção ao município. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – 
Tibau do Sul/RN-CEP:59178-000, a partir da publicação deste aviso, das 08:00h às 14:00h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e facultativos, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cplpmts2021@gmail.com, site: https://www.prefeituratibaudosul.com/. Maiores informações: 
Fone: (84)3246-4441.

Tibau do Sul/RN, 15 de agosto de 2022
A Comissão

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
CM SERRARIA LTDA., CNPJ: 10.511.860/0001-43, torna publico que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB de São Gonçalo do Amarante/RN, a Licença de 
Regularização de Operação, para as atividades de Fabricação de esquadria de madeiras, com 
área construida de 406m², localizado na Avenida Vereador Aildo Mendes, 192, Santa 
Terezinha, São Gonçalo do Amarante.  Santiago Carvalho de Melo – Proprietário.

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022–
Objeto: Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de Gêneros Alimentícios para 
suprir o estoque do almoxarifado do Centro de Educação em Tecnologias Aluísio Bezerra, sob 
demanda, visando atender a Unidade Operacional do SENAI – DR/RN, no período de 12 (doze) 
meses. Abertura dia 24/08/2022, às 09h30min, na sala de licitação do SENAI em Natal/RN. O 
edital poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@fiern.org.br - Informações: 3204.6218/6279. 
Natal (RN), 16/08/2022. Germano José Ferreira de Farias – Pregoeiro.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

ABC enfrenta o 
Figueirense-SC 
no 1º jogo do 
quadrangular
Agora, na segunda 
fase, o alvinegro 
potiguar ficou no 
Grupo C, ao lado 
do Paysandu-PA, 
Figueirense-SC e 
Vitória-BA

O grupo abecedista voltou 
aos treinos nesta segun-
da-feira 15 em dois pe-

ríodos. A comissão técnica ini-
ciou a preparação para o jogo 
contra o Figueirense-SC, pri-
meiro desafio da 2ª fase do Bra-
sileirão Série C. A estreia previs-
ta para o próximo final de se-
mana, contra o Figueirense-SC, 
no Frasqueirão. A CBF ainda 
definirá o horário do jogo.

No último sábado 13, Figuei-
rense e ABC fizeram um duelo 
entre dois times já classificados 
no Estádio Orlando Scarpelli, 
em Florianópolis. Bom para os 
donos da casa que fizeram 2 a 1 
no placar e terminaram em ter-
ceiro na classificação final. Já o 
ABC que estava em terceiro, en-
cerrou a primeira fase em sexto 
lugar, com 31 pontos. No con-
fronto, Afonso fez o gol abece-

dista, enquanto Tito marcou os 
dois gols do adversário.

O técnico abecedista Fer-
nando Marchiori destaca a for-
ça dos adversários e prefere 
pensar jogo a jogo. “As equipes 
que vamos enfrentar nesta fa-
se são qualificadas, são equipes 
de torcida como nós. São equi-
pes tradicionalistas como nós. 
Agora, é virar a chave e termos a 
consciência que os detalhes que 
eu venho falando faz tempo, vão 
fazer a diferença. Vamos pensar 
na sequência do campeonato, 
pensar em cada jogo. Primeira 
partida dentro de casa, vamos 
fazer nosso dever: ganhar. E de-
pois voltar o pensamento para o 
próximo jogo”, comentou o co-
mandante alvinegro.

O JOGO. Jogando em casa, no 
primeiro tempo, o Figueirense 
começou a partida a todo vapor 
e abriu o placar logo aos seis mi-
nutos de jogo. Jean Silva cruzou 
na área e Tito chegou batendo 
para o fundo da rede, sem chan-
ces para o goleiro Matheus No-
gueira que só olhou a bola en-
trar. Mas, não demorou para o 
ABC deixar tudo igual.

Aos 18, após uma cobrança 
de falta de Gustavo França, Afon-
so subiu mais alto que os zaguei-
ros e cabeceou para o fundo das 
redes. Wilson ainda tentou fa-

zer a defesa, mas não chegou na 
bola. Nos minutos finais, o due-
lo seguiu movimentado, com 
as duas equipes tentando tirar a 
igualdade do placar, mas sem su-
cesso. Por isso, o primeiro tempo 
terminou empatado.

No retorno do intervalo, 
mais uma vez o Figueirense vol-
tou a campo avassalador. Logo 
no primeiro lance do segundo 
tempo, Tito recebeu um cruza-
mento na área, dominou de cos-
tas para o gol, girou em cima do 
marcador e bateu no cantinho, 
rente a trave, sem chances para 
o arqueiro adversário.

A partir daí, o ABC se mandou 
ao ataque e buscou o empate a 
qualquer custo. Do outro lado, 
o Figueirense foi se defendendo 
bem e contou com grandes de-
fesas de Wilson para conseguir 
os três pontos. E, quase marcou 
o terceiro no que seria um golaço 
de Rodrigo Bassani, em um chu-
te de fora da área. Mas, mesmo 
assim, o duelo terminou mesmo 
com a vitória dos donos da casa 
por 2 a 1. (Com informações do 
portal Futebol Interior).

Paraciclismo de estrada

Brasil emplaca prata e 
bronze no Mundial

O Brasil teve dobradinha no 
Mundial de Paraciclismo 
de Estrada, em Baie-Co-

meau (Canadá), neste domingo 
14. Medalhista olímpico (bron-
ze na Rio 2016), Lauro Chaman 
conquistou a prata na prova de 
resistência de 81, 9 quilômetros 
na classe MC5 (para atletas com 
deficiência físico-motora me-
nos severa). O compatriota Car-
los Souza foi bronze, na prova de 
70,2 km, classe MC1 (grau mais 
severo de comprometimento fí-

sico). Campeão mundial no ano 
passado, Chaman batalhou pelo 
bi até os metros finais da dispu-
ta dos 81,9 km, mas não deu: o 
ouro ficou com o francês Kevin 
Le Cunff, e o australiano Alistair 
Donohoe completou o pódio 
com o bronze.“Sempre sou mui-
to grato a Deus por todas essas 
conquistas, estou feliz por estar 
no pódio mais uma vez. Claro 
que o objetivo maior era man-
ter o título, mas o francês estava 
muito forte também e merece os 

parabéns. Agora é continuar ba-
talhando para seguir somando 
pontos importantes para o Bra-
sil no ranking mundial possibi-
litando conquistarmos o maior 
número de vagas possíveis pa-
ra Paris 2024”, disse o ciclista em 
depoimento à Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC).

Carlos Soares, representante 
brasileiro nos Jogos de Tóquio, 
completou em terceiro lugar a 
prova dos nos 70,2 km da classe 
MC1. O vencedor foi o espanhol 
Ricardo Argiles, seguido do nor-
te-americano Aaron Keith. que 
ficou com a prata. “Minha meta 
era conseguir uma medalha no 
Mundial deste ano”,  disse.

O Brasil encerrou sua par-
ticipação no Mundial com 
quatro medalhas (uma prata e 
três bronzes). 
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