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Justiça

MP processa Robinson 
Faria por propaganda 
eleitoral antecipada
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Luiz Almir

Pedro Neto

Jornalista levanta suspeita sobre 
pesquisa na TV Ponta Negra

Os verdadeiros amigos
e os velhos depois dos 70 anos

Agora fora do América, João Brigatti 
não deixará saudade ao torcedor

Economia

Para economista Janduir 
Nóbrega, apesar de dados 
positivos de maio, falta ao Rio 
Grande do Norte uma estru-
tura industrial pujante para 
estimular desenvolvimento.

Precisamos falar 
menos e fazer mais 
para gerar empregos, 
afirma especialista

__PÁG.10

Futebol

Treinador, que agora vai 
comandar o Manaus (AM), 
ficou à frente da equipe al-
virrubra em apenas oito par-
tiddas. Teve 3 vitórias, 4 em-
pates e 1 derrota.

João Brigatti fecha 
com clube da
Série C e não é mais 
técnico do América

__PÁG.22

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA FC

Petistas rebatem Fábio Dantas 
após crítica a Fátima: “Despeito”
Pré-candidato da oposição acusou governo de usar convênios em troca de apoio político

Eleições 2022

Políticos do PT rebateram 
nesta terça-feira (28) críti-
cas do pré-candidato a go-

vernador Fábio Dantas (Solida-
riedade) à governadora Fátima 
Bezerra (PT). A pré-candidata a 

deputada federal Samanda Alves, 
por exemplo, disse que Fábio foi 
desrespeitoso com a governado-
ra e com os prefeitos ao sugerir 
que a governadora tem realizado 
convênios com prefeituras em 

troca de apoio político-eleitoral.
“Fabio Dantas critica uma 

ferramenta que ajuda os municí-
pios em áreas importantes como 
a recuperação de estradas por-
que julga que isso pode lhe trazer 

prejuízo eleitoral. Se os prefei-
tos negociarem apoio em troca 
de convênio, ninguém teria mais 
bala na agulha do que ele, que é 
candidato da chapa do orçamen-
to secreto”.

Campeão da etapa foi Filipe Toledo, que chegou à sua quinta fi nal do ano em oito etapas disputadas, disparando na liderança do ranking

__PÁG.4

Italo Ferreira fica em 3º em Saquarema

Allyson Bezerra fará evento 
pró-Fábio em Mossoró

Apoio

Passado o Mossoró Cidade 
Junina, prefeito fará na próxima 
quinta-feira (7) o famoso even-
to prometido para tentar ala-
vancar em Mossoró a précandi-
datura do seu partido, que tem 

Fábio Dantas (Governo).
Na campanha passada, Fá-

tima venceu no 1º turno com 
mais de 8 mil votos de maioria 
sobre o grupo que comandava o 
Palácio da Resistência.

Infantil

Caso foi denunciado pelo 
pai do jovem. Caso aconteceu 
durante partida de basquete 
em uma escola de Mossoró na 
última segunda-feira 27.

Polícia recolheu celula-
res, computadores, pen drives 
e demais equipamentos. Sus-
peita é que dois homens e uma 
mulher cometeram crimes.

Mossoró: Torcida 
imita macaco para 
adolescente negro

Natal tem buscas em 
operação policial 
contra pornografia

__PÁG.11__PÁG.2 Injúria racial

DAMIEN POULLENOT / WSL

__PÁG.23
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Na próxima semana, precisamen-
te na quinta-feira 7, o prefeito 
Allyson Bezerra (Solidariedade) 

fará o famoso evento prometido para 
tentar alavancar em Mossoró, a candi-
datura do seu partido, que tem Fábio 
Dantas (Governo). Em entrevista essa 
semana em Natal, o prefeito de Mosso-
ró voto no ex-vice-governador. “O vo-
to em Fábio eu já tinha colocado e vou 
apoiar”, disse sem muita empolgação.

E na mesma entrevista, Allyson Be-
zerra indicou que se for apoiar os candi-
datos majoritários o empenho será para 
valer. “Votar é uma coisa. Apoiar é outra. 
Quem já me viu em campanha sabe co-
mo é. Não vou para campanha apenas 
para figurar”, disse. Allyson Bezerra vai 
iniciar a campanha em Mossoró em desvantagem. 
Hoje, a governadora Fátima Bezerra (PT) lidera com 
folga em Mossoró. Em 2018, a então prefeita Rosal-
ba Ciarlini (PP), até então maior liderança da capital 
do Oeste, indicou o filho Kadu Ciarlini como vice-
-governador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT).

Allyson Bezerra sabe que uma derrota de Fábio 
Dantas em Mossoró não será do postulante ao Go-

verno do Estado. Pois, Alysson nasce com uma no-
va liderança na segunda maior cidade do Estado. 
Na campanha passada, Fátima venceu no 1º turno 
com mais de 8 mil votos de maioria sobre o grupo 
que comandava o Palácio da Resistência. Já no 2º 
Turno, Fátima ampliou a maioria para 10.568 vo-
tos de vantagem. Em 2020, Allyson venceu Rosal-
ba com 6.263 votos. Uma derrota desnecessária do 
Solidariedade em Mossoró poderá prejudicar a re-
eleição do prefeito em 2024?

Evento prometido pelo prefeito de Mossoró 
para Fábio e Rogério será na próxima semana

REALTIME BIGDATA. A sema-
na começou com pesquisa en-
comendada pela Record TV, com 
1.500 entrevistas, entre os dias 
25 e 27 de junho, e está registra-
da como RN-01637/2022. Fátima 
Bezerra (PT) tem 39% na estimu-
lada. Styvenson Valentim (Pode-
mos) tem 14% e Fábio Dantas 
(Solidariedade) 12%; Clorisa Li-
nhares (PMB), 3%. Wesli Natal 
Zuera (DC) e Rosália Fernandes 
(PSTU) têm 1% das intenções; 
Danniel Morais (Psol) não foi ci-
tado. Brancos e nulos somam 
17% e não souberam ou não res-
ponderam totalizam 13%.

CONSULT. Já a Tv Ponta Negra 
contratou pesquisa com 1.700 
entrevistas, entre os dias 22 e 25 
de junho. Os resultados estão su-
jeitos a um erro máximo permis-
sível de 2,3%, com confiabilidade 
de 95%. Fátima lidera a estimula-
da com 33,24% contra 15,12% de 
Fábio Dantas. Styvenson Valetim 
ficou empatado com 14,12% das 
intenções de voto. Nenhum dos 
nomes tem 18,53% e não sabe 
obteve 17,94%. Daniel do PSol te-
ve 0,35%; Rosália Fernandes tam-
bém 0,35% e Clorisa 0,29%.

SENADO/REALTIME. A pesqui-
sa da Tv Record também ouviu 
os eleitores sobre a eleição para 

o Senado. Carlos Eduardo (PDT) 
tem 26% das intenções de voto 
em pesquisa estimulada. Rogé-
rio Marinho (PL) tem 22%. Rafael 
Motta (PSB) soma 13% das inten-
ções. Ney Lopes (PMB) aparece 
com 3%; Freitas Júnior (Psol) tem 
1%. Já Dário Barbosa (PSTU) não 
foi citado. Brancos e nulos corres-
pondem a 19%; e não souberam 
ou não responderam, 16%.

SENADO/CONSULT. A pesquisa 
da TV Ponta Negra apontou em-
pate técnico para o Senado na es-
timulada. Carlos Eduardo Alves 
(PDT) aparece com 24,65% das 
intenções e Rogério Marinho (PL) 
com 22,41%. Em terceiro lugar 
aparece Rafael Motta (PSB) com 
8,18%. Os resultados da pesquisa 
estão sujeitos a um erro máximo 
permissível de 2,3%, com confia-
bilidade de 95%. Ney Lopes foi 
citado por 2,76% e Freitas Júnior 
por 1,18%. Já nenhum somou 
21,29% e não sabe, 22,12%.

DATAVERO PESQUISA. E na 
próxima semana teremos mais 
uma pesquisa no Rio Grande do 
Norte. A 98 FM de Natal contratou 
o instituto Datavero por R$ 15 mil. 
Ontem iniciou as 1.500 entrevistas 
em 40 municípios. A pesquisa se-
rá encerrada na sexta-feira 1º, de 
acordo com dados do registro RN-

00701/2022. A divulgação será a 
partir da segunda-feira 3.

CPI DO MEC. A oposição está 
decidida a ir ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) caso o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), resista em abrir a CPI do 
MEC. Os senadores, no entanto, 
acreditam que a será instalada. O 
senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) apresentou ontem, o re-
querimento de abertura da CPI 
do MEC. A lista tem 31 assinatu-
ras, número que ainda pode au-
mentar nas próximas horas. Para 
que uma comissão seja instalada, 
são necessárias 27 assinaturas.

SOCIALISTAS. A direção do PSB 
decidiu que as negociações sobre 
alianças com o PT nos estados se-
rão feitas agora em bloco e não 
mais individualmente como vinha 
acontecendo. Assim, a eventual sa-
ída de Márcio França da eleição em 
São Paulo, por exemplo, passará a 
ser discutida dentro de um paco-
te que deve incluir compensações 
em outras disputas. O prazo esta-
belecido para concluir as conver-
sas foi 19 de julho, um dia antes do 
período de início das convenções. 
No RN, aguarda ainda o nome de 
Rafael Motta (PSB) como compen-
sação no apoio à reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra.

Editorial
Constatação escandalosa

É extremamente grave a 
constatação feita pelo juiz 
Henrique Baltazar, da Vara 

de Execuções Penais, com rela-
ção aos índices de criminalida-
de no Rio Grande do Norte. O ci-
dadão potiguar deveria estar es-
candalizado depois do que disse 
o magistrado.

Em entrevista ao AGORA 
RN publicada na edição de on-
tem, o juiz argumentou, com 
toda a sua experiência na área 
de segurança pública, que a 
queda nos números de violên-
cia no RN se deve muito mais 
à acomodação das facções cri-
minosas do que exatamente a 
políticas de governo.

O magistrado deixou cla-
ro que partes de Natal e outras 
cidades potiguares são domi-
nadas atualmente por organi-
zações criminosas. E mais: que 
é graças a esse domínio que a 
violência tem diminuído. Já que 
várias disputas por território ter-
minaram, uma facção passou a 
ser majoritária no Estado e, com 
isso, acabou a disputa sangrenta 
de outrora.

Ou seja: a redução no nú-
mero de mortes violentas, que 
a gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT) atribui a uma ação 
de governo, nada mais é do que 
resultado do arrefecimento da 
disputa entre as facções.

Trata-se de uma vergonha 
para o Estado. Há regiões on-
de nem mesmo a polícia ho-
je consegue entrar, a não ser 
cercada de um amplo apara-
to. São regiões normalmente 
empobrecidas, onde o Esta-
do não conseguiu chegar com 
políticas sociais, educação de 
qualidade e com condições 

para o desenvolvimento eco-
nômico.

Na ausência do Estado e de 
oportunidades, facções ocupa-
ram o vácuo e arregimentaram 
filiados para o projeto crimino-
so. Há especialistas que dizem 
que a franquia mais lucrativa do 
Brasil hoje é o tráfico, com várias 
filiais em praticamente todas as 
cidades do País.

O Estado precisa dar uma 
resposta para mudar essa reali-
dade. Não é possível conceber e 
normalizar que os índices de cri-
minalidade dependam da cal-
maria entre os bandidos. Quem 
tem que ditar as regras do jogo é 
a polícia, a força do Estado.

Neste sentido, governantes 
devem se atentar para a necessi-
dade de uma participação mais 
efetiva no fortalecimento de ór-
gãos de combate à violência e 
desmonta de organizações cri-
minosas. É preciso dar as mãos e 
somar esforços – e aí se incluem 
Justiça e Ministério Público – pa-
ra desagregar as facções.

O enfrentamento passa, 
também, pelo fortalecimento 
do sistema penitenciário. Afinal 
de contas, líderes de facções até 
são presos, mas acabam conti-
nuando a comandar o crime de 
dentro da cadeia.

Por fim, mas não menos im-
portante, é preciso que o Estado 
chegue forte nas comunidades 
mais carentes, dando oportu-
nidade para os jovens para que 
estes se sintam muito mais atra-
ídos a buscar conhecimento e 
trabalho do que ganhar a vida 
fácil junto do crime.

É preciso atacar em várias 
frentes. Chamar o controle de 
volta para o Estado.

REPRODUÇÃO

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.

Quarta-feira, 29 de junho de 2022 • 3Política

Direto da Redação
Pesquisa sob suspeita?

A TV Ponta Negra, através 
do telejornal apresentado 
pela jornalista Micarla de 

Sousa, divulgou uma pesquisa da 
Consult em que mostrou a pre-
ferência do eleitorado norte-rio-
grandense para disputa das Elei-
ções Gerais de outubro. O curioso 
foi que a própria comentarista da 
TV – a jornalista Thaisa Galvão -, 
desacreditou a amostragem di-
vulgada pela emissora, dizendo 
que os números da consulta são 
fantasiosos. A posição de Thaisa 
Galvão frente aos números apre-
sentados rendeu comentários de 
outros jornalistas, a exemplo de 
Bruno Giovanni, que em seu blog 
escreveu: “A jornalista Thaisa Gal-
vão merece os parabéns. Desa-
creditou a pesquisa da emissora 
ao vivo, no veículo contratante, 
Não existe hoje jornalista com es-
se tipo de personalidade, de des-
qualificar uma pesquisa contra-
tada pelo próprio veículo em que 

REPRODUÇÃO

DEU RUIM. O TRE-RN recebeu 
uma representação do PSC con-
tra a governadora Fátima Bezerra 
e o PT, por “uma suposta realiza-
ção de propaganda eleitoral an-
tecipada”. O fato teria ocorrido no 
feriado de Corpus Christi, quan-
do o ex-presidente Lula (PT) este-
ve em Natal. A ação que será rela-
tada pelo o juiz federal José Car-
los Teixeira.

ILUSÃO? O deputado federal 
Rafael Motta (PSB) rodou quase 
3 mil km nos últimos 5 dias. Ele 
visitou 15 municípios do Estado 
levando sua proposta de candi-
datura ao Senado Federal. O de-
putado acredita ser possível “re-
plicar” no RN a aliança entre PT 
e o seu partido em âmbito na-
cional. Essa possibilidade desa-
fia a posição do PT e Fátima que 
já aprovaram o nome do ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT).

ENJEITADO. Quase a totalida-
de dos prefeitos que compõem 

a Associação dos Municípios do 
Oeste Potiguar (AMOP-RN) não 
aceita votar em Carlos Eduardo 
Alves (PDT) para senador. Gran-
de parte desses gestores apoia a 
reeleição de Fátima Bezerra (PT), 
mas acreditam que o pedetista é 
um “desagregador, tem espatifa-
do por onde passa”, essa foi a de-
claração do prefeito de Patu, Ri-
velino Câmara (MDB), que presi-
de a AMOP-RN. “Ele (Carlos Edu-
ardo Alves) disse que os prefeitos 
estavam com o bolso cheio de 
dinheiro, que eram recursos que 
vêm da União e que não sabiam 
onde eram aplicados. Isso sepul-
tou de vez qualquer possibilida-
de de um prefeito votar nesse ci-
dadão”, disse ao Jornal de Fato.

LGBTQIA+. A vereadora Diva-
neide Basílio (PT), apresentou 
um pacote de iniciativas legis-
lativas em defesa da cidadania 
LGBTQIA+ em Natal. Os PLs fo-
ram protocolados nesta semana 
na Câmara Municipal da capital 
potiguar. Das matérias apresen-

tadas pela parlamentar estão a 
que institui o “Nome Social para 
pessoas Trans e Travestis”; “Fai-
xa Memorial de Cidadania LGB-
TQIA+”; criação de um Comitê 
Municipal Intersetorial de En-
frentamento à LGBTQIA+fobia 
e o “Programa de Atenção e En-
frentamento da Depressão”. 

FRAUDE. O Ministério Públi-
co Federal denunciou os empre-
sários Wbiranilton Linhares de 
Araújo – conhecido como “Pe-
zão” – e Paulo Sérgio da Trinda-
de por fraudarem uma licitação 
destinada à compra de refeições 
para o campus de Santa Cruz 
do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
RN (IFRN), em 2015. Eles fize-
ram uso de três empresas para, 
conjuntamente, derrotar outros 
concorrentes, através da fraude 
conhecida como “coelho”. A de-
núncia já foi recebida pela Justi-
ça Federal no RN, após decisão 
favorável do Tribunal Regional 
Federal da 5a Região (TRF5).

atua, ao vivo e a cores, e ainda 
deixar a apresentadora, no caso, a 
dona da emissora, tendo que ex-
plicar que a pesquisa foi em 12 re-
giões e entrevistou 1700 pessoas. 
Confesso, tenho que tirar o cha-
péu para Thaísa, ela está de para-
béns, não se faz mais jornalistas 
como ela”.

Vale ressaltar que os números 
apresentados pelo Instituto Con-
sult destoam de números apre-
sentados por outros institutos, a 
exemplo do Exatus , e  do Seta.

Allyson Bezerra anuncia apoio a 
Fábio Dantas para governo do RN
O prefeito mossoroense explicou que retardou anúncio porque estava dedicado à organização do MCJ 2022

“Já externei que o partido 
tem um candidato, que é 
Fábio Dantas. A gente co-

nhece Fábio, fui deputado com a 
esposa de Fábio, Cristiane Dan-
tas, juntamente com o nosso de-
putado Kelps Lima por dois anos.
Eu voto em Fábio, já tinha colo-
cado isso e reforço, que nós va-
mos estar sim votando e dando 
um apoio a Fábio na cidade de 
Mossoró”, declarou o prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra (Soli-
dariedade), afirmando que to-
mou a decisão de votar e apoiar 
a pré-candidatura de Fábio Dan-
tas (Solidariedade) ao governo do 
Rio Grande do Norte nas eleições 
de outubro.

Allyson Bezerra explicou que 
não havia declarado apoio ante-
riormente ao pré-candidato Fá-
bio Dantas, porque estava dedi-
cado à organização do Mosso-
ró Cidade Junina, mas como o 
evento foi concluído, o prefeito 
de Mossoró disse que neste “se-
gundo semestre” irá se dedicar 
aos dialogas com o seu grupo po-
lítico sobre o pleito eleitoral.

“Hoje está tudo em dia. A pre-
feitura está andando, nós conse-
guimos organizar a prefeitura e 

fizemos um grande evento (Mos-
soró Cidade Junina). Agora, nós 
vamos nos deter neste segundo 
semestre a campanha. Eu dizia 
que quando a gente acabar o Ci-
dade Junina, porque sou de focar 
em alguma coisa, não adianta a 
gente está trabalhando em al-
go e pensando em outra coisa e 
sempre deixei muito claro que 
em 2021 nós íamos focar na ges-
tão, pois eu tinha que conhecer a 
prefeitura e a gestão. Nós tínha-
mos uma cidade que estava vi-
vendo o caos em diversas áreas, 
então eu tinha que ter um foco 
muito especial, não adiantava eu 
falar de política com os salários 
dos servidores atrasados, hoje os 
salários estão em dia, não adian-
tava está falando sobre o Mosso-
ró Cidade Junina, quando a cida-
de estava em um momento em 
que os terceirizados já tinha um 
mês sem receber (seus salários) 
e a cidade estava enfrentava um 
problema sério com os presta-
dores de serviços”, enfatizou em 
entrevista à 96 FM.

Apoio ao Congresso Nacio-
nal - Allyson Bezerra ressaltou 
que ainda não decidiu quem irá 
apoiar para o Senador Federal, 

depois de ter anunciado que vo-
taria no ministro Fábio Faria (Co-
municações) até ele abrir mão da 
corrida eleitoral para Rogério Ma-
rinho (PL), mas admitiu que está 
“caminhando” para esse possível 

apoio à candidatura de Marinho.
“Relacionado ao Senado, nós 

estamos fazendo uma avaliação 
com o nosso grupo, mas é impor-
tante dizer que declarei à época 
o nosso voto a Fábio Faria, por-

que ele fez um grande trabalho 
por Mossoró, nos ajudou muito 
e preciso dizer isso. Ele ajudou, 
mandou recursos, foi muito pre-
sente, sempre que fui à Brasília a 
equipe dele nos recebe, nos leva 
nos Ministérios, isso é muito im-
portante e são gestos muito signi-
ficativos”.

Segundo o prefeito de Mosso-
ró, “da mesma forma, o ministro 
Rogério Marinho foi a Mossoró e 
já levou recursos, mandou alguns 
equipamentos, nós estamos tra-
balhando para que ele possa levar, 
mesmo fora do ministério (Minis-
tério do Desenvolvimento Regio-
nal), mas com a força que ele tem, 
outros benefícios para a cidade 
de Mossoró. Então, estamos ca-
minhando para esse apoio, mas é 
importante dizer que votar é uma 
coisa, apoiar é outra. É importan-
te que na política você diga se vai 
votar ou apoiar, porque eu não 
sou de dizer uma coisa e fazer ou-
tra. Nós vamos fazer aquilo que a 
gente entende que temos que fa-
zer e quem me conhece sabe que 
quando eu vou para a campanha 
casa por casa, olhar no olho do 
eleitor, conversar e escutar o elei-
tor”, pontuou.

Prefeito segue indeciso em relação ao seu apoio para o Senado Federal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Na próxima semana, precisamen-
te na quinta-feira 7, o prefeito 
Allyson Bezerra (Solidariedade) 

fará o famoso evento prometido para 
tentar alavancar em Mossoró, a candi-
datura do seu partido, que tem Fábio 
Dantas (Governo). Em entrevista essa 
semana em Natal, o prefeito de Mosso-
ró voto no ex-vice-governador. “O vo-
to em Fábio eu já tinha colocado e vou 
apoiar”, disse sem muita empolgação.

E na mesma entrevista, Allyson Be-
zerra indicou que se for apoiar os candi-
datos majoritários o empenho será para 
valer. “Votar é uma coisa. Apoiar é outra. 
Quem já me viu em campanha sabe co-
mo é. Não vou para campanha apenas 
para figurar”, disse. Allyson Bezerra vai 
iniciar a campanha em Mossoró em desvantagem. 
Hoje, a governadora Fátima Bezerra (PT) lidera com 
folga em Mossoró. Em 2018, a então prefeita Rosal-
ba Ciarlini (PP), até então maior liderança da capital 
do Oeste, indicou o filho Kadu Ciarlini como vice-
-governador na chapa encabeçada pelo ex-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT).

Allyson Bezerra sabe que uma derrota de Fábio 
Dantas em Mossoró não será do postulante ao Go-

verno do Estado. Pois, Alysson nasce com uma no-
va liderança na segunda maior cidade do Estado. 
Na campanha passada, Fátima venceu no 1º turno 
com mais de 8 mil votos de maioria sobre o grupo 
que comandava o Palácio da Resistência. Já no 2º 
Turno, Fátima ampliou a maioria para 10.568 vo-
tos de vantagem. Em 2020, Allyson venceu Rosal-
ba com 6.263 votos. Uma derrota desnecessária do 
Solidariedade em Mossoró poderá prejudicar a re-
eleição do prefeito em 2024?

Evento prometido pelo prefeito de Mossoró 
para Fábio e Rogério será na próxima semana

REALTIME BIGDATA. A sema-
na começou com pesquisa en-
comendada pela Record TV, com 
1.500 entrevistas, entre os dias 
25 e 27 de junho, e está registra-
da como RN-01637/2022. Fátima 
Bezerra (PT) tem 39% na estimu-
lada. Styvenson Valentim (Pode-
mos) tem 14% e Fábio Dantas 
(Solidariedade) 12%; Clorisa Li-
nhares (PMB), 3%. Wesli Natal 
Zuera (DC) e Rosália Fernandes 
(PSTU) têm 1% das intenções; 
Danniel Morais (Psol) não foi ci-
tado. Brancos e nulos somam 
17% e não souberam ou não res-
ponderam totalizam 13%.

CONSULT. Já a Tv Ponta Negra 
contratou pesquisa com 1.700 
entrevistas, entre os dias 22 e 25 
de junho. Os resultados estão su-
jeitos a um erro máximo permis-
sível de 2,3%, com confiabilidade 
de 95%. Fátima lidera a estimula-
da com 33,24% contra 15,12% de 
Fábio Dantas. Styvenson Valetim 
ficou empatado com 14,12% das 
intenções de voto. Nenhum dos 
nomes tem 18,53% e não sabe 
obteve 17,94%. Daniel do PSol te-
ve 0,35%; Rosália Fernandes tam-
bém 0,35% e Clorisa 0,29%.

SENADO/REALTIME. A pesqui-
sa da Tv Record também ouviu 
os eleitores sobre a eleição para 

o Senado. Carlos Eduardo (PDT) 
tem 26% das intenções de voto 
em pesquisa estimulada. Rogé-
rio Marinho (PL) tem 22%. Rafael 
Motta (PSB) soma 13% das inten-
ções. Ney Lopes (PMB) aparece 
com 3%; Freitas Júnior (Psol) tem 
1%. Já Dário Barbosa (PSTU) não 
foi citado. Brancos e nulos corres-
pondem a 19%; e não souberam 
ou não responderam, 16%.

SENADO/CONSULT. A pesquisa 
da TV Ponta Negra apontou em-
pate técnico para o Senado na es-
timulada. Carlos Eduardo Alves 
(PDT) aparece com 24,65% das 
intenções e Rogério Marinho (PL) 
com 22,41%. Em terceiro lugar 
aparece Rafael Motta (PSB) com 
8,18%. Os resultados da pesquisa 
estão sujeitos a um erro máximo 
permissível de 2,3%, com confia-
bilidade de 95%. Ney Lopes foi 
citado por 2,76% e Freitas Júnior 
por 1,18%. Já nenhum somou 
21,29% e não sabe, 22,12%.

DATAVERO PESQUISA. E na 
próxima semana teremos mais 
uma pesquisa no Rio Grande do 
Norte. A 98 FM de Natal contratou 
o instituto Datavero por R$ 15 mil. 
Ontem iniciou as 1.500 entrevistas 
em 40 municípios. A pesquisa se-
rá encerrada na sexta-feira 1º, de 
acordo com dados do registro RN-

00701/2022. A divulgação será a 
partir da segunda-feira 3.

CPI DO MEC. A oposição está 
decidida a ir ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) caso o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), resista em abrir a CPI do 
MEC. Os senadores, no entanto, 
acreditam que a será instalada. O 
senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) apresentou ontem, o re-
querimento de abertura da CPI 
do MEC. A lista tem 31 assinatu-
ras, número que ainda pode au-
mentar nas próximas horas. Para 
que uma comissão seja instalada, 
são necessárias 27 assinaturas.

SOCIALISTAS. A direção do PSB 
decidiu que as negociações sobre 
alianças com o PT nos estados se-
rão feitas agora em bloco e não 
mais individualmente como vinha 
acontecendo. Assim, a eventual sa-
ída de Márcio França da eleição em 
São Paulo, por exemplo, passará a 
ser discutida dentro de um paco-
te que deve incluir compensações 
em outras disputas. O prazo esta-
belecido para concluir as conver-
sas foi 19 de julho, um dia antes do 
período de início das convenções. 
No RN, aguarda ainda o nome de 
Rafael Motta (PSB) como compen-
sação no apoio à reeleição da go-
vernadora Fátima Bezerra.

Editorial
Constatação escandalosa

É extremamente grave a 
constatação feita pelo juiz 
Henrique Baltazar, da Vara 

de Execuções Penais, com rela-
ção aos índices de criminalida-
de no Rio Grande do Norte. O ci-
dadão potiguar deveria estar es-
candalizado depois do que disse 
o magistrado.

Em entrevista ao AGORA 
RN publicada na edição de on-
tem, o juiz argumentou, com 
toda a sua experiência na área 
de segurança pública, que a 
queda nos números de violên-
cia no RN se deve muito mais 
à acomodação das facções cri-
minosas do que exatamente a 
políticas de governo.

O magistrado deixou cla-
ro que partes de Natal e outras 
cidades potiguares são domi-
nadas atualmente por organi-
zações criminosas. E mais: que 
é graças a esse domínio que a 
violência tem diminuído. Já que 
várias disputas por território ter-
minaram, uma facção passou a 
ser majoritária no Estado e, com 
isso, acabou a disputa sangrenta 
de outrora.

Ou seja: a redução no nú-
mero de mortes violentas, que 
a gestão da governadora Fátima 
Bezerra (PT) atribui a uma ação 
de governo, nada mais é do que 
resultado do arrefecimento da 
disputa entre as facções.

Trata-se de uma vergonha 
para o Estado. Há regiões on-
de nem mesmo a polícia ho-
je consegue entrar, a não ser 
cercada de um amplo apara-
to. São regiões normalmente 
empobrecidas, onde o Esta-
do não conseguiu chegar com 
políticas sociais, educação de 
qualidade e com condições 

para o desenvolvimento eco-
nômico.

Na ausência do Estado e de 
oportunidades, facções ocupa-
ram o vácuo e arregimentaram 
filiados para o projeto crimino-
so. Há especialistas que dizem 
que a franquia mais lucrativa do 
Brasil hoje é o tráfico, com várias 
filiais em praticamente todas as 
cidades do País.

O Estado precisa dar uma 
resposta para mudar essa reali-
dade. Não é possível conceber e 
normalizar que os índices de cri-
minalidade dependam da cal-
maria entre os bandidos. Quem 
tem que ditar as regras do jogo é 
a polícia, a força do Estado.

Neste sentido, governantes 
devem se atentar para a necessi-
dade de uma participação mais 
efetiva no fortalecimento de ór-
gãos de combate à violência e 
desmonta de organizações cri-
minosas. É preciso dar as mãos e 
somar esforços – e aí se incluem 
Justiça e Ministério Público – pa-
ra desagregar as facções.

O enfrentamento passa, 
também, pelo fortalecimento 
do sistema penitenciário. Afinal 
de contas, líderes de facções até 
são presos, mas acabam conti-
nuando a comandar o crime de 
dentro da cadeia.

Por fim, mas não menos im-
portante, é preciso que o Estado 
chegue forte nas comunidades 
mais carentes, dando oportu-
nidade para os jovens para que 
estes se sintam muito mais atra-
ídos a buscar conhecimento e 
trabalho do que ganhar a vida 
fácil junto do crime.

É preciso atacar em várias 
frentes. Chamar o controle de 
volta para o Estado.
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Direto da Redação
Pesquisa sob suspeita?

A TV Ponta Negra, através 
do telejornal apresentado 
pela jornalista Micarla de 

Sousa, divulgou uma pesquisa da 
Consult em que mostrou a pre-
ferência do eleitorado norte-rio-
grandense para disputa das Elei-
ções Gerais de outubro. O curioso 
foi que a própria comentarista da 
TV – a jornalista Thaisa Galvão -, 
desacreditou a amostragem di-
vulgada pela emissora, dizendo 
que os números da consulta são 
fantasiosos. A posição de Thaisa 
Galvão frente aos números apre-
sentados rendeu comentários de 
outros jornalistas, a exemplo de 
Bruno Giovanni, que em seu blog 
escreveu: “A jornalista Thaisa Gal-
vão merece os parabéns. Desa-
creditou a pesquisa da emissora 
ao vivo, no veículo contratante, 
Não existe hoje jornalista com es-
se tipo de personalidade, de des-
qualificar uma pesquisa contra-
tada pelo próprio veículo em que 

REPRODUÇÃO

DEU RUIM. O TRE-RN recebeu 
uma representação do PSC con-
tra a governadora Fátima Bezerra 
e o PT, por “uma suposta realiza-
ção de propaganda eleitoral an-
tecipada”. O fato teria ocorrido no 
feriado de Corpus Christi, quan-
do o ex-presidente Lula (PT) este-
ve em Natal. A ação que será rela-
tada pelo o juiz federal José Car-
los Teixeira.

ILUSÃO? O deputado federal 
Rafael Motta (PSB) rodou quase 
3 mil km nos últimos 5 dias. Ele 
visitou 15 municípios do Estado 
levando sua proposta de candi-
datura ao Senado Federal. O de-
putado acredita ser possível “re-
plicar” no RN a aliança entre PT 
e o seu partido em âmbito na-
cional. Essa possibilidade desa-
fia a posição do PT e Fátima que 
já aprovaram o nome do ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT).

ENJEITADO. Quase a totalida-
de dos prefeitos que compõem 

a Associação dos Municípios do 
Oeste Potiguar (AMOP-RN) não 
aceita votar em Carlos Eduardo 
Alves (PDT) para senador. Gran-
de parte desses gestores apoia a 
reeleição de Fátima Bezerra (PT), 
mas acreditam que o pedetista é 
um “desagregador, tem espatifa-
do por onde passa”, essa foi a de-
claração do prefeito de Patu, Ri-
velino Câmara (MDB), que presi-
de a AMOP-RN. “Ele (Carlos Edu-
ardo Alves) disse que os prefeitos 
estavam com o bolso cheio de 
dinheiro, que eram recursos que 
vêm da União e que não sabiam 
onde eram aplicados. Isso sepul-
tou de vez qualquer possibilida-
de de um prefeito votar nesse ci-
dadão”, disse ao Jornal de Fato.

LGBTQIA+. A vereadora Diva-
neide Basílio (PT), apresentou 
um pacote de iniciativas legis-
lativas em defesa da cidadania 
LGBTQIA+ em Natal. Os PLs fo-
ram protocolados nesta semana 
na Câmara Municipal da capital 
potiguar. Das matérias apresen-

tadas pela parlamentar estão a 
que institui o “Nome Social para 
pessoas Trans e Travestis”; “Fai-
xa Memorial de Cidadania LGB-
TQIA+”; criação de um Comitê 
Municipal Intersetorial de En-
frentamento à LGBTQIA+fobia 
e o “Programa de Atenção e En-
frentamento da Depressão”. 

FRAUDE. O Ministério Públi-
co Federal denunciou os empre-
sários Wbiranilton Linhares de 
Araújo – conhecido como “Pe-
zão” – e Paulo Sérgio da Trinda-
de por fraudarem uma licitação 
destinada à compra de refeições 
para o campus de Santa Cruz 
do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
RN (IFRN), em 2015. Eles fize-
ram uso de três empresas para, 
conjuntamente, derrotar outros 
concorrentes, através da fraude 
conhecida como “coelho”. A de-
núncia já foi recebida pela Justi-
ça Federal no RN, após decisão 
favorável do Tribunal Regional 
Federal da 5a Região (TRF5).

atua, ao vivo e a cores, e ainda 
deixar a apresentadora, no caso, a 
dona da emissora, tendo que ex-
plicar que a pesquisa foi em 12 re-
giões e entrevistou 1700 pessoas. 
Confesso, tenho que tirar o cha-
péu para Thaísa, ela está de para-
béns, não se faz mais jornalistas 
como ela”.

Vale ressaltar que os números 
apresentados pelo Instituto Con-
sult destoam de números apre-
sentados por outros institutos, a 
exemplo do Exatus , e  do Seta.

Allyson Bezerra anuncia apoio a 
Fábio Dantas para governo do RN
O prefeito mossoroense explicou que retardou anúncio porque estava dedicado à organização do MCJ 2022

“Já externei que o partido 
tem um candidato, que é 
Fábio Dantas. A gente co-

nhece Fábio, fui deputado com a 
esposa de Fábio, Cristiane Dan-
tas, juntamente com o nosso de-
putado Kelps Lima por dois anos.
Eu voto em Fábio, já tinha colo-
cado isso e reforço, que nós va-
mos estar sim votando e dando 
um apoio a Fábio na cidade de 
Mossoró”, declarou o prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra (Soli-
dariedade), afirmando que to-
mou a decisão de votar e apoiar 
a pré-candidatura de Fábio Dan-
tas (Solidariedade) ao governo do 
Rio Grande do Norte nas eleições 
de outubro.

Allyson Bezerra explicou que 
não havia declarado apoio ante-
riormente ao pré-candidato Fá-
bio Dantas, porque estava dedi-
cado à organização do Mosso-
ró Cidade Junina, mas como o 
evento foi concluído, o prefeito 
de Mossoró disse que neste “se-
gundo semestre” irá se dedicar 
aos dialogas com o seu grupo po-
lítico sobre o pleito eleitoral.

“Hoje está tudo em dia. A pre-
feitura está andando, nós conse-
guimos organizar a prefeitura e 

fizemos um grande evento (Mos-
soró Cidade Junina). Agora, nós 
vamos nos deter neste segundo 
semestre a campanha. Eu dizia 
que quando a gente acabar o Ci-
dade Junina, porque sou de focar 
em alguma coisa, não adianta a 
gente está trabalhando em al-
go e pensando em outra coisa e 
sempre deixei muito claro que 
em 2021 nós íamos focar na ges-
tão, pois eu tinha que conhecer a 
prefeitura e a gestão. Nós tínha-
mos uma cidade que estava vi-
vendo o caos em diversas áreas, 
então eu tinha que ter um foco 
muito especial, não adiantava eu 
falar de política com os salários 
dos servidores atrasados, hoje os 
salários estão em dia, não adian-
tava está falando sobre o Mosso-
ró Cidade Junina, quando a cida-
de estava em um momento em 
que os terceirizados já tinha um 
mês sem receber (seus salários) 
e a cidade estava enfrentava um 
problema sério com os presta-
dores de serviços”, enfatizou em 
entrevista à 96 FM.

Apoio ao Congresso Nacio-
nal - Allyson Bezerra ressaltou 
que ainda não decidiu quem irá 
apoiar para o Senador Federal, 

depois de ter anunciado que vo-
taria no ministro Fábio Faria (Co-
municações) até ele abrir mão da 
corrida eleitoral para Rogério Ma-
rinho (PL), mas admitiu que está 
“caminhando” para esse possível 

apoio à candidatura de Marinho.
“Relacionado ao Senado, nós 

estamos fazendo uma avaliação 
com o nosso grupo, mas é impor-
tante dizer que declarei à época 
o nosso voto a Fábio Faria, por-

que ele fez um grande trabalho 
por Mossoró, nos ajudou muito 
e preciso dizer isso. Ele ajudou, 
mandou recursos, foi muito pre-
sente, sempre que fui à Brasília a 
equipe dele nos recebe, nos leva 
nos Ministérios, isso é muito im-
portante e são gestos muito signi-
ficativos”.

Segundo o prefeito de Mosso-
ró, “da mesma forma, o ministro 
Rogério Marinho foi a Mossoró e 
já levou recursos, mandou alguns 
equipamentos, nós estamos tra-
balhando para que ele possa levar, 
mesmo fora do ministério (Minis-
tério do Desenvolvimento Regio-
nal), mas com a força que ele tem, 
outros benefícios para a cidade 
de Mossoró. Então, estamos ca-
minhando para esse apoio, mas é 
importante dizer que votar é uma 
coisa, apoiar é outra. É importan-
te que na política você diga se vai 
votar ou apoiar, porque eu não 
sou de dizer uma coisa e fazer ou-
tra. Nós vamos fazer aquilo que a 
gente entende que temos que fa-
zer e quem me conhece sabe que 
quando eu vou para a campanha 
casa por casa, olhar no olho do 
eleitor, conversar e escutar o elei-
tor”, pontuou.

Prefeito segue indeciso em relação ao seu apoio para o Senado Federal

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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“Farra dos Convênios”: petistas 
rebatem acusações de Fábio Dantas 
Ele cometeu a ingenuidade de desconsiderar o trabalho de reconstrução do RN que a governadora tem liderado

“Despeito de quem achou 
que o orçamento secre-
to iria garantir o apoio 

dos prefeitos à candidatura dele”, 
declarou a deputada estadual Isol-
da Dantas (PT) rebatendo as acu-
sações levantadas por Fábio Dan-
tas (Solidariedade) contra a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Fábio 
Dantas denunciou a suposta “Far-
ra dos Convênios”, esquema on-
de a governadora supostamente 
negocia assinatura de convênios 
com prefeitos dos municípios do 
Estado em troca de apoio para sua 
campanha de reeleição.

Em entrevista ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 28, Isolda Dantas 
saiu em defesa da governadora Fá-
tima Bezerra e afirmou que Fábio 
Dantas sente, “despeito de quem 
achou que o orçamento secreto 
iria garantir o apoio dos prefeitos 
à candidatura dele. Ele cometeu 
a ingenuidade de desconsiderar o 
trabalho de reconstrução do Rio 
Grande do Norte que a governado-
ra Fátima Bezerra tem liderado e 
que conta com o reconhecimento 
de muitas prefeituras”, disparou.

Segundo Isolda Dantas, “Fá-
bio ainda vai suar muito a camisa 
em ataques’. Ele tem um histórico 
de votações minguado, não tem 

a confiança nem da oposição. É 
uma pessoa sem credibilidade que 
já mudou de partido seis vezes e 
ainda fez parte de um governo que 
teve as contas reprovadas. Não es-
tá fácil para ele”, disse.

De acordo com Isolda Dantas, 
“mas, não me causa estranheza 
que ele fique revoltado com o fa-
to do governo Fátima Bezerra ter 
atualmente dinheiro para investir 
em melhorias para os municípios. 
Ele e Robinson Faria deixaram o 

Estado tão quebrado, que eles não 
contavam que a governadora fos-
se conseguir fazer investimentos 
já em seu primeiro mandato”, res-
saltou.

Segundo Isolda Dantas, ao 
contrário do que Fábio Dantas 
tem afirmado de que sua pré-can-
didatura ao Poder Executivo esta-
dual está ganhando forças, sobre-
tudo, no interior do Estado e isso 
tem deixado a governadora petis-
ta ameaçada na corrida eleitoral, 

longe disso, o inimigo político da 
governadora tem apresentado re-
sultados abaixo do esperado nas 
pesquisas de intenção de votos.

“O baixo resultado que ele vem 
tendo nas pesquisas não se deve a 
barganhas de prefeitos, muito me-
nos a negociatas da governadora, é 
resultado do desastre que ele e Ro-
binson fizeram com o Rio Grande 
do Norte. É também porque ele é 
o candidato do pior presidente da 
história do nosso país”, enfatizou.

Em conversa com o AGORA 
RN, Samanda Alves (PT) explicou 
que a atitude adotada por Fábio 
Dantas é, “uma falta de respeito 
com a governadora Fátima Bezer-
ra e com os prefeitos. Fábio Dan-
tas estava secretário executivo da 
FEMURN até bem pouco tempo e 
agora trata os prefeitos como pes-
soas capazes de vender apoio po-
lítico-eleitoral em troca de convê-
nios?”, questionou.

Segundo Samanda Alves, “Fa-
bio Dantas faz parte da turma do 
quanto pior melhor. Ele critica 
uma ferramenta que ajuda os mu-
nicípios em áreas importantes co-
mo a recuperação de estradas por-
que julga que isso pode lhe trazer 
prejuízo eleitoral” e que, “esse ti-
po de acusação rasteira não atin-
ge em nada a imagem honrada 
da governadora que todo o povo 
potiguar conhece, só mostra que 

Fábio Dantas não respeita nem os 
que empregaram ele até ontem, 
que dirá a população do Rio Gran-
de do Norte”, lamentou.

De acordo com Samanda Al-
ves, “ora, se os prefeitos negocia-
rem apoio em troca de convênio, 
ninguém teria mais bala na agu-
lha do que ele, que é candidato da 
chapa do orçamento secreto. O 
que ele não sabe é que as pessoas 
têm brio e dignidade, porque es-
ses são valores que ele desconhe-
ce”, pontuou.

EVASIVOS. Nossa equipe de re-
portagem procurou o líder do go-
verno na Assembleia Legislativa, 
Francisco do PT, nesta segunda-
-feira 27, e terça-feira 28, para que 
comentasse as acusações feitas 
por Fábio Dantas e se o parlamen-
tar, enquanto líder do governo, 
pretende tomar alguma providên-

cia, mas fomos informados por 
meio de sua assessoria de Impren-
sa que, “não consegui. Ele saiu da 
Assembleia voando para o centro 
administrativo. Está aqui até ago-
ra. Francisco não silenciou, ape-
nas não teve como responder no 
seu prazo. Se mandar por áudio, 
dá certo? Vamos viajar já já, daí não 
terei como digitar”, escreveu por 
meio de aplicativo de mensagem. 
No entanto, até o fechamento des-
ta edição não recebemos resposta 
de Francisco do PT. Procuramos 
Controlador-Geral do Rio Gran-
de do Norte (Control), Carlos Cer-
veira, para que este explicasse se a 
Control analisa, realiza auditorias 
nos convênios que são assinados 
entre a governadora Fátima Be-
zerra (PT) com as prefeituras, po-
rém ele respondeu, “encaminhei 
as informações solicitadas à ASSE-
COM”, finalizou.  Samanda respondeu aos questionamentos; Francisco do PT não respondeu no prazo

Isolda Dantas saiu em defesa da governadora Fátima Bezerra, afi rmando que Fábio Dantas sente despeito 
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“Ele trata prefeitos como capazes de vender 
apoio político-eleitoral em troca de convênios”
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quem achou que o 
orçamento secreto 
iria garantir o apoio 
dos prefeitos à 
candidatura dele. 
Ele e Robinson 
deixaram o Estado 
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eles não contavam 
que a governadora 
fosse conseguir 
fazer investimentos 
já em seu primeiro 
mandato”
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Wober Júnior declarou que a 
federação com o PSDB ocorreu 
devido a semelhanças progra-
máticas entre as legendas, mas 
afirmou que também houve a 
tentativa de diálogos com o Par-
tido Verde (PV) e Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT), mas 
que as negociações não avan-
çaram. Ele disse que no âmbito 
nacional o Cidadania se benefi-
ciou com a federação, porém no 
Rio Grande do Norte a legenda 
saiu prejudicada, pois a sigla terá 
apenas cinco candidatos a depu-
tado estadual e dois a deputado 

federal. Porém, inicialmente, os 
planos do Cidadania era cons-
truir uma nominata com pelo 
menos vinte e cinco nomes para 
as eleições de outubro.

“Acho que nesse aspecto, 
olhando só para o coração do Ci-
dadania, a gente foi prejudicado 
com essa federação. A federação 
foi muito boa para o partido a 
nível nacional, porque assegura 
a continuidade do nosso partido 
enquanto instituição política or-
ganizada, mas no Rio Grande do 
Norte nós estávamos trabalhan-
do para fazer uma chapa compe-

titiva, mas com candidatos que 
não tinham a densidade eleito-
ral iguais aos que os deputados 
estaduais com mandato têm. E, 
após a federação, houve uma re-
voada e com certa razão, mas a 
gente entendeu. O Cidadania vai 
apresentar dos vinte e cinco can-
didatos, apenas cinco a deputa-
do estadual e dois a federal. Essa 
é composição estatutária foi es-
tabelecida a nível nacional e isso 
está consensualizado no Esta-
do”, explicou.

Segundo WoberJúnior, “os 
pré-candidatos que queriam dis-

putar pelo Cidadania, a maioria 
procurou outro partido. É natu-
ral isso, nós não podemos obrigar 
uma pessoa que tinha simpatia 
política, programática e ideoló-
gica pelo Cidadania e sua história 
a concorrer um pleito que não ti-
nha a menor chance de se eleger. 
A gente compreende e vamos re-
construir o partido após a eleição. 
Mas, em termos políticos a rela-
ção entre o Cidadania e PSDB é 
muito boa, muito saudável”, disse 
em entrevista à Rádio Jovem Pan 
News Natal.

De acordo com Waber, “os 

dois diretórios nacionais se reu-
niram e aprovaram a federação, 
não acontece só no Rio Gran-
de do Norte é no Brasil inteiro. 
Tem problemas em alguns Es-
tados? Tem. Mas, no Rio Gran-
de do Norte o relacionamento 
com o PSDB, dirigido pelo de-
putado Ezequiel Ferreira, tem 
sido muito bom. Nós vamos 
constituir o colegiado da fede-
ração e dentro da proporção es-
tatutária o PSDB terá a maioria e 
nós a minoria, mas isso está sen-
do tratado com muita harmonia 
e respeito”, pontuou.

“A gente foi prejudicado com essa federação”, diz Wober

“Cidadania do RN não vai votar 
no candidato de Bolsonaro, nós
vamos votar contra”, defende Wober

Federação 
partidária  com o 

PSDB ocorreu devido 
a semelhanças 

programáticas entre 
as legendas

“O Cidadania não 
vota em candidato 
bolsonarista. Isso é 
uma posição clara 
no Rio Grande 
do Norte e a 
nível nacional. E 
quem for do time 
de Bolsonaro, a 
gente está fora 
e não vamos 
acompanhar”

Wober Júnior
Presidente estadual do Cidadania

“Além disso, do 
nosso ponto de 
vista, Bolsonaro 
é uma ameaça 
concreta em um 
segundo mandato 
as Instituições 
republicanas e 
democráticas. O 
Cidadania com a 
história que tem, 
não pode se aliar 
com ele nem com 
ninguém que esteja 
ao lado dele”.

Wober Júnior
Presidente estadual do Cidadania

“O Cidadania não vota 
em candidato bolso-
narista. Isso é uma po-

sição clara no Rio Grande do Nor-
te e em nível nacional. E quem 
for do time de Bolsonaro, a gen-
te está fora e não vamos acom-
panhar”, afirmou o presidente 
estadual do Cidadania, Wober 
Júnior. Ele comentou que duran-
te as convenções partidárias a le-
genda, independentemente da 
formalização da federação com 
o PSDB, não apoiará candidatos 
ligados ao presidente Jair Bolso-
naro (PL). Ele defendeu que se 

mantenha a neutralidade com 
relação à chapa majoritária, sem 
apoiar oficialmente nenhum dos 
pré-candidatos que atualmente 
estão postos na disputa pelo go-
verno do Estado.

“O que a gente quer cons-
truir é uma posição consensu-
alizada, se prevalecer essa opi-
nião do     PSDB de não fazer 
opção clara por um candida-
to, porque eles têm divergên-
cias internas, irei defender essa 
composição. O Cidadania não 
vota em candidato bolsonarista. 
E quem for do time de Bolsona-
ro, a gente está fora e não vamos 
acompanhar”, enfatizou.

No entanto, o presidente es-
tadual do Cidadania reconheceu 
que a decisão dos rumos cabe-
rá ao PSDB devido a maioria de 
70% da federação. Porém, garan-
tiu que o partido não apoiará ne-
nhum candidato que esteja ao la-
do de Jair Bolsonaro. 

O PSDB tem a maior bancada 
na Assembleia Legislativa, com 
12 deputados e terá papel im-
portante na eleição. Entretanto, 
a divisão entre o posicionamento 
político dos parlamentares pode 
fazer com que o tempo de pro-
paganda política de Rádio e TV 
da legenda não vá para nenhum 
candidato ao governo do Estado 
e ao Congresso Nacional. 

Metade dos deputados esta-
duais tucanos apoiam a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT): o 
presidente da legenda, deputado 
Ezequiel Ferreira, os deputados 
Kleber Rodrigues, Ubaldo Fernan-
des, Dr. Bernardo, Albert Dickson 
e Raimundo Fernandes. Por ou-
tro lado, fazem oposição a admi-
nistração da petistaos deputados 
Galeno Torquato, Getúlio Rego, 

Instituições republicanas e demo-
cráticas. O Cidadania com a histó-
ria que tem, não pode se aliar com 
ele nem com ninguém que esteja 
ao lado dele”, ressaltou.

As declarações do presidente 
estadual do Cidadania foram para 
a Jovem Pan News Natal.

Adenilson Costa
Repórter de Política Wober Júnior reconheceu que 

a decisão dos rumos eleitorais 
caberá ao PSDB devido a 
maioria de 70% da federação

Gustavo Carvalho, José Dias, Nel-
ter Queiroz e Tomba Farias.

De acordo com Wober Jú-
nior, mesmo que o Cidadania 
tenha uma posição contrária ao 
que o PSDB, o partido durante 
a convenção vai colocar a  po-
sição contrária. “Mas, de ante-
mão, sabemos que não temos 
votos suficientes para fazer vin-
gar o posicionamento defen-
dido pelo Cidadania. Eles têm 
maioria absoluta. A proporção 
é que o PSDB tem70% do cole-
giado e nós temos 30%, então é 
desigual”, pontuou.

E continuou: “o Cidadania do 
Rio Grande do Norte não vai votar 
no candidato de Bolsonaro, nós 

vamos votar contra. Vamos tra-
balhar para derrotar Bolsonaro. O 
Cidadania não acompanha a po-
sição do PSDB, no caso de apoiar 
um candidato bolsonarista, por-
que nós achamos que Bolsona-
ro é a negação de tudo o que é de 
bom na política, negação de um 
governo que tenha planejamento 
estratégico, negação das institui-
ções democráticas e negação das 
relações saudáveis com o mundo. 
Bolsonaro faz tudo de ruim e erra-
do, o maior atraso que o Brasil co-
nheceu, o pior presidente da Re-
pública da história do nosso país. 
Além disso, do nosso ponto de vis-
ta, Bolsonaro é uma ameaça con-
creta em um segundo mandato as 
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“Farra dos Convênios”: petistas 
rebatem acusações de Fábio Dantas 
Ele cometeu a ingenuidade de desconsiderar o trabalho de reconstrução do RN que a governadora tem liderado

“Despeito de quem achou 
que o orçamento secre-
to iria garantir o apoio 

dos prefeitos à candidatura dele”, 
declarou a deputada estadual Isol-
da Dantas (PT) rebatendo as acu-
sações levantadas por Fábio Dan-
tas (Solidariedade) contra a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Fábio 
Dantas denunciou a suposta “Far-
ra dos Convênios”, esquema on-
de a governadora supostamente 
negocia assinatura de convênios 
com prefeitos dos municípios do 
Estado em troca de apoio para sua 
campanha de reeleição.

Em entrevista ao AGORA RN, 
nesta terça-feira 28, Isolda Dantas 
saiu em defesa da governadora Fá-
tima Bezerra e afirmou que Fábio 
Dantas sente, “despeito de quem 
achou que o orçamento secreto 
iria garantir o apoio dos prefeitos 
à candidatura dele. Ele cometeu 
a ingenuidade de desconsiderar o 
trabalho de reconstrução do Rio 
Grande do Norte que a governado-
ra Fátima Bezerra tem liderado e 
que conta com o reconhecimento 
de muitas prefeituras”, disparou.

Segundo Isolda Dantas, “Fá-
bio ainda vai suar muito a camisa 
em ataques’. Ele tem um histórico 
de votações minguado, não tem 

a confiança nem da oposição. É 
uma pessoa sem credibilidade que 
já mudou de partido seis vezes e 
ainda fez parte de um governo que 
teve as contas reprovadas. Não es-
tá fácil para ele”, disse.

De acordo com Isolda Dantas, 
“mas, não me causa estranheza 
que ele fique revoltado com o fa-
to do governo Fátima Bezerra ter 
atualmente dinheiro para investir 
em melhorias para os municípios. 
Ele e Robinson Faria deixaram o 

Estado tão quebrado, que eles não 
contavam que a governadora fos-
se conseguir fazer investimentos 
já em seu primeiro mandato”, res-
saltou.

Segundo Isolda Dantas, ao 
contrário do que Fábio Dantas 
tem afirmado de que sua pré-can-
didatura ao Poder Executivo esta-
dual está ganhando forças, sobre-
tudo, no interior do Estado e isso 
tem deixado a governadora petis-
ta ameaçada na corrida eleitoral, 

longe disso, o inimigo político da 
governadora tem apresentado re-
sultados abaixo do esperado nas 
pesquisas de intenção de votos.

“O baixo resultado que ele vem 
tendo nas pesquisas não se deve a 
barganhas de prefeitos, muito me-
nos a negociatas da governadora, é 
resultado do desastre que ele e Ro-
binson fizeram com o Rio Grande 
do Norte. É também porque ele é 
o candidato do pior presidente da 
história do nosso país”, enfatizou.

Em conversa com o AGORA 
RN, Samanda Alves (PT) explicou 
que a atitude adotada por Fábio 
Dantas é, “uma falta de respeito 
com a governadora Fátima Bezer-
ra e com os prefeitos. Fábio Dan-
tas estava secretário executivo da 
FEMURN até bem pouco tempo e 
agora trata os prefeitos como pes-
soas capazes de vender apoio po-
lítico-eleitoral em troca de convê-
nios?”, questionou.

Segundo Samanda Alves, “Fa-
bio Dantas faz parte da turma do 
quanto pior melhor. Ele critica 
uma ferramenta que ajuda os mu-
nicípios em áreas importantes co-
mo a recuperação de estradas por-
que julga que isso pode lhe trazer 
prejuízo eleitoral” e que, “esse ti-
po de acusação rasteira não atin-
ge em nada a imagem honrada 
da governadora que todo o povo 
potiguar conhece, só mostra que 

Fábio Dantas não respeita nem os 
que empregaram ele até ontem, 
que dirá a população do Rio Gran-
de do Norte”, lamentou.

De acordo com Samanda Al-
ves, “ora, se os prefeitos negocia-
rem apoio em troca de convênio, 
ninguém teria mais bala na agu-
lha do que ele, que é candidato da 
chapa do orçamento secreto. O 
que ele não sabe é que as pessoas 
têm brio e dignidade, porque es-
ses são valores que ele desconhe-
ce”, pontuou.

EVASIVOS. Nossa equipe de re-
portagem procurou o líder do go-
verno na Assembleia Legislativa, 
Francisco do PT, nesta segunda-
-feira 27, e terça-feira 28, para que 
comentasse as acusações feitas 
por Fábio Dantas e se o parlamen-
tar, enquanto líder do governo, 
pretende tomar alguma providên-

cia, mas fomos informados por 
meio de sua assessoria de Impren-
sa que, “não consegui. Ele saiu da 
Assembleia voando para o centro 
administrativo. Está aqui até ago-
ra. Francisco não silenciou, ape-
nas não teve como responder no 
seu prazo. Se mandar por áudio, 
dá certo? Vamos viajar já já, daí não 
terei como digitar”, escreveu por 
meio de aplicativo de mensagem. 
No entanto, até o fechamento des-
ta edição não recebemos resposta 
de Francisco do PT. Procuramos 
Controlador-Geral do Rio Gran-
de do Norte (Control), Carlos Cer-
veira, para que este explicasse se a 
Control analisa, realiza auditorias 
nos convênios que são assinados 
entre a governadora Fátima Be-
zerra (PT) com as prefeituras, po-
rém ele respondeu, “encaminhei 
as informações solicitadas à ASSE-
COM”, finalizou.  Samanda respondeu aos questionamentos; Francisco do PT não respondeu no prazo

Isolda Dantas saiu em defesa da governadora Fátima Bezerra, afi rmando que Fábio Dantas sente despeito 
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“Despeito de 
quem achou que o 
orçamento secreto 
iria garantir o apoio 
dos prefeitos à 
candidatura dele. 
Ele e Robinson 
deixaram o Estado 
tão quebrado, que 
eles não contavam 
que a governadora 
fosse conseguir 
fazer investimentos 
já em seu primeiro 
mandato”
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Wober Júnior declarou que a 
federação com o PSDB ocorreu 
devido a semelhanças progra-
máticas entre as legendas, mas 
afirmou que também houve a 
tentativa de diálogos com o Par-
tido Verde (PV) e Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT), mas 
que as negociações não avan-
çaram. Ele disse que no âmbito 
nacional o Cidadania se benefi-
ciou com a federação, porém no 
Rio Grande do Norte a legenda 
saiu prejudicada, pois a sigla terá 
apenas cinco candidatos a depu-
tado estadual e dois a deputado 

federal. Porém, inicialmente, os 
planos do Cidadania era cons-
truir uma nominata com pelo 
menos vinte e cinco nomes para 
as eleições de outubro.

“Acho que nesse aspecto, 
olhando só para o coração do Ci-
dadania, a gente foi prejudicado 
com essa federação. A federação 
foi muito boa para o partido a 
nível nacional, porque assegura 
a continuidade do nosso partido 
enquanto instituição política or-
ganizada, mas no Rio Grande do 
Norte nós estávamos trabalhan-
do para fazer uma chapa compe-

titiva, mas com candidatos que 
não tinham a densidade eleito-
ral iguais aos que os deputados 
estaduais com mandato têm. E, 
após a federação, houve uma re-
voada e com certa razão, mas a 
gente entendeu. O Cidadania vai 
apresentar dos vinte e cinco can-
didatos, apenas cinco a deputa-
do estadual e dois a federal. Essa 
é composição estatutária foi es-
tabelecida a nível nacional e isso 
está consensualizado no Esta-
do”, explicou.

Segundo WoberJúnior, “os 
pré-candidatos que queriam dis-

putar pelo Cidadania, a maioria 
procurou outro partido. É natu-
ral isso, nós não podemos obrigar 
uma pessoa que tinha simpatia 
política, programática e ideoló-
gica pelo Cidadania e sua história 
a concorrer um pleito que não ti-
nha a menor chance de se eleger. 
A gente compreende e vamos re-
construir o partido após a eleição. 
Mas, em termos políticos a rela-
ção entre o Cidadania e PSDB é 
muito boa, muito saudável”, disse 
em entrevista à Rádio Jovem Pan 
News Natal.

De acordo com Waber, “os 

dois diretórios nacionais se reu-
niram e aprovaram a federação, 
não acontece só no Rio Gran-
de do Norte é no Brasil inteiro. 
Tem problemas em alguns Es-
tados? Tem. Mas, no Rio Gran-
de do Norte o relacionamento 
com o PSDB, dirigido pelo de-
putado Ezequiel Ferreira, tem 
sido muito bom. Nós vamos 
constituir o colegiado da fede-
ração e dentro da proporção es-
tatutária o PSDB terá a maioria e 
nós a minoria, mas isso está sen-
do tratado com muita harmonia 
e respeito”, pontuou.

“A gente foi prejudicado com essa federação”, diz Wober

“Cidadania do RN não vai votar 
no candidato de Bolsonaro, nós
vamos votar contra”, defende Wober

Federação 
partidária  com o 

PSDB ocorreu devido 
a semelhanças 

programáticas entre 
as legendas

“O Cidadania não 
vota em candidato 
bolsonarista. Isso é 
uma posição clara 
no Rio Grande 
do Norte e a 
nível nacional. E 
quem for do time 
de Bolsonaro, a 
gente está fora 
e não vamos 
acompanhar”

Wober Júnior
Presidente estadual do Cidadania

“Além disso, do 
nosso ponto de 
vista, Bolsonaro 
é uma ameaça 
concreta em um 
segundo mandato 
as Instituições 
republicanas e 
democráticas. O 
Cidadania com a 
história que tem, 
não pode se aliar 
com ele nem com 
ninguém que esteja 
ao lado dele”.

Wober Júnior
Presidente estadual do Cidadania

“O Cidadania não vota 
em candidato bolso-
narista. Isso é uma po-

sição clara no Rio Grande do Nor-
te e em nível nacional. E quem 
for do time de Bolsonaro, a gen-
te está fora e não vamos acom-
panhar”, afirmou o presidente 
estadual do Cidadania, Wober 
Júnior. Ele comentou que duran-
te as convenções partidárias a le-
genda, independentemente da 
formalização da federação com 
o PSDB, não apoiará candidatos 
ligados ao presidente Jair Bolso-
naro (PL). Ele defendeu que se 

mantenha a neutralidade com 
relação à chapa majoritária, sem 
apoiar oficialmente nenhum dos 
pré-candidatos que atualmente 
estão postos na disputa pelo go-
verno do Estado.

“O que a gente quer cons-
truir é uma posição consensu-
alizada, se prevalecer essa opi-
nião do     PSDB de não fazer 
opção clara por um candida-
to, porque eles têm divergên-
cias internas, irei defender essa 
composição. O Cidadania não 
vota em candidato bolsonarista. 
E quem for do time de Bolsona-
ro, a gente está fora e não vamos 
acompanhar”, enfatizou.

No entanto, o presidente es-
tadual do Cidadania reconheceu 
que a decisão dos rumos cabe-
rá ao PSDB devido a maioria de 
70% da federação. Porém, garan-
tiu que o partido não apoiará ne-
nhum candidato que esteja ao la-
do de Jair Bolsonaro. 

O PSDB tem a maior bancada 
na Assembleia Legislativa, com 
12 deputados e terá papel im-
portante na eleição. Entretanto, 
a divisão entre o posicionamento 
político dos parlamentares pode 
fazer com que o tempo de pro-
paganda política de Rádio e TV 
da legenda não vá para nenhum 
candidato ao governo do Estado 
e ao Congresso Nacional. 

Metade dos deputados esta-
duais tucanos apoiam a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT): o 
presidente da legenda, deputado 
Ezequiel Ferreira, os deputados 
Kleber Rodrigues, Ubaldo Fernan-
des, Dr. Bernardo, Albert Dickson 
e Raimundo Fernandes. Por ou-
tro lado, fazem oposição a admi-
nistração da petistaos deputados 
Galeno Torquato, Getúlio Rego, 

Instituições republicanas e demo-
cráticas. O Cidadania com a histó-
ria que tem, não pode se aliar com 
ele nem com ninguém que esteja 
ao lado dele”, ressaltou.

As declarações do presidente 
estadual do Cidadania foram para 
a Jovem Pan News Natal.

Adenilson Costa
Repórter de Política Wober Júnior reconheceu que 

a decisão dos rumos eleitorais 
caberá ao PSDB devido a 
maioria de 70% da federação

Gustavo Carvalho, José Dias, Nel-
ter Queiroz e Tomba Farias.

De acordo com Wober Jú-
nior, mesmo que o Cidadania 
tenha uma posição contrária ao 
que o PSDB, o partido durante 
a convenção vai colocar a  po-
sição contrária. “Mas, de ante-
mão, sabemos que não temos 
votos suficientes para fazer vin-
gar o posicionamento defen-
dido pelo Cidadania. Eles têm 
maioria absoluta. A proporção 
é que o PSDB tem70% do cole-
giado e nós temos 30%, então é 
desigual”, pontuou.

E continuou: “o Cidadania do 
Rio Grande do Norte não vai votar 
no candidato de Bolsonaro, nós 

vamos votar contra. Vamos tra-
balhar para derrotar Bolsonaro. O 
Cidadania não acompanha a po-
sição do PSDB, no caso de apoiar 
um candidato bolsonarista, por-
que nós achamos que Bolsona-
ro é a negação de tudo o que é de 
bom na política, negação de um 
governo que tenha planejamento 
estratégico, negação das institui-
ções democráticas e negação das 
relações saudáveis com o mundo. 
Bolsonaro faz tudo de ruim e erra-
do, o maior atraso que o Brasil co-
nheceu, o pior presidente da Re-
pública da história do nosso país. 
Além disso, do nosso ponto de vis-
ta, Bolsonaro é uma ameaça con-
creta em um segundo mandato as 



E agora pode se falar de pré-
-candidatura em quais situ-
ações? Iniciamos uma série 

de textos para falar sobre propa-
ganda antecipada (irregular) e de 
plano remetemos os leitores que 
não tiveram acesso ao primeiro 
para vê o texto anterior de nossa 
coluna ( https://tcmnoticia.com.
br/colunas/herval-sampaio/va-
le-tudo-na-pre-campanha/), que 
finalizou com a indagação do 
porquê de se ter um marco inicial 
com relação à propaganda.

Tal marco existe por uma ra-
zão muito simples: não podemos 
ter nenhuma espécie de pro-
paganda antes de tal termo e se 
houver, fora do que não se consi-
dera como lícito nesse período, é 
propaganda irregular, passível de 
multa e dependendo de sua in-
tensidade e gravidade, no míni-
mo a abertura de uma investiga-
ção judicial eleitoral para aferir se 
houve abuso de poder.

E se não pensarmos des-
se modo, estaremos claramen-
te permitindo sob “as barbas da 
lei” o uso desenfreado do poder 
econômico, político e midiático 

sem nenhum controle da Justi-
ça Eleitoral, desigualando ainda 
mais o processo eleitoral e ao fi-
nal continuando a triste realida-
de de que os mandatos políticos 
em sua maioria são conquistados 
na base da força do dinheiro e do 
poder, quando deveriam ser con-
quistados pelas ideias e progra-
mas, iniciados um pouco antes, 
contudo com limites ao exercício 
de tal prática porque não se tem 
candidatura, logo a abertura, in-
discutivelmente, foi para o cida-
dão/eleitor e os partidos políticos 
e não para quem deseja exercer o 
mandato de modo desenfreado e 
sem qualquer tipo de controle.

Alguém realmente acredita 
que da noite para o dia os políti-
cos deixarão de abusar do poder 
para chegar ao poder e nele per-
manecer o máximo que pude-
rem? Como não acredito que isso 
ocorra em um passe de mágica, 
tendo a continuar pensando que 

por algum tempo teremos, nessa 
abertura, espaço para que políti-
cos desvirtuados do bem comum 
- que deveria ser a essência de sua 
atividade – promovam várias ili-
citudes, que passarão ao largo da 
Justiça Eleitoral, daí a interpreta-
ção de que mesmo sendo patente 
a ampliação, esta não pode ser de-
sassociada de seus fins, pelo con-
trário, deve ser acomodada dentro 
da nova estrutura que se desenha.

Referimo-nos à necessidade 
de que tenhamos uma campa-
nha de propostas e para tanto os 
ideais partidários, projetos e pla-
taformas de um eventual governo 
possam ser tratadas de forma an-
tecedente, justamente para que 
no período certo, o eleitor esteja 
em melhores condições de de-
cidir por esses aspectos e nunca 
por algo que venha a receber pa-
ra dar o seu voto a quem não tem 
compromisso e, por conseguinte 
nenhum projeto de melhoria pa-

ra o povo que o elege.
Esta, infelizmente, é a tôni-

ca de nossa política, que não me 
canso de repetir, politicagem, na 
qual os políticos, em sua grande 
maioria, não tem propostas por-
que é mais fácil conquistar o elei-
tor com abuso de poder e sequer 
ter qualquer preocupação futura 
com o mesmo.

E para mudar essa realidade, a 
lei antecipa algumas discussões, 
contudo não estabelece o início 
da propaganda e nem permite a 
quem não é ainda oficialmente 
candidato atos de campanha e 
isso precisa ser bem compreen-
dido, sob pena de termos atos em 
momento anterior ao da propa-
ganda com uma carga mais inci-
siva que o momento próprio.

O caput ao estabelecer o nor-
te é enfático em proibir o pedido 
explícito de votos e o faz porque 
não há candidato, logo não há 
ainda sequer eleitor oficial e sim 

a própria sociedade, que precisa 
ter ideia de como pensam os par-
tidos e possíveis pré-candidatos, 
mas este pensar é devidamente 
limitado pela peculiaridade do 
momento.

Sei que serei mais uma vez 
criticado por essa posição restri-
tiva, pelo menos nesses dois tex-
tos iniciais, mas deixo claro que 
mesmo que não concordasse 
com a abertura trazida pela lei, o 
que não é o caso, como juiz que 
sou, atualmente exercendo a ju-
risdição eleitoral, cumprirei cla-
ramente o princípio democrático 
e não uma eventual posição pes-
soal diferente.

E o princípio democrático si-
nalizou para uma nova fase do 
processo eleitoral, de articulações, 
ajustes partidários, contato com o 
povo de forma diferente e tudo is-
so vamos comentar nos textos se-
guintes, inciso por inciso, de mol-
de que ao final os leitores tirem su-
as próprias conclusões.

Quais são os atos considerados
lícitos na pré-campanha?
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Robinson Faria é processado 
pelo MPE por propaganda 
eleitoral antecipada

Ex-governador já 
postou pedidos de 

votos no Instagram, 
faltando ainda 

quase 50 dias para 
o início da 

campanha oficial

O ex-governador do Rio 
Grande do Norte, Robin-
son Faria, está sendo pro-

cessado pelo Ministério Público 
Eleitoral (MPE) por propagan-
da eleitoral antecipada, por usar 
uma de suas redes sociais para 
fazer pedido de votos, algo que só 
será permitido a partir de 16 de 
agosto. Na ação, o órgão detalha 
que o pré-candidato postou di-
versas imagens com expressões 
ligadas à campanha e com direito 
até a eleitores revelando a prefe-
rência em seu nome.

Conforme o MPE, a Lei das 
Eleições proíbe que pretenden-
tes a cargos públicos efetuem pe-
didos expressos de votos no cha-
mado período de pré-campanha. 
Nas postagens, há mensagens 
com e sem fotos de eleitores, que 
aparecem ao lado da mensagem 
“Meu voto de federal é para quem 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

tem obra pra mostrar” atrelada à 
imagem do ex-governador, com 
uso de expressões como “Robin-
son Deputado Federal” e “Meu 
pré-federal tem 1000 obras”.

Para o procurador regional 
Eleitoral, Rodrigo Telles, o fato in-
fere a nítida intenção de solicitar 
ao público apoio eleitoral nas ur-
nas. “Apesar de o art. 36-A da Lei 
nº 9.504/97 ter flexibilizado a pré-
-campanha após a minirrefor-
ma eleitoral (Lei nº 13.165/2015), 
os atos de pré-campanha para a 
promoção eleitoral de candidatu-
ra são vedados quando haja pe-
dido expresso de votos, que pode 
ser evidenciado pelo emprego de 
palavras e expressões que, explici-
tamente, conclamem o eleitor ao 
voto em pré-candidatos”, disse.

A representação destaca que 
a propaganda antecipada pode 
comprometer o equilíbrio entre 
os possíveis candidatos, uma vez 
que oficialmente a propaganda 
só será permitida a partir de 16 
de agosto. Além da exclusão das 

postagens (e da proibição de no-
vas postagens com teor seme-
lhante na pré-campanha), Ro-
binson Faria poderá ter de pagar 
multa à Justiça Eleitoral.

Em resposta ao questiona-
mento feito pela reportagem do 
AGORA RN, Robinson Faria in-
formou que já encaminhou o ca-
so ao setor jurídico da sua cam-
panha, para análise do fato. Por 
sua assessoria de comunicação, 
disse que, “O setor jurídico anali-
sará detalhadamente a represen-
tação e adotará as medidas judi-
ciais cabíveis”.

Robinson Faria informou que 
já encaminhou o caso ao setor 

jurídico da sua campanha, para 
análise do  caso
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RN tem seis  pré-candidatos 
disputando o governo do Estado

Potiguares têm, até 
o momento, poucas 

pré-candidaturas 
para analisar Os potiguares têm, até o 

momento de fechamen-
to desta matéria, cinco 

pré-candidatos oficiais ao go-
verno do Estado e uma incógni-
ta, que ainda não decidiu ser irá 
concorrer ou não nas eleições 
de outubro, o senador Styven-
son Valentim (Podemos). Como 
a Justiça Eleitoral determinou 
que o período para os partidos 
políticos realizarem suas con-
venções e decidirem seus can-
didatos vai de 20 de julho a 5 de 
agosto, podemos ganhar novos 
candidatos para nos decidirmos 
sobre o/a próximo/a gestor/a 
do Rio Grande do Norte.

Conforme o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), os candida-
tos ao cargo de governador do 
Estado podem ser indicados ou 
trocados pelos partidos até 5 de 
agosto e o registro das candi-
daturas deve ser feito até 15 de 
agosto. Enquanto isso, os pré-
-candidatos já postos seguem 
uma rotina de viagens aos 167 
municípios potiguares, visitan-
do lideranças locais, munícipes e 
vendo como está sua reputação 
e credibilidade entre estes.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

FÁTIMA BEZERRA (PT). Pré-candidata à reelei-
ção, Fátima Bezerra foi a única mulher eleita en-
tre os 26 estados e o Distrito Federal em 2018, após 
vencer seu então adversário eleitoral Carlos Eduar-
do Alves (PDT) no segundo turno, com 57,6%. Atu-
almente, ambos são aliados e integram a chapa ma-
joritária governista. Pedagoga de formação, ela tra-
balhou na rede pública de ensino em Natal e atuou 
desde sempre em movimentos sindicais, até ini-
ciar sua carreira política em 1994. É ex-senadora e 
ex-deputada estadual e federal. Deixou o mandato 
no Senado, sendo substituída pelo seu suplente, o 
senador Jean Paul Prates, líder da Minoria na Casa, 
para assumir a gestão estadual em janeiro de 2019. 
Sua pré-candidatura foi aprovada no fim de maio, 
no Encontro de Estratégia Eleitoral 2022 do PT.

FÁBIO DANTAS (SOLIDARIEDADE). Formado 
em Direito e empresário, Fábio Dantas foi vice-go-
vernador do Estado na gestão Robinson Faria (PP) 
entre 2015 e 2018 e deputado estadual de 2011 a 
2014. Chegou a lançar uma pré-candidatura em 
2018, mas desistiu para se dedicar à administração 
dos seus negócios, que incluem uma cachaçaria 
reconhecida nacionalmente. Foi anunciado como 
o pré-candidato oficial do Solidariedade em abril 
passado e, desde então, tem percorrido o Estado em 
visitas e diálogos com lideranças locais. Também 
se aproximou de representantes do grupo do atual 
presidente Jair Bolsonaro, como o ex-ministro Ro-
gério Marinho, pré-candidato ao Senado.

CLORISA LINHARES (BRASIL 35). For-
mada em Direito e Contabilidade, Clorisa 
Linhares é servidora do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJ-RN), já atuou 
como agente penitenciária e foi vereadora 
no município de Grossos, onde chegou a 
se candidatar à gestão municipal em 2020, 
mas ficou em terceira colocação. Seu no-
me foi lançado oficialmente em novembro 
de 2021 durante evento político na cidade 
de Mossoró, segundo maior colégio eleito-
ral do Estado. Sua pré-candidatura rece-
beu o apoio do partido Patriota/RN e, na 
última visita do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) a Natal, no dia 17 deste mês, se anun-
ciou bolsonarista, registrando os fatos em 
suas redes sociais.

STYVENSON VALENTIM (PODEMOS). 
Sem uma definição concreta se irá concor-
rer ou não ao governo do Estado, o sena-
dor Styvenson Valentim é apontado como 
possível concorrente. Policial militar de 
45 anos, ele foi o senador mais votado em 
2018 e recebeu críticas do governo federal 
por um projeto que dificultaria o acesso da 
população civil à posse de armas.

ROSÁLIA FERNANDES (PSTU). Servi-
dora pública na área da Saúde e bastan-
te ligada ao movimento sindical do esta-
do, tendo atuado como diretora de enti-
dades, Rosália Fernandes foi candidata a 
prefeita de Natal em 2016, quando obteve 
cerca de 1,4 mil votos e, em 2020, quando 
terminou o pleito na 12ª colocação, com 
880 votos. O PSTU aprovou sua pré-can-
didatura durante reunião realizada no fim 
do mês passado.

DANNIEL MORAIS (PSOL). Pré-candida-
to ao governo do Rio Grande do Norte pelo 
Psol, Danniel Morais foi anunciado recen-
temente pelo partido como o escolhido 
para representar o Estado. Ele se define co-
mo um político de “de aliança com o povo. 
Pela superação das oligarquias e pela der-
rota da política neoliberal”



E agora pode se falar de pré-
-candidatura em quais situ-
ações? Iniciamos uma série 

de textos para falar sobre propa-
ganda antecipada (irregular) e de 
plano remetemos os leitores que 
não tiveram acesso ao primeiro 
para vê o texto anterior de nossa 
coluna ( https://tcmnoticia.com.
br/colunas/herval-sampaio/va-
le-tudo-na-pre-campanha/), que 
finalizou com a indagação do 
porquê de se ter um marco inicial 
com relação à propaganda.

Tal marco existe por uma ra-
zão muito simples: não podemos 
ter nenhuma espécie de pro-
paganda antes de tal termo e se 
houver, fora do que não se consi-
dera como lícito nesse período, é 
propaganda irregular, passível de 
multa e dependendo de sua in-
tensidade e gravidade, no míni-
mo a abertura de uma investiga-
ção judicial eleitoral para aferir se 
houve abuso de poder.

E se não pensarmos des-
se modo, estaremos claramen-
te permitindo sob “as barbas da 
lei” o uso desenfreado do poder 
econômico, político e midiático 

sem nenhum controle da Justi-
ça Eleitoral, desigualando ainda 
mais o processo eleitoral e ao fi-
nal continuando a triste realida-
de de que os mandatos políticos 
em sua maioria são conquistados 
na base da força do dinheiro e do 
poder, quando deveriam ser con-
quistados pelas ideias e progra-
mas, iniciados um pouco antes, 
contudo com limites ao exercício 
de tal prática porque não se tem 
candidatura, logo a abertura, in-
discutivelmente, foi para o cida-
dão/eleitor e os partidos políticos 
e não para quem deseja exercer o 
mandato de modo desenfreado e 
sem qualquer tipo de controle.

Alguém realmente acredita 
que da noite para o dia os políti-
cos deixarão de abusar do poder 
para chegar ao poder e nele per-
manecer o máximo que pude-
rem? Como não acredito que isso 
ocorra em um passe de mágica, 
tendo a continuar pensando que 

por algum tempo teremos, nessa 
abertura, espaço para que políti-
cos desvirtuados do bem comum 
- que deveria ser a essência de sua 
atividade – promovam várias ili-
citudes, que passarão ao largo da 
Justiça Eleitoral, daí a interpreta-
ção de que mesmo sendo patente 
a ampliação, esta não pode ser de-
sassociada de seus fins, pelo con-
trário, deve ser acomodada dentro 
da nova estrutura que se desenha.

Referimo-nos à necessidade 
de que tenhamos uma campa-
nha de propostas e para tanto os 
ideais partidários, projetos e pla-
taformas de um eventual governo 
possam ser tratadas de forma an-
tecedente, justamente para que 
no período certo, o eleitor esteja 
em melhores condições de de-
cidir por esses aspectos e nunca 
por algo que venha a receber pa-
ra dar o seu voto a quem não tem 
compromisso e, por conseguinte 
nenhum projeto de melhoria pa-

ra o povo que o elege.
Esta, infelizmente, é a tôni-

ca de nossa política, que não me 
canso de repetir, politicagem, na 
qual os políticos, em sua grande 
maioria, não tem propostas por-
que é mais fácil conquistar o elei-
tor com abuso de poder e sequer 
ter qualquer preocupação futura 
com o mesmo.

E para mudar essa realidade, a 
lei antecipa algumas discussões, 
contudo não estabelece o início 
da propaganda e nem permite a 
quem não é ainda oficialmente 
candidato atos de campanha e 
isso precisa ser bem compreen-
dido, sob pena de termos atos em 
momento anterior ao da propa-
ganda com uma carga mais inci-
siva que o momento próprio.

O caput ao estabelecer o nor-
te é enfático em proibir o pedido 
explícito de votos e o faz porque 
não há candidato, logo não há 
ainda sequer eleitor oficial e sim 

a própria sociedade, que precisa 
ter ideia de como pensam os par-
tidos e possíveis pré-candidatos, 
mas este pensar é devidamente 
limitado pela peculiaridade do 
momento.

Sei que serei mais uma vez 
criticado por essa posição restri-
tiva, pelo menos nesses dois tex-
tos iniciais, mas deixo claro que 
mesmo que não concordasse 
com a abertura trazida pela lei, o 
que não é o caso, como juiz que 
sou, atualmente exercendo a ju-
risdição eleitoral, cumprirei cla-
ramente o princípio democrático 
e não uma eventual posição pes-
soal diferente.

E o princípio democrático si-
nalizou para uma nova fase do 
processo eleitoral, de articulações, 
ajustes partidários, contato com o 
povo de forma diferente e tudo is-
so vamos comentar nos textos se-
guintes, inciso por inciso, de mol-
de que ao final os leitores tirem su-
as próprias conclusões.

Quais são os atos considerados
lícitos na pré-campanha?
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Robinson Faria é processado 
pelo MPE por propaganda 
eleitoral antecipada

Ex-governador já 
postou pedidos de 

votos no Instagram, 
faltando ainda 

quase 50 dias para 
o início da 

campanha oficial

O ex-governador do Rio 
Grande do Norte, Robin-
son Faria, está sendo pro-

cessado pelo Ministério Público 
Eleitoral (MPE) por propagan-
da eleitoral antecipada, por usar 
uma de suas redes sociais para 
fazer pedido de votos, algo que só 
será permitido a partir de 16 de 
agosto. Na ação, o órgão detalha 
que o pré-candidato postou di-
versas imagens com expressões 
ligadas à campanha e com direito 
até a eleitores revelando a prefe-
rência em seu nome.

Conforme o MPE, a Lei das 
Eleições proíbe que pretenden-
tes a cargos públicos efetuem pe-
didos expressos de votos no cha-
mado período de pré-campanha. 
Nas postagens, há mensagens 
com e sem fotos de eleitores, que 
aparecem ao lado da mensagem 
“Meu voto de federal é para quem 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

tem obra pra mostrar” atrelada à 
imagem do ex-governador, com 
uso de expressões como “Robin-
son Deputado Federal” e “Meu 
pré-federal tem 1000 obras”.

Para o procurador regional 
Eleitoral, Rodrigo Telles, o fato in-
fere a nítida intenção de solicitar 
ao público apoio eleitoral nas ur-
nas. “Apesar de o art. 36-A da Lei 
nº 9.504/97 ter flexibilizado a pré-
-campanha após a minirrefor-
ma eleitoral (Lei nº 13.165/2015), 
os atos de pré-campanha para a 
promoção eleitoral de candidatu-
ra são vedados quando haja pe-
dido expresso de votos, que pode 
ser evidenciado pelo emprego de 
palavras e expressões que, explici-
tamente, conclamem o eleitor ao 
voto em pré-candidatos”, disse.

A representação destaca que 
a propaganda antecipada pode 
comprometer o equilíbrio entre 
os possíveis candidatos, uma vez 
que oficialmente a propaganda 
só será permitida a partir de 16 
de agosto. Além da exclusão das 

postagens (e da proibição de no-
vas postagens com teor seme-
lhante na pré-campanha), Ro-
binson Faria poderá ter de pagar 
multa à Justiça Eleitoral.

Em resposta ao questiona-
mento feito pela reportagem do 
AGORA RN, Robinson Faria in-
formou que já encaminhou o ca-
so ao setor jurídico da sua cam-
panha, para análise do fato. Por 
sua assessoria de comunicação, 
disse que, “O setor jurídico anali-
sará detalhadamente a represen-
tação e adotará as medidas judi-
ciais cabíveis”.

Robinson Faria informou que 
já encaminhou o caso ao setor 

jurídico da sua campanha, para 
análise do  caso
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RN tem seis  pré-candidatos 
disputando o governo do Estado

Potiguares têm, até 
o momento, poucas 

pré-candidaturas 
para analisar Os potiguares têm, até o 

momento de fechamen-
to desta matéria, cinco 

pré-candidatos oficiais ao go-
verno do Estado e uma incógni-
ta, que ainda não decidiu ser irá 
concorrer ou não nas eleições 
de outubro, o senador Styven-
son Valentim (Podemos). Como 
a Justiça Eleitoral determinou 
que o período para os partidos 
políticos realizarem suas con-
venções e decidirem seus can-
didatos vai de 20 de julho a 5 de 
agosto, podemos ganhar novos 
candidatos para nos decidirmos 
sobre o/a próximo/a gestor/a 
do Rio Grande do Norte.

Conforme o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), os candida-
tos ao cargo de governador do 
Estado podem ser indicados ou 
trocados pelos partidos até 5 de 
agosto e o registro das candi-
daturas deve ser feito até 15 de 
agosto. Enquanto isso, os pré-
-candidatos já postos seguem 
uma rotina de viagens aos 167 
municípios potiguares, visitan-
do lideranças locais, munícipes e 
vendo como está sua reputação 
e credibilidade entre estes.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

FÁTIMA BEZERRA (PT). Pré-candidata à reelei-
ção, Fátima Bezerra foi a única mulher eleita en-
tre os 26 estados e o Distrito Federal em 2018, após 
vencer seu então adversário eleitoral Carlos Eduar-
do Alves (PDT) no segundo turno, com 57,6%. Atu-
almente, ambos são aliados e integram a chapa ma-
joritária governista. Pedagoga de formação, ela tra-
balhou na rede pública de ensino em Natal e atuou 
desde sempre em movimentos sindicais, até ini-
ciar sua carreira política em 1994. É ex-senadora e 
ex-deputada estadual e federal. Deixou o mandato 
no Senado, sendo substituída pelo seu suplente, o 
senador Jean Paul Prates, líder da Minoria na Casa, 
para assumir a gestão estadual em janeiro de 2019. 
Sua pré-candidatura foi aprovada no fim de maio, 
no Encontro de Estratégia Eleitoral 2022 do PT.

FÁBIO DANTAS (SOLIDARIEDADE). Formado 
em Direito e empresário, Fábio Dantas foi vice-go-
vernador do Estado na gestão Robinson Faria (PP) 
entre 2015 e 2018 e deputado estadual de 2011 a 
2014. Chegou a lançar uma pré-candidatura em 
2018, mas desistiu para se dedicar à administração 
dos seus negócios, que incluem uma cachaçaria 
reconhecida nacionalmente. Foi anunciado como 
o pré-candidato oficial do Solidariedade em abril 
passado e, desde então, tem percorrido o Estado em 
visitas e diálogos com lideranças locais. Também 
se aproximou de representantes do grupo do atual 
presidente Jair Bolsonaro, como o ex-ministro Ro-
gério Marinho, pré-candidato ao Senado.

CLORISA LINHARES (BRASIL 35). For-
mada em Direito e Contabilidade, Clorisa 
Linhares é servidora do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJ-RN), já atuou 
como agente penitenciária e foi vereadora 
no município de Grossos, onde chegou a 
se candidatar à gestão municipal em 2020, 
mas ficou em terceira colocação. Seu no-
me foi lançado oficialmente em novembro 
de 2021 durante evento político na cidade 
de Mossoró, segundo maior colégio eleito-
ral do Estado. Sua pré-candidatura rece-
beu o apoio do partido Patriota/RN e, na 
última visita do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) a Natal, no dia 17 deste mês, se anun-
ciou bolsonarista, registrando os fatos em 
suas redes sociais.

STYVENSON VALENTIM (PODEMOS). 
Sem uma definição concreta se irá concor-
rer ou não ao governo do Estado, o sena-
dor Styvenson Valentim é apontado como 
possível concorrente. Policial militar de 
45 anos, ele foi o senador mais votado em 
2018 e recebeu críticas do governo federal 
por um projeto que dificultaria o acesso da 
população civil à posse de armas.

ROSÁLIA FERNANDES (PSTU). Servi-
dora pública na área da Saúde e bastan-
te ligada ao movimento sindical do esta-
do, tendo atuado como diretora de enti-
dades, Rosália Fernandes foi candidata a 
prefeita de Natal em 2016, quando obteve 
cerca de 1,4 mil votos e, em 2020, quando 
terminou o pleito na 12ª colocação, com 
880 votos. O PSTU aprovou sua pré-can-
didatura durante reunião realizada no fim 
do mês passado.

DANNIEL MORAIS (PSOL). Pré-candida-
to ao governo do Rio Grande do Norte pelo 
Psol, Danniel Morais foi anunciado recen-
temente pelo partido como o escolhido 
para representar o Estado. Ele se define co-
mo um político de “de aliança com o povo. 
Pela superação das oligarquias e pela der-
rota da política neoliberal”
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A expectativa é criar um projeto de mudança do presidencialismo para o semipresidencialismo a partir de 2030

Advogado esclarece que somente consulta à população poderia alterar sistema

Os brasileiros foram às urnas 
em plebiscito nacional, por de-
terminação constitucional, pa-
ra escolher entre a forma de go-
verno República ou Monarquia 
e entre Presidencialismo ou Par-
lamentarismo como sistema de 
governo a ser adotado no Brasil. 
O plebiscito ocorreu no dia 21 de 

abril de 1993, sendo que a Repú-
blica e o sistema presidencialista 
de governo foram mantidos pela 
população.

O plebiscito foi determi-
nado pelo artigo 2º do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Cons-
tituição Federal de 1988. Pelo 

artigo, a consulta popular esta-
va marcada originalmente para 
ocorrer no dia 7 de setembro de 
1993, mas foi antecipada para 
21 de abril de 1993 pela Emen-
da Constitucional nº 2, de 25 de 
agosto de 1992.

De um universo de 90.256.461 
eleitores na época, comparece-

ram às urnas 66.209.385 (73,36%), 
sendo que 551.043 votaram em 
trânsito na ocasião. A Repúbli-
ca foi escolhida por 43.881.747 
(66,28%) eleitores, sendo que a 
Monarquia recebeu 6.790.751 
(10,26%) votos. Votaram em bran-
co neste item 6.813.179 (10,29%) 
eleitores, e 8.741.289 (13,20%) 

anularam o voto.
Já 36.685.630 (55,41%) elei-

tores optaram pelo sistema 
presidencialista de governo, e 
16.415.585 (24,79%), pelo parla-
mentarista. Votaram em bran-
co neste item 3.193.763 (4,82%) 
eleitores, e 9.712.913 (14,67%) 
votaram nulo.

Em 1993, 55,41% dos eleitores optaram pelo sistema presidencialista

Para modificar sistema de governo, é 
necessário novo plebiscito, diz Capistrano

“Para modificação do sistema 
de governo, em substituição ao 
presidencialismo, entendo que 
seria necessário um novo plebis-
cito, pois em obediência à previ-
são da Constituição Federal, so-
mente outra consulta à população 
poderia alterar o resultado daque-
le plebiscito de 1993”, explicou o 
especialista em Direito Eleitoral e 
Direito Constitucional, Wlademir 
Capistrano, ao falar sobre a possi-
bilidade de mudança do sistema 
de governo nacional, em entrevis-

ta exclusiva ao AGORA RN.
Ao esclarecer que seria neces-

sária a consulta popular, onde o 
eleitorado brasileiro fosse às ur-
nas fazer nova escolha, o advo-
gado explicou que a Constituição 
Federal de 1988 previu que, no 
ano de 1993, haveria uma consul-
ta popular para que os brasileiros 
pudessem escolher qual siste-
ma de governo deveria ser ado-
tado no país, o que foi feito. Na 
ocasião, os brasileiros decidiram 
manter o presidencialismo.

“A Constituição de 1988, no art. 
2º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, previu que 
haveria um plebiscito, para que 
fossem definidos a forma (repú-
blica ou monarquia constitucio-
nal) e o sistema de governo (par-
lamentarismo ou presidencialis-
mo) que devem vigorar no País, e 
esse plebiscito, realizado no dia 21 
de abril de 1993, definiu, por larga 
maioria do eleitorado, que o Brasil 
é uma república presidencialista”, 
explicou Wlademir.

Arthur Lira busca apoio 
internacional para implantar 
semipresidencialismo no Brasil

Presidente da 
Câmara quer que 

autoridades de 
governos de países 

que adotam sistema 
político semelhante  

contribuam com 
o debate

Para dar seguimento ao seu 
desejo de adotar o semipre-
sidencialismo - sistema de 

governo no qual o presidente da 
República compartilha o poder 
com um primeiro-ministro eleito 
pelo Congresso Nacional - no pa-
ís, o presidente da Câmara Fede-
ral, deputado Arthur Lira (PP-AL), 
partiu em busca de apoio inter-
nacional, durante encontro com 
o presidente da Assembleia da 
República de Portugal, Augusto 
Santos Silva. O grupo de trabalho 
(GT) criado para debater o assun-
to apresentou, na última reunião, 
as atribuições e prerrogativas do 
presidente da República e do pri-
meiro-ministro.

Para Lira, a ajuda do parla-
mento estrangeiro para avançar 
no debate da adoção do semipre-
sidencialismo no Brasil é essen-
cial, tanto que ele afirmou que-
rer que autoridades dos governos 
português e de países que ado-
tam sistema político semelhan-
te, como Alemanha e França, por 
exemplo, contribuam com o de-
bate no Brasil.

“Precisamos fazer essa discus-
são da mudança de sistema no 

Brasil. É um tema polêmico, por-
que todos os candidatos de agora 
enxergam uma perda de poder. O 
Brasil é muito peculiar, a distân-
cia entre a capital do Amazonas e 
do Rio Grande do Sul correspon-
de à distância de Lisboa a Mos-
cou”, afirmou.

No atual modelo português, 
o presidente da República é elei-
to pelo voto popular e represen-
ta o Estado; já o primeiro-minis-
tro é nomeado pelo presidente 
da República e, em regra, é o líder 
do partido mais votado em cada 
eleição para o Legislativo portu-
guês (Assembleia da República).

PROPOSTA APRESENTADA 
PELO GT. A expectativa é criar 
um projeto de mudança do pre-
sidencialismo para o semipresi-
dencialismo a partir de 2030. O 
conselho consultivo do GT ins-
tituído por Lira é formado por 
pessoas como o ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Nelson Jobim, o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) e a ex-mi-
nistra Ellen Gracie.

Conforme a proposta do coor-
denador do GT, deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), a chefia do 
Estado caberia ao presidente, que 
indica e nomeia o primeiro-minis-
tro após aprovação do Congresso 
e que seria responsável, ainda, por 
nomear ministros de Estado, che-
fiar a diplomacia, manter relações 

com outros países e comandar as 
forças armadas.

Já o primeiro-ministro deve 
chefiar o governo, com funções 
executivas e administrativas, co-
mo a elaboração de programas 
nacionais e das diretrizes orça-

mentárias, além da nomeação do 
presidente do Banco Central e do 
advogado-geral da União. Tam-
bém seria função do primeiro-
-ministro indicar os demais mi-
nistros, criar e extinguir cargos 
públicos federais.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Fetronor diz que empresas de ônibus  de Natal estão trabalhando no vermelho e quer subsídios pra compensar

Laranjeiras elogiou mudanças no Plano Diretor que priorizam mobilidade
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A Federação das Empresas 
de Transporte de Passagei-
ros do Nordeste (Fetronor) 

se disse preocupada a respeito 
dos constantes reajustes no pre-
ço do óleo diesel no Brasil e o im-
pacto que as medidas podem ter 
na mobilidade em Natal. De acor-
do com o presidente da entidade, 
Eudo Laranjeiras, o combustível 
teve reajuste de 68% neste ano e 
que pela primeira vez empresas 
do setor gastam mais verba com 
combustível do que com pessoal.

Para o presidente, é muito im-
portante a adoção de subsídios e 
apoio ao Setor de Transportes de 
passageiros. “As empresas estão 
operando no limite mínimo pos-
sível para não prejudicar demais 
os passageiros. Mas essa garantia 
não tem muito tempo. Ou os go-
vernos, isso aí todos – inclusive o 
Federal – arrumam o jeito de aju-
dar nisso subsidiando o passa-
geiro, em vez de aumentar a tari-
fa. Dê uma injeção de capital nas 
empresas para continuar operan-
do”, defendeu.

Laranjeiras também apontou 
o impacto que isso pode ter em 
questões de mobilidade na Gran-
de Natal. “Imagine que o sistema 
de transporte pare, os prejuízos 
que vão acontecer, as milhares de 
pessoas que seriam afetadas, as 
complicações para todo um sis-
tema de comércio. E a tendência, 
infelizmente, é que isso aconteça, 
pelo menos parcialmente, por-
que as empresas não têm mais 
condições de arcar com os custos 
atuais sem uma ajuda efetiva por 
parte do Poder Público”, destaca.

Na semana passada, a Asso-
ciação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos (NTU) 
publicou uma nota informando 
preocupação com os reajustes do 
diesel, o que tem afetado o trans-
porte público no país, e alertando 
para o risco de aumento generali-

Fetronor diz que empresas estão 
no vermelho e defende subsídios

Presidente da 
Federação de Empresas 

de Transporte de 
Passageiros disse que 
é a primeira vez que 

empresas gastam mais 
com óleo diesel do que 

com quadro de pessoal

zado das tarifas ou, na impossibi-
lidade dessa opção, para a inevitá-
vel descontinuidade da prestação 
dos serviços de ônibus urbano. A 
associação pede que sejam ado-
tadas, por parte do Governo Fede-
ral e Congresso Nacional, políticas 
imediatas de compensação das 
sucessivas altas dos combustíveis 
registradas nos últimos meses.

Segundo o levantamento da 
NTU, o consumo de diesel pelo 
transporte público por ônibus, nas 
cidades e regiões metropolitanas, é 
de apenas 5% a 6% do total do con-
sumo nacional, o que possibilita a 
adoção de políticas diferenciadas 
para o segmento sem impactos 
significativos na política de preços 
dos combustíveis. 

Na nota divulgada pela NTU, 
a entidade defende a votação do 
PL 4392/2021, que cria o Pro-
grama Nacional de Assistência à 
Mobilidade dos Idosos em Áreas 
Urbanas (PNAMI) para custear a 
gratuidade no transporte públi-
co urbano para idosos acima de 
65 anos, a partir de repasses de 
recursos federais para estados e 
municípios cobrirem esses cus-
tos junto aos sistemas de trans-
porte público locais.

 Segundo a Associação a gra-
tuidade, estabelecida na Consti-
tuição Federal, já é praticada sem 
que haja fonte identificada de cus-
teio, o que onera a tarifa, na me-
dida em que esse custo é ratea-
do entre os passageiros pagantes 
atualmente. O PL 4392/2021 já foi 
aprovado pelo Senado em feverei-
ro de 2022  mas ainda não foi vota-
do na Câmara dos Deputados.

Conforme o relatório “Trans-
porte Público por Ônibus – 2 
anos de Impactos da Pandemia 

de Covid-19”, elaborado também 
pela NTU, as perdas não vêm de 
hoje e apenas do aumento do 
diesel: os sistemas organizados 
de transporte público por ônibus 
urbano, presentes em 2.901 mu-
nicípios brasileiros, tiveram uma 
perda acumulada de R$ 25,7 bi-
lhões, entre março de 2020 e feve-
reiro de 2022, devido à pandemia. 

Os dados mostram ainda que 
o impacto financeiro médio foi 
de R$ 1,12 bilhão por mês no pe-
ríodo da pandemia, causado pe-
la acelerada queda do número de 
passageiros e pela obrigatorieda-
de de manutenção, por parte das 
empresas, de uma oferta do ser-
viço superior à demanda para ga-
rantir o distanciamento social no 
transporte público – em muitos 
casos, sem qualquer contrapar-
tida dos poderes públicos locais.

RESPOSTA. Ontem o ministro 
de Minas e Energia, Adolfo Sa-
chsida, foi à Câmara dos Depu-
tados e avaliou que o Brasil está 
dando a “resposta correta” para o 

problema. “Tanto é correta, que o 
resto do mundo inteiro está ten-
tando fazer isso: reduzir tributos. 
Estados Unidos, Europa. Sabe 
qual a diferença? É que aqui nós 
já fizemos”, disse, desta vez, em 
audiência pública na Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

O ministro também adiantou 
que tem conversado com a Pe-
trobras, com a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) e com as dis-
tribuidoras para que a Petrobras 
“acelere a modalidade de con-
signação”. Segundo ele, com ela, 
uma vez aprovada a redução tri-
butária, o efeito para o consumi-
dor será mais rápido.

Ao lembrar que o governo fe-
deral não pode interferir no preço 
de combustíveis, o ministro agra-
deceu o empenho dos parlamen-
tares na aprovação de medidas 
como as que tratam da redução 
de tributos federais e do ICMS so-
bre diesel, gasolina, etanol e gás. 
“Com o PLP 18, o preço da gasoli-
na vai cair de R$ 7,39 para R$ 5,84, 
queda de 21%”, projetou. Pelas 

projeções do Ministério, com a 
medida, o preço do etanol deve 
cair R$ 0,30: de R$ 4,87 para R$ 
4,57. No caso do diesel, o preço 
deve ser reduzido de R$ 7,68 para 
R$ 7,55. Já o GLP deve cair de R$ 
112,70 para R$ 110,07.

MOBILIDADE. Sancionado em 
março deste ano, o Novo Plano 
Diretor de Natal trouxe medidas a 
respeito de mobilidade que foram 
elogiadas por Eudo. “Foi muito 
importante porque o Plano Dire-
tor já pensou na mobilidade e que 
o transporte é importante para 
este processo. Pensou no futuro. 
A mobilidade é um problema ca-
tastrófico. O trânsito é um negócio 
que precisa ser avaliado com mui-
to cuidado”, defendeu.

O presidente da Fetronor 
também apontou outras ações 
que, segundo ele, ajudam a dar 
mais credibilidade e agilidade a 
ponto de tornar o transporte pú-
blico mais viável. “Na hora em 
que a prefeitura pega uma faixa 
em uma via e coloca exclusiva 
para transporte, formadores de 
opinião reclamam. Estas faixas 
levam 90% da população que an-
da de ônibus ou táxi. O individu-
alismo faz com que as pessoas re-
clamem. Eu costumo dizer que o 
transporte público não é um pro-
blema, é uma solução”, disse.

Ao AGORA RN, Eudo Laranjei-
ras também defendeu licitações 
para o transporte público em Na-
tal. Ele disse que as últimas duas 
simplesmente não tiveram inte-
ressados e aponta exigências do 
poder público, como ônibus com 
ar-condicionado, motor traseiro e 
por um preço considerado baixo. 
“A licitação precisa ser atrativa. Pre-
cisa dar condições financeiras, que 
é o que o empresário quer. Não é 
filantropia. É uma empresa como 
outra qualquer. O lucro não é coisa 
de outro mundo. É preciso de lucro 
para manter empregos, impostos e 
o empresário que investiu ter a re-
muneração justa. Então precisava 
dar uma garantia ao empresário, 
segurança jurídica, que hoje nós 
não temos”, justificou.

Eudo acredita que as licitações 
são mais vantajosas às empresas, 
já que as licitações oferecem a ga-
rantia de equilíbrio econômico fi-
nanceiro. “Precisa dar uma roupa-
gem. Quer carro com ar-condicio-
nado? Pague por isso. Se o passa-
geiro não tem condições de pagar, 
seja subsidiado”, finaliza. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A expectativa é criar um projeto de mudança do presidencialismo para o semipresidencialismo a partir de 2030

Advogado esclarece que somente consulta à população poderia alterar sistema

Os brasileiros foram às urnas 
em plebiscito nacional, por de-
terminação constitucional, pa-
ra escolher entre a forma de go-
verno República ou Monarquia 
e entre Presidencialismo ou Par-
lamentarismo como sistema de 
governo a ser adotado no Brasil. 
O plebiscito ocorreu no dia 21 de 

abril de 1993, sendo que a Repú-
blica e o sistema presidencialista 
de governo foram mantidos pela 
população.

O plebiscito foi determi-
nado pelo artigo 2º do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Cons-
tituição Federal de 1988. Pelo 

artigo, a consulta popular esta-
va marcada originalmente para 
ocorrer no dia 7 de setembro de 
1993, mas foi antecipada para 
21 de abril de 1993 pela Emen-
da Constitucional nº 2, de 25 de 
agosto de 1992.

De um universo de 90.256.461 
eleitores na época, comparece-

ram às urnas 66.209.385 (73,36%), 
sendo que 551.043 votaram em 
trânsito na ocasião. A Repúbli-
ca foi escolhida por 43.881.747 
(66,28%) eleitores, sendo que a 
Monarquia recebeu 6.790.751 
(10,26%) votos. Votaram em bran-
co neste item 6.813.179 (10,29%) 
eleitores, e 8.741.289 (13,20%) 

anularam o voto.
Já 36.685.630 (55,41%) elei-

tores optaram pelo sistema 
presidencialista de governo, e 
16.415.585 (24,79%), pelo parla-
mentarista. Votaram em bran-
co neste item 3.193.763 (4,82%) 
eleitores, e 9.712.913 (14,67%) 
votaram nulo.

Em 1993, 55,41% dos eleitores optaram pelo sistema presidencialista

Para modificar sistema de governo, é 
necessário novo plebiscito, diz Capistrano

“Para modificação do sistema 
de governo, em substituição ao 
presidencialismo, entendo que 
seria necessário um novo plebis-
cito, pois em obediência à previ-
são da Constituição Federal, so-
mente outra consulta à população 
poderia alterar o resultado daque-
le plebiscito de 1993”, explicou o 
especialista em Direito Eleitoral e 
Direito Constitucional, Wlademir 
Capistrano, ao falar sobre a possi-
bilidade de mudança do sistema 
de governo nacional, em entrevis-

ta exclusiva ao AGORA RN.
Ao esclarecer que seria neces-

sária a consulta popular, onde o 
eleitorado brasileiro fosse às ur-
nas fazer nova escolha, o advo-
gado explicou que a Constituição 
Federal de 1988 previu que, no 
ano de 1993, haveria uma consul-
ta popular para que os brasileiros 
pudessem escolher qual siste-
ma de governo deveria ser ado-
tado no país, o que foi feito. Na 
ocasião, os brasileiros decidiram 
manter o presidencialismo.

“A Constituição de 1988, no art. 
2º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, previu que 
haveria um plebiscito, para que 
fossem definidos a forma (repú-
blica ou monarquia constitucio-
nal) e o sistema de governo (par-
lamentarismo ou presidencialis-
mo) que devem vigorar no País, e 
esse plebiscito, realizado no dia 21 
de abril de 1993, definiu, por larga 
maioria do eleitorado, que o Brasil 
é uma república presidencialista”, 
explicou Wlademir.

Arthur Lira busca apoio 
internacional para implantar 
semipresidencialismo no Brasil

Presidente da 
Câmara quer que 

autoridades de 
governos de países 

que adotam sistema 
político semelhante  

contribuam com 
o debate

Para dar seguimento ao seu 
desejo de adotar o semipre-
sidencialismo - sistema de 

governo no qual o presidente da 
República compartilha o poder 
com um primeiro-ministro eleito 
pelo Congresso Nacional - no pa-
ís, o presidente da Câmara Fede-
ral, deputado Arthur Lira (PP-AL), 
partiu em busca de apoio inter-
nacional, durante encontro com 
o presidente da Assembleia da 
República de Portugal, Augusto 
Santos Silva. O grupo de trabalho 
(GT) criado para debater o assun-
to apresentou, na última reunião, 
as atribuições e prerrogativas do 
presidente da República e do pri-
meiro-ministro.

Para Lira, a ajuda do parla-
mento estrangeiro para avançar 
no debate da adoção do semipre-
sidencialismo no Brasil é essen-
cial, tanto que ele afirmou que-
rer que autoridades dos governos 
português e de países que ado-
tam sistema político semelhan-
te, como Alemanha e França, por 
exemplo, contribuam com o de-
bate no Brasil.

“Precisamos fazer essa discus-
são da mudança de sistema no 

Brasil. É um tema polêmico, por-
que todos os candidatos de agora 
enxergam uma perda de poder. O 
Brasil é muito peculiar, a distân-
cia entre a capital do Amazonas e 
do Rio Grande do Sul correspon-
de à distância de Lisboa a Mos-
cou”, afirmou.

No atual modelo português, 
o presidente da República é elei-
to pelo voto popular e represen-
ta o Estado; já o primeiro-minis-
tro é nomeado pelo presidente 
da República e, em regra, é o líder 
do partido mais votado em cada 
eleição para o Legislativo portu-
guês (Assembleia da República).

PROPOSTA APRESENTADA 
PELO GT. A expectativa é criar 
um projeto de mudança do pre-
sidencialismo para o semipresi-
dencialismo a partir de 2030. O 
conselho consultivo do GT ins-
tituído por Lira é formado por 
pessoas como o ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Nelson Jobim, o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) e a ex-mi-
nistra Ellen Gracie.

Conforme a proposta do coor-
denador do GT, deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), a chefia do 
Estado caberia ao presidente, que 
indica e nomeia o primeiro-minis-
tro após aprovação do Congresso 
e que seria responsável, ainda, por 
nomear ministros de Estado, che-
fiar a diplomacia, manter relações 

com outros países e comandar as 
forças armadas.

Já o primeiro-ministro deve 
chefiar o governo, com funções 
executivas e administrativas, co-
mo a elaboração de programas 
nacionais e das diretrizes orça-

mentárias, além da nomeação do 
presidente do Banco Central e do 
advogado-geral da União. Tam-
bém seria função do primeiro-
-ministro indicar os demais mi-
nistros, criar e extinguir cargos 
públicos federais.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Fetronor diz que empresas de ônibus  de Natal estão trabalhando no vermelho e quer subsídios pra compensar

Laranjeiras elogiou mudanças no Plano Diretor que priorizam mobilidade
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A Federação das Empresas 
de Transporte de Passagei-
ros do Nordeste (Fetronor) 

se disse preocupada a respeito 
dos constantes reajustes no pre-
ço do óleo diesel no Brasil e o im-
pacto que as medidas podem ter 
na mobilidade em Natal. De acor-
do com o presidente da entidade, 
Eudo Laranjeiras, o combustível 
teve reajuste de 68% neste ano e 
que pela primeira vez empresas 
do setor gastam mais verba com 
combustível do que com pessoal.

Para o presidente, é muito im-
portante a adoção de subsídios e 
apoio ao Setor de Transportes de 
passageiros. “As empresas estão 
operando no limite mínimo pos-
sível para não prejudicar demais 
os passageiros. Mas essa garantia 
não tem muito tempo. Ou os go-
vernos, isso aí todos – inclusive o 
Federal – arrumam o jeito de aju-
dar nisso subsidiando o passa-
geiro, em vez de aumentar a tari-
fa. Dê uma injeção de capital nas 
empresas para continuar operan-
do”, defendeu.

Laranjeiras também apontou 
o impacto que isso pode ter em 
questões de mobilidade na Gran-
de Natal. “Imagine que o sistema 
de transporte pare, os prejuízos 
que vão acontecer, as milhares de 
pessoas que seriam afetadas, as 
complicações para todo um sis-
tema de comércio. E a tendência, 
infelizmente, é que isso aconteça, 
pelo menos parcialmente, por-
que as empresas não têm mais 
condições de arcar com os custos 
atuais sem uma ajuda efetiva por 
parte do Poder Público”, destaca.

Na semana passada, a Asso-
ciação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos (NTU) 
publicou uma nota informando 
preocupação com os reajustes do 
diesel, o que tem afetado o trans-
porte público no país, e alertando 
para o risco de aumento generali-

Fetronor diz que empresas estão 
no vermelho e defende subsídios

Presidente da 
Federação de Empresas 

de Transporte de 
Passageiros disse que 
é a primeira vez que 

empresas gastam mais 
com óleo diesel do que 

com quadro de pessoal

zado das tarifas ou, na impossibi-
lidade dessa opção, para a inevitá-
vel descontinuidade da prestação 
dos serviços de ônibus urbano. A 
associação pede que sejam ado-
tadas, por parte do Governo Fede-
ral e Congresso Nacional, políticas 
imediatas de compensação das 
sucessivas altas dos combustíveis 
registradas nos últimos meses.

Segundo o levantamento da 
NTU, o consumo de diesel pelo 
transporte público por ônibus, nas 
cidades e regiões metropolitanas, é 
de apenas 5% a 6% do total do con-
sumo nacional, o que possibilita a 
adoção de políticas diferenciadas 
para o segmento sem impactos 
significativos na política de preços 
dos combustíveis. 

Na nota divulgada pela NTU, 
a entidade defende a votação do 
PL 4392/2021, que cria o Pro-
grama Nacional de Assistência à 
Mobilidade dos Idosos em Áreas 
Urbanas (PNAMI) para custear a 
gratuidade no transporte públi-
co urbano para idosos acima de 
65 anos, a partir de repasses de 
recursos federais para estados e 
municípios cobrirem esses cus-
tos junto aos sistemas de trans-
porte público locais.

 Segundo a Associação a gra-
tuidade, estabelecida na Consti-
tuição Federal, já é praticada sem 
que haja fonte identificada de cus-
teio, o que onera a tarifa, na me-
dida em que esse custo é ratea-
do entre os passageiros pagantes 
atualmente. O PL 4392/2021 já foi 
aprovado pelo Senado em feverei-
ro de 2022  mas ainda não foi vota-
do na Câmara dos Deputados.

Conforme o relatório “Trans-
porte Público por Ônibus – 2 
anos de Impactos da Pandemia 

de Covid-19”, elaborado também 
pela NTU, as perdas não vêm de 
hoje e apenas do aumento do 
diesel: os sistemas organizados 
de transporte público por ônibus 
urbano, presentes em 2.901 mu-
nicípios brasileiros, tiveram uma 
perda acumulada de R$ 25,7 bi-
lhões, entre março de 2020 e feve-
reiro de 2022, devido à pandemia. 

Os dados mostram ainda que 
o impacto financeiro médio foi 
de R$ 1,12 bilhão por mês no pe-
ríodo da pandemia, causado pe-
la acelerada queda do número de 
passageiros e pela obrigatorieda-
de de manutenção, por parte das 
empresas, de uma oferta do ser-
viço superior à demanda para ga-
rantir o distanciamento social no 
transporte público – em muitos 
casos, sem qualquer contrapar-
tida dos poderes públicos locais.

RESPOSTA. Ontem o ministro 
de Minas e Energia, Adolfo Sa-
chsida, foi à Câmara dos Depu-
tados e avaliou que o Brasil está 
dando a “resposta correta” para o 

problema. “Tanto é correta, que o 
resto do mundo inteiro está ten-
tando fazer isso: reduzir tributos. 
Estados Unidos, Europa. Sabe 
qual a diferença? É que aqui nós 
já fizemos”, disse, desta vez, em 
audiência pública na Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

O ministro também adiantou 
que tem conversado com a Pe-
trobras, com a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) e com as dis-
tribuidoras para que a Petrobras 
“acelere a modalidade de con-
signação”. Segundo ele, com ela, 
uma vez aprovada a redução tri-
butária, o efeito para o consumi-
dor será mais rápido.

Ao lembrar que o governo fe-
deral não pode interferir no preço 
de combustíveis, o ministro agra-
deceu o empenho dos parlamen-
tares na aprovação de medidas 
como as que tratam da redução 
de tributos federais e do ICMS so-
bre diesel, gasolina, etanol e gás. 
“Com o PLP 18, o preço da gasoli-
na vai cair de R$ 7,39 para R$ 5,84, 
queda de 21%”, projetou. Pelas 

projeções do Ministério, com a 
medida, o preço do etanol deve 
cair R$ 0,30: de R$ 4,87 para R$ 
4,57. No caso do diesel, o preço 
deve ser reduzido de R$ 7,68 para 
R$ 7,55. Já o GLP deve cair de R$ 
112,70 para R$ 110,07.

MOBILIDADE. Sancionado em 
março deste ano, o Novo Plano 
Diretor de Natal trouxe medidas a 
respeito de mobilidade que foram 
elogiadas por Eudo. “Foi muito 
importante porque o Plano Dire-
tor já pensou na mobilidade e que 
o transporte é importante para 
este processo. Pensou no futuro. 
A mobilidade é um problema ca-
tastrófico. O trânsito é um negócio 
que precisa ser avaliado com mui-
to cuidado”, defendeu.

O presidente da Fetronor 
também apontou outras ações 
que, segundo ele, ajudam a dar 
mais credibilidade e agilidade a 
ponto de tornar o transporte pú-
blico mais viável. “Na hora em 
que a prefeitura pega uma faixa 
em uma via e coloca exclusiva 
para transporte, formadores de 
opinião reclamam. Estas faixas 
levam 90% da população que an-
da de ônibus ou táxi. O individu-
alismo faz com que as pessoas re-
clamem. Eu costumo dizer que o 
transporte público não é um pro-
blema, é uma solução”, disse.

Ao AGORA RN, Eudo Laranjei-
ras também defendeu licitações 
para o transporte público em Na-
tal. Ele disse que as últimas duas 
simplesmente não tiveram inte-
ressados e aponta exigências do 
poder público, como ônibus com 
ar-condicionado, motor traseiro e 
por um preço considerado baixo. 
“A licitação precisa ser atrativa. Pre-
cisa dar condições financeiras, que 
é o que o empresário quer. Não é 
filantropia. É uma empresa como 
outra qualquer. O lucro não é coisa 
de outro mundo. É preciso de lucro 
para manter empregos, impostos e 
o empresário que investiu ter a re-
muneração justa. Então precisava 
dar uma garantia ao empresário, 
segurança jurídica, que hoje nós 
não temos”, justificou.

Eudo acredita que as licitações 
são mais vantajosas às empresas, 
já que as licitações oferecem a ga-
rantia de equilíbrio econômico fi-
nanceiro. “Precisa dar uma roupa-
gem. Quer carro com ar-condicio-
nado? Pague por isso. Se o passa-
geiro não tem condições de pagar, 
seja subsidiado”, finaliza. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



 JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RN ainda sofre com falta de indústrias: interferência direta no número de empregos criados e na economia local
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Construtora A. Gaspar S/A (CNPJ: 08.323.347/0001-87), torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, com prazo de validade até 10/06/2023 a licença simplificada 
para canteiro de obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de bairros centrais de São Gonçalo 
do Amarante/RN, localizado na Rua Vereadora Maria do Carmo Brito, Nº100, lote 13 0026, Santa Terezinha, 
SGA/RN.  

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇAO 

 
A J C RODRIGUES COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA, 34.992.200/0001-90, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para a regularização de INDUSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO – SUCATAS FERROSOSAS E 
NÃO FERROSAS, localizado na R PEDRO CONSTANTINO DA SILVA, 19 – ANEXO A. Alto do Sumaré. 
Mossoró/RN.  

Josivan Cavalcante Rodrigues 
Empresário 

 

 

 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AMARAL MINERAÇÃO LTDA. CNPJ 04.946.066/0001-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - N° 
2020-176929/TEC/RLO-0070, com prazo de validade até 10/07/2028, em favor do empreendimento de Lavra 
de Granito Ornamental, nos locais denominados de Sítios Baixa Verde e Baldinho, Zona Rural do município 
de Santana do Seridó – RN.  

 
Socia-Gerente: Roseany Farrant do Amaral Feitosa. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CARLOS CLAYTON LOPES DA SILVA, CNPJ: 21.623.410/0001-69, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 
13/08/2028 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia RN 015 - Km 01, n° 244, 
Dix-Sept Rosado, Município de Mossoró/RN. 
 

Carlos Clayton Lopes da Silva 
Proprietário 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

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

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

CNPJ 08.060.899/0001-40

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

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

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

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 

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

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

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  

Florânia Quartzito Comércio de Pedras, CNPJ nº 44.963.631/0001-81, representada por Christian da Silva 
Lopes, CPF nº 169.541.888-32, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para 
extração mineral de 1.000m3/mês de QUARTZITO, numa área de 1,23 hectares, localizada no Sítio Alvarou, 
zona rural do município de Florânia/RN. 
 

Florânia Quartzito Comércio de Pedras  
Requerente 

 

“Muito discurso e pouca 
ação”, diz especialista 
sobre geração de 
empregos no RN

Saldo de empregos 
gerados no estado 

em maio foi de 3.519 
postos de trabalho. Mas 

índices poderiam ser 
melhores se houvesse 

indústria pujante, 
defende economista

Dados do relatório mensal 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-

dos (Novo Caged), divulgado pe-
lo Ministério do Trabalho e Previ-
dência, apontam que o Rio Gran-
de do Norte foi apenas o quinto 
colocado da região Nordeste em 
saldo positivo de geração de em-
pregos no mês de maio deste 
ano. Segundo a pesquisa, houve 
crescimento de 0,8% em relação 
ao mês de abril deste ano. A pu-
blicação ainda aponta que o índi-
ce foi superior à média da região 
Nordeste, que fechou em 0,73%.

No entanto, os 17.272 novos 
contratados ficam em segundo 
plano. Na realidade, os números 
são pouco animadores, já que 
pelo menos 13.753 moradores do 
estado foram desligados dos seus 
postos de trabalho. O saldo do es-
tado é de 3.519 novas vagas. Uma 
alta em comparação com o mês 
anterior, em que 15.732 vagas fo-
ram geradas, mas 14.444 funcio-
nários foram demitidos, gerando 
um saldo de 1.588 vagas.

Para o economista Janduir 
Nóbrega, estes dados podem 
ser atribuídos a uma melhoria 
no setor da construção civil. No 
entanto, o especialista aponta 
que falta ao Rio Grande do Nor-
te uma estrutura industrial pu-
jante. “Não tem e nunca teve. 
Essa coisa faz uma falta muito 
grande. Quando a gente vê ou-
tros estados, como Pernam-
buco e Bahia, existe um polo 
industrial e de serviços muito 
mais forte, gerando cinco vezes 
o valor que foi gerado aqui de 
empregos”, defendeu.

Para ele, a baixa criação de 

empregos tem a ver com uma 
falta de planejamento a médio e 
longo prazos, além da ausência 
de políticas públicas que tragam 
investimentos necessários para 
a indústria despontar no estado. 
“Acho que faltam políticas com 
mais clareza. Tem o programa da 
Fiern [Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte] para 
desenvolver o sertão, o semiá-
rido. Não queria usar este ter-
mo… Mas às vezes a gente tem 
a percepção de que é muito dis-
curso e pouca ação. Falta rever-
ter essa linha. Precisa fazer mais 
e falar menos. E nós temos feito 
muito pouco”, declarou.

Nóbrega destacou o poten-
cial do RN, afirmando que é o 
terceiro estado brasileiro em ex-
tração de petróleo em terra, pri-
meiro na produção de energia 
eólica, primeiro de fruticultura, 
um dos maiores exportadores de 
camarão do Brasil, mas questio-
nou os resultados disso. “A gen-
te não percebe essa riqueza se 
transformando em geração de 
empregos”, disse. 

O potencial ainda foi reforça-
do pelo economista em virtude 
da localização geográfica privile-
giada do estado. “Nós somos ho-
je o local mais próximo do con-
tinente europeu. Tecnicamente 
esta vantagem daria a nós a ca-
pacidade de exportar mais e de 
ser mais desenvolvido. Por outro 
lado, pouco aconteceu. A gente 
quase ficou até sem aeroporto, 
um modal criado com o fim de 
fortificar as exportações do esta-
do”, completou. 

Nóbrega apontou algumas 
das causas para que o RN este-
ja na atual situação econômica. 
“Os outros setores a reboque do 
turismo não conseguem deslan-
char. Isso é um dos problemas 

principais. O restante é a difi-
culdade que o estado tem de, na 
minha percepção, atrair novos 
investimentos nesse segmento, 
industrial, e geração de empre-
gos em massa”, apontou.

Em toda a região Nordeste, 
de acordo com o relatório men-
sal publicado ontem pela pas-
ta do Trabalho e Previdência, a 
região Nordeste teve 257.002 e 
208.155 desligamentos,  geran-
do saldo de 48.847 empregos. O 
saldo da região ficou atrás ape-
nas do Sudeste, que também 
cresceu (0,69%) com saldo de 
147.846 empregos.

PAÍS. Em maio deste ano, 
o Brasil registrou um saldo de 
277.018 novos empregos for-
mais. Segundo os dados do No-
vo Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
que o Ministério do Trabalho e 
Previdência divulgou hoje (28), 
no mês passado foram registra-
das 1.960.960 contratações com 
carteiras assinadas e 1.683.942 
desligamentos.

Já o total de trabalhadores 
celetistas – ou seja, com víncu-
lo formal de trabalho e direitos 
e deveres regidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) – aumentou 0,67% em re-
lação ao resultado de abril des-
te ano, passando de 41.448.948 
para 41.729.858.

Na média nacional, os salá-
rios iniciais pagos a quem foi ad-
mitido em um novo emprego em 
maio foi de R$ 1.898,02 – valor R$ 
18,05 menor que a média de R$ 
1.906,54 calculada em abril. No 
acumulado do ano, foi registrado 
saldo de 1.051.503 empregos, de-
corrente de 9.693.109 admissões e 
de 8.641.606 desligamentos (com 
ajustes até maio de 2022). 

Douglas Lemos
Repórter de Economia
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Pai denunciou através das redes sociais situação de racismo; foram ouvidos gritos de “macaco” durante partida 

Ex-funcionária conseguiu realizar transações indevidas na conta de 6 clientes

Infraestrutura Investigação

Seis vias de Natal 
receberão serviços de 
recapeamento asfáltico

A Prefeitura do Natal, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade 

Urbana (STTU), fará o recapea-
mento asfáltico de seis vias por 
onde passa o transporte público 
municipal. O investimento total 
é de R$ 5,8 milhões, oriundos do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional com contrapartida da 
Prefeitura. 

A licitação será executada 
em dois lotes, o primeiro lo-
te será licitado no próximo dia 
04 de julho, no qual serão con-
templadas as ruas Caparaó / 
Barbacena (entre a Av. Ayrton 
Senna e a Av. das Alagoas); Del-
miro Gouveia / Arapiraca (en-
tre a Av. Ayrton Senna e Av. das 
Alagoas), na Zona Sul da cida-
de. No primeiro lote, o inves-

timento será de aproximada-
mente R$ 2 milhões. 

Para o segundo lote, serão 
contempladas as ruas Presi-
dente Leão Veloso (Alecrim) e 
rua Monte Calvo (Cidade Nova) 
, o investimento do segundo 
lote será de aproximadamen-
te R$ 3,6 milhões. A secretaria 
ressalta ainda que também se-
rão executados os serviços de 
calçadas com acessibilidade e 
sinalização, promovendo me-
lhor conforto para os motoris-
tas e pedestres. 

De acordo com a titular da 
STTU Daliana Bandeira, “este 
é mais um investimento que a 
gestão do prefeito Álvaro Dias 
vem promovendo na mobilida-
de urbana da cidade, visando 
melhorias nesta área”.

Ex-funcionária de banco e filho são 
indiciados por fraude de R$ 1,2 milhão

Policiais civis da Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos (DEFUR) de Natal, 

após trabalho investigativo, con-
cluíram o inquérito de um furto, 
mediante fraude e lavagem de 
dinheiro, resultando no indicia-
mento de uma ex-funcionária de 
um banco e do filho dela. 

Segundo a investigação, a sus-
peita trabalhava para um ban-
co em Natal e, aproveitando dos 
próprios conhecimentos privile-
giados, conseguiu realizar tran-
sações indevidas na conta de seis 
clientes, que totalizou um preju-
ízo de R$ 1.298.838,80 (um mi-
lhão, duzentos e noventa e oito 
mil, oitocentos e trinta e oito reais 
e oitenta centavos), no período 
entre julho de 2020 e dezembro 
de 2021.

Os envolvidos, diante da ro-
bustez das provas produzidas, 
foram ouvidos na DEFUR, con-

tudo resolveram ficar silentes 
perante à autoridade policial. O 
inquérito foi devidamente re-
metido à Justiça, ficando ago-
ra a cargo do Poder Judiciário; 
os indiciados podem responder 

por até 18 anos de prisão pelos 
crimes cometidos. A Polícia Ci-
vil solicita que a população con-
tinue enviando informações, de 
forma anônima, por meio do 
Disque Denúncia 181. 

Torcida imita macaco durante 
jogo de basquete em Mossoró. 
‘Meu � lho sentiu muito’, diz pai

O pai de um jovem denun-
ciou uma situação de in-
júria racial no RN através 

das redes sociais nesta semana. 
Segundo a postagem de Jamer-
son Nascimento nesta segunda-
-feira 27, o filho dele estava jo-
gando uma partida de basque-
te em uma escola de Mossoró 
quando a torcida fez sons de ma-
caco, em um ato de preconceito.

Segundo Jamerson, o filho 
adolescente negro estava com 
a posse de bola quando sofreu 
ataques da torcida. “Vamos 
atrás de justiça e todas as me-
didas cabíveis e por dentro da 
lei do Brasil. [...] B.O já foi fei-
to e que a justiça seja feita. Os 
sons imitando um macaco e a 
palavra macaco são muito ní-
tidas. Na hora meu filho sentiu 
muito, agora tá um pouco me-
lhor”, afirmou. 

Jamerson continuou:  “Infe-
lizmente está ficando cada vez 

mais normal e ninguém faz na-
da”, apontou. E continua: “a es-
cola aonde meu filho estuda 
está tomando as providências 
cabíveis com a organizadora 
dos jogos, e está do nosso lado 
dando apoio”. A mãe do rapaz 
também disse que: “esse tipo de 
brincadeira não deve ser tirada 
com ninguém”.

A partida fazia parte de jogos 
escolares que estão sendo sedia-
dos em Mossoró. O vídeo mos-
trando a situação foi postado 
pelo pai do jovem, que recebeu 
apoio nas redes sociais. A depu-
tada estadual Isolda Dantas (PT) 
comentou o caso. “Racismo é 
crime! Um adolescente toca na 
bola e na arquibancada gritam 
“macaco” e imitam som de bi-
cho. Isso é grave. Injúria Racial 
não pode ficar impune”, escre-
veu Isolda. A deputada fede-
ral Natália Bonavides também 
prestou apoio o jovem.  

Jogo aconteceu nesta 
semana em escola de 
Mossoró; pai contou 

que foram ouvidos 
gritos de “macaco”e 

recebeu apoio nas 
redes sociais



 JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RN ainda sofre com falta de indústrias: interferência direta no número de empregos criados e na economia local
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Construtora A. Gaspar S/A (CNPJ: 08.323.347/0001-87), torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, com prazo de validade até 10/06/2023 a licença simplificada 
para canteiro de obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de bairros centrais de São Gonçalo 
do Amarante/RN, localizado na Rua Vereadora Maria do Carmo Brito, Nº100, lote 13 0026, Santa Terezinha, 
SGA/RN.  

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇAO 

 
A J C RODRIGUES COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA, 34.992.200/0001-90, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para a regularização de INDUSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO – SUCATAS FERROSOSAS E 
NÃO FERROSAS, localizado na R PEDRO CONSTANTINO DA SILVA, 19 – ANEXO A. Alto do Sumaré. 
Mossoró/RN.  

Josivan Cavalcante Rodrigues 
Empresário 

 

 

 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AMARAL MINERAÇÃO LTDA. CNPJ 04.946.066/0001-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - N° 
2020-176929/TEC/RLO-0070, com prazo de validade até 10/07/2028, em favor do empreendimento de Lavra 
de Granito Ornamental, nos locais denominados de Sítios Baixa Verde e Baldinho, Zona Rural do município 
de Santana do Seridó – RN.  

 
Socia-Gerente: Roseany Farrant do Amaral Feitosa. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CARLOS CLAYTON LOPES DA SILVA, CNPJ: 21.623.410/0001-69, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 
13/08/2028 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia RN 015 - Km 01, n° 244, 
Dix-Sept Rosado, Município de Mossoró/RN. 
 

Carlos Clayton Lopes da Silva 
Proprietário 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

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

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

CNPJ 08.060.899/0001-40

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

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

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

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo de 20 (vinte) dias 

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

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

Natal/RN, 19 de julho de 2021. 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  

Florânia Quartzito Comércio de Pedras, CNPJ nº 44.963.631/0001-81, representada por Christian da Silva 
Lopes, CPF nº 169.541.888-32, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para 
extração mineral de 1.000m3/mês de QUARTZITO, numa área de 1,23 hectares, localizada no Sítio Alvarou, 
zona rural do município de Florânia/RN. 
 

Florânia Quartzito Comércio de Pedras  
Requerente 

 

“Muito discurso e pouca 
ação”, diz especialista 
sobre geração de 
empregos no RN

Saldo de empregos 
gerados no estado 

em maio foi de 3.519 
postos de trabalho. Mas 

índices poderiam ser 
melhores se houvesse 

indústria pujante, 
defende economista

Dados do relatório mensal 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-

dos (Novo Caged), divulgado pe-
lo Ministério do Trabalho e Previ-
dência, apontam que o Rio Gran-
de do Norte foi apenas o quinto 
colocado da região Nordeste em 
saldo positivo de geração de em-
pregos no mês de maio deste 
ano. Segundo a pesquisa, houve 
crescimento de 0,8% em relação 
ao mês de abril deste ano. A pu-
blicação ainda aponta que o índi-
ce foi superior à média da região 
Nordeste, que fechou em 0,73%.

No entanto, os 17.272 novos 
contratados ficam em segundo 
plano. Na realidade, os números 
são pouco animadores, já que 
pelo menos 13.753 moradores do 
estado foram desligados dos seus 
postos de trabalho. O saldo do es-
tado é de 3.519 novas vagas. Uma 
alta em comparação com o mês 
anterior, em que 15.732 vagas fo-
ram geradas, mas 14.444 funcio-
nários foram demitidos, gerando 
um saldo de 1.588 vagas.

Para o economista Janduir 
Nóbrega, estes dados podem 
ser atribuídos a uma melhoria 
no setor da construção civil. No 
entanto, o especialista aponta 
que falta ao Rio Grande do Nor-
te uma estrutura industrial pu-
jante. “Não tem e nunca teve. 
Essa coisa faz uma falta muito 
grande. Quando a gente vê ou-
tros estados, como Pernam-
buco e Bahia, existe um polo 
industrial e de serviços muito 
mais forte, gerando cinco vezes 
o valor que foi gerado aqui de 
empregos”, defendeu.

Para ele, a baixa criação de 

empregos tem a ver com uma 
falta de planejamento a médio e 
longo prazos, além da ausência 
de políticas públicas que tragam 
investimentos necessários para 
a indústria despontar no estado. 
“Acho que faltam políticas com 
mais clareza. Tem o programa da 
Fiern [Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte] para 
desenvolver o sertão, o semiá-
rido. Não queria usar este ter-
mo… Mas às vezes a gente tem 
a percepção de que é muito dis-
curso e pouca ação. Falta rever-
ter essa linha. Precisa fazer mais 
e falar menos. E nós temos feito 
muito pouco”, declarou.

Nóbrega destacou o poten-
cial do RN, afirmando que é o 
terceiro estado brasileiro em ex-
tração de petróleo em terra, pri-
meiro na produção de energia 
eólica, primeiro de fruticultura, 
um dos maiores exportadores de 
camarão do Brasil, mas questio-
nou os resultados disso. “A gen-
te não percebe essa riqueza se 
transformando em geração de 
empregos”, disse. 

O potencial ainda foi reforça-
do pelo economista em virtude 
da localização geográfica privile-
giada do estado. “Nós somos ho-
je o local mais próximo do con-
tinente europeu. Tecnicamente 
esta vantagem daria a nós a ca-
pacidade de exportar mais e de 
ser mais desenvolvido. Por outro 
lado, pouco aconteceu. A gente 
quase ficou até sem aeroporto, 
um modal criado com o fim de 
fortificar as exportações do esta-
do”, completou. 

Nóbrega apontou algumas 
das causas para que o RN este-
ja na atual situação econômica. 
“Os outros setores a reboque do 
turismo não conseguem deslan-
char. Isso é um dos problemas 

principais. O restante é a difi-
culdade que o estado tem de, na 
minha percepção, atrair novos 
investimentos nesse segmento, 
industrial, e geração de empre-
gos em massa”, apontou.

Em toda a região Nordeste, 
de acordo com o relatório men-
sal publicado ontem pela pas-
ta do Trabalho e Previdência, a 
região Nordeste teve 257.002 e 
208.155 desligamentos,  geran-
do saldo de 48.847 empregos. O 
saldo da região ficou atrás ape-
nas do Sudeste, que também 
cresceu (0,69%) com saldo de 
147.846 empregos.

PAÍS. Em maio deste ano, 
o Brasil registrou um saldo de 
277.018 novos empregos for-
mais. Segundo os dados do No-
vo Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
que o Ministério do Trabalho e 
Previdência divulgou hoje (28), 
no mês passado foram registra-
das 1.960.960 contratações com 
carteiras assinadas e 1.683.942 
desligamentos.

Já o total de trabalhadores 
celetistas – ou seja, com víncu-
lo formal de trabalho e direitos 
e deveres regidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) – aumentou 0,67% em re-
lação ao resultado de abril des-
te ano, passando de 41.448.948 
para 41.729.858.

Na média nacional, os salá-
rios iniciais pagos a quem foi ad-
mitido em um novo emprego em 
maio foi de R$ 1.898,02 – valor R$ 
18,05 menor que a média de R$ 
1.906,54 calculada em abril. No 
acumulado do ano, foi registrado 
saldo de 1.051.503 empregos, de-
corrente de 9.693.109 admissões e 
de 8.641.606 desligamentos (com 
ajustes até maio de 2022). 

Douglas Lemos
Repórter de Economia
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AGÊNCIA BRASIL

Pai denunciou através das redes sociais situação de racismo; foram ouvidos gritos de “macaco” durante partida 

Ex-funcionária conseguiu realizar transações indevidas na conta de 6 clientes

Infraestrutura Investigação

Seis vias de Natal 
receberão serviços de 
recapeamento asfáltico

A Prefeitura do Natal, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade 

Urbana (STTU), fará o recapea-
mento asfáltico de seis vias por 
onde passa o transporte público 
municipal. O investimento total 
é de R$ 5,8 milhões, oriundos do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional com contrapartida da 
Prefeitura. 

A licitação será executada 
em dois lotes, o primeiro lo-
te será licitado no próximo dia 
04 de julho, no qual serão con-
templadas as ruas Caparaó / 
Barbacena (entre a Av. Ayrton 
Senna e a Av. das Alagoas); Del-
miro Gouveia / Arapiraca (en-
tre a Av. Ayrton Senna e Av. das 
Alagoas), na Zona Sul da cida-
de. No primeiro lote, o inves-

timento será de aproximada-
mente R$ 2 milhões. 

Para o segundo lote, serão 
contempladas as ruas Presi-
dente Leão Veloso (Alecrim) e 
rua Monte Calvo (Cidade Nova) 
, o investimento do segundo 
lote será de aproximadamen-
te R$ 3,6 milhões. A secretaria 
ressalta ainda que também se-
rão executados os serviços de 
calçadas com acessibilidade e 
sinalização, promovendo me-
lhor conforto para os motoris-
tas e pedestres. 

De acordo com a titular da 
STTU Daliana Bandeira, “este 
é mais um investimento que a 
gestão do prefeito Álvaro Dias 
vem promovendo na mobilida-
de urbana da cidade, visando 
melhorias nesta área”.

Ex-funcionária de banco e filho são 
indiciados por fraude de R$ 1,2 milhão

Policiais civis da Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos (DEFUR) de Natal, 

após trabalho investigativo, con-
cluíram o inquérito de um furto, 
mediante fraude e lavagem de 
dinheiro, resultando no indicia-
mento de uma ex-funcionária de 
um banco e do filho dela. 

Segundo a investigação, a sus-
peita trabalhava para um ban-
co em Natal e, aproveitando dos 
próprios conhecimentos privile-
giados, conseguiu realizar tran-
sações indevidas na conta de seis 
clientes, que totalizou um preju-
ízo de R$ 1.298.838,80 (um mi-
lhão, duzentos e noventa e oito 
mil, oitocentos e trinta e oito reais 
e oitenta centavos), no período 
entre julho de 2020 e dezembro 
de 2021.

Os envolvidos, diante da ro-
bustez das provas produzidas, 
foram ouvidos na DEFUR, con-

tudo resolveram ficar silentes 
perante à autoridade policial. O 
inquérito foi devidamente re-
metido à Justiça, ficando ago-
ra a cargo do Poder Judiciário; 
os indiciados podem responder 

por até 18 anos de prisão pelos 
crimes cometidos. A Polícia Ci-
vil solicita que a população con-
tinue enviando informações, de 
forma anônima, por meio do 
Disque Denúncia 181. 

Torcida imita macaco durante 
jogo de basquete em Mossoró. 
‘Meu � lho sentiu muito’, diz pai

O pai de um jovem denun-
ciou uma situação de in-
júria racial no RN através 

das redes sociais nesta semana. 
Segundo a postagem de Jamer-
son Nascimento nesta segunda-
-feira 27, o filho dele estava jo-
gando uma partida de basque-
te em uma escola de Mossoró 
quando a torcida fez sons de ma-
caco, em um ato de preconceito.

Segundo Jamerson, o filho 
adolescente negro estava com 
a posse de bola quando sofreu 
ataques da torcida. “Vamos 
atrás de justiça e todas as me-
didas cabíveis e por dentro da 
lei do Brasil. [...] B.O já foi fei-
to e que a justiça seja feita. Os 
sons imitando um macaco e a 
palavra macaco são muito ní-
tidas. Na hora meu filho sentiu 
muito, agora tá um pouco me-
lhor”, afirmou. 

Jamerson continuou:  “Infe-
lizmente está ficando cada vez 

mais normal e ninguém faz na-
da”, apontou. E continua: “a es-
cola aonde meu filho estuda 
está tomando as providências 
cabíveis com a organizadora 
dos jogos, e está do nosso lado 
dando apoio”. A mãe do rapaz 
também disse que: “esse tipo de 
brincadeira não deve ser tirada 
com ninguém”.

A partida fazia parte de jogos 
escolares que estão sendo sedia-
dos em Mossoró. O vídeo mos-
trando a situação foi postado 
pelo pai do jovem, que recebeu 
apoio nas redes sociais. A depu-
tada estadual Isolda Dantas (PT) 
comentou o caso. “Racismo é 
crime! Um adolescente toca na 
bola e na arquibancada gritam 
“macaco” e imitam som de bi-
cho. Isso é grave. Injúria Racial 
não pode ficar impune”, escre-
veu Isolda. A deputada fede-
ral Natália Bonavides também 
prestou apoio o jovem.  

Jogo aconteceu nesta 
semana em escola de 
Mossoró; pai contou 

que foram ouvidos 
gritos de “macaco”e 

recebeu apoio nas 
redes sociais
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Primeiro Deus, parte da família, mé-
dicos, enfermeiros e remédios, sou 
a prova viva disso, depois da cirurgia 

de próstata, atacado pela diverticulite, re-
tirei 36cm do intestino e ontem em plena 
ponte Santos Reis/Redinha me sentir mal 
sendo obrigado a pedir que o motorista 
parasse no meio da ponte, vomitei muito, 
estava indo apresentar o programa o Povo 
no Rádio, era mais ou menos 04:30 da ma-
drugada, ainda conseguir começar o pro-
grama as 05:30 porém as cólicas e dores 
intestinais não permitiu que eu terminasse, os colegas Sérgio costa 
e Lugo Dias concluíram o programa de ontem, conversei com meu 
médico e amigo Dr Hércules e através do enfermeiro Palmiro tomei 
03 tubos de soros com vários remédios anti-inflamatórios, o que me 
recuperou por volta das 11:00, em função desta crise, ontem às 14:30, 
fui me consultar com Dr Hercules que me pediu uma série de exa-
mes para saber a causa, mas mesmo fazendo esses exames, continuo 
fazendo Rádio, Jornal, Televisão, Blog, Redes Sociais, enquanto Deus 
permitir. Graças a Deus estou bem melhor, obrigado por centenas de 
mensagens de pessoas que estão rezando pela minha Saúde.

DIVULGAÇÃO

SEGURANÇA. Depois de dois 
anos de pandemia, tivemos um 
grande São João em quase todos os 
municípios do Estado, com desta-
que para Mossoró, Assú, São Gon-
çalo do Amarante e Natal, confor-
me levantamento feito, tanto PRF 
como a PM o número de violência 
foi quase 50% a menos em com-
paração ao ano passado, Graças a 
Deus e São João!

NATALPREV. Prefeitura de Natal, 
encaminha para Câmara Munici-
pal, um projeto de lei que modifica 
a aposentadoria dos servidores do 
município “Natal Prev”, exemplo: 
as mulheres que aposentam com 
50 anos passa para 58 anos e os ho-
mens que se aposentam com 60 

anos passa para 65, além de outras 
mudanças, os servidores não con-
cordam e, com certeza, será motivo 
de muita discussão nas comissões e 
no plenário da Câmara Municipal 
de Natal, estamos acompanhando.

CONVERSA. Comenta-se nas re-
des sociais, que o Ex-Senador Jo-
sé Agripino(Presidente Estadual 
do União Brasil), terá uma conver-
sa com o pré-candidato ao Gover-
no Fábio Dantas e poderá indicar o 
Vice, depois do apoio declarado do 
Prefeito de Mossoró, Fábio começa 
a incomodar os que pensavam que 
já estavam eleitos, inclusive o Pre-
feito Álvaro Dias ainda não definiu 
quem apoiará para o Governo. Esta-
mos acompanhando!

SURF. Potiguar Ítalo Ferrei-
ra, está entre os três brasileiros 
na semifinalista pelo mundial 
de surf, vamos a vitória!!!

RADARES. Até começo de 
Julho teremos vários radares 
em toda a Via Costeira, Rober-
to Freire e a nossa sofrida João 
Medeiros Filho(Estrada da Re-
dinha/Zona Norte), alegam 
que será para orientação no 
trânsito, mas a população já 
está morrendo de medo com 
aumento de multas.

MOSSORÓ. O prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra, 
confirma o voto no pré-candi-
dato ao Governo, Fábio Dan-
tas,…vem muitas mudanças 
por ai!!!

EMPREGO. O Poder Público 
do RN, é o maior empregador 
do Estado, com 105 mil traba-
lhadores, é hora de qualificar a 
maior parte desses servidores.

OS VERDADEIROS AMIGOS E OS 
VELHOS DEPOIS DOS 70 ANOS

SEM TETO. O Crescimento de população de extrema pobreza, vem cres-
cendo em todo o Pais, o RN vem se destacando proporcionalmente pelo 
número de moradores de rua e extrema pobreza, está na hora dos gover-
nos se unirem e independente de questões partidárias, buscar uma solu-
ção para esta população que são nossos irmãos, filhos de um mesmo Deus, 
quem puder faça a sua parte.

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

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Inverno começou em junho e seguirá até 22 de setembro; RN tem previsão de chuvas dentro da normalidade

Inmet emite alerta de chuvas 
intensas em 11 municípios do RN

O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) emitiu 
um alerta de chuvas inten-

sas para 11 municípios do Oeste 
do Rio Grande do Norte. O aviso 
começou a valer às 10h desta ter-
ça-feira 28 e segue válido até 10h 
desta quarta 29. 

O alerta é da cor amarela, ou 
seja, de “perigo potencial”, o pri-
meiro numa escala de três níveis 
- os outros são “perigo” e “gran-
de perigo”.Nesse tipo de alerta, as 
chuvas ficam entre 20 e 30 milí-
metros por hora e vão até 50 mm/
dia. Além disso, os ventos podem 
correr entre 40-60 km/h. 

Os municípios que receberam 
alerta são: Açu, Alto do Rodri-
gues, Areia Branca, Baraúna, Car-
naubais, Grossos, Mossoró, Pen-
dências, Porto do Mangue, Serra 

do Mel e Tibau.
O órgão diz que há baixo risco 

de corte de energia elétrica, que-
da de galhos de árvores, alaga-
mentos e de descargas elétricas. 
Em caso de rajadas de vento, a re-
comendação é não ficar debaixo 
de árvores, pois há leve risco de 
queda e descargas elétricas, e não 
estacionar veículos próximos a 
torres de transmissão e placas de 
propaganda. 

Além disso, deve-se evitar 
usar aparelhos eletrônicos liga-
dos à tomada. Caso seja necessá-
rio, as pessoas devem entrar em 
contato com a Defesa Civil (tele-
fone 199) e o Corpo de Bombei-
ros (telefone 193).

INVERNO. O período de inver-
no no Hemisfério Sul começou 
em junho e seguirá até 22 de se-
tembro de 2022. Nessa estação, 
ocorre a diminuição natural da 
incidência de luz solar nesse la-
do do globo. No Rio Grande do 
Norte, localizado na faixa equato-
rial, a previsão é de ocorrência de 
chuvas dentro da normalidade, 
nas regiões Leste e Agreste e em 
menores volumes no interior.

A previsão é da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Estado 
(Emparn). O chefe da unidade de 

Meteorologia da Emparn, Gilmar 
Bristot, explica que o “o inverno 
2022 deverá ter a influência do 
Fenômeno La Niña e atuação de 
Sistemas Meteorológicos como 
Ondas de Leste (instabilidades 
de origem oceânica) e Restos de 

Frentes Frias durante os meses de 
junho e julho, diminuindo a inci-
dência em agosto”.

Segundo ele, é também duran-
te esse período que o Sistema de 
Brisas (Terrestre e Marítima) atua 
com mais eficiência durante as 

madrugadas e início das manhãs, 
pois é nesse período do dia que 
ocorre o maior contraste térmico 
entre as massas de ar que chegam 
do oceano e as massas de ar pre-
sente sobre o continente. As tem-
peraturas devem diminuir. 

Alertas são válidos 
até às 10h desta 
quinta-feira 29; 
alerta é da cor
amarela e indica
perigo potencial 
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Para participar do Sisu, candidato deve ter feito o Enem 2021 e obtido nota superior a zero na prova de redação

Educação

Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira
Começaram nesta terça-fei-

ra 28 as inscrições para o 
segundo processo seletivo 

de 2022 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). Os candidatos 
às vagas que serão oferecidas pe-
las instituições públicas de ensi-
no superior deverão ficar atentos 
porque o prazo é curto, e termi-
nará no dia 1º de julho. 

A consulta para as vagas nes-
te segundo processo seletivo te-
ve início no dia 15, por meio do 
Portal Único de Acesso ao Ensi-
no Superior. 

Para acessá-lo, clique aqui. Por 
meio da consulta, é possível visu-
alizar as vagas ofertadas por mo-
dalidade de concorrência, cursos 
e turnos, instituições e localização 
dos cursos. Também é possível 
acessar a íntegra do documento 
de adesão de cada uma das insti-
tuições que aderiram ao Sisu. 

O Sisu é o sistema informati-
zado do Ministério da Educação 
(MEC) no qual as instituições pú-

blicas de educação superior, sejam 
elas federais, estaduais ou munici-
pais, oferecem vagas a serem dis-
putadas por candidatos inscritos 
em cada edição da seleção.

Para participar do Sisu será 
exigido do candidato que tenha 
realizado o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), edição de 
2021, obtido nota superior a zero 
na prova de redação e não tenha 
participado do Enem na condi-
ção de treineiro. O resultado do 
processo seletivo será divulgado 
no dia 6 de julho. A matrícula ou 
registro acadêmico devem ser fei-
tos de 13 a 18 de julho. 

Já o prazo para os interessados 
manifestarem interesse em parti-
cipar da lista de espera será de 6 a 
18 de julho. Os candidatos são se-
lecionados para as opções de cur-
sos indicados no ato de inscrição, 
de acordo com a melhor classi-
ficação de nota obtida na edição 
mais recente do Enem, que, nesta 
edição, será a de 2021.

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte de-
cidiu transferir o ponto 

facultativo do Dia de São Pe-
dro, a ser comemorado pelos fi-
éis católicos nesta quarta-feira 
29, para a próxima sexta-feira, 
1º de julho.

Segundo o Decreto Estadual 
Nº 31.640, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) desta 
terça-feira 28, a medida “não se 
estende aos setores e aos ser-
viços considerados essenciais” 
por titulares dos órgãos e enti-
dades que, “por sua natureza, 

não possam ser paralisados ou 
interrompidos”, principalmen-
te nas áreas de saúde e segu-
rança pública.

De acordo com a gestão, a 
transferência do ponto facultati-
vo para o fim de semana evita a 
interrupção, no meio da sema-

na, de alguns serviços prestados à 
população. No ponto facultativo, 
eles devem passar por solução de 
continuidade, cabendo dispor a 
sua adesão de parte dos servido-
res públicos aos dirigentes de ór-
gãos e entidades da administra-
ção indireta. 

Transferência evita 
a interrupção, no 

meio da semana, de 
serviços prestados 

à população

Ponto facultativo de São Pedro é 
transferido para o dia 1º de julho

Governo do RN publicou decreto no 
Diário Ofi cial do Estado desta terça
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Primeiro Deus, parte da família, mé-
dicos, enfermeiros e remédios, sou 
a prova viva disso, depois da cirurgia 

de próstata, atacado pela diverticulite, re-
tirei 36cm do intestino e ontem em plena 
ponte Santos Reis/Redinha me sentir mal 
sendo obrigado a pedir que o motorista 
parasse no meio da ponte, vomitei muito, 
estava indo apresentar o programa o Povo 
no Rádio, era mais ou menos 04:30 da ma-
drugada, ainda conseguir começar o pro-
grama as 05:30 porém as cólicas e dores 
intestinais não permitiu que eu terminasse, os colegas Sérgio costa 
e Lugo Dias concluíram o programa de ontem, conversei com meu 
médico e amigo Dr Hércules e através do enfermeiro Palmiro tomei 
03 tubos de soros com vários remédios anti-inflamatórios, o que me 
recuperou por volta das 11:00, em função desta crise, ontem às 14:30, 
fui me consultar com Dr Hercules que me pediu uma série de exa-
mes para saber a causa, mas mesmo fazendo esses exames, continuo 
fazendo Rádio, Jornal, Televisão, Blog, Redes Sociais, enquanto Deus 
permitir. Graças a Deus estou bem melhor, obrigado por centenas de 
mensagens de pessoas que estão rezando pela minha Saúde.

DIVULGAÇÃO

SEGURANÇA. Depois de dois 
anos de pandemia, tivemos um 
grande São João em quase todos os 
municípios do Estado, com desta-
que para Mossoró, Assú, São Gon-
çalo do Amarante e Natal, confor-
me levantamento feito, tanto PRF 
como a PM o número de violência 
foi quase 50% a menos em com-
paração ao ano passado, Graças a 
Deus e São João!

NATALPREV. Prefeitura de Natal, 
encaminha para Câmara Munici-
pal, um projeto de lei que modifica 
a aposentadoria dos servidores do 
município “Natal Prev”, exemplo: 
as mulheres que aposentam com 
50 anos passa para 58 anos e os ho-
mens que se aposentam com 60 

anos passa para 65, além de outras 
mudanças, os servidores não con-
cordam e, com certeza, será motivo 
de muita discussão nas comissões e 
no plenário da Câmara Municipal 
de Natal, estamos acompanhando.

CONVERSA. Comenta-se nas re-
des sociais, que o Ex-Senador Jo-
sé Agripino(Presidente Estadual 
do União Brasil), terá uma conver-
sa com o pré-candidato ao Gover-
no Fábio Dantas e poderá indicar o 
Vice, depois do apoio declarado do 
Prefeito de Mossoró, Fábio começa 
a incomodar os que pensavam que 
já estavam eleitos, inclusive o Pre-
feito Álvaro Dias ainda não definiu 
quem apoiará para o Governo. Esta-
mos acompanhando!

SURF. Potiguar Ítalo Ferrei-
ra, está entre os três brasileiros 
na semifinalista pelo mundial 
de surf, vamos a vitória!!!

RADARES. Até começo de 
Julho teremos vários radares 
em toda a Via Costeira, Rober-
to Freire e a nossa sofrida João 
Medeiros Filho(Estrada da Re-
dinha/Zona Norte), alegam 
que será para orientação no 
trânsito, mas a população já 
está morrendo de medo com 
aumento de multas.

MOSSORÓ. O prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra, 
confirma o voto no pré-candi-
dato ao Governo, Fábio Dan-
tas,…vem muitas mudanças 
por ai!!!

EMPREGO. O Poder Público 
do RN, é o maior empregador 
do Estado, com 105 mil traba-
lhadores, é hora de qualificar a 
maior parte desses servidores.

OS VERDADEIROS AMIGOS E OS 
VELHOS DEPOIS DOS 70 ANOS

SEM TETO. O Crescimento de população de extrema pobreza, vem cres-
cendo em todo o Pais, o RN vem se destacando proporcionalmente pelo 
número de moradores de rua e extrema pobreza, está na hora dos gover-
nos se unirem e independente de questões partidárias, buscar uma solu-
ção para esta população que são nossos irmãos, filhos de um mesmo Deus, 
quem puder faça a sua parte.

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

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Inverno começou em junho e seguirá até 22 de setembro; RN tem previsão de chuvas dentro da normalidade

Inmet emite alerta de chuvas 
intensas em 11 municípios do RN

O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) emitiu 
um alerta de chuvas inten-

sas para 11 municípios do Oeste 
do Rio Grande do Norte. O aviso 
começou a valer às 10h desta ter-
ça-feira 28 e segue válido até 10h 
desta quarta 29. 

O alerta é da cor amarela, ou 
seja, de “perigo potencial”, o pri-
meiro numa escala de três níveis 
- os outros são “perigo” e “gran-
de perigo”.Nesse tipo de alerta, as 
chuvas ficam entre 20 e 30 milí-
metros por hora e vão até 50 mm/
dia. Além disso, os ventos podem 
correr entre 40-60 km/h. 

Os municípios que receberam 
alerta são: Açu, Alto do Rodri-
gues, Areia Branca, Baraúna, Car-
naubais, Grossos, Mossoró, Pen-
dências, Porto do Mangue, Serra 

do Mel e Tibau.
O órgão diz que há baixo risco 

de corte de energia elétrica, que-
da de galhos de árvores, alaga-
mentos e de descargas elétricas. 
Em caso de rajadas de vento, a re-
comendação é não ficar debaixo 
de árvores, pois há leve risco de 
queda e descargas elétricas, e não 
estacionar veículos próximos a 
torres de transmissão e placas de 
propaganda. 

Além disso, deve-se evitar 
usar aparelhos eletrônicos liga-
dos à tomada. Caso seja necessá-
rio, as pessoas devem entrar em 
contato com a Defesa Civil (tele-
fone 199) e o Corpo de Bombei-
ros (telefone 193).

INVERNO. O período de inver-
no no Hemisfério Sul começou 
em junho e seguirá até 22 de se-
tembro de 2022. Nessa estação, 
ocorre a diminuição natural da 
incidência de luz solar nesse la-
do do globo. No Rio Grande do 
Norte, localizado na faixa equato-
rial, a previsão é de ocorrência de 
chuvas dentro da normalidade, 
nas regiões Leste e Agreste e em 
menores volumes no interior.

A previsão é da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Estado 
(Emparn). O chefe da unidade de 

Meteorologia da Emparn, Gilmar 
Bristot, explica que o “o inverno 
2022 deverá ter a influência do 
Fenômeno La Niña e atuação de 
Sistemas Meteorológicos como 
Ondas de Leste (instabilidades 
de origem oceânica) e Restos de 

Frentes Frias durante os meses de 
junho e julho, diminuindo a inci-
dência em agosto”.

Segundo ele, é também duran-
te esse período que o Sistema de 
Brisas (Terrestre e Marítima) atua 
com mais eficiência durante as 

madrugadas e início das manhãs, 
pois é nesse período do dia que 
ocorre o maior contraste térmico 
entre as massas de ar que chegam 
do oceano e as massas de ar pre-
sente sobre o continente. As tem-
peraturas devem diminuir. 

Alertas são válidos 
até às 10h desta 
quinta-feira 29; 
alerta é da cor
amarela e indica
perigo potencial 
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Para participar do Sisu, candidato deve ter feito o Enem 2021 e obtido nota superior a zero na prova de redação

Educação

Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira
Começaram nesta terça-fei-

ra 28 as inscrições para o 
segundo processo seletivo 

de 2022 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). Os candidatos 
às vagas que serão oferecidas pe-
las instituições públicas de ensi-
no superior deverão ficar atentos 
porque o prazo é curto, e termi-
nará no dia 1º de julho. 

A consulta para as vagas nes-
te segundo processo seletivo te-
ve início no dia 15, por meio do 
Portal Único de Acesso ao Ensi-
no Superior. 

Para acessá-lo, clique aqui. Por 
meio da consulta, é possível visu-
alizar as vagas ofertadas por mo-
dalidade de concorrência, cursos 
e turnos, instituições e localização 
dos cursos. Também é possível 
acessar a íntegra do documento 
de adesão de cada uma das insti-
tuições que aderiram ao Sisu. 

O Sisu é o sistema informati-
zado do Ministério da Educação 
(MEC) no qual as instituições pú-

blicas de educação superior, sejam 
elas federais, estaduais ou munici-
pais, oferecem vagas a serem dis-
putadas por candidatos inscritos 
em cada edição da seleção.

Para participar do Sisu será 
exigido do candidato que tenha 
realizado o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), edição de 
2021, obtido nota superior a zero 
na prova de redação e não tenha 
participado do Enem na condi-
ção de treineiro. O resultado do 
processo seletivo será divulgado 
no dia 6 de julho. A matrícula ou 
registro acadêmico devem ser fei-
tos de 13 a 18 de julho. 

Já o prazo para os interessados 
manifestarem interesse em parti-
cipar da lista de espera será de 6 a 
18 de julho. Os candidatos são se-
lecionados para as opções de cur-
sos indicados no ato de inscrição, 
de acordo com a melhor classi-
ficação de nota obtida na edição 
mais recente do Enem, que, nesta 
edição, será a de 2021.

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte de-
cidiu transferir o ponto 

facultativo do Dia de São Pe-
dro, a ser comemorado pelos fi-
éis católicos nesta quarta-feira 
29, para a próxima sexta-feira, 
1º de julho.

Segundo o Decreto Estadual 
Nº 31.640, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) desta 
terça-feira 28, a medida “não se 
estende aos setores e aos ser-
viços considerados essenciais” 
por titulares dos órgãos e enti-
dades que, “por sua natureza, 

não possam ser paralisados ou 
interrompidos”, principalmen-
te nas áreas de saúde e segu-
rança pública.

De acordo com a gestão, a 
transferência do ponto facultati-
vo para o fim de semana evita a 
interrupção, no meio da sema-

na, de alguns serviços prestados à 
população. No ponto facultativo, 
eles devem passar por solução de 
continuidade, cabendo dispor a 
sua adesão de parte dos servido-
res públicos aos dirigentes de ór-
gãos e entidades da administra-
ção indireta. 

Transferência evita 
a interrupção, no 

meio da semana, de 
serviços prestados 

à população

Ponto facultativo de São Pedro é 
transferido para o dia 1º de julho

Governo do RN publicou decreto no 
Diário Ofi cial do Estado desta terça
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Muitos turistas procuraram por hospedagens nos dias de evento

São João do Povo de Macaíba 
agora é na zona urbana

Mossoró Cidade Junina

Rede hoteleira comemora ocupação 
máxima durante realização do evento

A 25ª edição do “Mossoró Ci-
dade Junina” (MCJ) foi con-
solidada como a mais or-

ganizada de todos os tempos. O 
evento superou a expectativa da 
rede hoteleira, que registrou ocu-
pação máxima na abertura da fes-
ta. A organização e segurança do 
MCJ atraiu diversos turistas, o que 
gerou grande procura por hospe-
dagens nos demais dias de evento.

Diretor operacional do Ho-
tel Garbos, Max Carvalho desta-
ca que na abertura do ‘Mossoró 
Cidade Junina’, no “Pingo da Mei 
Dia’, o hotel atingiu 100% de sua 

ocupação. Ressalta ainda que a 
organização do evento em segu-
rança fez com que os turistas fi-
cassem na cidade aproveitando 
ainda mais o período junino.

“Foi excelente. A avaliação 
que podemos fazer é que foi um 
ano mágico. Nossos turistas que 
chegaram aqui comentaram 
muito sobre a organização do 
evento e segurança. No ‘Pingo da 
Mei Dia’ tivemos ocupação máxi-
ma e nos outros dias muita gen-
te em nosso hotel”, enfatizou Max 
Carvalho.

Gestor do Hotel Thermas, 

Marcos Roberto conta que a me-
ta de hospedagem foi batida du-
rante todo o evento. Na avaliação 
do administrador, a realização 
da festa foi fundamental para o 
fomento da economia local e na 
geração de emprego e renda para 
a cidade.

“Foi um mês atípico para o 
ano, foi o segundo melhor mês 
do ano, foi muito bom. Sem dú-
vidas alguma um evento com es-
se potencial traz muita gente pra 
cidade. Pessoas de diversas cida-
des do mundo. Era só elogios dos 
clientes quanto a organização e 

segurança da festa. Conseguimos 
alcançar nossa meta em todo o 
mês de junho”, explanou.

O “Mossoró Cidade Junina” 
2022 contou com programação 
diversificada, com participação 
de artistas locais e nacionais. O 

evento mobilizou diversas fren-
tes da administração pública mu-
nicipal. Promovido pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, a festa 
contou com grande participação 
das secretarias de Infraestrutura, 
Saúde e Segurança Pública.

Evento que é 
promovido pela 

Prefeitura da cidade 
começa na próxima 

sexta-feira, 
dia 1º de julho

Após uma vasta programa-
ção junina na zona rural 
do município promovida, 

de forma inédita, pela Prefeitu-
ra, gestão do prefeito Emídio Jr., 
durante todos os finais de sema-
na do mês de junho, o São João 
do Povo de Macaíba desembarca 
na zona urbana com intensa pro-
gramação a ser realizada durante 
nove dias consecutivos. Os cená-
rios são a Praça Paulo Holanda 
Paz (Pista Nova) e o Ginásio Edíl-
son Albuquerque.

A programação da zona ur-
bana terá início já na próxima 
sexta-feira, 1º de julho, na Praça 
Paulo Holanda Paz, com shows 
de Edyr Vaqueiro e Giannini 
Alencar. Na sequência, entre o 
sábado 2 e a terça 5, vem o Ar-
raiá Quatrocentão, maior festival 
de quadrilhas do Rio Grande do 
Norte, que acontecerá pela pri-
meira vez em Macaíba, em par-
ceria com a TV Ponta Negra. O 
festival será realizado no Ginásio 
Edílson Albuquerque.

Na quarta-feira 6, a programa-
ção retorna à Praça Paulo Holan-
da Paz e se estende até o sábado 
9, com shows de Daysinha e Cir-
cuito Musical. Na quinta-feira 7, é 
a vez dos grupos Forró Meirão e 
Brasas do Forró. Na sexta-feira 8, 
quem protagoniza o São João do 
Povo de Macaíba é a cantora So-

lange Almeida, sendo precedida 
pela apresentação do Forró dos 
3. O encerramento será na noite 
do sábado, com os shows de Se-
gundo Sanfoneiro e de Taty Girl. 
Os eventos estão previstos para 
começar a partir das 20h.

O São João do Povo de 2022 é 
o maior festejo junino já realiza-
do em Macaíba. Mais do que ce-
lebração, festejar o São João e os 
outros santos juninos após o pe-
ríodo de pandemia significa es-
timular a economia local, aque-

cer vendas em diversos setores 
do comércio macaibense, como 
vestuário, calçados e acessórios, 
além de serviços como táxis, mo-
totáxis e corridas por aplicativos, 
gerando renda extra e vários em-
pregos temporários.

São João do Povo de 
Macaíba será durante 
nove dias consecutivos
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:  09/08/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão:  11/08/2022, às 10:00 hs  

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

 
JARDINS AMSTERDÃ 

 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

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

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

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
 

Leiloeiro Público Oficial 
 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO BATISTA NOGUEIRA, 188.113.964-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS n.° 2021-165407/TEC/LS-0252 válida 
até 09/05/2027 para Extração de Areia e Argila (960 m³/mês), em área de 36,33 ha localizada no Sítio Santa 
Bárbara, Zona Rural, São Fernando/RN. 
 

JOÃO BATISTA NOGUEIRA 
188.113.964-68 

 

2x3 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
ITINGA MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.591.773/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Extração Mineral, da substância Granito em um uma área de 10,00 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Parelhas/RN.  

 
ITINGA MINERAÇÃO LTDA 
Requerente/Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MSM CAMARÕES EIRELI, CNPJ: 29.222.078/0001-32, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Gois, com área de 9,80 ha, no município de Extremoz-RN. 
 

MSM CAMARÕES EIRELI 
PROPRIETÁRIO  
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NUNES E ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 32.820.531/0001-17, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA – a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para um empreendimento de beneficiamento de camarão, 
localizado na Rua Flor de Liz s/n – Lote 15, Novo Alecrim, Macaíba RN.  
 

Armando Figueiredo Assunção Filho 
Sócio - Administrador 

 

2x3 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

PERSONAL AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 12.061.262/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP), 
para a atividade de Sistema de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais, 
Urbanos e de Serviços de Saúde, com capacidade de processamento de 12 toneladas/dia, localizado na 
Avenida Geogenor Chaves Barbalho, 16, Polo Industrial Geraldo Rocha e Silva, Goianinha/RN. 
 

MARCELO LUIS PEREIRA VARGAS 
Representante legal 
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Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e manutenção da UBS Francisco 
Marques da Silva, localizado no bairro Planalto Treze de Maio no Município de Mossoró/RN, 
conforme condições, quantidades e prazos instituídos no Projeto Básico.
Realização: 18/07/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de 
Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Serviços – Licitações ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre 
outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-
RN.

Mossoró-RN, 28 de junho de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – SMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2022-SMS

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e manutenção da UBS Alcides Martins 
Veras, localizado na comunidade Passagem de Pedra Perímetro da Zona Rural do Município de 
Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e prazos instituídos no Projeto Básico.
Realização: 15/07/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de 
Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Serviços – Licitações ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre 
outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-
RN.

Mossoró-RN, 28 de junho de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – SMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 108/2022-SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 516.215/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 022/2022, tendo como objeto: “Contratação de transporte de 
funcionários, em veículo tipo carro leve, com motorista, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN”. O local de realização será o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e todos os interessados devem se credenciar 
junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 29 de junho de 2022 às 10h:00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12 de julho de 2022 às 08h:00min (horário de Brasília). INÍCIO DA DISPUTA: 12 
de julho de 2022 às 08h:01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 28 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Operação  
do MP e PC 
combate 
pornografia 
infantojuvenil 

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte 
(MPRN) e a Polícia Ci-

vil potiguar deflagraram nes-
ta terça-feira 28 a operação 
Arcanjos II. O objetivo é com-
bater o crime de armazena-
mento de conteúdo porno-
gráfico infantojuvenil, pre-
visto no Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA). Ao to-
do, três mandados de busca 
e apreensão foram cumpri-
dos em três bairros de Natal.

Dois homens e uma mu-
lher são suspeitos de come-
terem os crimes. As investi-
gações conjuntas do MPRN e 
da Polícia Civil apontam que 
o trio baixava imagens e ví-
deos da internet com conte-
údo pornográfico envolven-
do crianças e adolescentes. 
No cumprimento dos man-
dados, dois homens foram 
presos em flagrante por ar-
mazenar material pornográ-
fico infantojuvenil em com-
putadores.

Na ação, foram apreen-
didos aparelhos telefônicos, 
computadores, pen drives 
e todos os eletrônicos ca-
pazes de armazenar fotos, 
arquivos de áudio e vídeo, 
além de mensagens escri-
tas. O material apreendido 
será encaminhado ao labo-
ratório forense computa-
cional do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco), do 
MPRN, para ser analisado.

O MPRN e a Polícia Civil 
ainda investigam o cometi-
mento de outros delitos pe-
los mesmos alvos.

Apreendidos aparelhos eletrônicos

Arcanjos II
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Muitos turistas procuraram por hospedagens nos dias de evento

São João do Povo de Macaíba 
agora é na zona urbana

Mossoró Cidade Junina

Rede hoteleira comemora ocupação 
máxima durante realização do evento

A 25ª edição do “Mossoró Ci-
dade Junina” (MCJ) foi con-
solidada como a mais or-

ganizada de todos os tempos. O 
evento superou a expectativa da 
rede hoteleira, que registrou ocu-
pação máxima na abertura da fes-
ta. A organização e segurança do 
MCJ atraiu diversos turistas, o que 
gerou grande procura por hospe-
dagens nos demais dias de evento.

Diretor operacional do Ho-
tel Garbos, Max Carvalho desta-
ca que na abertura do ‘Mossoró 
Cidade Junina’, no “Pingo da Mei 
Dia’, o hotel atingiu 100% de sua 

ocupação. Ressalta ainda que a 
organização do evento em segu-
rança fez com que os turistas fi-
cassem na cidade aproveitando 
ainda mais o período junino.

“Foi excelente. A avaliação 
que podemos fazer é que foi um 
ano mágico. Nossos turistas que 
chegaram aqui comentaram 
muito sobre a organização do 
evento e segurança. No ‘Pingo da 
Mei Dia’ tivemos ocupação máxi-
ma e nos outros dias muita gen-
te em nosso hotel”, enfatizou Max 
Carvalho.

Gestor do Hotel Thermas, 

Marcos Roberto conta que a me-
ta de hospedagem foi batida du-
rante todo o evento. Na avaliação 
do administrador, a realização 
da festa foi fundamental para o 
fomento da economia local e na 
geração de emprego e renda para 
a cidade.

“Foi um mês atípico para o 
ano, foi o segundo melhor mês 
do ano, foi muito bom. Sem dú-
vidas alguma um evento com es-
se potencial traz muita gente pra 
cidade. Pessoas de diversas cida-
des do mundo. Era só elogios dos 
clientes quanto a organização e 

segurança da festa. Conseguimos 
alcançar nossa meta em todo o 
mês de junho”, explanou.

O “Mossoró Cidade Junina” 
2022 contou com programação 
diversificada, com participação 
de artistas locais e nacionais. O 

evento mobilizou diversas fren-
tes da administração pública mu-
nicipal. Promovido pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, a festa 
contou com grande participação 
das secretarias de Infraestrutura, 
Saúde e Segurança Pública.

Evento que é 
promovido pela 

Prefeitura da cidade 
começa na próxima 

sexta-feira, 
dia 1º de julho

Após uma vasta programa-
ção junina na zona rural 
do município promovida, 

de forma inédita, pela Prefeitu-
ra, gestão do prefeito Emídio Jr., 
durante todos os finais de sema-
na do mês de junho, o São João 
do Povo de Macaíba desembarca 
na zona urbana com intensa pro-
gramação a ser realizada durante 
nove dias consecutivos. Os cená-
rios são a Praça Paulo Holanda 
Paz (Pista Nova) e o Ginásio Edíl-
son Albuquerque.

A programação da zona ur-
bana terá início já na próxima 
sexta-feira, 1º de julho, na Praça 
Paulo Holanda Paz, com shows 
de Edyr Vaqueiro e Giannini 
Alencar. Na sequência, entre o 
sábado 2 e a terça 5, vem o Ar-
raiá Quatrocentão, maior festival 
de quadrilhas do Rio Grande do 
Norte, que acontecerá pela pri-
meira vez em Macaíba, em par-
ceria com a TV Ponta Negra. O 
festival será realizado no Ginásio 
Edílson Albuquerque.

Na quarta-feira 6, a programa-
ção retorna à Praça Paulo Holan-
da Paz e se estende até o sábado 
9, com shows de Daysinha e Cir-
cuito Musical. Na quinta-feira 7, é 
a vez dos grupos Forró Meirão e 
Brasas do Forró. Na sexta-feira 8, 
quem protagoniza o São João do 
Povo de Macaíba é a cantora So-

lange Almeida, sendo precedida 
pela apresentação do Forró dos 
3. O encerramento será na noite 
do sábado, com os shows de Se-
gundo Sanfoneiro e de Taty Girl. 
Os eventos estão previstos para 
começar a partir das 20h.

O São João do Povo de 2022 é 
o maior festejo junino já realiza-
do em Macaíba. Mais do que ce-
lebração, festejar o São João e os 
outros santos juninos após o pe-
ríodo de pandemia significa es-
timular a economia local, aque-

cer vendas em diversos setores 
do comércio macaibense, como 
vestuário, calçados e acessórios, 
além de serviços como táxis, mo-
totáxis e corridas por aplicativos, 
gerando renda extra e vários em-
pregos temporários.

São João do Povo de 
Macaíba será durante 
nove dias consecutivos
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:  09/08/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão:  11/08/2022, às 10:00 hs  

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

 
JARDINS AMSTERDÃ 

 
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

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

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

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
 

Leiloeiro Público Oficial 
 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO BATISTA NOGUEIRA, 188.113.964-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS n.° 2021-165407/TEC/LS-0252 válida 
até 09/05/2027 para Extração de Areia e Argila (960 m³/mês), em área de 36,33 ha localizada no Sítio Santa 
Bárbara, Zona Rural, São Fernando/RN. 
 

JOÃO BATISTA NOGUEIRA 
188.113.964-68 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 
ITINGA MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.591.773/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Extração Mineral, da substância Granito em um uma área de 10,00 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Parelhas/RN.  

 
ITINGA MINERAÇÃO LTDA 
Requerente/Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MSM CAMARÕES EIRELI, CNPJ: 29.222.078/0001-32, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
para Carcinicultura Marinha,  localizado na Fazenda Gois, com área de 9,80 ha, no município de Extremoz-RN. 
 

MSM CAMARÕES EIRELI 
PROPRIETÁRIO  
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NUNES E ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 32.820.531/0001-17, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA – a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para um empreendimento de beneficiamento de camarão, 
localizado na Rua Flor de Liz s/n – Lote 15, Novo Alecrim, Macaíba RN.  
 

Armando Figueiredo Assunção Filho 
Sócio - Administrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

PERSONAL AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 12.061.262/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP), 
para a atividade de Sistema de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais, 
Urbanos e de Serviços de Saúde, com capacidade de processamento de 12 toneladas/dia, localizado na 
Avenida Geogenor Chaves Barbalho, 16, Polo Industrial Geraldo Rocha e Silva, Goianinha/RN. 
 

MARCELO LUIS PEREIRA VARGAS 
Representante legal 
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Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e manutenção da UBS Francisco 
Marques da Silva, localizado no bairro Planalto Treze de Maio no Município de Mossoró/RN, 
conforme condições, quantidades e prazos instituídos no Projeto Básico.
Realização: 18/07/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de 
Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Serviços – Licitações ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre 
outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-
RN.

Mossoró-RN, 28 de junho de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – SMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2022-SMS

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e manutenção da UBS Alcides Martins 
Veras, localizado na comunidade Passagem de Pedra Perímetro da Zona Rural do Município de 
Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e prazos instituídos no Projeto Básico.
Realização: 15/07/2022 às 09h00min.
Local de Abertura: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração - Rua Idalino de 
Oliveira, nº 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135, Mossoró-RN.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Serviços – Licitações ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre 
outros), no horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Sala da Diretoria Executiva de 
Licitações e Contratos – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-
RN.

Mossoró-RN, 28 de junho de 2022
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – SMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 108/2022-SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 516.215/2022

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções 
normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, informa que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua 
forma Eletrônica nº 022/2022, tendo como objeto: “Contratação de transporte de 
funcionários, em veículo tipo carro leve, com motorista, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN”. O local de realização será o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e todos os interessados devem se credenciar 
junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 29 de junho de 2022 às 10h:00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12 de julho de 2022 às 08h:00min (horário de Brasília). INÍCIO DA DISPUTA: 12 
de julho de 2022 às 08h:01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 28 de junho de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Operação  
do MP e PC 
combate 
pornografia 
infantojuvenil 

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte 
(MPRN) e a Polícia Ci-

vil potiguar deflagraram nes-
ta terça-feira 28 a operação 
Arcanjos II. O objetivo é com-
bater o crime de armazena-
mento de conteúdo porno-
gráfico infantojuvenil, pre-
visto no Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA). Ao to-
do, três mandados de busca 
e apreensão foram cumpri-
dos em três bairros de Natal.

Dois homens e uma mu-
lher são suspeitos de come-
terem os crimes. As investi-
gações conjuntas do MPRN e 
da Polícia Civil apontam que 
o trio baixava imagens e ví-
deos da internet com conte-
údo pornográfico envolven-
do crianças e adolescentes. 
No cumprimento dos man-
dados, dois homens foram 
presos em flagrante por ar-
mazenar material pornográ-
fico infantojuvenil em com-
putadores.

Na ação, foram apreen-
didos aparelhos telefônicos, 
computadores, pen drives 
e todos os eletrônicos ca-
pazes de armazenar fotos, 
arquivos de áudio e vídeo, 
além de mensagens escri-
tas. O material apreendido 
será encaminhado ao labo-
ratório forense computa-
cional do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco), do 
MPRN, para ser analisado.

O MPRN e a Polícia Civil 
ainda investigam o cometi-
mento de outros delitos pe-
los mesmos alvos.

Apreendidos aparelhos eletrônicos

Arcanjos II
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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.
Solicitante: a empresa GENDRON INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.469.894/0001-10, com endereço à Rua da Gameleira, n° 69, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que 
vem através de sua advogada, Dra. Mychelle Chrysthiane Rodrigues Maciel Schwiebert, brasileira, casada, advogada, 
inscrita na OAB/RN n° 4.524, com escritório profissional na Rua Paulo Barros de Góis, n° 1840, Edifício Torre Miguel 
Seabra Fagundes, sala 803/804, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.064-460.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Gameleira, 69, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 259,85m² (duzentos e cinquenta e nove metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.01.0149.0000.7 e 
sequencial n° 1.002150.7.  NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 11.64m. com a Rua da Gameleira. LESTE: Do ponto P2 ao P3 
com 21.45m. com o Sr. Arnou Felipe da Silva. SUL: Do ponto P3 ao P4 com 11.75m, com a Pousada Cavalo Marinho. 
OESTE: Do ponto P4 ao P5 com 15.90m, do ponto P5 ao P1 com 6,10m, com o Sr. José Antônio. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 430.000,00. A requerente alega 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 o Sr. Arnou Felipe da Silva, o Sr. José Antonio, a Pousada 
Cavalo Marinho, 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, 29.06.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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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.
Solicitante: o Sr. JONATHAN ASHURST, britânico, solteiro, aposentado, inscrito no CPF/MF n° 015.717.284-81, portador 
do passaporte n° 516726793, residente e domiciliado na Rua Antonio Lira, 1055, apto. 501, Cabo Branco, João Pessoa/PB, 
CEP: 58045-030, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, 
Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coquerais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
929,80m² (novecentos e vinte e nove metros e oitenta decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 1.0101.020.04.1987.0000.4 e sequencial n° 1.002945.1. Ao 
NORTE: Confrontando com GEANE DO NASCIMENTO SOUSA VIEIRA medindo 15.57 m; Confrontando com HILDE 
ELISABETH FRIEDA STULENS medindo 21.11 m; AO SUL: Confrontando com RUA DOS COQUEIRAIS medindo 38.52 
m; AO LESTE: Confrontando com JADE FREDERIQUE ANZANI medindo 24.43 m; AO OESTE: Confrontando com 
GEORGE ALEXANDRE NOBRE DA COSTA medindo 25.30 m; AMARRAÇÃO: Distando 20.96 m da RUA DOS 
FLAMINGOS. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. O requerente alega 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. Jade Frederique Anzani, a Sra. Hilde Elisabeth 
Frieda Stulens, o Sr. George Alexandre Nobre da Costa, 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, 29.06.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 
A PEDRA BRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA Portador do CNPJ: 42.247.110/0001-00, torna publico 
que está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -IDEMA a Solicitação 
da Licença de Regularização de Operação- LRO, para o Empreendimento Pedra Branca Materiais e serviços 
LTDA, Localizado no Endereço: Avenida Candido Dantas de Araújo, N°34, 59380-000, Centro, Currais 
Novos/RN.  

OLIVEIRA SALUSTIANO DE MEDERIOS NETO 
Sócio Proprietário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 9.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

          Tendo em vista o fim do mandato da atual diretoria e do atual conselho fiscal, a presidente do Núcleo de 
Assistência e Promoção Social Amor e Vida - NAPSAVI, no uso de suas atribuições, com base no Estatuto Social, vem 
convocar todos os sócios em dia com as suas obrigações sociais para participar da Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 05 de julho de 2022, às 16:00 horas, em primeira convocação, com no mínimo a maioria dos seus 
sócios, e às 16:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número destes sócios, no seguinte endereço: rua
Perimetral Leste, n.º 3610, Cidade da Esperança, CEP. 59.071-455, Natal-RN. 
A Assembleia terá a finalidade de votar e eleger a nova diretoria e o conselho fiscal para o quadriênio 2022/2026. 

Natal-RN, 20 de junho de 2022.
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As inscrições para o festi-
val MPB 84, que será re-
alizado na Arena das Du-

nas, são gratuitas e podem ser 
realizadas até o dia 31 de julho. 
Nodia19de agosto de 2022, 12 
finalistasconcorrerão a pre-
miações financeiras, troféus e 
uma vaga para tocar no palco 
de encerramento do evento na 

noite de 20 de agosto, ao lado 
de grandes nomes da música 
brasileira como Elba Ramalho; 
Fagner; Waldonys e Geraldo 
Azevedo com Chico Cesar, no 
projeto Violivoz.

 Podem se inscrever autores 
e intérpretes brasileiros ou na-
turalizados, nascidos ou resi-
dentes no Rio Grande do Norte. 

Festival de música 
abre inscrições para 
bandas potiguares

INSCRIÇÕES As inscrições são gratuitas. Pa-
ra efetivar a inscrição,candida-
tos(as) devem enviar e-mail para 
o endereço inscricao.festivalm-
pb84@gmail.com informan-
do os seguintes dados: título da 
obra, autor, letra da composi-
ção, gravação em formato MP3, 
release com formação da banda 
e link de vídeo e endereço e tele-
fone para contato. 

São aceitas inscrições de 
composições não inéditas, 
desde que não tenham sido 
premiadas em concursos si-
milares. Cada participante po-
de inscrever quantas músicas 
quiser. Para cada composição, 
será preciso enviar um e-mail 
com os devidos dados de iden-
tificação Mais informações: @
festivalmpb84 e whatsapp da 
Viva: 84 9601-9329. 

Teatro Alberto Maranhão 
recebe musical infantil “O 
Encanto da Família Madrigal” 

Criançada em 
férias tem opção de 

ir ao teatro

“O Encanto da Família Madrigal” 
Data: 03 de julho de 2022 
(domingo)
Hora: 16h e 17h30 (sessão 
extra) 
Ingresso: bilhetes para sessão 
extra estão sendo vendidos a 
preços promocionais, a partir de 
R$ 40,00 (meia entrada) no site 
OutGo ou Livraria Nobel do Praia 
Shopping.

Serviço

A diversão da criançada 
está garantida durante 
as férias escolares de ju-

lho. Neste domingo03, às 16h e 
17h30 (sessão extra), vai se apre-
sentar pela primeira vez, em Na-
tal (RN), o espetáculo infantil 
“O Encanto da Família Madri-
gal–Tour Brasil 2022”, no Teatro 

Alberto Maranhão, no bairro da 
Ribeira.O espetá culo apresenta 
a histó ria da família Madrigal, 
que vive escondida nas monta-
nhas da Colô mbia, em uma casa 
má gica, em uma cidade vibran-
te, em um lugar maravilhoso co-
nhecido como um “Encanto”.

Um musical tem lindos efei-
tos especiais, figurinos especial-
mente criados para fazer aco-
nexã o das crianç as e os adultos 
com os personagens, que sã ofe-
nô menos mundial. A persona-
gem Mirabel e a Famí lia Madri-
gal trazem a importante men-
sagem da uniã o em famí lia e o 
humor fica por conta do malu-
co Tio Bruno, em momentos de 
muita diversã o.

DIVULGAÇÃO

A personagem Mirabel traz a importante 
mensagem da uniã o em famí lia
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Sagi: São Pedro colaborou 
e a Casa de Taipa revive 
festa junina à moda antiga

Fundado na data de 
aniversário do santo 

junino, 8º Arraial 
do centro cultural 

agita  a comunidade 
indígena neste 

29 de junho

Com contribuição do jorna-
lista Rubens Araújo, autor 
do projeto e mantenedor 

desta grandiosa obra cultural, 
apresentamos este convite à fes-
ta junina do Centro Cultural Casa 
de Taipa, situado na comunidade 
Sagi (Baía Formosa),  extremo Sul 
do litoral potiguar, na divisa com 
a Paraíba. “Nesse cenário, onde 
quadrilhas juninas e o forró rei-
nam nas noites,  um espaço co-
nhecido simplesmente como Ca-
sa de Taipa se sente à vontade pa-
ra viver o que o Nordeste tem de 
mais arretado, uma festa junina 
bem típica, com direito a quadri-
lha, quebra-pote e pau de sebo”, 
descreve o querido Rubão, como 
é conhecido e chamado por to-
das e todas que vivem e povoam 
os arredores das comunidades 
indígenas Jacu e Sagi Trabanda. 

Nesta quarta-feira 29, o fun-
dador do ponto cultural tem or-
gulho de dizer que vai ter festa, 
sim sinhô. “Nosso São Pedro já é 
tradicional no litoral sul potiguar, 
onde reúne a tradição e lingua-
gens artísticas modernas em um 
evento marcado pela alegria, pe-
lo colorido das chitas e pelo res-
gate da cultura popular”, declara 
ao enaltecer o 8º Arraial do Cen-
tro Cultural Casa de Taipa.

Como aconteceu com as fes-
tas juninas em todo o Nordeste, 
fazia dois anos que o Centro Cul-

tural Casa de Taipa não realiza-
va seu Arraial. “A 8ª edição vem 
causando bastante expectativa 
por parte da comunidade local 
e dos turistas que sempre pres-
tigiaram o evento. A saudade é 
grande. Minha e de todos aque-
les que sempre amaram essa fes-
ta que carrega esse sentimen-
to único de nordestinidade e de 
paixão pela vida. Não era sem 
tempo”, comemora.

E o retorno do Arraial do Cen-
tro Cultural Casa de Taipa busca 
manter a diversidade e a riqueza 
cultural que marcam as festas ju-
ninas. Fincado entre o mar e o rio 
Cavassú, o espaço se veste com o 
colorido das bandeiras e balões 
para abrigar uma programação 
intensa e lúdica. A festa começa 
cedo, às 17 horas, com a pintura 
de um grafite que toma duas pa-
redes da casa de taipa que abriga 
parte do acervo do Centro, enri-
quecido ainda com um anexo on-
de funciona uma biblioteca com 
mais de 3 mil livros e revistas.

GRAFITE. Um dos espetácu-
los à parte, algo quase surreal, 
ocorre a cada ano quando um 
ou uma artista é convidado(a), 
sendo mulher ou homem, só ou 
acompanhado(a), a colorir a Casa 
de Taipa. Ao vivo e em cores, com 
direito à plateia. O escolhido des-
te ano foi o campinense, mora-
dor de Natal, conhecido no meio 
grafiteiro como Erva Doce. Ficou 
a cargo dele, que tem sua arte es-
palhada pela capital potiguar, a 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

FORRÓ-RAIZ. Os forrozeiros 
do município de Pedro Velho pro-
metem não deixar ninguém para-
do. Vindos de uma maratona de 
shows no (generoso) mês de ju-
nho que os fazem andar por todo 
o estado, o quarteto do Forró do 
Braga está pronto para fazer os ca-
sais entrarem ainda mais no clima 
junino no salão de cimento, co-
berto por palha de coqueiro e que 
será iluminado apenas pela luz de 
candeeiros. “Já conhecemos essa 
festa e pretendemos fazer de tudo 

para torná-la inesquecível”, 
adianta Marcelo Braga, za-
bumbeiro e um dos criado-
res da banda.

No meio do terreiro ilu-
minado por balões e foguei-
ra, os brincantes poderão 
tentar a sorte, e a resistên-
cia, subindo no pau de se-
bo, que este ano terá 11 me-
tros de altura. A premiação 
é de 350 reais para quem 
conseguir tirar a bandei-
ra de São Pedro do alto do 

mastro, lutando contra o sebo de 
carneiro que torna a superfície da 
madeira extremamente lisa. E ou-
tro resgate, que provoca a algazar-
ra dos pequenos, é o quebra-pote, 
brincadeira na qual a criançada, 
com venda nos olhos, tenta que-
brar um pote de barro recheado 
de doces e outras guloseimas.

 A melhor parte: a entrada é 
gratuita, como também é grátis 
a comida, baseada no milho e na 
culinária típica do São João e São 
Pedro. @centroculturalcasade. 

exemplo da escadaria de 
Mãe Luiza, e também é 
professor de arte da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte, traduzir 
com os sprays o tema de 
2022 proposto pelo Cen-
tro Cultural: Atitude é fo-
go, vire o jogo. “O tema foi 
escolhido em função des-
se momento em que a população 
disse sim para a vacina contra a 
Covid 19 e vivemos essa renova-
ção de espírito e esperança de 
dias melhores”, explica Rubens.

A arte de Erva Doce vem 
acompanhada da sonoridade 
pop rock da banda Luaz, que 
acaba de lançar em todas as pla-
taformas o clipe da música “Mar 
Aberto”, que pretende ser a pon-
ta de lança para seu próximo tra-
balho fonográfico. O trio, que 
tem um álbum no currículo, o 

RUBENS ARAÚJO

RUBENS ARAÚJO

festejado “Aram”, faz o segundo 
show da noite do 29 de junho no 
Centro Cultural Casa de Taipa. 
Antes dele, o quarteto pé de ser-
ra do “Forró do Braga” faz o es-
quenta com três horas de clássi-
cos do gênero mais querido das 
festas juninas. 

A sonoridade pop rock da 
banda Luaz se mistura ao 
tom de festa que se colore 
com a mais genuína cultura 
nordestina
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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.
Solicitante: a empresa GENDRON INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.469.894/0001-10, com endereço à Rua da Gameleira, n° 69, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que 
vem através de sua advogada, Dra. Mychelle Chrysthiane Rodrigues Maciel Schwiebert, brasileira, casada, advogada, 
inscrita na OAB/RN n° 4.524, com escritório profissional na Rua Paulo Barros de Góis, n° 1840, Edifício Torre Miguel 
Seabra Fagundes, sala 803/804, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.064-460.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Gameleira, 69, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 259,85m² (duzentos e cinquenta e nove metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.01.0149.0000.7 e 
sequencial n° 1.002150.7.  NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 11.64m. com a Rua da Gameleira. LESTE: Do ponto P2 ao P3 
com 21.45m. com o Sr. Arnou Felipe da Silva. SUL: Do ponto P3 ao P4 com 11.75m, com a Pousada Cavalo Marinho. 
OESTE: Do ponto P4 ao P5 com 15.90m, do ponto P5 ao P1 com 6,10m, com o Sr. José Antônio. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 430.000,00. A requerente alega 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 o Sr. Arnou Felipe da Silva, o Sr. José Antonio, a Pousada 
Cavalo Marinho, 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, 29.06.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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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.
Solicitante: o Sr. JONATHAN ASHURST, britânico, solteiro, aposentado, inscrito no CPF/MF n° 015.717.284-81, portador 
do passaporte n° 516726793, residente e domiciliado na Rua Antonio Lira, 1055, apto. 501, Cabo Branco, João Pessoa/PB, 
CEP: 58045-030, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, 
Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coquerais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
929,80m² (novecentos e vinte e nove metros e oitenta decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 1.0101.020.04.1987.0000.4 e sequencial n° 1.002945.1. Ao 
NORTE: Confrontando com GEANE DO NASCIMENTO SOUSA VIEIRA medindo 15.57 m; Confrontando com HILDE 
ELISABETH FRIEDA STULENS medindo 21.11 m; AO SUL: Confrontando com RUA DOS COQUEIRAIS medindo 38.52 
m; AO LESTE: Confrontando com JADE FREDERIQUE ANZANI medindo 24.43 m; AO OESTE: Confrontando com 
GEORGE ALEXANDRE NOBRE DA COSTA medindo 25.30 m; AMARRAÇÃO: Distando 20.96 m da RUA DOS 
FLAMINGOS. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. O requerente alega 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. Jade Frederique Anzani, a Sra. Hilde Elisabeth 
Frieda Stulens, o Sr. George Alexandre Nobre da Costa, 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, 29.06.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 
A PEDRA BRANCA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA Portador do CNPJ: 42.247.110/0001-00, torna publico 
que está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -IDEMA a Solicitação 
da Licença de Regularização de Operação- LRO, para o Empreendimento Pedra Branca Materiais e serviços 
LTDA, Localizado no Endereço: Avenida Candido Dantas de Araújo, N°34, 59380-000, Centro, Currais 
Novos/RN.  

OLIVEIRA SALUSTIANO DE MEDERIOS NETO 
Sócio Proprietário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 9.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

          Tendo em vista o fim do mandato da atual diretoria e do atual conselho fiscal, a presidente do Núcleo de 
Assistência e Promoção Social Amor e Vida - NAPSAVI, no uso de suas atribuições, com base no Estatuto Social, vem 
convocar todos os sócios em dia com as suas obrigações sociais para participar da Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 05 de julho de 2022, às 16:00 horas, em primeira convocação, com no mínimo a maioria dos seus 
sócios, e às 16:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número destes sócios, no seguinte endereço: rua
Perimetral Leste, n.º 3610, Cidade da Esperança, CEP. 59.071-455, Natal-RN. 
A Assembleia terá a finalidade de votar e eleger a nova diretoria e o conselho fiscal para o quadriênio 2022/2026. 

Natal-RN, 20 de junho de 2022.
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As inscrições para o festi-
val MPB 84, que será re-
alizado na Arena das Du-

nas, são gratuitas e podem ser 
realizadas até o dia 31 de julho. 
Nodia19de agosto de 2022, 12 
finalistasconcorrerão a pre-
miações financeiras, troféus e 
uma vaga para tocar no palco 
de encerramento do evento na 

noite de 20 de agosto, ao lado 
de grandes nomes da música 
brasileira como Elba Ramalho; 
Fagner; Waldonys e Geraldo 
Azevedo com Chico Cesar, no 
projeto Violivoz.

 Podem se inscrever autores 
e intérpretes brasileiros ou na-
turalizados, nascidos ou resi-
dentes no Rio Grande do Norte. 

Festival de música 
abre inscrições para 
bandas potiguares

INSCRIÇÕES As inscrições são gratuitas. Pa-
ra efetivar a inscrição,candida-
tos(as) devem enviar e-mail para 
o endereço inscricao.festivalm-
pb84@gmail.com informan-
do os seguintes dados: título da 
obra, autor, letra da composi-
ção, gravação em formato MP3, 
release com formação da banda 
e link de vídeo e endereço e tele-
fone para contato. 

São aceitas inscrições de 
composições não inéditas, 
desde que não tenham sido 
premiadas em concursos si-
milares. Cada participante po-
de inscrever quantas músicas 
quiser. Para cada composição, 
será preciso enviar um e-mail 
com os devidos dados de iden-
tificação Mais informações: @
festivalmpb84 e whatsapp da 
Viva: 84 9601-9329. 

Teatro Alberto Maranhão 
recebe musical infantil “O 
Encanto da Família Madrigal” 

Criançada em 
férias tem opção de 

ir ao teatro

“O Encanto da Família Madrigal” 
Data: 03 de julho de 2022 
(domingo)
Hora: 16h e 17h30 (sessão 
extra) 
Ingresso: bilhetes para sessão 
extra estão sendo vendidos a 
preços promocionais, a partir de 
R$ 40,00 (meia entrada) no site 
OutGo ou Livraria Nobel do Praia 
Shopping.

Serviço

A diversão da criançada 
está garantida durante 
as férias escolares de ju-

lho. Neste domingo03, às 16h e 
17h30 (sessão extra), vai se apre-
sentar pela primeira vez, em Na-
tal (RN), o espetáculo infantil 
“O Encanto da Família Madri-
gal–Tour Brasil 2022”, no Teatro 

Alberto Maranhão, no bairro da 
Ribeira.O espetá culo apresenta 
a histó ria da família Madrigal, 
que vive escondida nas monta-
nhas da Colô mbia, em uma casa 
má gica, em uma cidade vibran-
te, em um lugar maravilhoso co-
nhecido como um “Encanto”.

Um musical tem lindos efei-
tos especiais, figurinos especial-
mente criados para fazer aco-
nexã o das crianç as e os adultos 
com os personagens, que sã ofe-
nô menos mundial. A persona-
gem Mirabel e a Famí lia Madri-
gal trazem a importante men-
sagem da uniã o em famí lia e o 
humor fica por conta do malu-
co Tio Bruno, em momentos de 
muita diversã o.

DIVULGAÇÃO

A personagem Mirabel traz a importante 
mensagem da uniã o em famí lia
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Sagi: São Pedro colaborou 
e a Casa de Taipa revive 
festa junina à moda antiga

Fundado na data de 
aniversário do santo 

junino, 8º Arraial 
do centro cultural 

agita  a comunidade 
indígena neste 

29 de junho

Com contribuição do jorna-
lista Rubens Araújo, autor 
do projeto e mantenedor 

desta grandiosa obra cultural, 
apresentamos este convite à fes-
ta junina do Centro Cultural Casa 
de Taipa, situado na comunidade 
Sagi (Baía Formosa),  extremo Sul 
do litoral potiguar, na divisa com 
a Paraíba. “Nesse cenário, onde 
quadrilhas juninas e o forró rei-
nam nas noites,  um espaço co-
nhecido simplesmente como Ca-
sa de Taipa se sente à vontade pa-
ra viver o que o Nordeste tem de 
mais arretado, uma festa junina 
bem típica, com direito a quadri-
lha, quebra-pote e pau de sebo”, 
descreve o querido Rubão, como 
é conhecido e chamado por to-
das e todas que vivem e povoam 
os arredores das comunidades 
indígenas Jacu e Sagi Trabanda. 

Nesta quarta-feira 29, o fun-
dador do ponto cultural tem or-
gulho de dizer que vai ter festa, 
sim sinhô. “Nosso São Pedro já é 
tradicional no litoral sul potiguar, 
onde reúne a tradição e lingua-
gens artísticas modernas em um 
evento marcado pela alegria, pe-
lo colorido das chitas e pelo res-
gate da cultura popular”, declara 
ao enaltecer o 8º Arraial do Cen-
tro Cultural Casa de Taipa.

Como aconteceu com as fes-
tas juninas em todo o Nordeste, 
fazia dois anos que o Centro Cul-

tural Casa de Taipa não realiza-
va seu Arraial. “A 8ª edição vem 
causando bastante expectativa 
por parte da comunidade local 
e dos turistas que sempre pres-
tigiaram o evento. A saudade é 
grande. Minha e de todos aque-
les que sempre amaram essa fes-
ta que carrega esse sentimen-
to único de nordestinidade e de 
paixão pela vida. Não era sem 
tempo”, comemora.

E o retorno do Arraial do Cen-
tro Cultural Casa de Taipa busca 
manter a diversidade e a riqueza 
cultural que marcam as festas ju-
ninas. Fincado entre o mar e o rio 
Cavassú, o espaço se veste com o 
colorido das bandeiras e balões 
para abrigar uma programação 
intensa e lúdica. A festa começa 
cedo, às 17 horas, com a pintura 
de um grafite que toma duas pa-
redes da casa de taipa que abriga 
parte do acervo do Centro, enri-
quecido ainda com um anexo on-
de funciona uma biblioteca com 
mais de 3 mil livros e revistas.

GRAFITE. Um dos espetácu-
los à parte, algo quase surreal, 
ocorre a cada ano quando um 
ou uma artista é convidado(a), 
sendo mulher ou homem, só ou 
acompanhado(a), a colorir a Casa 
de Taipa. Ao vivo e em cores, com 
direito à plateia. O escolhido des-
te ano foi o campinense, mora-
dor de Natal, conhecido no meio 
grafiteiro como Erva Doce. Ficou 
a cargo dele, que tem sua arte es-
palhada pela capital potiguar, a 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

FORRÓ-RAIZ. Os forrozeiros 
do município de Pedro Velho pro-
metem não deixar ninguém para-
do. Vindos de uma maratona de 
shows no (generoso) mês de ju-
nho que os fazem andar por todo 
o estado, o quarteto do Forró do 
Braga está pronto para fazer os ca-
sais entrarem ainda mais no clima 
junino no salão de cimento, co-
berto por palha de coqueiro e que 
será iluminado apenas pela luz de 
candeeiros. “Já conhecemos essa 
festa e pretendemos fazer de tudo 

para torná-la inesquecível”, 
adianta Marcelo Braga, za-
bumbeiro e um dos criado-
res da banda.

No meio do terreiro ilu-
minado por balões e foguei-
ra, os brincantes poderão 
tentar a sorte, e a resistên-
cia, subindo no pau de se-
bo, que este ano terá 11 me-
tros de altura. A premiação 
é de 350 reais para quem 
conseguir tirar a bandei-
ra de São Pedro do alto do 

mastro, lutando contra o sebo de 
carneiro que torna a superfície da 
madeira extremamente lisa. E ou-
tro resgate, que provoca a algazar-
ra dos pequenos, é o quebra-pote, 
brincadeira na qual a criançada, 
com venda nos olhos, tenta que-
brar um pote de barro recheado 
de doces e outras guloseimas.

 A melhor parte: a entrada é 
gratuita, como também é grátis 
a comida, baseada no milho e na 
culinária típica do São João e São 
Pedro. @centroculturalcasade. 

exemplo da escadaria de 
Mãe Luiza, e também é 
professor de arte da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte, traduzir 
com os sprays o tema de 
2022 proposto pelo Cen-
tro Cultural: Atitude é fo-
go, vire o jogo. “O tema foi 
escolhido em função des-
se momento em que a população 
disse sim para a vacina contra a 
Covid 19 e vivemos essa renova-
ção de espírito e esperança de 
dias melhores”, explica Rubens.

A arte de Erva Doce vem 
acompanhada da sonoridade 
pop rock da banda Luaz, que 
acaba de lançar em todas as pla-
taformas o clipe da música “Mar 
Aberto”, que pretende ser a pon-
ta de lança para seu próximo tra-
balho fonográfico. O trio, que 
tem um álbum no currículo, o 

RUBENS ARAÚJO

RUBENS ARAÚJO

festejado “Aram”, faz o segundo 
show da noite do 29 de junho no 
Centro Cultural Casa de Taipa. 
Antes dele, o quarteto pé de ser-
ra do “Forró do Braga” faz o es-
quenta com três horas de clássi-
cos do gênero mais querido das 
festas juninas. 

A sonoridade pop rock da 
banda Luaz se mistura ao 
tom de festa que se colore 
com a mais genuína cultura 
nordestina
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Volkswagen ID. Aero: eis 
o futuro Passat elétrico

Modelo vai encarar 
Tesla Model 3 e 
BMW i4 e será 

opção para quem 
quer fugir dos SUV. 

Autonomia chega 
aos 620 km com 

uma única recarga

Quem acompanha o mer-
cado internacional já se 
deu conta que a Volkswa-

gen vem dando passos para se 
tornar uma das referências no 
segmento dos veículos elétricos. 
Uma das metas é superar nin-
guém menos que a norte-ame-
ricana Tesla, de Elon Musk. E um 
destes passos, que tem lança-
mento previsto para o ano que 
vem, enfim foi revelado ainda 
sob forma de um conceito, mas 
que já tem nome: o ID. Aero.

O modelo é um sedã de luxo 
100% elétrico, que tem pela fren-
te rivais como o Tesla Model 3 e 
BMW i4. Ele deve mudar muito 
pouco até o lançamento e pro-
mete ser a opção da marca àque-
les clientes que querem fugir dos 
Sport Utility Vehicles (SUV), um 
dos segmentos mais desejados 
entre os modelos à combustão e 
também entre os elétricos. 

O conceito revela as linhas 
e dimensões do futuro modelo, 
que  será oferecido nos princi-
pais mercado do mundo, assim 
como os ID.3 , ID.4 – que inclusi-
ve já foram mostrados pela mar-
ca aqui no Brasil para testar acei-

tação do público – , ID.5 e ID.Bu-
zz, a nova Kombi que já foi notí-
cia na edição nº 1.349 do AGORA 
RN. Porém, será inicialmente fa-
bricado e vendido na China, as-
sim como a minivan  ID.6 , que é 
exclusivamente chinesa.

De acordo com a Volkswa-
gen, o ID.Aero foi pensado para 
ser o sedã médio Premium de 
famílias chinesas de classe mé-
dia alta. O principal atrativo é o 
espaço interno, graças a seu lon-
go entre-eixos, que não teve me-
dida divulgada pela fabricante, 
mas que sem dúvidas obedece a 
um dos principais requisitos pa-
ra aceitação no mercado chinês. 

A previsão é de que o modelo 
chegue no ano que vem apenas 
na China e na Europa. No entan-
to, a marca trata o modelo como 
um lançamento mundial e ou-
tros mercados devem ser con-
templados com o sedã.

Em termos visuais, o três vo-
lumes da marca alemã traz a lin-
guagem visual da linha de mo-
delos elétricos da Volkswagen 

mas de um jeito sóbrio. Na dian-
teira, os faróis de LED são conec-
tados por uma barra luminosa 
que atravessa o para-choques. 
O teto segue tom diferente da 
carroceria. Na traseira, também 
há um elemento conectando as 
lanternas, recurso semelhante 
ao utilizado em T-Cross e Nivus, 
vendidos aqui no Brasil.

O desenho do ID.Aero é bem 
simples, mas refinado, e foi pen-
sado para obter o máximo de 
eficiência aerodinâmica – o que 
lhe rendeu o sobrenome Aero – e 
possui um coeficiente de arrasto 
de 0.23 Cx, para melhorar a au-
tonomia que alcança 620 km.

O formato do modelo sem 
dúvidas lembra um cupê. As ro-
das no conceito são aro 22 com 
desenho estilo “turbina” e face 
diamantada. No entanto, não se 
sabe se a versão final do modelo 
será produzida com rodas deste 
tamanho. Mas se isto acontecer, 
serão os maiores aros disponí-
veis em um carro da Volkswagen 
até então.
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Dianteira segue nova 
tendência de design da linha 

de carros elétricos da VW: 
estilo sóbrio para um sedã 

Traseira traz elemento 
que conecta lanternas e 
atravessa toda tampa do 

porta-malas

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 040/2022
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 040/2022 -  Processo Administrativo nº 3440/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de medicamentos para atender as Farmácias Básicas - 2 do 
Município de Guamaré/RN, suprindo as necessidades das unidades de saúde do Município,  
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, 
cuja sessão inicial está marcada para o DIA 12 DE JULHO DE 2022, ÀS 13h:30:00 ( TREZE HORAS E 
TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 28 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
Sebastião Felinto Filho ME. CNPJ: 08.861.746/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada, para uma indústria de produtos de limpeza, localizada na rua Rafael A. da Costa, nº 08, Bairro 
Santa Isabel, Jucurutu/RN - CEP: 59.330-000.  
 

Sebastião Felinto Filho 
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
Sílvio Araújo, CPF nº 200.416.754-87, torna Público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LO Licença de operação para a atividade de 
carcinicultura, com área de produção 21,98 ha, localizada na salina do Padre e da Cruz, na rodovia 401, 
município de Guamaré/RN. 

Sílvio Araújo 
Empreendedor  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ELEIÇÕES SINTECT/RN 2022-2026 

Pelo presente edital e em conformidade ao artigo 97 do estatuto social do SINTECT/RN, ficam convocadas novas eleições 
sindicais para renovação de Diretoria Executiva, Conselho de Secretários e Conselho Fiscal da entidade sindical para o 
mandato 2022/2026, nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, no horário de 08:00h as 18:00h em todas as unidades dos 
correios da base do SINTECT/RN onde houver associados aptos a votar. Ficam asseguradas às chapas que participaram 
do escrutínio anterior, realizado em abril de 2022, a utilização das mesmas documentações dos candidatos para inscrição 
de chapa neste novo escrutínio, podendo, caso os integrantes das chapas queiram, a troca de seus componentes. Fica 
aberto novo prazo para registro de chapas que será de (sete) dias, contados da data de publicação do aviso resumido do 
edital em jornal de circulação estadual, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último dia, que será prorrogado para 
o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, conforme previsto no artigo 54 do 
estatuto social da entidade sindical. A secretaria do SINTECT/RN, sito a Rua José Freire de Souza nº 01, Bairro Lagoa 
Nova, CEP 059.075-140, Natal/RN, no período previsto para as inscrições de chapas, ficará aberta das 09:00h as 17:00h 
para eventuais inscrições. O prazo de impugnação de candidaturas será de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da 
relação das chapas inscritas nos órgãos de imprensa e divulgação do sindicato, pela junta eleitoral. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas ou não atingindo o quórum da primeira votação, fica estabelecido pela junta eleitoral os 
dias 18 e 19 de agosto de 2022 para realização da segunda votação, obedecendo os mesmos horários e locais de coleta 
de votos da votação anterior. 

Natal/RN 29 de junho de 2022 
Junta Eleitoral  

Eleições SINTECT/RN 2022/2026  
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS- SEPLAN

SQC - 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS NO APLICATIVO SOL

SOLUÇÃO ONLINE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2022

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA
“PROJETO SOL” - ACORDO DE DOAÇÃO Nº TF 0B7220-BR.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças- SEPLAN, torna público às empresas interessadas que a postagem ou o recebimento, 
até às 12:00 horas do dia 11 de JULHO de 2022, manifestações de interesse para prestação de 
serviços, em consonância com os procedimentos adotados pelo Banco Mundial e com os 
resultados pretendidos pelo Governo do Estado, conforme as Diretrizes para Seleção e 
Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD, Créditos e Doações da AID 
pelos mutuários do Banco Mundial. O teor integral do Aviso de Manifestação de Interesse estará 
disponível nos sítios www.governocidadao.rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
na sede da Unidade de Gerenciamento do Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do 
Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN- CEP: 59.064-901. Tel.: 84 3232.1964, ou ainda 
através do e-mail: consultoria.governocidadao@gmail.com. SMI Nº 001/2022- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PESSOA JURÍDICA 
PARA DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS NO APLICATIVO SOL – SOLUÇÃO ONLINE 
DE LICITAÇÃO - SQC.

Natal-RN, 28 de junho de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

  
RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA. CNPJ - 22.557.435/0001-74, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade até 11/03/2022, em favor do empreendimento RB 
Distribuidora – Armazenamento e Revenda de GLP, localizada na Rua São Sebastião, nº 565, Sala A, 
Centro, Almino Afonso/RN. 

RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA 
Proprietário 
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Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sudoku

Procure arrumar o lu-
gar em que você pas-
sa uma boa parte do 
seu tempo, para que 

esse exale aromas agradáveis 
e seja lindo de se ver. A beleza 
e harmonia do lugar infl uen-
ciam muito nos seus estados 
de ânimo. Ou não?

Aries  (21/03 a 20/04)

Ainda que você sinta 
muita insegurança, isso 
não signifi ca que as 
pessoas irão notar, por-

que sua alma não é transparente. 
Portanto, guarde sua insegurança 
para si e, enquanto isso, desem-
penhe bem seu papel no mundo.

Libra (23/09 a 22/10)

O que você imagina 
é também um desejo 
que, se construído 
com clareza e empe-

nho, se tornará a força moti-
vadora de todas as ações que 
você empreender. Portanto, in-
vista tempo e emoção na cons-
trução das imagens mentais.

Touro (21/04 a 20/05)

A visão ampla da reali-
dade fará com que você 
não se meta em encren-
cas desnecessárias, 

mesmo que, às vezes, sua alma 
se meta nelas por puro esporte. 
Este momento, porém, é propício 
à libertação e não à encrenca.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Para sua alma se 
sentir segura não é 
necessário muita coi-
sa nem muito menos 

arrumar complicações. Para 
sua alma se sentir segura e 
confi ante só é necessário você 
amar a si sem tirar nem pôr, 
com virtudes e defeitos.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Valeria a pena investigar 
um pouco mais tudo 
isso que levantou sus-
peitas e que deixou uma 

pulga atrás de sua orelha. Investi-
gar fará com que você não come-
ta o erro de julgar precipitadamen-
te. Pode não haver nada aí.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Neste momento, não 
há caminho defi nido, 
mas há, ao mesmo 
tempo, um poder es-

pecífi co que reside na tomada 
de iniciativas que, ao ser colo-
cadas em prática, inventam um 
caminho todo novo, inimaginá-
vel anteriormente.

Cancer (21/06 a 22/07)

Faça um pouco mais 
de relações públicas do 
que o habitual, porque 
este é um momento 

rico para as conexões que, de 
imediato podem não ter nenhuma 
utilidade, mas que a longo prazo 
aproximarão boas oportunidades.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sacrifícios são ne-
cessários, porque há 
momentos da vida 
em que alguém pre-

cisa fazer algo que contrarie 
a onda inerte. Sacrifícios são 
necessários porque o ser hu-
mano é capaz de desenvolver 
uma visão ampla da realidade.

Leão (23/07 a 22/08)

Os instrumentos são 
extensões do seu poder 
de ação, portanto, esco-
lha os que sejam ade-

quados aos projetos que pretende 
realizar, aprenda a usar esses 
instrumentos até adquirir destreza 
excelente. Em frente.

Aquário  (21/01 a 19/02)

A amizade é o único 
relacionamento poten-
cialmente perfeito en-
tre os seres humanos, 

portanto, prefi ra construir ami-
zades, porque através deste ti-
po de vínculo sua alma sempre 
encontrará apoio e uma palavra 
de orientação.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Faça com que seu rego-
zijo contamine o humor 
das pessoas com que 
você se relaciona, lem-

brando sempre que nem todas são 
sufi cientemente receptivas a uma 
elevação, muitas delas enxergam 
nisso algo que lhes provoca enfado.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo
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Volkswagen ID. Aero: eis 
o futuro Passat elétrico

Modelo vai encarar 
Tesla Model 3 e 
BMW i4 e será 

opção para quem 
quer fugir dos SUV. 

Autonomia chega 
aos 620 km com 

uma única recarga

Quem acompanha o mer-
cado internacional já se 
deu conta que a Volkswa-

gen vem dando passos para se 
tornar uma das referências no 
segmento dos veículos elétricos. 
Uma das metas é superar nin-
guém menos que a norte-ame-
ricana Tesla, de Elon Musk. E um 
destes passos, que tem lança-
mento previsto para o ano que 
vem, enfim foi revelado ainda 
sob forma de um conceito, mas 
que já tem nome: o ID. Aero.

O modelo é um sedã de luxo 
100% elétrico, que tem pela fren-
te rivais como o Tesla Model 3 e 
BMW i4. Ele deve mudar muito 
pouco até o lançamento e pro-
mete ser a opção da marca àque-
les clientes que querem fugir dos 
Sport Utility Vehicles (SUV), um 
dos segmentos mais desejados 
entre os modelos à combustão e 
também entre os elétricos. 

O conceito revela as linhas 
e dimensões do futuro modelo, 
que  será oferecido nos princi-
pais mercado do mundo, assim 
como os ID.3 , ID.4 – que inclusi-
ve já foram mostrados pela mar-
ca aqui no Brasil para testar acei-

tação do público – , ID.5 e ID.Bu-
zz, a nova Kombi que já foi notí-
cia na edição nº 1.349 do AGORA 
RN. Porém, será inicialmente fa-
bricado e vendido na China, as-
sim como a minivan  ID.6 , que é 
exclusivamente chinesa.

De acordo com a Volkswa-
gen, o ID.Aero foi pensado para 
ser o sedã médio Premium de 
famílias chinesas de classe mé-
dia alta. O principal atrativo é o 
espaço interno, graças a seu lon-
go entre-eixos, que não teve me-
dida divulgada pela fabricante, 
mas que sem dúvidas obedece a 
um dos principais requisitos pa-
ra aceitação no mercado chinês. 

A previsão é de que o modelo 
chegue no ano que vem apenas 
na China e na Europa. No entan-
to, a marca trata o modelo como 
um lançamento mundial e ou-
tros mercados devem ser con-
templados com o sedã.

Em termos visuais, o três vo-
lumes da marca alemã traz a lin-
guagem visual da linha de mo-
delos elétricos da Volkswagen 

mas de um jeito sóbrio. Na dian-
teira, os faróis de LED são conec-
tados por uma barra luminosa 
que atravessa o para-choques. 
O teto segue tom diferente da 
carroceria. Na traseira, também 
há um elemento conectando as 
lanternas, recurso semelhante 
ao utilizado em T-Cross e Nivus, 
vendidos aqui no Brasil.

O desenho do ID.Aero é bem 
simples, mas refinado, e foi pen-
sado para obter o máximo de 
eficiência aerodinâmica – o que 
lhe rendeu o sobrenome Aero – e 
possui um coeficiente de arrasto 
de 0.23 Cx, para melhorar a au-
tonomia que alcança 620 km.

O formato do modelo sem 
dúvidas lembra um cupê. As ro-
das no conceito são aro 22 com 
desenho estilo “turbina” e face 
diamantada. No entanto, não se 
sabe se a versão final do modelo 
será produzida com rodas deste 
tamanho. Mas se isto acontecer, 
serão os maiores aros disponí-
veis em um carro da Volkswagen 
até então.
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DIVULGAÇÃO / VW

Dianteira segue nova 
tendência de design da linha 

de carros elétricos da VW: 
estilo sóbrio para um sedã 

Traseira traz elemento 
que conecta lanternas e 
atravessa toda tampa do 

porta-malas

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 040/2022
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 040/2022 -  Processo Administrativo nº 3440/2022 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de medicamentos para atender as Farmácias Básicas - 2 do 
Município de Guamaré/RN, suprindo as necessidades das unidades de saúde do Município,  
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, 
cuja sessão inicial está marcada para o DIA 12 DE JULHO DE 2022, ÀS 13h:30:00 ( TREZE HORAS E 
TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 28 de Junho de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
Sebastião Felinto Filho ME. CNPJ: 08.861.746/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada, para uma indústria de produtos de limpeza, localizada na rua Rafael A. da Costa, nº 08, Bairro 
Santa Isabel, Jucurutu/RN - CEP: 59.330-000.  
 

Sebastião Felinto Filho 
Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
Sílvio Araújo, CPF nº 200.416.754-87, torna Público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LO Licença de operação para a atividade de 
carcinicultura, com área de produção 21,98 ha, localizada na salina do Padre e da Cruz, na rodovia 401, 
município de Guamaré/RN. 

Sílvio Araújo 
Empreendedor  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ELEIÇÕES SINTECT/RN 2022-2026 

Pelo presente edital e em conformidade ao artigo 97 do estatuto social do SINTECT/RN, ficam convocadas novas eleições 
sindicais para renovação de Diretoria Executiva, Conselho de Secretários e Conselho Fiscal da entidade sindical para o 
mandato 2022/2026, nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, no horário de 08:00h as 18:00h em todas as unidades dos 
correios da base do SINTECT/RN onde houver associados aptos a votar. Ficam asseguradas às chapas que participaram 
do escrutínio anterior, realizado em abril de 2022, a utilização das mesmas documentações dos candidatos para inscrição 
de chapa neste novo escrutínio, podendo, caso os integrantes das chapas queiram, a troca de seus componentes. Fica 
aberto novo prazo para registro de chapas que será de (sete) dias, contados da data de publicação do aviso resumido do 
edital em jornal de circulação estadual, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último dia, que será prorrogado para 
o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, conforme previsto no artigo 54 do 
estatuto social da entidade sindical. A secretaria do SINTECT/RN, sito a Rua José Freire de Souza nº 01, Bairro Lagoa 
Nova, CEP 059.075-140, Natal/RN, no período previsto para as inscrições de chapas, ficará aberta das 09:00h as 17:00h 
para eventuais inscrições. O prazo de impugnação de candidaturas será de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da 
relação das chapas inscritas nos órgãos de imprensa e divulgação do sindicato, pela junta eleitoral. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas ou não atingindo o quórum da primeira votação, fica estabelecido pela junta eleitoral os 
dias 18 e 19 de agosto de 2022 para realização da segunda votação, obedecendo os mesmos horários e locais de coleta 
de votos da votação anterior. 

Natal/RN 29 de junho de 2022 
Junta Eleitoral  

Eleições SINTECT/RN 2022/2026  
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS- SEPLAN

SQC - 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS NO APLICATIVO SOL

SOLUÇÃO ONLINE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2022

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA
“PROJETO SOL” - ACORDO DE DOAÇÃO Nº TF 0B7220-BR.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças- SEPLAN, torna público às empresas interessadas que a postagem ou o recebimento, 
até às 12:00 horas do dia 11 de JULHO de 2022, manifestações de interesse para prestação de 
serviços, em consonância com os procedimentos adotados pelo Banco Mundial e com os 
resultados pretendidos pelo Governo do Estado, conforme as Diretrizes para Seleção e 
Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD, Créditos e Doações da AID 
pelos mutuários do Banco Mundial. O teor integral do Aviso de Manifestação de Interesse estará 
disponível nos sítios www.governocidadao.rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
na sede da Unidade de Gerenciamento do Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do 
Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN- CEP: 59.064-901. Tel.: 84 3232.1964, ou ainda 
através do e-mail: consultoria.governocidadao@gmail.com. SMI Nº 001/2022- 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PESSOA JURÍDICA 
PARA DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS NO APLICATIVO SOL – SOLUÇÃO ONLINE 
DE LICITAÇÃO - SQC.

Natal-RN, 28 de junho de 2022
Ronaldo Barros Pereira

Presidente
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

  
RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA. CNPJ - 22.557.435/0001-74, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade até 11/03/2022, em favor do empreendimento RB 
Distribuidora – Armazenamento e Revenda de GLP, localizada na Rua São Sebastião, nº 565, Sala A, 
Centro, Almino Afonso/RN. 

RIVAILSON ALVES DOS SANTOS SOUZA 
Proprietário 
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Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Sudoku

Procure arrumar o lu-
gar em que você pas-
sa uma boa parte do 
seu tempo, para que 

esse exale aromas agradáveis 
e seja lindo de se ver. A beleza 
e harmonia do lugar infl uen-
ciam muito nos seus estados 
de ânimo. Ou não?

Aries  (21/03 a 20/04)

Ainda que você sinta 
muita insegurança, isso 
não signifi ca que as 
pessoas irão notar, por-

que sua alma não é transparente. 
Portanto, guarde sua insegurança 
para si e, enquanto isso, desem-
penhe bem seu papel no mundo.

Libra (23/09 a 22/10)

O que você imagina 
é também um desejo 
que, se construído 
com clareza e empe-

nho, se tornará a força moti-
vadora de todas as ações que 
você empreender. Portanto, in-
vista tempo e emoção na cons-
trução das imagens mentais.

Touro (21/04 a 20/05)

A visão ampla da reali-
dade fará com que você 
não se meta em encren-
cas desnecessárias, 

mesmo que, às vezes, sua alma 
se meta nelas por puro esporte. 
Este momento, porém, é propício 
à libertação e não à encrenca.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Para sua alma se 
sentir segura não é 
necessário muita coi-
sa nem muito menos 

arrumar complicações. Para 
sua alma se sentir segura e 
confi ante só é necessário você 
amar a si sem tirar nem pôr, 
com virtudes e defeitos.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Valeria a pena investigar 
um pouco mais tudo 
isso que levantou sus-
peitas e que deixou uma 

pulga atrás de sua orelha. Investi-
gar fará com que você não come-
ta o erro de julgar precipitadamen-
te. Pode não haver nada aí.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Neste momento, não 
há caminho defi nido, 
mas há, ao mesmo 
tempo, um poder es-

pecífi co que reside na tomada 
de iniciativas que, ao ser colo-
cadas em prática, inventam um 
caminho todo novo, inimaginá-
vel anteriormente.

Cancer (21/06 a 22/07)

Faça um pouco mais 
de relações públicas do 
que o habitual, porque 
este é um momento 

rico para as conexões que, de 
imediato podem não ter nenhuma 
utilidade, mas que a longo prazo 
aproximarão boas oportunidades.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sacrifícios são ne-
cessários, porque há 
momentos da vida 
em que alguém pre-

cisa fazer algo que contrarie 
a onda inerte. Sacrifícios são 
necessários porque o ser hu-
mano é capaz de desenvolver 
uma visão ampla da realidade.

Leão (23/07 a 22/08)

Os instrumentos são 
extensões do seu poder 
de ação, portanto, esco-
lha os que sejam ade-

quados aos projetos que pretende 
realizar, aprenda a usar esses 
instrumentos até adquirir destreza 
excelente. Em frente.

Aquário  (21/01 a 19/02)

A amizade é o único 
relacionamento poten-
cialmente perfeito en-
tre os seres humanos, 

portanto, prefi ra construir ami-
zades, porque através deste ti-
po de vínculo sua alma sempre 
encontrará apoio e uma palavra 
de orientação.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Faça com que seu rego-
zijo contamine o humor 
das pessoas com que 
você se relaciona, lem-

brando sempre que nem todas são 
sufi cientemente receptivas a uma 
elevação, muitas delas enxergam 
nisso algo que lhes provoca enfado.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo
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VEM. Luiza Trajano, a mega em-
presária e controladora do Magazine 
Luíza, pode vir a Natal em breve, lançar 
sua biografia escrita por Pedro Bial. Um 
empresário potiguar do ramo edito-
rial tenta uma brecha na agenda dela. 
O livro narra a vida pessoal e trajetória 
profissional da empresária, por meio 
de depoimentos, fotos, relatos, diálogos 
e outros registros. Aos 70 anos, Luiza é 
considerada uma das mulheres mais 
influentes do país. Além de liderar o 
conselho da rede varejista, também 
é presidente do Grupo Mulheres do 
Brasil, que conta com mais de 105 mil 
participantes em todo o país e também 
no exterior, fundadora e conselheira do 
Instituto para o Desenvolvimento do 
Varejo (IDV) e de outras 14 entidades. 

AS CRENÇAS DO MUNDO. Um novo 
estudo publicado no “The Journal of 
Positive Psychology” e Forbes explica 
que ensinar aos filhos que o mundo é 
um lugar perigoso pode não protegê-
-los, pelo contrário, pode provocar uma 
série de possíveis problemas à saú-
de mental. O estudo descobriu que as 
crenças negativas produziram menos 
sucesso, menos satisfação no trabalho 
e na vida, menos saúde, mais emoções 
negativas e mais depressão. Pessoas 
que tendem a ver o mundo como peri-
goso reagem exageradamente a ame-
aças e veem ameaças que não existem 
por crer que vivemos num lugar genui-
namente terrível. Para os estudiosos a 
dica para mudar é primeiro descobrir 
quais são as próprias crenças e reco-
nhecer que está numa prisão.

COLORIDA E SEM ETIQUETA. A mar-
ca potiguar Sem Etiqueta de Raoni e 
Cauê Fernandes lançou ontem, Dia 
do Orgulho LGBT, uma Collab com o 
evento Bloquíssimo, festival que ocorre 
dias 8 e 9 de julho na Arena das Dunas, 
que tem como característica principal 
as cores da diversidade, sendo o pri-
meiro direcionado ao público LGBT-
QIAPN + no estado. As camisetas  tra-
zem as cores do arco íris em palavras e 
símbolos. A ideia é todo mundo já ficar 
com a “roupa de ir” para vê os shows 
da cantora Ludmilla, que se apresenta 
pela primeira vez em Natal, e da Pabllo 
Vittar, que terá sua segunda apresenta-
ção no Festival.

HABITAÇÃO OK. O advogado Pablo 
Thiago Lins, diretor presidente da 
Companhia Estadual de Habitação 
comemora novamente o destaque que 
o órgão teve na Revista Brasileira da 
Habitação. A matéria de página inteira 
destaca a regularização fundiária pro-
movida na Zona Norte de Natal, onde 
até o final do ano 11 mil família recebe-
rão seu documento de propriedade dos 
imóveis. Até agora 9 mil já foram lega-
lizados. Os primeiros títulos já chega-
ram a mão de  moradores do Gramoré, 
Eldorado e Nova Natal, este o maior be-
neficiado com mais de 2600 famílias.

O equatoriano FERNANDO CHIRIBOGA, 61, é um 
apaixonado pelo Brasil. Foi aqui, especificamente 

no Rio Grande do Norte, que iniciou há 25 anos seu 
trabalho como fotógrafo, no ramo da hotelaria e 

turismo. De lá para cá já lançou 16 livros, o 17º se-
rá apresentado amanhã e integra um projeto para 
festejar o bicentenário da independência do país. 
Relíquias - Patrimônio Arquitetônico do Sudeste 

do Brasil possui  250 imagens que retratam paisa-
gens de 18 cidades, com mais de 5 mil quilômetros 

percorridos. Para o mais recente trabalho, conta 
Que foi muito desafiador e gratificante percorrer o 
Sudeste em busca das relíquias e histórias de belas 
cidades. “Para mim o ato de fotografar representa 

você contar uma história e compartilhar essa histó-
ria com todos”, diz @fernandochiriboga que possui 
um espaço no shopping Midway, onde a obra - que 
tem projeto gráfico, diagramação e pesquisa da es-

posa, Leila Chiriboga - será lançada, às 18h15. 

A elegância 
junina de 

Débora Dias

Trocando de 
idade Anyssa 
Ayalla 
recebe 
parabéns de 
Victor Varella

Gente de moda, Sheila Morais e Wagner Kallieno

#DESTAQUE
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“ ”
Happy    Birthday
Heitor Almeida, Mariana Gurgel, Flávia Diniz, 
Jaime Ubarana, Andrea Lofaro, Anyssa Ayalla, 

André Lyra e Manoel Ramalho

Sempre lembre: 
existe muita gente boa no mundo

COMUNICAÇÃO DE SINAIS. O projeto Antolo-
gia Virtual do RN anuncia para o próximo dia 30 
de junho, a partir das 19h, a live ‘Literatura e Co-
munidade Surda’, com o jornalista Vicente Serejo 
e o professor Joatan Medeiros. Além dos aspectos 
da acessibilidade da comunidade surda, o bate-
-papo passará por uma análise da obra “História 
dos nossos gestos”, de Luís da Câmara Cascudo. 
O livro, se por um lado foi último a ser lançado 
pelo historiador e folclorista potiguar em 1976, 
foi provavelmente a primeira pesquisa sobre a 
mímica do Brasil – o que acaba por ter relação 
com a comunicação através de sinais.

FALTA (IN)JUSTIFICADA. Os mais atentos já co-
mentam e observam o esvaziamento do plenário 
da Assembleia Legislativa nas sessões ordinárias. 
O motivo é que boa parte dos deputados estadu-
ais segue em campanha de reeleição e se ausenta 
para encontros políticos, articulações e reuniões 
com apoiadores. Meia dúzia de parlamentares se 
mantém na ativa no dia-a-dia da Casa, incluindo 
o presidente, Ezequiel Ferreira. A ausência não é 
ilegal, mas talvez o mais desejado fosse o afasta-
mento real, porém isso resulta na suspensão de 
remuneração. Há ainda o perigo do suplente ter 
posturas inconvenientes, como a registrada pelo 
mais novo e transitório membro da AL.

SONHOS. Mais uma adaptação de Augusto 
Cury para o teatro chega a Natal. “Nunca desista 
de seus sonhos” desembarca no Teatro Alber-
to Maranhão, a partir das 20h, Neste domingo. 
No elenco , Myrian Rios, Nizo Neto, Mari Feil e 
Murilo Cunha sob direção de Rogério Fabiano. O 
espetáculo conta a história da psiquiatra Camila, 
enquanto estudante de medicina, assiste a uma 
palestra de Dr. Cury e toma a decisão de seguir os 
seus ensinamentos. Os ingressos estão à venda 
no site OutGo ou na Livraria Nobel no Praia Sho-
pping, a partir de e R$ 50,00. 

TESTANDO. Em ano de eleições, o Tribunal 
Superior Eleitoral está procurando bugs em seus 
sistemas, com a intenção de corrigi-los a tempo 
da hora de apertar “confirma”. Na última semana, 
o Tribunal realizou um teste abrangente, tendo 
detectado cerca de 200 falhas nos softwares que 
deverão ser usados em outubro.  Esse foi um ba-
lanço parcial — o final ainda não foi divulgado 
— e, segundo o TSE, o objetivo é justamente esse. 
De acordo com a Corte, os resultados foram con-
cluídos com sucesso, com pontos de melhorias 
imediatamente identificados e implementados. 
Em tempo: Segundo os últimos dados do Data-
Folha, 1 a cada 4 brasileiros não confia nas urnas 

B-DAY - MARIANA GURGEL 

BOAS & CURTAS
 Na próxima sexta-feira (1), o Espaço Di Trento vai receber a edição do projeto “Kiss Me”, com uma mistura de 
ritmos e shows de Felipe Amorim, L7NNON e Pedro Bernardino. Evento da Clap e ingressos via site Brasil Ticket.
 O jornalista Elias Medeiros e coordenador do projeto Chic é Ser Solidário agora no Bora NE, em tabelinha com o jornalista 
Herbert de Souza todas as quartas-feiras, 7h30, vão mostrar pautas de ações solidárias.
 Qualquer pessoa acima de seis meses pode se vacinar contra In� uenza em Natal. Basta procurar uma unidades 
básicas de saúde e pontos extras. O imunizante atende às cepas H1N1, H3N2 e Victoria. 
 E a Uber e a 99 foram noti� cadas pela Secretaria Nacional do Consumidor pela frequência de cancelamentos de viagens por 
motoristas das plataformas. O objetivo é obter detalhes sobre as políticas dos aplicativos e os canais de reclamações.
 A Festa Junina da in� uenciadora � ay OG teve a presença dos potiguares Ivan Baron e  Fernandinho Campos, 
que participaram do jantar de boas vindas no Palácio dos Leões, em São Luís e da Feijoada. 

Matheus Peres, Clodualdo Bahia e Rony César no aniversário de Jeane Oliveira

Allan Passos em vivas 
para a musa Flavinha Diniz 

Fernandinho Campos com a 
infl uenciadora Thay OG, em São Luís
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sua biografia escrita por Pedro Bial. Um 
empresário potiguar do ramo edito-
rial tenta uma brecha na agenda dela. 
O livro narra a vida pessoal e trajetória 
profissional da empresária, por meio 
de depoimentos, fotos, relatos, diálogos 
e outros registros. Aos 70 anos, Luiza é 
considerada uma das mulheres mais 
influentes do país. Além de liderar o 
conselho da rede varejista, também 
é presidente do Grupo Mulheres do 
Brasil, que conta com mais de 105 mil 
participantes em todo o país e também 
no exterior, fundadora e conselheira do 
Instituto para o Desenvolvimento do 
Varejo (IDV) e de outras 14 entidades. 

AS CRENÇAS DO MUNDO. Um novo 
estudo publicado no “The Journal of 
Positive Psychology” e Forbes explica 
que ensinar aos filhos que o mundo é 
um lugar perigoso pode não protegê-
-los, pelo contrário, pode provocar uma 
série de possíveis problemas à saú-
de mental. O estudo descobriu que as 
crenças negativas produziram menos 
sucesso, menos satisfação no trabalho 
e na vida, menos saúde, mais emoções 
negativas e mais depressão. Pessoas 
que tendem a ver o mundo como peri-
goso reagem exageradamente a ame-
aças e veem ameaças que não existem 
por crer que vivemos num lugar genui-
namente terrível. Para os estudiosos a 
dica para mudar é primeiro descobrir 
quais são as próprias crenças e reco-
nhecer que está numa prisão.

COLORIDA E SEM ETIQUETA. A mar-
ca potiguar Sem Etiqueta de Raoni e 
Cauê Fernandes lançou ontem, Dia 
do Orgulho LGBT, uma Collab com o 
evento Bloquíssimo, festival que ocorre 
dias 8 e 9 de julho na Arena das Dunas, 
que tem como característica principal 
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meiro direcionado ao público LGBT-
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zem as cores do arco íris em palavras e 
símbolos. A ideia é todo mundo já ficar 
com a “roupa de ir” para vê os shows 
da cantora Ludmilla, que se apresenta 
pela primeira vez em Natal, e da Pabllo 
Vittar, que terá sua segunda apresenta-
ção no Festival.

HABITAÇÃO OK. O advogado Pablo 
Thiago Lins, diretor presidente da 
Companhia Estadual de Habitação 
comemora novamente o destaque que 
o órgão teve na Revista Brasileira da 
Habitação. A matéria de página inteira 
destaca a regularização fundiária pro-
movida na Zona Norte de Natal, onde 
até o final do ano 11 mil família recebe-
rão seu documento de propriedade dos 
imóveis. Até agora 9 mil já foram lega-
lizados. Os primeiros títulos já chega-
ram a mão de  moradores do Gramoré, 
Eldorado e Nova Natal, este o maior be-
neficiado com mais de 2600 famílias.

O equatoriano FERNANDO CHIRIBOGA, 61, é um 
apaixonado pelo Brasil. Foi aqui, especificamente 

no Rio Grande do Norte, que iniciou há 25 anos seu 
trabalho como fotógrafo, no ramo da hotelaria e 

turismo. De lá para cá já lançou 16 livros, o 17º se-
rá apresentado amanhã e integra um projeto para 
festejar o bicentenário da independência do país. 
Relíquias - Patrimônio Arquitetônico do Sudeste 

do Brasil possui  250 imagens que retratam paisa-
gens de 18 cidades, com mais de 5 mil quilômetros 

percorridos. Para o mais recente trabalho, conta 
Que foi muito desafiador e gratificante percorrer o 
Sudeste em busca das relíquias e histórias de belas 
cidades. “Para mim o ato de fotografar representa 

você contar uma história e compartilhar essa histó-
ria com todos”, diz @fernandochiriboga que possui 
um espaço no shopping Midway, onde a obra - que 
tem projeto gráfico, diagramação e pesquisa da es-

posa, Leila Chiriboga - será lançada, às 18h15. 

A elegância 
junina de 

Débora Dias

Trocando de 
idade Anyssa 
Ayalla 
recebe 
parabéns de 
Victor Varella

Gente de moda, Sheila Morais e Wagner Kallieno

#DESTAQUE
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“ ”
Happy    Birthday
Heitor Almeida, Mariana Gurgel, Flávia Diniz, 
Jaime Ubarana, Andrea Lofaro, Anyssa Ayalla, 

André Lyra e Manoel Ramalho

Sempre lembre: 
existe muita gente boa no mundo

COMUNICAÇÃO DE SINAIS. O projeto Antolo-
gia Virtual do RN anuncia para o próximo dia 30 
de junho, a partir das 19h, a live ‘Literatura e Co-
munidade Surda’, com o jornalista Vicente Serejo 
e o professor Joatan Medeiros. Além dos aspectos 
da acessibilidade da comunidade surda, o bate-
-papo passará por uma análise da obra “História 
dos nossos gestos”, de Luís da Câmara Cascudo. 
O livro, se por um lado foi último a ser lançado 
pelo historiador e folclorista potiguar em 1976, 
foi provavelmente a primeira pesquisa sobre a 
mímica do Brasil – o que acaba por ter relação 
com a comunicação através de sinais.

FALTA (IN)JUSTIFICADA. Os mais atentos já co-
mentam e observam o esvaziamento do plenário 
da Assembleia Legislativa nas sessões ordinárias. 
O motivo é que boa parte dos deputados estadu-
ais segue em campanha de reeleição e se ausenta 
para encontros políticos, articulações e reuniões 
com apoiadores. Meia dúzia de parlamentares se 
mantém na ativa no dia-a-dia da Casa, incluindo 
o presidente, Ezequiel Ferreira. A ausência não é 
ilegal, mas talvez o mais desejado fosse o afasta-
mento real, porém isso resulta na suspensão de 
remuneração. Há ainda o perigo do suplente ter 
posturas inconvenientes, como a registrada pelo 
mais novo e transitório membro da AL.

SONHOS. Mais uma adaptação de Augusto 
Cury para o teatro chega a Natal. “Nunca desista 
de seus sonhos” desembarca no Teatro Alber-
to Maranhão, a partir das 20h, Neste domingo. 
No elenco , Myrian Rios, Nizo Neto, Mari Feil e 
Murilo Cunha sob direção de Rogério Fabiano. O 
espetáculo conta a história da psiquiatra Camila, 
enquanto estudante de medicina, assiste a uma 
palestra de Dr. Cury e toma a decisão de seguir os 
seus ensinamentos. Os ingressos estão à venda 
no site OutGo ou na Livraria Nobel no Praia Sho-
pping, a partir de e R$ 50,00. 

TESTANDO. Em ano de eleições, o Tribunal 
Superior Eleitoral está procurando bugs em seus 
sistemas, com a intenção de corrigi-los a tempo 
da hora de apertar “confirma”. Na última semana, 
o Tribunal realizou um teste abrangente, tendo 
detectado cerca de 200 falhas nos softwares que 
deverão ser usados em outubro.  Esse foi um ba-
lanço parcial — o final ainda não foi divulgado 
— e, segundo o TSE, o objetivo é justamente esse. 
De acordo com a Corte, os resultados foram con-
cluídos com sucesso, com pontos de melhorias 
imediatamente identificados e implementados. 
Em tempo: Segundo os últimos dados do Data-
Folha, 1 a cada 4 brasileiros não confia nas urnas 

B-DAY - MARIANA GURGEL 

BOAS & CURTAS
 Na próxima sexta-feira (1), o Espaço Di Trento vai receber a edição do projeto “Kiss Me”, com uma mistura de 
ritmos e shows de Felipe Amorim, L7NNON e Pedro Bernardino. Evento da Clap e ingressos via site Brasil Ticket.
 O jornalista Elias Medeiros e coordenador do projeto Chic é Ser Solidário agora no Bora NE, em tabelinha com o jornalista 
Herbert de Souza todas as quartas-feiras, 7h30, vão mostrar pautas de ações solidárias.
 Qualquer pessoa acima de seis meses pode se vacinar contra In� uenza em Natal. Basta procurar uma unidades 
básicas de saúde e pontos extras. O imunizante atende às cepas H1N1, H3N2 e Victoria. 
 E a Uber e a 99 foram noti� cadas pela Secretaria Nacional do Consumidor pela frequência de cancelamentos de viagens por 
motoristas das plataformas. O objetivo é obter detalhes sobre as políticas dos aplicativos e os canais de reclamações.
 A Festa Junina da in� uenciadora � ay OG teve a presença dos potiguares Ivan Baron e  Fernandinho Campos, 
que participaram do jantar de boas vindas no Palácio dos Leões, em São Luís e da Feijoada. 

Matheus Peres, Clodualdo Bahia e Rony César no aniversário de Jeane Oliveira

Allan Passos em vivas 
para a musa Flavinha Diniz 

Fernandinho Campos com a 
infl uenciadora Thay OG, em São Luís
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O técnico João Brigatti deixou o América. E, não deixará sau-
dade alguma. Joao Brigatti marcou mais pelas frases de efei-
to nas entrevistas pós-jogo do que pelo trabalho dentro de 

campo. Em um grupo fraco como o do América na série D,  João Bri-
gatti conseguiu deixar a equipe rubra na quarta colocação na tabela. 
Convenhamos que é muito pouco para quem já comandou clubes 
como Ponte Preta, Paysandu, Santa Cruz, entre outros do futebol 
brasileiro. Como canta Roberta Miranda. “Vá com Deus...”

PEDRO NETOEsporte

“DIARRÉIA MENTAL” E “CINISMO”. O fisiologista Lawrence Borba, saiu 
atirando do América. Nas suas redes sociais ele disse que estava deixando o 
clube porque não queria mais conviver com “diarréia mental” nem com “ci-
nismo”. A quem ele se referiu? E porque não foi direto? Bom, às especulações 
sobre os nomes são muitas, porém ninguém confirma. Aliás, nem mesmo 
Borba confirmou.

CRIADA A LIGA FORTE DO FUTEBOL BRASILEIRO. Reunidos ontem no 
Rio de Janeiro, 25 clubes, das séries A e B, que corresponde a 62,5% dos prin-
cipais clubes brasileiros, fundaram a Liga Forte do Futebol do Brasil. A ideia 
principal é redefinir a distribuição de recursos das competições nacionais. 
Os 25 participantes esperam, em breve, receber a adesão de mais clubes 
considerados grandes do futebol brasileiro. Era só uma questão de tempo a 
criação dessa Liga. Agora não tem mais volta.

CONSELHO TÉCNICO DO SUPER 
MATUTÃO. A FNF realizará amanhã, 
30.06, reunião do Conselho técnico 
visando definir o regulamento do 
Super Matutão. Com a confirmação 
da presença de 30 equipes na com-
petição o presidente da FNF José Va-
nildo, acredita que o Super Matutão 
será um sucesso. Que assim seja.

SAF SERÁ A PAUTA. Amanhã, 
30.06, às 19h, na sede da Rodrigues 
Alves, o CD do América terá uma 
palestra sobre a Lei da SAF, Socie-
dade Anonima do Futebol, na sede 
do clube. Os palestrantes serão o de-
sembargador Eridson Medeiros e o 
advogado Herber Miranda. O even-
to será aberto aos conselheiros, só-
cios, convidados, diretoria e funcio-
nários. A palestra será para que às 
pessoas possam conhecer melhor o 
que é o SAF, porém não significa di-
zer necessariamente que o América 
esteja planejando se tornar um clu-
be empresa neste momento. O ob-
jetivo principal será fazer às pessoas 
conhecerem a Lei do SAF. De como 
funciona. Vale a pena conferir.

MENOS PETRÁGLIA. O eterno 
presidente do Athético-PR Celso Pe-
tráglia, deu um show numa entrevis-
ta. Tudo começou porque o volante 
Fernandinho, ex-seleção brasileira, 
estava sendo disputado pelo clube 
paranaense e pelo Santos. Entre ou-
tras coisas Petráglia disse que o Athé-
tico-PR passou como um trator por 
cima do Santos. Será que Petráglia 
conhece a história do futebol brasi-
leiro? Conhece a história do Santos? 
Menos Petráglia. Bem menos.

BELO GESTO. Uma camisa do 

astro português Cristiano Ronaldo, 
foi leiloada na semana passada. O 
próprio jogador fez questão de au-
tografar a camisa. O dinheiro arre-
cadado será doado para a compra 
de medicamentos para os soldados 
ucranianos feridos na guerra com 
a Rússia. Belo gesto do atacante do 
Manchester United.

ÍDOLO TAMBÉM SE EMOCIONA. 
O maior ídolo da história do Vasco 
da Gama Roberto Dinamite, foi às 
lágrimas na vitória da equipe na úl-
tima partida. Recém saído do hospi-
tal, onde esteve internado por mais 
de 15 dias, o eterno ídolo se emocio-
nou nos três gols da equipe que ele 
defendeu por anos. Roberto tem o 
respeito de todos os torcedores, vas-
caínos ou não.

ISSO É UMA AFRONTA. O técnico 
Renato Gaúcho que está sem clube 
desde novembro de 2021, quando 
foi demitido pelo Flamengo, pode 
assinar a qualquer momento com o 
Al Wasl, dos Emirados Árabes, com 
um salário de R$ 2,1milhões men-
sais. Isso é uma afronta a inteligên-
cia dos torcedores. Agora, como lá o 
petróleo jorra mais do que água, en-
tão dinheiro não será problema.

NÃO FICA. A direção do PSG 
anunciou oficialmente que o ata-
cante brasileiro Neymar, não per-
manecerá no clube para a próxima 
temporada. Segundo a impren-
sa Europeia o clube não quer mais 
contar com jogadores considerados 
problemáticos. E, todos nós sabe-
mos que Neymar é problemático ao 
quadrado. Tanto dentro como fora 
das quatro linhas.

• Quarta-feira, 29 de junho de 202222
Esportes

O elenco abecedista reto-
mou as atividades visan-
do um velho conhecido 

do time – o Aparecidense, clu-
be de Aparecida de Goiânia-GO 
que disputou a liderança da Sé-
rie D com o alvinegro potiguar. 
Os atletas titulares começaram a 
semana realizando um trabalho 

regenerativo. Já os reservas fize-
ram um jogo-treino contra a Se-
leção de Extremoz, que irá dispu-
tar o Super Matutão, e venceram 
pelo placar de 8 a 0, com gols de 
Daniel Porozo (2), Gil (2), Alyson, 
Thallyson, Jefinho e Erick Varão.

O confronto contra a Apare-
cidense-GO está marcado para 

a próxima segunda-feira 4, às 
20h, no Estádio Anibal Batis-
ta de Toledo, em Aparecida de 
Goiânia. O ABC tem 22 pontos 
e ocupa a 3ª posição na classifi-
cação da Série C. O Apareciden-
se está na 7ª colocação com 18 
pontos, o time vem de três vitó-
rias consecutivas.

ABC se prepara para jogo 
contra Aparecidense-GO

Série C

América-RN anuncia saída 
de João Brigatti; treinador 
vai comandar o Manaus

João Brigatti foi o 
terceiro técnico a 
treinar a equipe 

rubra nesta 
temporada; Brigatti 

subiu para Série C

Leandro Sena - ex-jogador 
ídolo do time rubro entre 
os anos 2005 e 2007, con-

quistando os acessos às Séries B 
e A -, volta a treinar o América-
-RN. É que o técnico João Brigat-
ti recebeu uma proposta do Ma-
naus F.C, time do Amazonas que 
disputa a Série C do Brasileirão. 
A segunda-feira 27 foi pautada 
por rumores de que o time ma-
nauara estaria em busca de um 
treinador, após a saída de Eva-
risto Piza do cargo. Brigatti en-
trou em acordo amigável com 
a diretoria e foi liberado. Assim, 
não houve ônus para ambos os 
lados. Com João Brigatti segue o 
seu auxiliar, Vaguinho Santos.

O treinador comandou a 
equipe rubra em 8 jogos e con-
quistou 3 vitórias, 4 empates e 
1 derrota. Ele chegou ao Améri-

ca em um momento turbulen-
to após a saída de Edson Vieira, 
desligado por não ter o com-
provante vacinal para ser regu-
larizado junto à Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Ele 
deixa o América dentro do G4 do 
Grupo A3 do Brasileirão - Série 
D, com 17 pontos.

E seu desafio agora é fazer 
com o Manaus F.C entre no G4 
da Série C, o time do Norte ocu-
pa a 12ª colocação. João Brigat-
ti vai reencontrar a torcida po-
tiguar, desta feita do seu adver-
sário no RN – o ABC -, no dia 

11 de julho, quando o Manaus 
vai enfrentar o alvinegro norte-
-riograndense no estádio Fras-
queirão, em Natal-RN. O Amé-
rica Futebol Clube agradeceu 
os serviços prestados e dese-
jou sucesso no novo desafio 
de seu ex-comandante. Lean-
dro Sena, que foi efetivado, te-
rá um grande desafio já que o 
Mecão tem ainda três rodadas 
pela frente, sendo dois jogos 
fora de casa e um na Arena das 
Dunas. Ou seja, no momento 
mais decisivo de 2022 para a 
equipe americana.

Treinador chegou para substituir Edson Vieira, desligado por não comprovar vacina da Covid-19

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

Vá com Deus...”
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A Seleção Feminina fez um 
grande primeiro tempo, 
largou na frente na etapa 

final, mas acabou superada pe-
la Suécia por 3 a 1, na tarde desta 
terça-feira 28, em amistoso dis-
putado na Friends Arena, em Es-
tocolmo (SUE).

O confronto com as suecas en-
cerrou os compromissos da Data 
FIFA de junho. Agora, a Canarinho 
volta as atenções para a CONME-
BOL Copa América Feminina Co-
lômbia 2022, que se inicia no pró-
ximo mês. O Brasil estreia no dia 9 
diante da Argentina.

O JOGO. Com a vantagem bra-
sileira, a Suécia aumentou a pres-

são e, quando conseguiu abrir o 
placar, marcou duas vezes segui-
das. Aos 19 minutos, no primei-
ro lance de Kaneryd, que tinha 
acabado de entrar, a jogadora fez 
linda jogada individual e chutou 
cruzado sem chances para a go-
leira Lorena. Aos 21, depois do 
cruzamento da esquerda, Hurtig 
subiu de cabeça e fez 2 a 1 para o 
time da casa.

Depois disso, a Suécia empi-
lhou chances de gol e a goleira 
Lorena fez grandes defesas para 
impedir que o placar fosse ainda 
mais dilatado. Mas aos 43 minu-
tos, Blackstenius encobriu a ca-
misa 1 do Brasil para fechar o jo-
go com um golaço.

Seleção Brasileira 
feminina é superada pela 
Suécia em Estocolmo

Amistoso internacional
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Debinha comemora o gol que abriu o placar do duelo contra a Suécia; depois a Seleção Sueca virou o placar 3 a 1

Ítalo Ferreira � ca 
em 3º na etapa 
Saquarema de Surfe

Campeão foi Filipe 
Toledo que chegou 
à sua quinta final 

do ano em oito 
etapas disputadas, 

disparando na 
liderança do ranking

Samuel Pupo venceu o cam-
peão olímpico Ítalo Ferrei-
ra por 11.44 (6.17 + 5.23) a 

10.83 (5.73 + 5.10), num duelo 
com emoção até o fim. Ítalo pe-
gou duas ondas logo no início e 
depois demorou a encaixar uma 
nova série. No meio tempo, Pupo 

conseguiu a virada. Na reta final, 
o potiguar precisava de um 6.34 
para voltar a frente. Ele conseguiu 
uma onda no estouro do cronô-
metro, emplacou um aéreo, mas 
recebeu 5.73, insuficiente para 
passar o compatriota. Com infor-
mações do portal OTD.

Mas o dia era mesmo de Filipe 
Toledo, que chegou à sua quinta 
final do ano em oito etapas dis-
putadas e ao segundo título ao 
ser campeão em Saquarema, e 
disparou na liderança do ranking 
da WSL. No último dia de compe-
tições, ele derrotou Yago Dora na 
semifinal e na decisão, com direi-
to a nota dez depois de um lindo 
aéreo, bateu Samuel Pupo, que 
chegou pela primeira vez na his-
tória a um final do CT ao derrotar 
o potiguar Ítalo Ferreira.

Na classificação do Mundial 
de surfe, Filipe Toledo chegou 
a 50.040 pontos, quase 10 mil à 
frente do australiano Jack Robin-
son, que é o segundo com 40.225. 
Ítalo Ferreira subiu de quarto pa-
ra terceiro na semifinal em Sa-
quarema e soma agora 34.385 
pontos. Griffin Colapinto é o 
quarto com 33.480 e Ethan Ewing 
fecha o G-5 com 30.970.  Filipe Toledo ainda conseguiu pegar um tubo e somou a que era, até então, a terceira melhor nota da bateria ao tirar 7 ,33
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O técnico João Brigatti deixou o América. E, não deixará sau-
dade alguma. Joao Brigatti marcou mais pelas frases de efei-
to nas entrevistas pós-jogo do que pelo trabalho dentro de 

campo. Em um grupo fraco como o do América na série D,  João Bri-
gatti conseguiu deixar a equipe rubra na quarta colocação na tabela. 
Convenhamos que é muito pouco para quem já comandou clubes 
como Ponte Preta, Paysandu, Santa Cruz, entre outros do futebol 
brasileiro. Como canta Roberta Miranda. “Vá com Deus...”

PEDRO NETOEsporte

“DIARRÉIA MENTAL” E “CINISMO”. O fisiologista Lawrence Borba, saiu 
atirando do América. Nas suas redes sociais ele disse que estava deixando o 
clube porque não queria mais conviver com “diarréia mental” nem com “ci-
nismo”. A quem ele se referiu? E porque não foi direto? Bom, às especulações 
sobre os nomes são muitas, porém ninguém confirma. Aliás, nem mesmo 
Borba confirmou.

CRIADA A LIGA FORTE DO FUTEBOL BRASILEIRO. Reunidos ontem no 
Rio de Janeiro, 25 clubes, das séries A e B, que corresponde a 62,5% dos prin-
cipais clubes brasileiros, fundaram a Liga Forte do Futebol do Brasil. A ideia 
principal é redefinir a distribuição de recursos das competições nacionais. 
Os 25 participantes esperam, em breve, receber a adesão de mais clubes 
considerados grandes do futebol brasileiro. Era só uma questão de tempo a 
criação dessa Liga. Agora não tem mais volta.

CONSELHO TÉCNICO DO SUPER 
MATUTÃO. A FNF realizará amanhã, 
30.06, reunião do Conselho técnico 
visando definir o regulamento do 
Super Matutão. Com a confirmação 
da presença de 30 equipes na com-
petição o presidente da FNF José Va-
nildo, acredita que o Super Matutão 
será um sucesso. Que assim seja.

SAF SERÁ A PAUTA. Amanhã, 
30.06, às 19h, na sede da Rodrigues 
Alves, o CD do América terá uma 
palestra sobre a Lei da SAF, Socie-
dade Anonima do Futebol, na sede 
do clube. Os palestrantes serão o de-
sembargador Eridson Medeiros e o 
advogado Herber Miranda. O even-
to será aberto aos conselheiros, só-
cios, convidados, diretoria e funcio-
nários. A palestra será para que às 
pessoas possam conhecer melhor o 
que é o SAF, porém não significa di-
zer necessariamente que o América 
esteja planejando se tornar um clu-
be empresa neste momento. O ob-
jetivo principal será fazer às pessoas 
conhecerem a Lei do SAF. De como 
funciona. Vale a pena conferir.

MENOS PETRÁGLIA. O eterno 
presidente do Athético-PR Celso Pe-
tráglia, deu um show numa entrevis-
ta. Tudo começou porque o volante 
Fernandinho, ex-seleção brasileira, 
estava sendo disputado pelo clube 
paranaense e pelo Santos. Entre ou-
tras coisas Petráglia disse que o Athé-
tico-PR passou como um trator por 
cima do Santos. Será que Petráglia 
conhece a história do futebol brasi-
leiro? Conhece a história do Santos? 
Menos Petráglia. Bem menos.

BELO GESTO. Uma camisa do 

astro português Cristiano Ronaldo, 
foi leiloada na semana passada. O 
próprio jogador fez questão de au-
tografar a camisa. O dinheiro arre-
cadado será doado para a compra 
de medicamentos para os soldados 
ucranianos feridos na guerra com 
a Rússia. Belo gesto do atacante do 
Manchester United.

ÍDOLO TAMBÉM SE EMOCIONA. 
O maior ídolo da história do Vasco 
da Gama Roberto Dinamite, foi às 
lágrimas na vitória da equipe na úl-
tima partida. Recém saído do hospi-
tal, onde esteve internado por mais 
de 15 dias, o eterno ídolo se emocio-
nou nos três gols da equipe que ele 
defendeu por anos. Roberto tem o 
respeito de todos os torcedores, vas-
caínos ou não.

ISSO É UMA AFRONTA. O técnico 
Renato Gaúcho que está sem clube 
desde novembro de 2021, quando 
foi demitido pelo Flamengo, pode 
assinar a qualquer momento com o 
Al Wasl, dos Emirados Árabes, com 
um salário de R$ 2,1milhões men-
sais. Isso é uma afronta a inteligên-
cia dos torcedores. Agora, como lá o 
petróleo jorra mais do que água, en-
tão dinheiro não será problema.

NÃO FICA. A direção do PSG 
anunciou oficialmente que o ata-
cante brasileiro Neymar, não per-
manecerá no clube para a próxima 
temporada. Segundo a impren-
sa Europeia o clube não quer mais 
contar com jogadores considerados 
problemáticos. E, todos nós sabe-
mos que Neymar é problemático ao 
quadrado. Tanto dentro como fora 
das quatro linhas.
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mou as atividades visan-
do um velho conhecido 

do time – o Aparecidense, clu-
be de Aparecida de Goiânia-GO 
que disputou a liderança da Sé-
rie D com o alvinegro potiguar. 
Os atletas titulares começaram a 
semana realizando um trabalho 

regenerativo. Já os reservas fize-
ram um jogo-treino contra a Se-
leção de Extremoz, que irá dispu-
tar o Super Matutão, e venceram 
pelo placar de 8 a 0, com gols de 
Daniel Porozo (2), Gil (2), Alyson, 
Thallyson, Jefinho e Erick Varão.

O confronto contra a Apare-
cidense-GO está marcado para 

a próxima segunda-feira 4, às 
20h, no Estádio Anibal Batis-
ta de Toledo, em Aparecida de 
Goiânia. O ABC tem 22 pontos 
e ocupa a 3ª posição na classifi-
cação da Série C. O Apareciden-
se está na 7ª colocação com 18 
pontos, o time vem de três vitó-
rias consecutivas.

ABC se prepara para jogo 
contra Aparecidense-GO

Série C

América-RN anuncia saída 
de João Brigatti; treinador 
vai comandar o Manaus

João Brigatti foi o 
terceiro técnico a 
treinar a equipe 

rubra nesta 
temporada; Brigatti 

subiu para Série C

Leandro Sena - ex-jogador 
ídolo do time rubro entre 
os anos 2005 e 2007, con-

quistando os acessos às Séries B 
e A -, volta a treinar o América-
-RN. É que o técnico João Brigat-
ti recebeu uma proposta do Ma-
naus F.C, time do Amazonas que 
disputa a Série C do Brasileirão. 
A segunda-feira 27 foi pautada 
por rumores de que o time ma-
nauara estaria em busca de um 
treinador, após a saída de Eva-
risto Piza do cargo. Brigatti en-
trou em acordo amigável com 
a diretoria e foi liberado. Assim, 
não houve ônus para ambos os 
lados. Com João Brigatti segue o 
seu auxiliar, Vaguinho Santos.

O treinador comandou a 
equipe rubra em 8 jogos e con-
quistou 3 vitórias, 4 empates e 
1 derrota. Ele chegou ao Améri-

ca em um momento turbulen-
to após a saída de Edson Vieira, 
desligado por não ter o com-
provante vacinal para ser regu-
larizado junto à Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Ele 
deixa o América dentro do G4 do 
Grupo A3 do Brasileirão - Série 
D, com 17 pontos.

E seu desafio agora é fazer 
com o Manaus F.C entre no G4 
da Série C, o time do Norte ocu-
pa a 12ª colocação. João Brigat-
ti vai reencontrar a torcida po-
tiguar, desta feita do seu adver-
sário no RN – o ABC -, no dia 

11 de julho, quando o Manaus 
vai enfrentar o alvinegro norte-
-riograndense no estádio Fras-
queirão, em Natal-RN. O Amé-
rica Futebol Clube agradeceu 
os serviços prestados e dese-
jou sucesso no novo desafio 
de seu ex-comandante. Lean-
dro Sena, que foi efetivado, te-
rá um grande desafio já que o 
Mecão tem ainda três rodadas 
pela frente, sendo dois jogos 
fora de casa e um na Arena das 
Dunas. Ou seja, no momento 
mais decisivo de 2022 para a 
equipe americana.

Treinador chegou para substituir Edson Vieira, desligado por não comprovar vacina da Covid-19
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A Seleção Feminina fez um 
grande primeiro tempo, 
largou na frente na etapa 

final, mas acabou superada pe-
la Suécia por 3 a 1, na tarde desta 
terça-feira 28, em amistoso dis-
putado na Friends Arena, em Es-
tocolmo (SUE).

O confronto com as suecas en-
cerrou os compromissos da Data 
FIFA de junho. Agora, a Canarinho 
volta as atenções para a CONME-
BOL Copa América Feminina Co-
lômbia 2022, que se inicia no pró-
ximo mês. O Brasil estreia no dia 9 
diante da Argentina.

O JOGO. Com a vantagem bra-
sileira, a Suécia aumentou a pres-

são e, quando conseguiu abrir o 
placar, marcou duas vezes segui-
das. Aos 19 minutos, no primei-
ro lance de Kaneryd, que tinha 
acabado de entrar, a jogadora fez 
linda jogada individual e chutou 
cruzado sem chances para a go-
leira Lorena. Aos 21, depois do 
cruzamento da esquerda, Hurtig 
subiu de cabeça e fez 2 a 1 para o 
time da casa.

Depois disso, a Suécia empi-
lhou chances de gol e a goleira 
Lorena fez grandes defesas para 
impedir que o placar fosse ainda 
mais dilatado. Mas aos 43 minu-
tos, Blackstenius encobriu a ca-
misa 1 do Brasil para fechar o jo-
go com um golaço.

Seleção Brasileira 
feminina é superada pela 
Suécia em Estocolmo

Amistoso internacional
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Debinha comemora o gol que abriu o placar do duelo contra a Suécia; depois a Seleção Sueca virou o placar 3 a 1

Ítalo Ferreira � ca 
em 3º na etapa 
Saquarema de Surfe

Campeão foi Filipe 
Toledo que chegou 
à sua quinta final 

do ano em oito 
etapas disputadas, 

disparando na 
liderança do ranking

Samuel Pupo venceu o cam-
peão olímpico Ítalo Ferrei-
ra por 11.44 (6.17 + 5.23) a 

10.83 (5.73 + 5.10), num duelo 
com emoção até o fim. Ítalo pe-
gou duas ondas logo no início e 
depois demorou a encaixar uma 
nova série. No meio tempo, Pupo 

conseguiu a virada. Na reta final, 
o potiguar precisava de um 6.34 
para voltar a frente. Ele conseguiu 
uma onda no estouro do cronô-
metro, emplacou um aéreo, mas 
recebeu 5.73, insuficiente para 
passar o compatriota. Com infor-
mações do portal OTD.

Mas o dia era mesmo de Filipe 
Toledo, que chegou à sua quinta 
final do ano em oito etapas dis-
putadas e ao segundo título ao 
ser campeão em Saquarema, e 
disparou na liderança do ranking 
da WSL. No último dia de compe-
tições, ele derrotou Yago Dora na 
semifinal e na decisão, com direi-
to a nota dez depois de um lindo 
aéreo, bateu Samuel Pupo, que 
chegou pela primeira vez na his-
tória a um final do CT ao derrotar 
o potiguar Ítalo Ferreira.

Na classificação do Mundial 
de surfe, Filipe Toledo chegou 
a 50.040 pontos, quase 10 mil à 
frente do australiano Jack Robin-
son, que é o segundo com 40.225. 
Ítalo Ferreira subiu de quarto pa-
ra terceiro na semifinal em Sa-
quarema e soma agora 34.385 
pontos. Griffin Colapinto é o 
quarto com 33.480 e Ethan Ewing 
fecha o G-5 com 30.970.  Filipe Toledo ainda conseguiu pegar um tubo e somou a que era, até então, a terceira melhor nota da bateria ao tirar 7 ,33
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