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Rogério Marinho e 
Carlos Eduardo terão 
dificuldades no interior
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Editorial
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Pedro Neto

Entrada de Styvenson embaralha 
disputa eleitoral para o Governo

Movimentos de esquerda farão ato 
pela democracia na quinta-feira 11

Tem tempo hábil para ABC
programar três grandes festas

Proposta

Candidata ao Governo do 
Estado citou que empresa che-
ga a perder até 65% da água 
tratada, operando com uma 
rede de tubos depreciada e 
precisando de modernização.

Clorisa defende 
privatização da 
Caern e criação de 
fundo soberano

__PÁG.8

Ação do MP

Professora Francisca Hen-
rique, que foi candidata em 
2020 a prefeita de Parnamirim, 
é citada em ação proposta pe-
lo MP após denúncia em con-
trato de locação.

Vice de 
Styvenson 
responde por 
improbidade

__PÁG.4

TWITTER / REPRODUÇÃO

Combustíveis puxam in� ação 
para menor taxa em 42 anos
País registrou em julho, pela primeira vez em dois anos, deflação - quando preço médio cai

Economia

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fechou o mês de ju-

lho com deflação de 0,68%, a me-
nor taxa da série histórica, inicia-
da em 1980. 

No acumulado do ano, a in-
flação oficial está em 4,77% e em 
12 meses ficou em 10,07%. Em 
junho, a inflação subiu 0,67%. 
No ano, o IPCA acumula alta de 
4,77% e, nos últimos 12 meses, 

de 10,07%, abaixo dos 11,89% 
observados nos 12 meses ime-
diatamente anteriores. Em julho 
de 2021, a variação havia sido de 
0,96%. Os dados foram divulga-
dos ontem 9 pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

O índice foi pressionado pe-
la queda no preço dos combustí-
veis, além da tarifa de energia elé-
trica. A gasolina caiu 15,48%.

Bloco de vegetação apareceu na lagoa nesta terça-feira formando uma verdadeira “ilha”. Técnicos apontam que provavelmente bloco foi trazido pelas chuvas

__PÁG.10

Mistério em Extremoz é apurado pelo Idema

Fábio Dantas propõe
que servidores usem Uber

Redução de gastos

O candidato do Solidarieda-
de ao governo do Estado, Fábio 
Dantas, propõe em seu plano 
de governo, apresentado ontem 
à Justiça Eleitoral, criar o “Uber-
gov”, um programa para econo-

mizar recursos públicos em des-
locamentos de servidores.

A proposta é uma das medi-
das sugeridas por Fábio Dantas 
para “atingir a governabilidade” 
no Rio Grande do Norte.

Emissários

Deputado federal General 
Girão (PL-RN) critica gestão da 
governadora Fátima Bezerra e 
diz “governo tem que ter ges-
tão empresarial”.

Advogada foi presa em 10 
de junho de 2019, sendo um 
dos alvos da operação Emissá-
rios. Segundo denúncia, ela re-
alizava visitas diárias a presos.

‘RN precisa dar 
lucro e satisfação 
ao povo’, diz Girão

Advogada é 
condenada por 
elo com facção

__PÁG.5__PÁG.5 Análise

ME DRONE

__PÁG.13

__PÁG.12
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De terça-feira 16 até 1º de outubro, acontece-
rão as campanhas de ruas. Podem se promo-
ver, através de alto-falantes e amplificadores 

de som, das 8h às 22h, até 29 de setembro, comícios. 
A aparelhagem sonora fixa é permitida entre às 8h e 
às 00h. Até 30 de setembro, estão autorizadas pro-
pagandas pagas, na internet e em jornais impressos, 
com limite de 10 anúncios para cada candidato por 
veículo e em tamanhos delimitados por página de 
jornal, revista ou site.

As campanhas para o Senado terão dificulda-
des em percorrer juntos com seus candidatos ao 
Governo do Estado os municípios do interior. A go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), que decidiu se co-
ligar com o PDT de Carlos Eduardo Alves, sabe que 
os prefeitos que lhe apoiam, que exceção de Odon 
Júnior (Currais Novos) e Eraldo Paiva (São Gonça-
lo do Amarante), não votam no ex-prefeito de Na-
tal. Já Rogério Marinho (PL) também tomou conhe-
cimento que cerca de 75 prefeitos que são aliados 
seus não apoiam Fábio Dantas (Solidariedade).

E assim, a maior parte da classe política do Rio 
Grande do Norte está marcando um duplo nas elei-

ções deste ano: bota um pé na canoa bolsonarista, 
apoiando Rogério Marinho para o Senado, e outro 
no petismo, fechando com a governadora Fátima 
Bezerra. Assim se constrói informalmente a cha-
pa “Farinho”. É fato que Fábio Dantas, o candidato 
do ex-ministro do Desenvolvimento Regional, não 
consegue agregar prefeitos. Esperou-se de Álvaro 
Dias (PSDB), prefeito da capital potiguar,  pelo me-
nos um aceno favorável à chapa Dantas/Marinho, 
mas nem mesmo uma luz no fim do túnel acendeu.

Rogério Marinho e Carlos Eduardo terão difi culdades em fazer 
campanha no interior com Fábio Dantas e Fátima Bezerra

MOSSORÓ. Com o apoio do 
prefeito Allyson Bezerra à chapa 
Fábio Dantas (Governo) e Rogé-
rio Marinho (Senado), mais um 
instituto de pesquisa vai divul-
gar novos números sobre a elei-
ção no segundo maior colégio 
eleitoral do Estado. A Band Natal 
fechou com o instituto Seta pes-
quisa para governador, senador, 
deputado federal e deputado es-
tadual, que será divulgada no 
próximo domingo 14. Com 600 
entrevistas, a pesquisa foi conclu-
ída no sábado 6.

PSDB. Candidatos tucanos 
participaram ontem de uma pa-
lestra sobre formação política 
com o diretor executivo nacional 
do partido, economista Sérgio Sil-
va, assessor do presidente nacio-
nal da sigla, Bruno Araújo. Na pau-
ta, a importância das eleições pro-
porcionais para o fortalecimento 
da Federação PSDB/Cidadania no 
Rio Grande do Norte e no Brasil. 
O presidente estadual do PSDB, 
deputado Ezequiel Ferreira, fez a 
abertura do evento. A chapa tuca-
na para a Assembleia Legislativa a 
nominata com maior número de 
deputados.

FEDERAL. Aliás, o PSDB Na-
cional mandou intermediários 
ao RN para montar estratégia e 
fazer pelo menos um federal. A 
médica Dra. Júlia Ferreira - que 
atua em Parnamirim há mais de 
10 anos e é esposa do prefeito de 
Parelhas Dr. Tiago Almeida -, sur-

ge como forte candidata. Na cha-
pa do PSDB/Cidadania existem 
mais três mulheres como candi-
datas a deputada federal. As vere-
adoras Delkiza Cavalcante (Assu) 
e Wanderleya Firmino (Rio do Fo-
go), além de Leilza Palmeira (Cur-
rais Novos), que vão defender su-
as candidaturas em cada região. 
Os postulantes a deputado fe-
deral da federação Dr. Estácio 
(Agreste), Pezão (Grande Natal), 
e os vereadores Michael Borges 
(Parnamirim) e Gideon Ismaias 
(Mossoró). Influencers como Tia-
go Dionísio, humorista com 4 mi-
lhões de seguidores, e o cantor 
Giannini Alencar, estão no PSDB 
e vão ajudar.

PL. A chapa do partido de 
Bolsonaro para a Assembleia Le-
gislativa vem montando foco pa-
ra tentar eleger dois deputados 
estaduais. A ex-primeira-dama 
de São Gonçalo do Amarante Te-
rezinha Maia e o deputado Cel. 
Azevedo são os dois mais fortes. 
Ainda existem dezenas de no-
mes que defendem Bolsonaro, 
para atrair os seguidores do atual 
presidente da República. Se fizer 
um, hoje seria Terezinha Maia, 
segundo analistas, já que o de-
putado João Maia anda ajudan-
do no interior.

DEPUTADO. Os nomes para 
deputado federal do PL estão em 
polvorosa com a perda de algu-
mas bases de João Maia no inte-
rior. O ex-governador Robinson 

Faria teme os ataques que vem so-
frendo com os salários atrasados, 
que deixou de herança no Gover-
no do Estado. Quem está rindo 
por enquanto é o deputado Ge-
neral Girão, que mira os 30% bol-
sonaristas que vem apresentando 
nas pesquisas registradas no RN.

AUDITORIA DAS URNAS. O 
TRE-RN está selecionando servi-
dores públicos do Poder Judiciá-
rio e Ministério Público para co-
laborarem com os trabalhos re-
lativos à Auditoria de Funciona-
mento das Urnas Eletrônicas nas 
Eleições de 2022. Podem partici-
par da seleção os servidores pú-
blicos dos seguintes órgãos com 
sede no RN: Tribunal de Justiça, 
Ministério Público Estadual, Jus-
tiça Federal, Ministério Público 
da União, Tribunal Regional do 
Trabalho e Ministério Público do 
Trabalho. Os interessados podem 
se inscrever no período de 1º a 15 
de agosto, por meio do formulá-
rio eletrônico disponível no site 
www.tre-rn.jus.br

CONTROVÉRSIA. O presiden-
te Jair Bolsonaro iniciou os pa-
gamentos do Auxílio Brasil de R$ 
600, mas o ex-presidente Lula da 
Silva criticou o caráter eleitoreiro 
do aumento. O assunto apareceu 
no discurso do petista durante 
um encontro na Fiesp. Ali, Lula 
disse que o presidente mente se-
te vezes por dia e faz a maior dis-
tribuição de dinheiro em campa-
nha desde os tempos do Império.

Editorial
A incógnita Styvenson

Ao anunciar que será candi-
dato ao Governo do Estado, Sty-
venson Valentim surpreendeu 
àqueles que apontavam no pan-
tim do senador uma suposta au-
sência de estratégia e de método. 
De uma vez só, Styvenson mos-
trou não só que tem estratégia, 
mas também que, até agora, ela 
foi bem sucedida.

Ao revelar que já tinha há al-
gum tempo a decisão de ser can-
didato, deixou claro que agiu es-
trategicamente, e de forma pre-
meditada, para atrair atenção 
para sua convenção partidária. 
Deu certo.

No pátio da Escola Maria Ilka 
de Moura, a simbólica unidade 
escolar que foi adotada por Sty-
venson e transformada em cí-
vico-militar, o senador chegou 
a brincar: “Não sei por que vo-
cês ainda tiveram dúvidas. Vocês 
achavam que eu ia fugir? Que eu 
ia ficar com medo?”.

A corrida eleitoral para o Go-
verno do Estado ganha um per-
sonagem e tanto. Afinal, Styven-
son tem um jeito próprio de se 
comunicar e de fazer política. 
Uma estratégia singular, só dele.

Resta saber o que será do pro-
cesso eleitoral com a presença do 
capitão. O Rio Grande do Nor-
te está diante de uma grande in-
cógnita. O favoritismo da gover-
nadora Fátima Bezerra aponta-
do até agora nas pesquisas está 
ameaçado? Um 2º turno está ga-
rantido? A campanha está no ar. 
Já tivemos inclusive o primeiro 
debate entre os candidatos, pro-
movido pela Band.

A propósito, o AGORA RN di-
vulgará nesta quinta-feira 11, em 
parceria com o Instituto Exatus, a 
primeira pesquisa de intenções 

de votos realizada no Rio Grande 
do Norte após a confirmação da 
candidatura de Styvenson.

Uma parcela expressiva da 
população rejeita Fátima Bezer-
ra. E ela vinha contando, até ago-
ra, com Lula como cabo eleitoral 
para impulsionar sua candidatu-
ra à reeleição. Mas, e com Styven-
son no páreo? Vale lembrar que o 
capitão já disse que não está em 
nenhum dos lados da polariza-
ção da disputa presidencial. Re-
jeita Lula e rejeita Jair Bolsonaro.

Além de se aproximar de Fá-
tima, Styvenson tem desbancado 
com folga, mesmo antes de con-
firmar a candidatura, o candida-
to das oposições Fábio Dantas, 
que tem como companheiro de 
chapa Rogério Marinho, candi-
dato ao Senado e o principal no-
me de Bolsonaro no RN.

Styvenson é uma incógnita e 
uma figura curiosa deste proces-
so eleitoral. Vai de encontro a vá-
rios pressupostos da vida políti-
ca. Já avisou que não usará fundo 
eleitoral nem sequer tempo de 
rádio e TV. Diz antecipadamente, 
ainda, que, se for eleito, vai cortar 
repasses para os demais poderes, 
afrontando o establishment.

No debate, mostrou estar co-
nectado com a linguagem que o 
povo quer e entende. Citou seu 
trabalho como parlamentar, com 
a destinação de emendas para 
todo o Estado. Age como fiscal da 
honestidade.

O fato é que o senador em-
baralhou a disputa eleitoral. As 
próximas pesquisas serão um 
termômetro. Uma quase unani-
midade é que um segundo turno 
já não é mais distante. E um re-
sultado inesperado também não 
está fora do horizonte.
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Natal e outras 20 capitais terão 
“ato pela democracia” na quinta

Movimentos de esquerda farão na próxima quinta-feira 11, em todo o País, 
uma mobilização em defesa da democracia e contra o governo do presiden-
te e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). O objetivo é reagir aos discur-

sos de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e aos ataques do presidente a ministros 
do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE).

De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), atos já estão marcados 
para ocorrer em 21 capitais. Outros atos em cidades do interior também estão sendo 
organizados. O ato principal está previsto para ocorrer em São Paulo a partir das 17h, 
em frente ao Masp, na Avenida Paulista.

No Rio Grande do Norte, o protesto está marcado para começar apenas em Natal, 
às 14h30, nas imediações do shopping Midway Mall.

O “dia de mobilização nacional em defesa da democracia e por eleições livres” 
está sendo organizado pela CUT, demais centrais sindicais, movimentos populares, 
partidos políticos, estudantis e outras entidades da sociedade civil.

“É muito importante que toda a sociedade esteja engajada nessa luta. Trata-se do 
futuro da nossa democracia, conquistada a duras penas após a ditadura militar. Mui-
tos deram suas vidas para conquistá-la e nosso dever moral defende-la neste mo-
mento”, afirma o secretário-adjunto de Mobilização e Relacionamento com os Movi-
mentos Sociais da CUT, Milton dos Santos Rezende, o Miltinho.

PRONUNCIAMENTO VETADO. O presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, negou um novo pedido 
da Secretaria Especial de Comunicação para 
autorizar o pronunciamento do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rá-
dio e televisão sobre lançamento da campa-
nha de vacinação contra a pólio.

PROPAGANDA. Em decisão nesta terça-
-feira, Fachin reitera que a veiculação da fala 
do ministro fere a legislação eleitoral porque 
o pronunciamento abordaria outros assun-
tos da administração, o que poderia se carac-
terizar como promoção do governo.

REAÇÃO. A socióloga Rosângela “Janja” 
da Silva, mulher do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), rebateu a publicação 
da primeira-dama Michelle Bolsonaro que 
compartilhou, nesta terça-feira, 9, um vídeo 
em uma rede social em que associa religi-
ões de matrizes afro-brasileiras, como o can-
domblé e a umbanda, às “trevas”. As imagens 

resgatam a participação de Lula durante um 
encontro com grupos de religiões africanas 
em Salvador.

ASPAS. “Eu aprendi que Deus é sinôni-
mo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz 
e de respeito. Não importa qual a religião e 
qual o credo. A minha vida e a do meu ma-
rido sempre foram e sempre serão pautadas 
por esses princípios”, escreveu Janja, esposa 
de Lula, no Twitter.

CONFLITO DE INTERESSES. A Comissão 
de Transparência, Governança, Fiscaliza-
ção e Controle (CTFC) do Senado aprovou 
a realização de audiência pública para que 
o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, 
8 ministros do STJ E 14 desembargadores 
esclareçam uma viagem a Portugal custe-
ada por empresários que possuem proces-
sos nas cortes superiores. Os magistrados 
ficaram hospedados em um hotel luxuo-
so, à beira-mar, com diárias de mais de R$ 
1.000,00.

Francisca: “O julgamento feito pelo TRE-RN é totalmente desproporcional”

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-fei-
ra 8, Francisca Henrique afirmou 
que o julgamento feito pelo TRE-
-RN é totalmente desproporcio-
nal. “Houve apenas um problema 
técnico que teve seu julgamento 
de forma desproporcional. Hou-
ve a retirada da minha conta pes-

soal e ingresso na conta da cam-
panha e todos os valores que fo-
ram gastos com esse recurso fo-
ram devidamente comprovados”, 
ressaltou.

E declarou que, “o motivo bá-
sico foi uma transferência de re-
cursos próprios feito da conta 
pessoal da candidata para a conta 

da campanha. O TRE prevê que 
deve ser transferência identifica-
da, contudo, quando foi realizada 
a transferência, o Caixa do Banco 
ao invés de colocar transferên-
cia, colocou depósito. Mas, pode 
ser observado que o mesmo valor 
saiu da conta pessoal para a con-
ta da campanha”, explicou.

“Foi um contrato de loca-
ção que já vinha sendo renova-
do por quatro anos, e apenas foi 
renovado por 6 meses, no início 
da gestão, contudo ao ser obser-
vado que não teria mais neces-
sidade, foi rescindido no 6º mês 
da nossa gestão como secretária 
de Educação”, disse sobre pro-

cesso por improbidade admi-
nistrativa movido pelo Ministé-
rio Público.

De acordo com Francisca 
Henrique, “já foi realizada a de-
fesa prévia e ainda apresenta-
dos os documentos que com-
provam a inocência quanto a 
esta ação”, pontuou.

“Todos os valores gastos foram devidamente comprovados”, afirma

Vice de Styvenson responde por 
improbidade administrativa 
Francisca Henrique é 
citada em ação civil 
do MPRN aberto 
após denúncia em 
contrato de locação 
e tem reprovação de 
conta eleitoral

Vice-governadora na cha-
pa de Styvenson Valentim 
(Podemos), a professora 

Francisca Henrique (Podemos) é 
mencionada em ação civil do Mi-
nistério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) por suposto caso 
de improbidade administrativa, 
aberto após denúncia em torno 
de um contrato de locação con-

Adenilson Costa
Repórter de Política

siderado irregular para o “Progra-
ma Esporte e Lazer na Cidade, Vi-
da Saudável”, quando ocupava o 
cargo de secretária municipal de 
Educação de Parnamirim, de ja-
neiro de 2017 a fevereiro de 2018.

Conforme a denúncia do Mi-
nistério Público, “fica claro, por-
tanto, que não subsistia razão 
para a Secretaria Municipal rea-
lizar a locação do referido imó-
vel, uma vez que o programa não 
existia, não era desenvolvido por 
esse órgão público, aliás, não era 
realizado no âmbito de todo o 
Município de Parnamirim, por 
consequente, está patente o vício 
de origem dessa locação”.

A investigação concluiu tam-
bém que os pagamentos eram fei-
tos sem a devida comprovação dos 
serviços efetuados. Incluindo o pe-
ríodo anterior à posse de Francis-
ca (2015 e 2016), o MP estima que 
a Prefeitura de Parnamirim tenha 
tido um prejuízo de quase R$ 320 
mil. O MP pede que a Justiça Po-

tiguar determine a devolução dos 
recursos por parte de Alves da Sil-
va Henrique e da sua antecessora, 
Vandilma Maria de Oliveira.

CONTAS REPROVADAS. Fran-
cisca Henrique também teve sua 
prestação de contas de campa-
nha eleitoral de 2020, quando foi 
candidata a prefeita de Parnami-
rim, desaprovada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE-RN) 
do Rio Grande do Norte, este úl-
timo, por unanimidade.

De acordo com o documen-
to, a gravidade das irregularidades 
existentes nas contas, em percen-
tual expressivo, correspondente 
a 43,41% do total de receitas ar-
recadadas por Francisca Henri-
que impossibilita a aplicação dos 
princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade para aprová–las 
com ressalvas, em conformidade 
com a jurisprudência da Corte Su-
perior Eleitoral, razão pela qual se 

impõe a manutenção da senten-
ça proferida pelo magistrado de 
primeiro grau, que desaprovou as 
contas da recorrente.

Segundo decisão do ministro 
do TSE, Mauro Campbell Mar-
ques, “quanto ao primeiro vício 
indicado na sentença, cabe des-
tacar que a realização de depósi-
to bancário em espécie na con-

ta de campanha, no valor de R$ 
15 mil, ainda que identificado, 
comprova tão somente o porta-
dor do dinheiro creditado em fa-
vor da candidatura, não viabili-
zando o rastreamento da origem 
dos recursos arrecadados pela 
campanha, que constitui a pre-
cípua finalidade pretendida pela 
norma de regência”.
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As campanhas para o Senado terão dificulda-
des em percorrer juntos com seus candidatos ao 
Governo do Estado os municípios do interior. A go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), que decidiu se co-
ligar com o PDT de Carlos Eduardo Alves, sabe que 
os prefeitos que lhe apoiam, que exceção de Odon 
Júnior (Currais Novos) e Eraldo Paiva (São Gonça-
lo do Amarante), não votam no ex-prefeito de Na-
tal. Já Rogério Marinho (PL) também tomou conhe-
cimento que cerca de 75 prefeitos que são aliados 
seus não apoiam Fábio Dantas (Solidariedade).

E assim, a maior parte da classe política do Rio 
Grande do Norte está marcando um duplo nas elei-

ções deste ano: bota um pé na canoa bolsonarista, 
apoiando Rogério Marinho para o Senado, e outro 
no petismo, fechando com a governadora Fátima 
Bezerra. Assim se constrói informalmente a cha-
pa “Farinho”. É fato que Fábio Dantas, o candidato 
do ex-ministro do Desenvolvimento Regional, não 
consegue agregar prefeitos. Esperou-se de Álvaro 
Dias (PSDB), prefeito da capital potiguar,  pelo me-
nos um aceno favorável à chapa Dantas/Marinho, 
mas nem mesmo uma luz no fim do túnel acendeu.

Rogério Marinho e Carlos Eduardo terão difi culdades em fazer 
campanha no interior com Fábio Dantas e Fátima Bezerra

MOSSORÓ. Com o apoio do 
prefeito Allyson Bezerra à chapa 
Fábio Dantas (Governo) e Rogé-
rio Marinho (Senado), mais um 
instituto de pesquisa vai divul-
gar novos números sobre a elei-
ção no segundo maior colégio 
eleitoral do Estado. A Band Natal 
fechou com o instituto Seta pes-
quisa para governador, senador, 
deputado federal e deputado es-
tadual, que será divulgada no 
próximo domingo 14. Com 600 
entrevistas, a pesquisa foi conclu-
ída no sábado 6.

PSDB. Candidatos tucanos 
participaram ontem de uma pa-
lestra sobre formação política 
com o diretor executivo nacional 
do partido, economista Sérgio Sil-
va, assessor do presidente nacio-
nal da sigla, Bruno Araújo. Na pau-
ta, a importância das eleições pro-
porcionais para o fortalecimento 
da Federação PSDB/Cidadania no 
Rio Grande do Norte e no Brasil. 
O presidente estadual do PSDB, 
deputado Ezequiel Ferreira, fez a 
abertura do evento. A chapa tuca-
na para a Assembleia Legislativa a 
nominata com maior número de 
deputados.

FEDERAL. Aliás, o PSDB Na-
cional mandou intermediários 
ao RN para montar estratégia e 
fazer pelo menos um federal. A 
médica Dra. Júlia Ferreira - que 
atua em Parnamirim há mais de 
10 anos e é esposa do prefeito de 
Parelhas Dr. Tiago Almeida -, sur-

ge como forte candidata. Na cha-
pa do PSDB/Cidadania existem 
mais três mulheres como candi-
datas a deputada federal. As vere-
adoras Delkiza Cavalcante (Assu) 
e Wanderleya Firmino (Rio do Fo-
go), além de Leilza Palmeira (Cur-
rais Novos), que vão defender su-
as candidaturas em cada região. 
Os postulantes a deputado fe-
deral da federação Dr. Estácio 
(Agreste), Pezão (Grande Natal), 
e os vereadores Michael Borges 
(Parnamirim) e Gideon Ismaias 
(Mossoró). Influencers como Tia-
go Dionísio, humorista com 4 mi-
lhões de seguidores, e o cantor 
Giannini Alencar, estão no PSDB 
e vão ajudar.

PL. A chapa do partido de 
Bolsonaro para a Assembleia Le-
gislativa vem montando foco pa-
ra tentar eleger dois deputados 
estaduais. A ex-primeira-dama 
de São Gonçalo do Amarante Te-
rezinha Maia e o deputado Cel. 
Azevedo são os dois mais fortes. 
Ainda existem dezenas de no-
mes que defendem Bolsonaro, 
para atrair os seguidores do atual 
presidente da República. Se fizer 
um, hoje seria Terezinha Maia, 
segundo analistas, já que o de-
putado João Maia anda ajudan-
do no interior.

DEPUTADO. Os nomes para 
deputado federal do PL estão em 
polvorosa com a perda de algu-
mas bases de João Maia no inte-
rior. O ex-governador Robinson 

Faria teme os ataques que vem so-
frendo com os salários atrasados, 
que deixou de herança no Gover-
no do Estado. Quem está rindo 
por enquanto é o deputado Ge-
neral Girão, que mira os 30% bol-
sonaristas que vem apresentando 
nas pesquisas registradas no RN.

AUDITORIA DAS URNAS. O 
TRE-RN está selecionando servi-
dores públicos do Poder Judiciá-
rio e Ministério Público para co-
laborarem com os trabalhos re-
lativos à Auditoria de Funciona-
mento das Urnas Eletrônicas nas 
Eleições de 2022. Podem partici-
par da seleção os servidores pú-
blicos dos seguintes órgãos com 
sede no RN: Tribunal de Justiça, 
Ministério Público Estadual, Jus-
tiça Federal, Ministério Público 
da União, Tribunal Regional do 
Trabalho e Ministério Público do 
Trabalho. Os interessados podem 
se inscrever no período de 1º a 15 
de agosto, por meio do formulá-
rio eletrônico disponível no site 
www.tre-rn.jus.br

CONTROVÉRSIA. O presiden-
te Jair Bolsonaro iniciou os pa-
gamentos do Auxílio Brasil de R$ 
600, mas o ex-presidente Lula da 
Silva criticou o caráter eleitoreiro 
do aumento. O assunto apareceu 
no discurso do petista durante 
um encontro na Fiesp. Ali, Lula 
disse que o presidente mente se-
te vezes por dia e faz a maior dis-
tribuição de dinheiro em campa-
nha desde os tempos do Império.

Editorial
A incógnita Styvenson

Ao anunciar que será candi-
dato ao Governo do Estado, Sty-
venson Valentim surpreendeu 
àqueles que apontavam no pan-
tim do senador uma suposta au-
sência de estratégia e de método. 
De uma vez só, Styvenson mos-
trou não só que tem estratégia, 
mas também que, até agora, ela 
foi bem sucedida.

Ao revelar que já tinha há al-
gum tempo a decisão de ser can-
didato, deixou claro que agiu es-
trategicamente, e de forma pre-
meditada, para atrair atenção 
para sua convenção partidária. 
Deu certo.

No pátio da Escola Maria Ilka 
de Moura, a simbólica unidade 
escolar que foi adotada por Sty-
venson e transformada em cí-
vico-militar, o senador chegou 
a brincar: “Não sei por que vo-
cês ainda tiveram dúvidas. Vocês 
achavam que eu ia fugir? Que eu 
ia ficar com medo?”.

A corrida eleitoral para o Go-
verno do Estado ganha um per-
sonagem e tanto. Afinal, Styven-
son tem um jeito próprio de se 
comunicar e de fazer política. 
Uma estratégia singular, só dele.

Resta saber o que será do pro-
cesso eleitoral com a presença do 
capitão. O Rio Grande do Nor-
te está diante de uma grande in-
cógnita. O favoritismo da gover-
nadora Fátima Bezerra aponta-
do até agora nas pesquisas está 
ameaçado? Um 2º turno está ga-
rantido? A campanha está no ar. 
Já tivemos inclusive o primeiro 
debate entre os candidatos, pro-
movido pela Band.

A propósito, o AGORA RN di-
vulgará nesta quinta-feira 11, em 
parceria com o Instituto Exatus, a 
primeira pesquisa de intenções 

de votos realizada no Rio Grande 
do Norte após a confirmação da 
candidatura de Styvenson.

Uma parcela expressiva da 
população rejeita Fátima Bezer-
ra. E ela vinha contando, até ago-
ra, com Lula como cabo eleitoral 
para impulsionar sua candidatu-
ra à reeleição. Mas, e com Styven-
son no páreo? Vale lembrar que o 
capitão já disse que não está em 
nenhum dos lados da polariza-
ção da disputa presidencial. Re-
jeita Lula e rejeita Jair Bolsonaro.

Além de se aproximar de Fá-
tima, Styvenson tem desbancado 
com folga, mesmo antes de con-
firmar a candidatura, o candida-
to das oposições Fábio Dantas, 
que tem como companheiro de 
chapa Rogério Marinho, candi-
dato ao Senado e o principal no-
me de Bolsonaro no RN.

Styvenson é uma incógnita e 
uma figura curiosa deste proces-
so eleitoral. Vai de encontro a vá-
rios pressupostos da vida políti-
ca. Já avisou que não usará fundo 
eleitoral nem sequer tempo de 
rádio e TV. Diz antecipadamente, 
ainda, que, se for eleito, vai cortar 
repasses para os demais poderes, 
afrontando o establishment.

No debate, mostrou estar co-
nectado com a linguagem que o 
povo quer e entende. Citou seu 
trabalho como parlamentar, com 
a destinação de emendas para 
todo o Estado. Age como fiscal da 
honestidade.

O fato é que o senador em-
baralhou a disputa eleitoral. As 
próximas pesquisas serão um 
termômetro. Uma quase unani-
midade é que um segundo turno 
já não é mais distante. E um re-
sultado inesperado também não 
está fora do horizonte.
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Natal e outras 20 capitais terão 
“ato pela democracia” na quinta

Movimentos de esquerda farão na próxima quinta-feira 11, em todo o País, 
uma mobilização em defesa da democracia e contra o governo do presiden-
te e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). O objetivo é reagir aos discur-

sos de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e aos ataques do presidente a ministros 
do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE).

De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), atos já estão marcados 
para ocorrer em 21 capitais. Outros atos em cidades do interior também estão sendo 
organizados. O ato principal está previsto para ocorrer em São Paulo a partir das 17h, 
em frente ao Masp, na Avenida Paulista.

No Rio Grande do Norte, o protesto está marcado para começar apenas em Natal, 
às 14h30, nas imediações do shopping Midway Mall.

O “dia de mobilização nacional em defesa da democracia e por eleições livres” 
está sendo organizado pela CUT, demais centrais sindicais, movimentos populares, 
partidos políticos, estudantis e outras entidades da sociedade civil.

“É muito importante que toda a sociedade esteja engajada nessa luta. Trata-se do 
futuro da nossa democracia, conquistada a duras penas após a ditadura militar. Mui-
tos deram suas vidas para conquistá-la e nosso dever moral defende-la neste mo-
mento”, afirma o secretário-adjunto de Mobilização e Relacionamento com os Movi-
mentos Sociais da CUT, Milton dos Santos Rezende, o Miltinho.

PRONUNCIAMENTO VETADO. O presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, negou um novo pedido 
da Secretaria Especial de Comunicação para 
autorizar o pronunciamento do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rá-
dio e televisão sobre lançamento da campa-
nha de vacinação contra a pólio.

PROPAGANDA. Em decisão nesta terça-
-feira, Fachin reitera que a veiculação da fala 
do ministro fere a legislação eleitoral porque 
o pronunciamento abordaria outros assun-
tos da administração, o que poderia se carac-
terizar como promoção do governo.

REAÇÃO. A socióloga Rosângela “Janja” 
da Silva, mulher do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), rebateu a publicação 
da primeira-dama Michelle Bolsonaro que 
compartilhou, nesta terça-feira, 9, um vídeo 
em uma rede social em que associa religi-
ões de matrizes afro-brasileiras, como o can-
domblé e a umbanda, às “trevas”. As imagens 

resgatam a participação de Lula durante um 
encontro com grupos de religiões africanas 
em Salvador.

ASPAS. “Eu aprendi que Deus é sinôni-
mo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz 
e de respeito. Não importa qual a religião e 
qual o credo. A minha vida e a do meu ma-
rido sempre foram e sempre serão pautadas 
por esses princípios”, escreveu Janja, esposa 
de Lula, no Twitter.

CONFLITO DE INTERESSES. A Comissão 
de Transparência, Governança, Fiscaliza-
ção e Controle (CTFC) do Senado aprovou 
a realização de audiência pública para que 
o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, 
8 ministros do STJ E 14 desembargadores 
esclareçam uma viagem a Portugal custe-
ada por empresários que possuem proces-
sos nas cortes superiores. Os magistrados 
ficaram hospedados em um hotel luxuo-
so, à beira-mar, com diárias de mais de R$ 
1.000,00.

Francisca: “O julgamento feito pelo TRE-RN é totalmente desproporcional”

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta segunda-fei-
ra 8, Francisca Henrique afirmou 
que o julgamento feito pelo TRE-
-RN é totalmente desproporcio-
nal. “Houve apenas um problema 
técnico que teve seu julgamento 
de forma desproporcional. Hou-
ve a retirada da minha conta pes-

soal e ingresso na conta da cam-
panha e todos os valores que fo-
ram gastos com esse recurso fo-
ram devidamente comprovados”, 
ressaltou.

E declarou que, “o motivo bá-
sico foi uma transferência de re-
cursos próprios feito da conta 
pessoal da candidata para a conta 

da campanha. O TRE prevê que 
deve ser transferência identifica-
da, contudo, quando foi realizada 
a transferência, o Caixa do Banco 
ao invés de colocar transferên-
cia, colocou depósito. Mas, pode 
ser observado que o mesmo valor 
saiu da conta pessoal para a con-
ta da campanha”, explicou.

“Foi um contrato de loca-
ção que já vinha sendo renova-
do por quatro anos, e apenas foi 
renovado por 6 meses, no início 
da gestão, contudo ao ser obser-
vado que não teria mais neces-
sidade, foi rescindido no 6º mês 
da nossa gestão como secretária 
de Educação”, disse sobre pro-

cesso por improbidade admi-
nistrativa movido pelo Ministé-
rio Público.

De acordo com Francisca 
Henrique, “já foi realizada a de-
fesa prévia e ainda apresenta-
dos os documentos que com-
provam a inocência quanto a 
esta ação”, pontuou.

“Todos os valores gastos foram devidamente comprovados”, afirma

Vice de Styvenson responde por 
improbidade administrativa 
Francisca Henrique é 
citada em ação civil 
do MPRN aberto 
após denúncia em 
contrato de locação 
e tem reprovação de 
conta eleitoral

Vice-governadora na cha-
pa de Styvenson Valentim 
(Podemos), a professora 

Francisca Henrique (Podemos) é 
mencionada em ação civil do Mi-
nistério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) por suposto caso 
de improbidade administrativa, 
aberto após denúncia em torno 
de um contrato de locação con-

Adenilson Costa
Repórter de Política

siderado irregular para o “Progra-
ma Esporte e Lazer na Cidade, Vi-
da Saudável”, quando ocupava o 
cargo de secretária municipal de 
Educação de Parnamirim, de ja-
neiro de 2017 a fevereiro de 2018.

Conforme a denúncia do Mi-
nistério Público, “fica claro, por-
tanto, que não subsistia razão 
para a Secretaria Municipal rea-
lizar a locação do referido imó-
vel, uma vez que o programa não 
existia, não era desenvolvido por 
esse órgão público, aliás, não era 
realizado no âmbito de todo o 
Município de Parnamirim, por 
consequente, está patente o vício 
de origem dessa locação”.

A investigação concluiu tam-
bém que os pagamentos eram fei-
tos sem a devida comprovação dos 
serviços efetuados. Incluindo o pe-
ríodo anterior à posse de Francis-
ca (2015 e 2016), o MP estima que 
a Prefeitura de Parnamirim tenha 
tido um prejuízo de quase R$ 320 
mil. O MP pede que a Justiça Po-

tiguar determine a devolução dos 
recursos por parte de Alves da Sil-
va Henrique e da sua antecessora, 
Vandilma Maria de Oliveira.

CONTAS REPROVADAS. Fran-
cisca Henrique também teve sua 
prestação de contas de campa-
nha eleitoral de 2020, quando foi 
candidata a prefeita de Parnami-
rim, desaprovada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE-RN) 
do Rio Grande do Norte, este úl-
timo, por unanimidade.

De acordo com o documen-
to, a gravidade das irregularidades 
existentes nas contas, em percen-
tual expressivo, correspondente 
a 43,41% do total de receitas ar-
recadadas por Francisca Henri-
que impossibilita a aplicação dos 
princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade para aprová–las 
com ressalvas, em conformidade 
com a jurisprudência da Corte Su-
perior Eleitoral, razão pela qual se 

impõe a manutenção da senten-
ça proferida pelo magistrado de 
primeiro grau, que desaprovou as 
contas da recorrente.

Segundo decisão do ministro 
do TSE, Mauro Campbell Mar-
ques, “quanto ao primeiro vício 
indicado na sentença, cabe des-
tacar que a realização de depósi-
to bancário em espécie na con-

ta de campanha, no valor de R$ 
15 mil, ainda que identificado, 
comprova tão somente o porta-
dor do dinheiro creditado em fa-
vor da candidatura, não viabili-
zando o rastreamento da origem 
dos recursos arrecadados pela 
campanha, que constitui a pre-
cípua finalidade pretendida pela 
norma de regência”.
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Vereadores usaram tempo do pronunciamento para cobrar melhorias dos serviços públicos aos mossoroenses

Candidatos da aliança PSDB/Cidadania participaram de palestra sobre formação política

EDILBERTO BARROS/CMM

CEDIDA

PSDB/Cidadania orienta candidatos 
antes do início da campanha de rua

Federação

A importância das eleições 
proporcionais para o for-
talecimento da Federação 

PSDB/Cidadania no Rio Grande 
do Norte e no Brasil foi o tema 
abordado na palestra sobre for-
mação política, promovida pelo 
diretório estadual do PSDB nesta 
terça-feira 9, aos seus candidatos 
e membros de suas equipes, em 
Natal. A exposição foi ministrada 
pelo diretor Executivo do PSDB 
Nacional, economista Sérgio Sil-
va, assessor do presidente nacio-
nal da sigla, Bruno Araújo e con-
tou com a participação do presi-
dente estadual do PSDB, deputa-
do Ezequiel Ferreira.

 “A relevância da formação das 
nominatas do PSDB com o Cida-
dania no nosso Estado, com nomes 
capacitados, além de suas equipes, 
têm foco para que todos desem-
penhem os seus papéis de forma 
eficiente, mostrando à população 
pautas e anseios do Estado. O êxi-
to nas eleições da nossa chapa pas-

sa pelo comprometimento com os 
ganhos sociais e econômicos, me-
lhorando a vida do potiguar. Aqui, 
temos homens e mulheres com 
lutas e bandeiras em todas as regi-
ões”, disse Ezequiel.

 O diretor Executivo PSDB Na-
cional, Sérgio Silva, reconheceu 
que o Rio Grande do Norte criou 
condições para entrar “grande” 
na disputa eleitoral de 2022 e sai-
rá dela fortalecido. Ele frisou que 
o partido lançará candidatos for-
tes a deputado estadual e a fede-
ral. “O PSDB nacional dará total 
apoio para o RN ter pelo menos 
um federal. Mostramos à maior 
bancada a importância dessa 
conquista”, afirmou.

 O objetivo da palestra é a ex-
pectativa para que a qualificação 
resulte no exercício de manda-
tos com excelência. “O PSDB visa 
qualificar, preparar e treinar nos-
sos candidatos, e nossas candi-
datas, além de suas equipes, para 
que consigam cumprir sua mis-

são: conseguir processo eficiente 
de comunicação com a popula-
ção levando conteúdo, a discus-
são do futuro do país e a defesa da 
democracia”, frisou Sérgio Silva.

BANCADA ATUAL NA ALRN. A 
bancada do PSDB na Assembleia 
Legislativa conta hoje com 12 de-
putados: Gustavo Carvalho, Tom-
ba Farias, Raimundo Fernandes, 
José Dias, Albert Dickson, Ubal-
do Fernandes, Galeno Torquato, 
Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, 
Getúlio Rêgo e Dr Bernardo, além 
de Ezequiel Ferreira, que presi-
dente o Poder Legislativo.

Nomes novos chegaram co-
mo o médico Dr. Kerginaldo Jáco-
me, que tem forte atuação no Al-
to Oeste Potiguar, além do jovem 
vereador Waltinho Veras, que con-
corre a deputado estadual repre-
sentando o Médio Oeste e Janduís.

PSDB/CIDADANIA. Na cha-
pa da coligação, existem quatro 

mulheres candidatas a deputada 
federal. As vereadoras atuantes 
Delkiza Cavalcante (Vale do Açu), 
Wanderleya Firmino (Litoral Nor-
te) e Leilza Palmeira (Currais No-
vos) defenderão suas candidatu-
ras em cada região. A médica Júlia 
Ferreira, primeira-dama de Pare-
lhas e com forte atuação em Par-
namirim, também luta por uma 
vaga de deputada.

O PSDB vai apresentar mu-
lheres que são profissionais de 
saúde, como Engracia Alves, da 
Cooperativa de Médicos Ortope-
distas do Rio Grande do Norte. A 
influencer digital Leila Maia, que 
foi idealizadora do projeto social 
Ponte da Vida, conscientizan-

do da importância dos cuidados 
para prevenir o suicídio. Com a 
bandeira da educação e evangé-
lica, a professora Thaysa Barbo-
sa; e a advogada que atua em um 
dos segmentos da OAB/RN, Kari-
na Pereira. Além da vice-prefeita 
Juliana Dantas de São Bento do 
Trairi e Lucinéia Florêncio, que 
trabalha no segmento de segu-
rança e tem um projeto em defe-
sa do Vale Dourado, na Zona Nor-
te de Natal. Os postulantes à de-
putado federal da federação Dr. 
Estácio (Agreste), Pezão (Grande 
Natal), e os vereadores Michael 
Borges (Parnamirim), e Gideon 
Ismaias (Mossoró), vão concorrer 
à Câmara dos Deputados.

Vereadores de Mossoró relatam falta 
de segurança e estrutura na cidade
Parlamentares criticaram setores “deficitários” na Capital do Oeste; zona rural e terminal rodoviário são pontos citados

Falta de água e de infraestru-
tura básica nas áreas rurais 
e descaso do poder público 

com o terminal rodoviário da ci-
dade. Esses foram os temas abor-
dados pelos vereadores de Mos-
soró nesta terça-feira 9, quando 
eles pediram atenção da Prefei-
tura Municipal e do Governo do 
Estado para uma solução rápida 
dos problemas enfrentados pelos 
mossoroenses.

Segundo o vereador Omar 
Nogueira (Patriota), os morado-
res da zona rural convivem com 
as constantes falta de água e de 
estrutura em Mossoró, principal-
mente nas comunidades Tabulei-
ro, Ema, Santo Antônio e comu-
nidades do entorno. Ele disse que 
a população dessas localidades já 
não suporta mais as privações e 
pedem urgência na realização de 
serviços básicos urbanos.

“Falta água e o acesso das es-

em estado deplorável. “Inaugura-
ram a Central do Cidadão e esque-
ceram da rodoviária, que está em 
completo abandono”, afirmou. O 
parlamentar disse também que 
o terminal rodoviário está toma-
do por mato e os banheiros estão 
quebrados e interditados.

INSEGURANÇA. Outro ponto de 
reclamação foi a falta de segurança 
no Estado, apontado pelo vereador 
Raério Araújo (PSD), que pediu um 
minuto de silêncio em respeito às 
vítimas assassinadas no final de se-
mana, em uma festa na cidade de 
Grossos. “Falta estrutura nos bata-
lhões, falta efetivo. Prometem que 
vão chamar o pessoal aprovado nos 
concursos e até agora nada”, disse.

O parlamentar afirmou que a 
gestão estadual não tem feito o ne-
cessário para garantir tranquilida-
de aos potiguares e citou os assassi-
natos de jovens em Mossoró e cida-
des vizinhas. “Estão matando nos-
sos jovens e nada está sendo feito. 
Todos os finais de semana temos 
casos de violência”, destacou.

tradas está terrivel. Já cobrei na 
Secretaria de Agricultura uma so-
lução e peço aos senhores verea-
dores que façam o mesmo. A es-
cola municipal do Sítio Hipólito 
está com dificuldades e cobrou 
uma solução urgente e estão re-
tirando os policiais das ruas. Cri-
ticam a falta de segurança, mas 
não falam dos policiais que ficam 
à disposição na Prefeitura”, disse.

Omar criticou ainda as obras 
em andamento no município, a 
exemplo da Estação das Artes e da 
Praça do Basquete. E afirmou que 
continuará questionando e fiscali-
zando as obras públicas. “Queria 
saber como o secretário munici-
pal de infraestrutura recebe uma 
obra fora do padrão do projeto. 
Ando pelos bairros de Mossoró e 
verifico de perto o que está ocor-

rendo. Não sou contra ninguém, 
sou a favor do povo”, disse.

RODOVIÁRIA. A situação es-
trutural do terminal rodoviário de 
Mossoró também foi alvo de recla-
mações por parte dos parlamen-
tares, que cobram a readequação 
do prédio público. Segundo o ve-
reador Lucas das Malhas (MDB), 
a porta de entrada da cidade está 
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Fábio: “Os servidores se deslocarão na grande Natal, Mossoró e principais cidades através de aplicativos de transporte”

Girão: “O governo tem que levar o Estado por meio de uma gestão empresária”

‘O RN precisa dar lucro e satisfação ao povo’, defende Girão
Sugestão administrativa

“Não acredito que o go-
verno do Estado tenha 
que agir conforme 

uma gestão sindical ou político-
-partidária. O governo tem que 
levar o Estado por meio de uma 
gestão empresarial”, declarou o 
deputado federal General Girão 
(PL), ao fazer uma crítica sobre 
como a governadora Fátima Be-
zerra (PT) vem conduzindo o Rio 
Grande do Norte. Ele disse que a 
gestora petista não pensa no Es-
tado como uma empresa, mas 
sim como um movimento sindi-
cal, que luta por apenas uma ca-
tegoria e não em benefício da po-
pulação de modo geral.

“O governo tem que levar o 
Estado por meio de uma gestão 
empresarial. O Rio Grande do 
Norte precisa ser gerido como 
uma empresa, precisa dar lucro e 
esse lucro precisa ser a satisfação 
da população que mora ou que 
visita o Estado, principalmente 
considerando que o estado tem, 

ainda, no turismo o seu item nú-
mero um da economia. Não acre-
dito que o governo do Estado te-
nha que agir conforme uma ges-
tão sindical ou político-partidá-
ria”, defendeu.

Girão afirmou que há quatro 
anos assumiu o compromisso de 
não deixar que o Rio Grande do 
Norte fosse “pintado de verme-
lho por sindicalistas de um parti-
do que roubou o Brasil. Mais uma 
vez, firmamos esse compromis-
so. Agora, com Fábio Dantas, pa-
ra resgatar o Rio Grande do Norte 
das mãos do Partido dos Traba-
lhadores”, afirmou.

E advertiu que Fátima Bezerra 
se “vangloria” de ter quitado a fo-
lha salarial dos servidores públi-
cos do Estado, já que isso é uma 
obrigação dela como governa-
dora. “Apesar de reconhecer que 
isso é uma obrigação do gestor, 
sabemos que o governante ante-
rior deixou de cumprir com essa 
obrigação. Lamento apenas que, 

ao acertar os salários, ela não teve 
a coragem moral de reconhecer 
que só conseguiu fazer isso por-
que o Governo Federal colocou 
recursos adicionais na Fonte 100, 
o que permitiu que fossem dire-
cionados para o pagamento de 

pessoal”, disse.
O deputado falou ainda que 

outro acerto que poderia ser atri-
buído à gestora petista, que ele 
acredita ser atribuído mais à co-
ragem do empresário potiguar, 
foi o crescimento do Rio Grande 

do Norte na geração da energia 
eólica, inclusive com a criação de 
fábricas de bases das torres eóli-
cas em Areia Branca e Lajes. E la-
mentou que Fátima Bezerra che-
gue ao fim da sua administração, 
“sem apresentar nenhuma obra 
como legado”.

“As estradas estão precárias, 
os aeródromos foram fechados, 
ela desistiu de administrá-los, não 
houve nenhum investimento co-
nhecido em infraestrutura no go-
verno dela. Na saúde, ela fechou 
hospitais, ao invés de abrir novos. 
Na segurança pública, não hou-
ve investimento, exceto os R$ 225 
milhões que vieram do Governo 
Federal e que ela teimou em não 
reconhecer, admitir e agradecer. 
Na educação, os nossos resulta-
dos do IDEB pioraram e, quando 
a pandemia permitiu que as aulas 
retornassem, ela não estava com 
as escolas preparadas para isso. Is-
so é um dano irreparável para os 
nossos jovens”, finalizou.

Fábio propõe que servidores usem 
Uber para economizar verba pública
Candidato ao governo do RN apresentou plano de governo e registro de candidatura à Justiça Eleitoral nesta terça 9

“Enxugar a máquina pú-
blica para atingir a go-
vernabilidade”, disse o 

candidato ao governo do Esta-
do Fábio Dantas (SDD) ao pro-
por, em seu plano de gestão 
apresentado à Justiça Eleitoral, 
a criação de um programa para 
economizar recursos públicos 
em deslocamentos de servido-
res batizado de “Ubergov”. As 
metas foram anunciadas nes-
ta terça-feira 9, quando Fábio 
Dantas registrou sua candidatu-
ra junto à Justiça Eleitoral.

“Os servidores do RN irão se 
deslocar na grande Natal, em 
Mossoró e nas principais cida-
des através de aplicativos de 
transporte, gerando oportuni-
dade para quem trabalha nes-
te setor, reduzindo o gasto com 
frota, aluguel e manutenção de 
veículos, combustíveis e tercei-
rizações e reduzindo a necessi-
dade de estacionamentos nas 
unidades de atendimento do 
estado”, explicou.

Ele propôs realizar a refor-
ma administrativa para reduzir o 
comprometimento da receita do 
Estado com pessoa e investir em 

tecnologia para gerenciar melhor 
a administração pública e propõe 
mais incentivos para a atração de 
investimentos privados no Esta-
do. No entanto, não deu detalhes 
sobre as metas.

Fábio Dantas propôs tam-
bém 11 medidas com o objeti-
vo de transformar a educação 
do Rio Grande do Norte na “me-
lhor do Nordeste”. No plano de 
governo apresentado à Justiça 
Eleitoral nesta terça-feira 9, jun-
to com o pedido para registrar a 
candidatura, Fábio Dantas criti-
ca a gestão da governadora Fá-
tima Bezerra (PT) pelos resulta-
dos no setor.

“O RN tem a pior educação 
de ensino médio do país; a pior 
educação dos anos finais do en-
sino fundamental; a 2ª pior edu-
cação dos anos iniciais do ensi-
no fundamental; apenas 2% dos 
alunos que terminam o ensi-
no médio nas escolas estadu-
ais sabem resolver uma equa-
ção; apenas 20% conseguem 
entender o que leem; 2º estado 
do Brasil com a maior taxa de 
abandono escolar; 67% dos alu-
nos das escolas municipais do 

RN não estão alfabetizados na 
idade certa; e é o estado do Nor-
deste que possui o menor nú-
mero de escolas de ensino mé-
dio tempo integral, apenas 9% 
da rede estadual”, apontou.

Entre suas propostas, estão 
a atualização do currículo pa-
ra o novo ensino médio através 
do modelo estabelecido no pro-
grama “Escola da Escolha”; edu-
cação integrada; avaliação e ca-

pacitação continuada; merenda 
escolar para a primeira infância; 
transporte escolar; fortalecimen-
to e valorização do “Proerd” e do 
Programa “Jovem aprendiz e pro-
grama de leitura semanal.
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Vereadores usaram tempo do pronunciamento para cobrar melhorias dos serviços públicos aos mossoroenses

Candidatos da aliança PSDB/Cidadania participaram de palestra sobre formação política

EDILBERTO BARROS/CMM

CEDIDA

PSDB/Cidadania orienta candidatos 
antes do início da campanha de rua

Federação

A importância das eleições 
proporcionais para o for-
talecimento da Federação 

PSDB/Cidadania no Rio Grande 
do Norte e no Brasil foi o tema 
abordado na palestra sobre for-
mação política, promovida pelo 
diretório estadual do PSDB nesta 
terça-feira 9, aos seus candidatos 
e membros de suas equipes, em 
Natal. A exposição foi ministrada 
pelo diretor Executivo do PSDB 
Nacional, economista Sérgio Sil-
va, assessor do presidente nacio-
nal da sigla, Bruno Araújo e con-
tou com a participação do presi-
dente estadual do PSDB, deputa-
do Ezequiel Ferreira.

 “A relevância da formação das 
nominatas do PSDB com o Cida-
dania no nosso Estado, com nomes 
capacitados, além de suas equipes, 
têm foco para que todos desem-
penhem os seus papéis de forma 
eficiente, mostrando à população 
pautas e anseios do Estado. O êxi-
to nas eleições da nossa chapa pas-

sa pelo comprometimento com os 
ganhos sociais e econômicos, me-
lhorando a vida do potiguar. Aqui, 
temos homens e mulheres com 
lutas e bandeiras em todas as regi-
ões”, disse Ezequiel.

 O diretor Executivo PSDB Na-
cional, Sérgio Silva, reconheceu 
que o Rio Grande do Norte criou 
condições para entrar “grande” 
na disputa eleitoral de 2022 e sai-
rá dela fortalecido. Ele frisou que 
o partido lançará candidatos for-
tes a deputado estadual e a fede-
ral. “O PSDB nacional dará total 
apoio para o RN ter pelo menos 
um federal. Mostramos à maior 
bancada a importância dessa 
conquista”, afirmou.

 O objetivo da palestra é a ex-
pectativa para que a qualificação 
resulte no exercício de manda-
tos com excelência. “O PSDB visa 
qualificar, preparar e treinar nos-
sos candidatos, e nossas candi-
datas, além de suas equipes, para 
que consigam cumprir sua mis-

são: conseguir processo eficiente 
de comunicação com a popula-
ção levando conteúdo, a discus-
são do futuro do país e a defesa da 
democracia”, frisou Sérgio Silva.

BANCADA ATUAL NA ALRN. A 
bancada do PSDB na Assembleia 
Legislativa conta hoje com 12 de-
putados: Gustavo Carvalho, Tom-
ba Farias, Raimundo Fernandes, 
José Dias, Albert Dickson, Ubal-
do Fernandes, Galeno Torquato, 
Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, 
Getúlio Rêgo e Dr Bernardo, além 
de Ezequiel Ferreira, que presi-
dente o Poder Legislativo.

Nomes novos chegaram co-
mo o médico Dr. Kerginaldo Jáco-
me, que tem forte atuação no Al-
to Oeste Potiguar, além do jovem 
vereador Waltinho Veras, que con-
corre a deputado estadual repre-
sentando o Médio Oeste e Janduís.

PSDB/CIDADANIA. Na cha-
pa da coligação, existem quatro 

mulheres candidatas a deputada 
federal. As vereadoras atuantes 
Delkiza Cavalcante (Vale do Açu), 
Wanderleya Firmino (Litoral Nor-
te) e Leilza Palmeira (Currais No-
vos) defenderão suas candidatu-
ras em cada região. A médica Júlia 
Ferreira, primeira-dama de Pare-
lhas e com forte atuação em Par-
namirim, também luta por uma 
vaga de deputada.

O PSDB vai apresentar mu-
lheres que são profissionais de 
saúde, como Engracia Alves, da 
Cooperativa de Médicos Ortope-
distas do Rio Grande do Norte. A 
influencer digital Leila Maia, que 
foi idealizadora do projeto social 
Ponte da Vida, conscientizan-

do da importância dos cuidados 
para prevenir o suicídio. Com a 
bandeira da educação e evangé-
lica, a professora Thaysa Barbo-
sa; e a advogada que atua em um 
dos segmentos da OAB/RN, Kari-
na Pereira. Além da vice-prefeita 
Juliana Dantas de São Bento do 
Trairi e Lucinéia Florêncio, que 
trabalha no segmento de segu-
rança e tem um projeto em defe-
sa do Vale Dourado, na Zona Nor-
te de Natal. Os postulantes à de-
putado federal da federação Dr. 
Estácio (Agreste), Pezão (Grande 
Natal), e os vereadores Michael 
Borges (Parnamirim), e Gideon 
Ismaias (Mossoró), vão concorrer 
à Câmara dos Deputados.

Vereadores de Mossoró relatam falta 
de segurança e estrutura na cidade
Parlamentares criticaram setores “deficitários” na Capital do Oeste; zona rural e terminal rodoviário são pontos citados

Falta de água e de infraestru-
tura básica nas áreas rurais 
e descaso do poder público 

com o terminal rodoviário da ci-
dade. Esses foram os temas abor-
dados pelos vereadores de Mos-
soró nesta terça-feira 9, quando 
eles pediram atenção da Prefei-
tura Municipal e do Governo do 
Estado para uma solução rápida 
dos problemas enfrentados pelos 
mossoroenses.

Segundo o vereador Omar 
Nogueira (Patriota), os morado-
res da zona rural convivem com 
as constantes falta de água e de 
estrutura em Mossoró, principal-
mente nas comunidades Tabulei-
ro, Ema, Santo Antônio e comu-
nidades do entorno. Ele disse que 
a população dessas localidades já 
não suporta mais as privações e 
pedem urgência na realização de 
serviços básicos urbanos.

“Falta água e o acesso das es-

em estado deplorável. “Inaugura-
ram a Central do Cidadão e esque-
ceram da rodoviária, que está em 
completo abandono”, afirmou. O 
parlamentar disse também que 
o terminal rodoviário está toma-
do por mato e os banheiros estão 
quebrados e interditados.

INSEGURANÇA. Outro ponto de 
reclamação foi a falta de segurança 
no Estado, apontado pelo vereador 
Raério Araújo (PSD), que pediu um 
minuto de silêncio em respeito às 
vítimas assassinadas no final de se-
mana, em uma festa na cidade de 
Grossos. “Falta estrutura nos bata-
lhões, falta efetivo. Prometem que 
vão chamar o pessoal aprovado nos 
concursos e até agora nada”, disse.

O parlamentar afirmou que a 
gestão estadual não tem feito o ne-
cessário para garantir tranquilida-
de aos potiguares e citou os assassi-
natos de jovens em Mossoró e cida-
des vizinhas. “Estão matando nos-
sos jovens e nada está sendo feito. 
Todos os finais de semana temos 
casos de violência”, destacou.

tradas está terrivel. Já cobrei na 
Secretaria de Agricultura uma so-
lução e peço aos senhores verea-
dores que façam o mesmo. A es-
cola municipal do Sítio Hipólito 
está com dificuldades e cobrou 
uma solução urgente e estão re-
tirando os policiais das ruas. Cri-
ticam a falta de segurança, mas 
não falam dos policiais que ficam 
à disposição na Prefeitura”, disse.

Omar criticou ainda as obras 
em andamento no município, a 
exemplo da Estação das Artes e da 
Praça do Basquete. E afirmou que 
continuará questionando e fiscali-
zando as obras públicas. “Queria 
saber como o secretário munici-
pal de infraestrutura recebe uma 
obra fora do padrão do projeto. 
Ando pelos bairros de Mossoró e 
verifico de perto o que está ocor-

rendo. Não sou contra ninguém, 
sou a favor do povo”, disse.

RODOVIÁRIA. A situação es-
trutural do terminal rodoviário de 
Mossoró também foi alvo de recla-
mações por parte dos parlamen-
tares, que cobram a readequação 
do prédio público. Segundo o ve-
reador Lucas das Malhas (MDB), 
a porta de entrada da cidade está 
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Fábio: “Os servidores se deslocarão na grande Natal, Mossoró e principais cidades através de aplicativos de transporte”

Girão: “O governo tem que levar o Estado por meio de uma gestão empresária”

‘O RN precisa dar lucro e satisfação ao povo’, defende Girão
Sugestão administrativa

“Não acredito que o go-
verno do Estado tenha 
que agir conforme 

uma gestão sindical ou político-
-partidária. O governo tem que 
levar o Estado por meio de uma 
gestão empresarial”, declarou o 
deputado federal General Girão 
(PL), ao fazer uma crítica sobre 
como a governadora Fátima Be-
zerra (PT) vem conduzindo o Rio 
Grande do Norte. Ele disse que a 
gestora petista não pensa no Es-
tado como uma empresa, mas 
sim como um movimento sindi-
cal, que luta por apenas uma ca-
tegoria e não em benefício da po-
pulação de modo geral.

“O governo tem que levar o 
Estado por meio de uma gestão 
empresarial. O Rio Grande do 
Norte precisa ser gerido como 
uma empresa, precisa dar lucro e 
esse lucro precisa ser a satisfação 
da população que mora ou que 
visita o Estado, principalmente 
considerando que o estado tem, 

ainda, no turismo o seu item nú-
mero um da economia. Não acre-
dito que o governo do Estado te-
nha que agir conforme uma ges-
tão sindical ou político-partidá-
ria”, defendeu.

Girão afirmou que há quatro 
anos assumiu o compromisso de 
não deixar que o Rio Grande do 
Norte fosse “pintado de verme-
lho por sindicalistas de um parti-
do que roubou o Brasil. Mais uma 
vez, firmamos esse compromis-
so. Agora, com Fábio Dantas, pa-
ra resgatar o Rio Grande do Norte 
das mãos do Partido dos Traba-
lhadores”, afirmou.

E advertiu que Fátima Bezerra 
se “vangloria” de ter quitado a fo-
lha salarial dos servidores públi-
cos do Estado, já que isso é uma 
obrigação dela como governa-
dora. “Apesar de reconhecer que 
isso é uma obrigação do gestor, 
sabemos que o governante ante-
rior deixou de cumprir com essa 
obrigação. Lamento apenas que, 

ao acertar os salários, ela não teve 
a coragem moral de reconhecer 
que só conseguiu fazer isso por-
que o Governo Federal colocou 
recursos adicionais na Fonte 100, 
o que permitiu que fossem dire-
cionados para o pagamento de 

pessoal”, disse.
O deputado falou ainda que 

outro acerto que poderia ser atri-
buído à gestora petista, que ele 
acredita ser atribuído mais à co-
ragem do empresário potiguar, 
foi o crescimento do Rio Grande 

do Norte na geração da energia 
eólica, inclusive com a criação de 
fábricas de bases das torres eóli-
cas em Areia Branca e Lajes. E la-
mentou que Fátima Bezerra che-
gue ao fim da sua administração, 
“sem apresentar nenhuma obra 
como legado”.

“As estradas estão precárias, 
os aeródromos foram fechados, 
ela desistiu de administrá-los, não 
houve nenhum investimento co-
nhecido em infraestrutura no go-
verno dela. Na saúde, ela fechou 
hospitais, ao invés de abrir novos. 
Na segurança pública, não hou-
ve investimento, exceto os R$ 225 
milhões que vieram do Governo 
Federal e que ela teimou em não 
reconhecer, admitir e agradecer. 
Na educação, os nossos resulta-
dos do IDEB pioraram e, quando 
a pandemia permitiu que as aulas 
retornassem, ela não estava com 
as escolas preparadas para isso. Is-
so é um dano irreparável para os 
nossos jovens”, finalizou.

Fábio propõe que servidores usem 
Uber para economizar verba pública
Candidato ao governo do RN apresentou plano de governo e registro de candidatura à Justiça Eleitoral nesta terça 9

“Enxugar a máquina pú-
blica para atingir a go-
vernabilidade”, disse o 

candidato ao governo do Esta-
do Fábio Dantas (SDD) ao pro-
por, em seu plano de gestão 
apresentado à Justiça Eleitoral, 
a criação de um programa para 
economizar recursos públicos 
em deslocamentos de servido-
res batizado de “Ubergov”. As 
metas foram anunciadas nes-
ta terça-feira 9, quando Fábio 
Dantas registrou sua candidatu-
ra junto à Justiça Eleitoral.

“Os servidores do RN irão se 
deslocar na grande Natal, em 
Mossoró e nas principais cida-
des através de aplicativos de 
transporte, gerando oportuni-
dade para quem trabalha nes-
te setor, reduzindo o gasto com 
frota, aluguel e manutenção de 
veículos, combustíveis e tercei-
rizações e reduzindo a necessi-
dade de estacionamentos nas 
unidades de atendimento do 
estado”, explicou.

Ele propôs realizar a refor-
ma administrativa para reduzir o 
comprometimento da receita do 
Estado com pessoa e investir em 

tecnologia para gerenciar melhor 
a administração pública e propõe 
mais incentivos para a atração de 
investimentos privados no Esta-
do. No entanto, não deu detalhes 
sobre as metas.

Fábio Dantas propôs tam-
bém 11 medidas com o objeti-
vo de transformar a educação 
do Rio Grande do Norte na “me-
lhor do Nordeste”. No plano de 
governo apresentado à Justiça 
Eleitoral nesta terça-feira 9, jun-
to com o pedido para registrar a 
candidatura, Fábio Dantas criti-
ca a gestão da governadora Fá-
tima Bezerra (PT) pelos resulta-
dos no setor.

“O RN tem a pior educação 
de ensino médio do país; a pior 
educação dos anos finais do en-
sino fundamental; a 2ª pior edu-
cação dos anos iniciais do ensi-
no fundamental; apenas 2% dos 
alunos que terminam o ensi-
no médio nas escolas estadu-
ais sabem resolver uma equa-
ção; apenas 20% conseguem 
entender o que leem; 2º estado 
do Brasil com a maior taxa de 
abandono escolar; 67% dos alu-
nos das escolas municipais do 

RN não estão alfabetizados na 
idade certa; e é o estado do Nor-
deste que possui o menor nú-
mero de escolas de ensino mé-
dio tempo integral, apenas 9% 
da rede estadual”, apontou.

Entre suas propostas, estão 
a atualização do currículo pa-
ra o novo ensino médio através 
do modelo estabelecido no pro-
grama “Escola da Escolha”; edu-
cação integrada; avaliação e ca-

pacitação continuada; merenda 
escolar para a primeira infância; 
transporte escolar; fortalecimen-
to e valorização do “Proerd” e do 
Programa “Jovem aprendiz e pro-
grama de leitura semanal.



Como é de conhecimento de 
todos, a transferência de ti-
tularidade de bens imóveis 

no Brasil tem se constituído em 
um monstro que tem atormen-
tado protagonistas e coadjuvan-
tes do seu processo e, por conse-
guinte, gerado bastante insegu-
rança jurídica. 

Não bastassem os altos va-
lores cobrados a título de ITBI 
e Laudêmio, cujo lançamento e 
cobrança, pelo imediatismo do 
negócio, terminam por deixar re-
fém o contribuinte, a exacerbada 
intervenção Estatal termina por 
prejudicar sobremaneira a ulti-
mação da avença, deixando sem 
registro uma grande e significati-
va parcela de escrituras públicas. 

Falta, ao nosso singelo pen-
sar, mormente por parte dos 
Municípios, uma política dita-
da pelo compliance, renuncian-
do-se a parte dos altíssimos va-
lores da pauta tributária para, 
em segundo momento, não só 
compensar, mas exasperar essa 
arrecadação com o aumento de 
atos translativos. 

 Sem estímulos dessa ordem, 
perdem os Registrados, o Fisco 
e à própria população, esta últi-

ma em maior tom, pois seguirá 
sem realizar o sonho de ter seu 
imóvel registrado e por não re-
ceber a serviços públicos bási-
cos custeados pela arrecadação 
de impostos.

 Contudo, na contramão des-
sa inoperância do Poder Público 
Municipal, a Corregedoria do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Norte, desde a edição 
do seu último Código de Normas, 
tem dado lições de como desbu-
rocratizar com inteligência e res-
ponsabilidade citado procedi-
mento, incentivando e aquecen-
do o mercado imobiliário.

Mais recentemente, no Pe-
dido de Providências 0001214-
20.2020.2.00.0820, a CGJ foi extre-
mamente sensata e habilidosa ao 
pôr termos finais a um dos maio-
res gargalos da atividade registral, 
qual seja, a impiedosa e inflexível 
exigência das certidões fiscais.

No citado PP, o Juiz Correge-
dor Paulo Maia, em decisão de 
caráter vinculante (normativa), 

seguindo as diretrizes impostas 
pelo STF e pelo CNJ, deixou cla-
ro o alcance do Provimento 230 
- CGJRN, de 02 de julho de 2021, 
sobretudo ao ressaltar que “não 
será mais exigido, quando da la-
vratura das escrituras de transfe-
rência de propriedade de imóveis 
e direitos reais, as certidões nega-
tivas de débitos junto às fazendas 
públicas Federal e Estadual, po-
dendo, inclusive, ser dispensa-
da a certidão relativa aos débitos 
tributários municipais incidentes 
sobre o imóvel, desde que o ad-
quirente assuma a responsabili-
dade pelo seu pagamento”.

Ainda pouco divulgada, ci-
tada orientação representa um 
marco e, mesmo diante da inter-
minável ganância do Fisco Muni-
cipal, cuja gestão ainda se acha 
agarrada a uma ideologia arcai-
ca e ultrapassada, espera-se uma 
reação, mesmo discreta e tímida, 
na retomada desses negócios. 

 Afinal, o tempo pelo qual a 
Fazenda Pública fazia dos cartó-

rios um “puxadinho” das “audito-
rias fiscais” parece que está com 
os dias contados. O Estado já pos-
sui uma plêiade de prerrogativas 
quando o assunto é cobrança de 
tributos, e esse exagero, longe de 
atender ao interesse público, tem 
mitigado a garantia constitucio-
nal do direito à propriedade e à 
livre iniciativa, transformando-
-nos em meros habitantes de ca-
pitanias hereditárias. 

 Não menos importante, é o 
registro da decisão do STF em 
sede de repercussão geral (Tema 
1124), no sentido ser o Imposto 
sobre Transmissão de Bens Imó-
veis (ITBI) devido tão só a partir 
da transferência da propriedade 
imobiliária, efetivada mediante o 
registro em cartório. 

 Na oportunidade, a Excel-
sa Corte manteve Acórdão do 
TJSP que considerou ilegal a 
cobrança do ITBI tendo como 
fato gerador a cessão de direi-
tos decorrentes de compromis-
so de compra e venda de imó-

vel firmado entre particulares, 
tendo fixado a seguinte tese:  “O 
fato gerador do imposto sobre 
transmissão inter vivos de bens 
imóveis (ITBI) somente ocorre 
com a efetiva transferência da 
propriedade imobiliária, que se 
dá mediante o registro”.

 Por fim, o Superior Tribunal 
de Justiça, através do julgamen-
to do REsp 1937821/SP, também 
no sentido de proteger o cidadão 
dos abusos impostos pelos Mu-
nicípios, concluiu que a base de 
cálculo do ITBI deve ser definida 
a partir do valor da transação de-
clarada pelo próprio contribuinte, 
não devendo ser vinculada à base 
de cálculo do IPTU nem previa-
mente definida pela administra-
ção pública com respaldo em ou-
tro valor de referência, por ela es-
tabelecida de forma unilateral.

Parece ficar evidente que se-
rão novos tempos para o avanço 
dos procedimentos de registro da 
escritura de alienação de imóveis.
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Bolsonaro: “Tanto é que não foi para combater a disfunção erétil, foi para outra coisa”

Bolsonaro cita Fátima Bezerra 
ao justi� car compra de Viagra 
pelas Forças Armadas

Governo estadual 
comprou 900 

comprimidos de 
Sildenafila durante 

pandemia de 
Covid-19

Ao tentar justificar a polê-
mica compra de mais de 
35 mil unidades de Viagra 

pelas Forças Armadas, com di-
nheiro público, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) citou o caso do 
governo do Rio Grande do Norte, 
que adquiriu o medicamento Sil-
denafila em 2021. “Descobriram 
que a governadora do Rio Grande 
do Norte tinha comprado o Cia-
lis. E corretamente. Não vou dizer 
aqui que ela está errada. Baixou 
um pouquinho a pressão da pe-
tralhada”, afirmou, em entrevista 
a um podcast nesta terça-feira 9.

Logo depois, afirmou que o 
medicamento é usado para “para 
outras coisas”. “Agora, o Viagra e o 
Cialis são usados para outras coi-
sas. Tanto é que não foi para com-
bater a disfunção erétil, foi para 
outra coisa. A prótese peniana, 
o elemento tem relação sexual e, 
por exemplo, quebrou o instru-

mento dele. Qualquer ministério, 
eu não sou ordenador de despe-
sas, cada ministro responde por 
suas compras. Compra de chicle-
te, o pessoal da Força Aérea mas-
ca chiclete por questão de pres-
são. Não tem nenhum absurdo 
nessa questão aí”, disse, duran-
te participação no Flow Podcast, 
nesta terça-feira 9.

Conforme a Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública, a questão 
não deveria ser politizada, uma 
vez que a aquisição dos medi-
camentos foi feita para atender 
determinação judicial e que os 
comprimidos eram para o trata-
mento médico de hipertensão 
pulmonar. A administração es-
tadual adquiriu pelo menos 900 
comprimidos no ano passado, 
em meio à crise de saúde provo-
cada pela pandemia de Covid-19.

A compra foi efetuada em ju-
nho do ano passado junto à em-
presa Uni Hospitalar Ltda. A nota 
fiscal do produto foi lançada no dia 
17 daquele mês. O governo com-
prou 10 caixas de Sildenafila 20 

primidos de Sildenafila 20 mg. O 
valor proposto foi de R$ 7,12 por 
comprimido.

Já a segunda cotação foi lan-
çada no Diário Oficial em 28 de 
julho de 2020. A mesma empre-
sa ofereceu a melhor proposta. A 
Uni Hospitalar venceu o pregão 
para entregar ao governo até 90 
mil comprimidos de Viagra, por 
R$ 7,91 cada comprimido.

NOTA. Em nota enviado ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 9, 
a Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sesap) esclareceu que a 
compra de 900 comprimidos de 
Sildenafila 20mg em 2021, segun-
do consta no Portal da Transpa-
rência, se dá com objetivo de tra-
tamento médico de hipertensão 
pulmonar, como aponta a dosa-
gem contida nos comprimidos, e 
ocorreu por força de medida judi-
cial, requisitada por um paciente 
devido à demora de fornecimen-
to do medicamento por parte do 
Ministério da Saúde.

De acordo com a nota, “cabe 
reforçar que a dosagem adquirida 
segue a orientação médica de des-
tinação exclusiva para tratamento 
de diagnóstico de pacientes com 
hipertensão pulmonar e não para 
disfunção erétil. A Sesap ressalta 
manter toda a lisura e a responsa-
bilidade com os processos de aqui-
sição de todo e qualquer medica-
mento para atender a população 
do Rio Grande do Norte”, diz.

mg, princípio ativo do Viagra, por 
R$ 8.681,71. Cada caixa vem com 
90 comprimidos. No total, foram 
900 comprimidos do remédio. Ca-
da comprimido saiu por R$ 9,64. O 
lote foi entregue à Unidade Central 
de Agentes Terapêuticos (Unicat), 
conforme apurou o Portal 98 FM.

Além da compra realizada, 
identificou também que foram 
homologadas pelo menos duas 
cotações para a aquisição futu-
ra de até 340 mil comprimidos. 
As duas atas de registro de pre-

ços foram publicadas em 2019 e 
2020 no Diário Oficial e preveem 
a aquisição dos produtos. A pu-
blicação das atas representa um 
compromisso do governo em, fu-
turamente, caso necessite, com-
prar daquelas empresas vence-
doras do pregão lotes dos medi-
camentos cotados.

A primeira ata foi publicada 
em 31 de outubro de 2019. A em-
presa Uni Hospitalar apresentou 
a melhor proposta para entre-
gar ao governo até 250 mil com-
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Clorisa: “Não sou contra a privatização, mas é importante avaliar a importância de cada segmento que será privatizado”

Candidata diz: ‘quer transformar o RN em 
um dos estados mais desenvolvidos do país’

Clorisa Linhares afirmou, em 
entrevista recente ao AGORA RN, 
que, sendo eleita a governado-
ra do Estado nas eleições de ou-
tubro, pretende transformar o 
Rio Grande do Norte em um dos 
Estados mais desenvolvidos do 
país. Para isso, ela destacou os 
recursos naturais existentes e 
seus potenciais de geração de 
bens e serviços.

“Pode soar ambicioso, mas 

temos capacidade para isso. O 
Estado é rico em petróleo, gás e 
minerais, portanto, tem poten-
cial de desenvolvimento junto às 
energias renováveis (eólica e so-
lar), potencial hídrico, solo fértil e 
localização geográfica economi-
camente estratégica, possui sa-
linas que, por si só, favorecem a 
criação de um polo cloro quími-
co, possibilitando a transferência 
do eixo econômico para o Nor-

deste”, disse.
Para ela, há inúmeros cami-

nhos para isso, basta garra e co-
ragem. “Tem o ICMS da energia 
eólica que é arrecadado, mas não 
fica no nosso Estado e ninguém 
fala nada sobre isso. Esses são al-
guns exemplos das nossas rique-
zas que poderiam ser aproveita-
das para a criação de um fundo 
soberano, que nos permitisse in-
vestir em tecnologia e em melho-

res condições de vida para os po-
tiguares”, afirmou Clorisa.

A candidata afirmou ainda 
que o desenvolvimento econô-
mico do Rio Grande do Norte 
tem sido colocado em segundo 
plano há anos pelos sucessivos 
gestores estaduais e que vários 
estados e países conseguiram fo-
mentar sua economia e resgatar 
a qualidade de vida do seu povo 
utilizando os inúmeros recursos 

tecnológicos disponíveis.
“Nosso Estado, além de não 

usar as ferramentas novas, des-
perdiça suas riquezas e poten-
ciais, como os recursos naturais 
e a localização geográfica mais 
próxima à Europa e poderia ser 
aproveitada estrategicamen-
te no turismo e nas relações co-
merciais. Também não se dá a 
devida atenção ao setor priva-
do, principalmente, aos micros 
e pequenos empreendedores. 
Não há incentivos significati-
vos a essas classes que promo-
vem o maior número de empre-
gos, sendo a responsável por boa 
parte da arrecadação de tributos 
do Estado”, pontuou.

Clorisa defende privatização da 
Caern e criação de fundo soberano
Candidata ao 
governo do RN 
diz que estatal 
pode ser algo a ser 
criado como fundo 
soberano

 “Nosso Estado, 
além de não usar 
as ferramentas 
novas, desperdiça 
suas riquezas e 
potenciais, como 
os recursos naturais 
e a localização 
geográfica mais 
próxima à Europa 
e poderia ser 
aproveitada 
estrategicamente 
no turismo e 
nas relações 
comerciais”

Clorisa Linhares
Candidata ao governo do RN

A candidata ao governo do 
Estado Clorisa Linhares 
(PMB) afirmou defender a 

privatização da Caern (Compa-
nhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte), ao falar sobre 
a recomendação da Fecomér-
cio (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do do Rio Grande do Norte), que 
iniciou a entrega de documento 
com propostas aos postulantes 
ao governo estadual, no qual de-
fende a privatização da compa-
nhia. Clorisa citou ainda a criação 
de um fundo soberano a partir da 
venda da Caern.

“Toda privatização tem que 
ser analisada. Não sou contra a 
privatização, mas é importan-
te avaliar a importância de cada 
segmento que será privatizado. 
Por exemplo, no que diz respeito 
à parte de combustíveis e ener-
gias, acho que tem que ter um 
certo cuidado. A primeira coisa a 
avaliar é: a Caern está dando lu-
cro ou prejuízo? O serviço está 
sendo eficiente ou não?”, questio-
nou.

Segundo Clorisa, a Caern po-
deria e pode ser algo a ser criado 
como fundo soberano, mas que 
é preciso fazer um levantamen-
to para identificar até que pon-
to a proposta de privatização da 
companhia é vantajosa ou não 
para o Estado. “Israel e Catar são 
dois países que saíram da miséria 
em pouco tempo. O que eles fize-
ram? Pegaram o que tinham de 
melhor, conseguiram juntar um 
fundo soberano para trabalhar 
investimento e desenvolver o pa-
ís”, disse, em entrevista à Rádio 96 
FM, nesta terça-feira 9.

Conforme documento da Fe-
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comércio sobre privatização da 
Companhia de Águas e Esgotos 
do Estado (Caern), esta precisa 
estar no radar do futuro gover-
no. A empresa chega a perder até 
65% da água tratada que distri-
bui, operando com uma rede de 
tubos depreciada e precisando 
ser mais efetiva na fiscalização 
das ligações clandestinas.

“Outro fato que chama a 
atenção no contexto da gestão 
da companhia é a necessidade 
de ser mais ágil em suas ações. 
Episódios recentes, ocorridos no 
início de julho, que envolveram 
o transbordamento de lagoas de 
estabilização e resultaram em 
prejuízos para a população, co-
mo o caso da lagoa da Rota do 

Sol, em Natal, demandando qua-
se cinco dias para ser resolvido”, 
diz o documento.

Entre as propostas, estão a 
privatização da Caern, redução 
de ICMS sobre energia elétrica 
das empresas do setor do Turis-
mo, atenção à relicitação do Ae-
roporto Aluízio Alves e a regula-
mentação da Lei Geral das MPEs.
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Ao tentar justificar a polê-
mica compra de mais de 
35 mil unidades de Viagra 

pelas Forças Armadas, com di-
nheiro público, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) citou o caso do 
governo do Rio Grande do Norte, 
que adquiriu o medicamento Sil-
denafila em 2021. “Descobriram 
que a governadora do Rio Grande 
do Norte tinha comprado o Cia-
lis. E corretamente. Não vou dizer 
aqui que ela está errada. Baixou 
um pouquinho a pressão da pe-
tralhada”, afirmou, em entrevista 
a um podcast nesta terça-feira 9.

Logo depois, afirmou que o 
medicamento é usado para “para 
outras coisas”. “Agora, o Viagra e o 
Cialis são usados para outras coi-
sas. Tanto é que não foi para com-
bater a disfunção erétil, foi para 
outra coisa. A prótese peniana, 
o elemento tem relação sexual e, 
por exemplo, quebrou o instru-

mento dele. Qualquer ministério, 
eu não sou ordenador de despe-
sas, cada ministro responde por 
suas compras. Compra de chicle-
te, o pessoal da Força Aérea mas-
ca chiclete por questão de pres-
são. Não tem nenhum absurdo 
nessa questão aí”, disse, duran-
te participação no Flow Podcast, 
nesta terça-feira 9.

Conforme a Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública, a questão 
não deveria ser politizada, uma 
vez que a aquisição dos medi-
camentos foi feita para atender 
determinação judicial e que os 
comprimidos eram para o trata-
mento médico de hipertensão 
pulmonar. A administração es-
tadual adquiriu pelo menos 900 
comprimidos no ano passado, 
em meio à crise de saúde provo-
cada pela pandemia de Covid-19.

A compra foi efetuada em ju-
nho do ano passado junto à em-
presa Uni Hospitalar Ltda. A nota 
fiscal do produto foi lançada no dia 
17 daquele mês. O governo com-
prou 10 caixas de Sildenafila 20 

primidos de Sildenafila 20 mg. O 
valor proposto foi de R$ 7,12 por 
comprimido.

Já a segunda cotação foi lan-
çada no Diário Oficial em 28 de 
julho de 2020. A mesma empre-
sa ofereceu a melhor proposta. A 
Uni Hospitalar venceu o pregão 
para entregar ao governo até 90 
mil comprimidos de Viagra, por 
R$ 7,91 cada comprimido.

NOTA. Em nota enviado ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 9, 
a Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sesap) esclareceu que a 
compra de 900 comprimidos de 
Sildenafila 20mg em 2021, segun-
do consta no Portal da Transpa-
rência, se dá com objetivo de tra-
tamento médico de hipertensão 
pulmonar, como aponta a dosa-
gem contida nos comprimidos, e 
ocorreu por força de medida judi-
cial, requisitada por um paciente 
devido à demora de fornecimen-
to do medicamento por parte do 
Ministério da Saúde.

De acordo com a nota, “cabe 
reforçar que a dosagem adquirida 
segue a orientação médica de des-
tinação exclusiva para tratamento 
de diagnóstico de pacientes com 
hipertensão pulmonar e não para 
disfunção erétil. A Sesap ressalta 
manter toda a lisura e a responsa-
bilidade com os processos de aqui-
sição de todo e qualquer medica-
mento para atender a população 
do Rio Grande do Norte”, diz.

mg, princípio ativo do Viagra, por 
R$ 8.681,71. Cada caixa vem com 
90 comprimidos. No total, foram 
900 comprimidos do remédio. Ca-
da comprimido saiu por R$ 9,64. O 
lote foi entregue à Unidade Central 
de Agentes Terapêuticos (Unicat), 
conforme apurou o Portal 98 FM.

Além da compra realizada, 
identificou também que foram 
homologadas pelo menos duas 
cotações para a aquisição futu-
ra de até 340 mil comprimidos. 
As duas atas de registro de pre-

ços foram publicadas em 2019 e 
2020 no Diário Oficial e preveem 
a aquisição dos produtos. A pu-
blicação das atas representa um 
compromisso do governo em, fu-
turamente, caso necessite, com-
prar daquelas empresas vence-
doras do pregão lotes dos medi-
camentos cotados.

A primeira ata foi publicada 
em 31 de outubro de 2019. A em-
presa Uni Hospitalar apresentou 
a melhor proposta para entre-
gar ao governo até 250 mil com-

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Clorisa: “Não sou contra a privatização, mas é importante avaliar a importância de cada segmento que será privatizado”

Candidata diz: ‘quer transformar o RN em 
um dos estados mais desenvolvidos do país’

Clorisa Linhares afirmou, em 
entrevista recente ao AGORA RN, 
que, sendo eleita a governado-
ra do Estado nas eleições de ou-
tubro, pretende transformar o 
Rio Grande do Norte em um dos 
Estados mais desenvolvidos do 
país. Para isso, ela destacou os 
recursos naturais existentes e 
seus potenciais de geração de 
bens e serviços.

“Pode soar ambicioso, mas 

temos capacidade para isso. O 
Estado é rico em petróleo, gás e 
minerais, portanto, tem poten-
cial de desenvolvimento junto às 
energias renováveis (eólica e so-
lar), potencial hídrico, solo fértil e 
localização geográfica economi-
camente estratégica, possui sa-
linas que, por si só, favorecem a 
criação de um polo cloro quími-
co, possibilitando a transferência 
do eixo econômico para o Nor-

deste”, disse.
Para ela, há inúmeros cami-

nhos para isso, basta garra e co-
ragem. “Tem o ICMS da energia 
eólica que é arrecadado, mas não 
fica no nosso Estado e ninguém 
fala nada sobre isso. Esses são al-
guns exemplos das nossas rique-
zas que poderiam ser aproveita-
das para a criação de um fundo 
soberano, que nos permitisse in-
vestir em tecnologia e em melho-

res condições de vida para os po-
tiguares”, afirmou Clorisa.

A candidata afirmou ainda 
que o desenvolvimento econô-
mico do Rio Grande do Norte 
tem sido colocado em segundo 
plano há anos pelos sucessivos 
gestores estaduais e que vários 
estados e países conseguiram fo-
mentar sua economia e resgatar 
a qualidade de vida do seu povo 
utilizando os inúmeros recursos 

tecnológicos disponíveis.
“Nosso Estado, além de não 

usar as ferramentas novas, des-
perdiça suas riquezas e poten-
ciais, como os recursos naturais 
e a localização geográfica mais 
próxima à Europa e poderia ser 
aproveitada estrategicamen-
te no turismo e nas relações co-
merciais. Também não se dá a 
devida atenção ao setor priva-
do, principalmente, aos micros 
e pequenos empreendedores. 
Não há incentivos significati-
vos a essas classes que promo-
vem o maior número de empre-
gos, sendo a responsável por boa 
parte da arrecadação de tributos 
do Estado”, pontuou.

Clorisa defende privatização da 
Caern e criação de fundo soberano
Candidata ao 
governo do RN 
diz que estatal 
pode ser algo a ser 
criado como fundo 
soberano

 “Nosso Estado, 
além de não usar 
as ferramentas 
novas, desperdiça 
suas riquezas e 
potenciais, como 
os recursos naturais 
e a localização 
geográfica mais 
próxima à Europa 
e poderia ser 
aproveitada 
estrategicamente 
no turismo e 
nas relações 
comerciais”

Clorisa Linhares
Candidata ao governo do RN

A candidata ao governo do 
Estado Clorisa Linhares 
(PMB) afirmou defender a 

privatização da Caern (Compa-
nhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte), ao falar sobre 
a recomendação da Fecomér-
cio (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do do Rio Grande do Norte), que 
iniciou a entrega de documento 
com propostas aos postulantes 
ao governo estadual, no qual de-
fende a privatização da compa-
nhia. Clorisa citou ainda a criação 
de um fundo soberano a partir da 
venda da Caern.

“Toda privatização tem que 
ser analisada. Não sou contra a 
privatização, mas é importan-
te avaliar a importância de cada 
segmento que será privatizado. 
Por exemplo, no que diz respeito 
à parte de combustíveis e ener-
gias, acho que tem que ter um 
certo cuidado. A primeira coisa a 
avaliar é: a Caern está dando lu-
cro ou prejuízo? O serviço está 
sendo eficiente ou não?”, questio-
nou.

Segundo Clorisa, a Caern po-
deria e pode ser algo a ser criado 
como fundo soberano, mas que 
é preciso fazer um levantamen-
to para identificar até que pon-
to a proposta de privatização da 
companhia é vantajosa ou não 
para o Estado. “Israel e Catar são 
dois países que saíram da miséria 
em pouco tempo. O que eles fize-
ram? Pegaram o que tinham de 
melhor, conseguiram juntar um 
fundo soberano para trabalhar 
investimento e desenvolver o pa-
ís”, disse, em entrevista à Rádio 96 
FM, nesta terça-feira 9.

Conforme documento da Fe-

Adenilson Costa
Repórter de Política

comércio sobre privatização da 
Companhia de Águas e Esgotos 
do Estado (Caern), esta precisa 
estar no radar do futuro gover-
no. A empresa chega a perder até 
65% da água tratada que distri-
bui, operando com uma rede de 
tubos depreciada e precisando 
ser mais efetiva na fiscalização 
das ligações clandestinas.

“Outro fato que chama a 
atenção no contexto da gestão 
da companhia é a necessidade 
de ser mais ágil em suas ações. 
Episódios recentes, ocorridos no 
início de julho, que envolveram 
o transbordamento de lagoas de 
estabilização e resultaram em 
prejuízos para a população, co-
mo o caso da lagoa da Rota do 

Sol, em Natal, demandando qua-
se cinco dias para ser resolvido”, 
diz o documento.

Entre as propostas, estão a 
privatização da Caern, redução 
de ICMS sobre energia elétrica 
das empresas do setor do Turis-
mo, atenção à relicitação do Ae-
roporto Aluízio Alves e a regula-
mentação da Lei Geral das MPEs.
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Ciro foca em reforma tributária e redução do desemprego e da informalidade

Lula defende valorização do saláro-mínimo e enfrentamento à pobreza e fome

Bolsonaro promete manter valor do Auxílio Brasil, sem dizer de onde virá recursos

Ciro defende mudar política de preços 
da Petrobras e criação de renda mínima

Plano de Lula prevê nova lei trabalhista e revogação do teto de gastos

Plano de gestão

Propostas de governo

O candidato à Presidência 
da República Ciro Gomes 
(PDT), em plano de gover-

no registrado no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), afirma que, 
eleito, pretende mudar a política 
de preços da Petrobras, promover 
uma ampla reforma tributária in-
cluindo a taxação de grandes for-
tunas e defender a criação de um 
programa de renda mínima, que 
concentre os diversos existentes.

O documento tem 26 páginas 
e lista objetivos gerais que Ciro 
pretende alcançar caso seja eleito 
presidente, como: reduzir a po-
breza e a desigualdade, combater 
a violência e diminuir os índices 
de desemprego e informalidade.

Atualmente, a Petrobras, por lei, 
repassa para os combustíveis ven-
didos no mercado interno as oscila-
ções dos preços de derivados de pe-
tróleo no mercado externo. Críticos 

dessa política, como Ciro, afirmam 
que a regra prejudica o consumidor 
brasileiro, que fica sujeito à dispara-
da nos preços dos combustíveis.

“Uma das nossas prioridades 
será mudar a política de preços 
da Petrobras, que hoje só bene-
ficia importadores e acionistas, 
mas prejudica toda a sociedade 
brasileira, dado seu impacto so-
bre a inflação”, diz o texto.

O plano também defende am-

pliação da capacidade produtiva 
de refinarias da Petrobras e maior 
investimento em energia renová-
vel. “Queremos iniciar o proces-
so que transformará a Petrobras 
numa empresa de ponta no de-

senvolvimento de novas fontes de 
energia, pois entendemos que o 
Brasil tem uma oportunidade de 
ouro para usar seus recursos natu-
rais e desenvolver energia boa, ba-
rata e progressivamente limpa”.

O plano de governo apresen-
tado pelo candidato Lula 
(PT) propõe a criação de 

uma nova lei trabalhista, “de ex-
tensa proteção social a todas as 
formas de ocupação”. Sob o títu-
lo “Compromissos para a recons-
trução e transformação do país”, 
são apresentados 121 pontos pe-
los nove partidos que compõem 
a aliança Lula/Geraldo Alckmin: 
PT, PSB (partido do vice), PCdoB, 
PV, Psol, Rede, Solidariedade, 
Avante e Agir.

O documento apresentado ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
conta com as principais ações li-
gadas à economia e cita trabalha-

dores e profissionais que atuam 
mediados por aplicativos e plata-
formas. A proposta pretende re-
vogar “os marcos regressivos da 
atual legislação trabalhista, agra-
vados pela última reforma e res-
tabelecendo o acesso gratuito à 
justiça do trabalho”.

Lula defende restabelecer 
uma política para valorizar o sa-
lário-mínimo para recuperar o 
“poder de compra de trabalhado-
res, trabalhadoras, e dos benefici-
ários e beneficiárias de políticas 
previdenciárias e assistenciais”. A 
proposta enviada ao TSE repete 
o discurso de “colocar o povo no 
orçamento”, adotado por Lula em 

eventos pelo país.
Coloca como central e estra-

tégia a “urgência no enfrenta-
mento da fome e da pobreza, as-
sim como a garantia dos direitos 
à segurança alimentar e nutricio-
nal e à assistência social”, diz o 
texto. Para isso, propõe implantar 
com urgência um “programa Bol-
sa Família renovado e ampliado”, 
sem detalhar valores a serem pa-
gos, mas em substituição ao atu-
al Auxilio Brasil - e que entrou no 
lugar do antigo Bolsa Família. De-
fine que haverá etapas de renda e 
transição entre elas para criar um 
“sistema universal e uma renda 
básica de cidadania”.

Plano de Bolsonaro terá defesa de 
armas e promessa de auxílio maior
Documento foi anexado ao registro da candidatura à reeleição do presidente e do general Braga Netto, na Justiça Eleitoral

O plano de governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
traz um ajuste de tom em 

uma polêmica declaração do chefe 
do executivo sobre vida e liberdade. 
Intitulado “Diretrizes do Plano de 
Governo”, a equipe da campanha 
destaca a frase “liberdade é tão im-
portante quanto a vida”, uma ver-
são suavizada de uma fala do presi-
dente, que prega que a “liberdade é 
mais importante que a vida”.

Anexado ao registro da candi-
datura de Bolsonaro e do general 
Braga Netto no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a proposta contém 

seis eixos e faz uma enfática defesa 
de uma agenda liberal na econo-
mia e conservadora nos costumes.

O candidato do PL promete 
manter o Auxílio Brasil no valor 
de R$ 600, em 2023, sem, contu-
do, apontar de onde virão os re-
cursos para bancá-lo. Cálculos da 
equipe econômica mostram que 
o valor extra de R$ 200 em 2023 
representaria um gasto superior 
a R$ 50 bilhões e que, hoje, não 
há como incluí-lo na proposta de 
Orçamento da União para o ano 
que vem. Ainda defende a liber-
dade na economia e na impren-

sa, que ele costuma atacar.
Em relação a armas, o docu-

mento defende assegurar o “aces-
so à arma de fogo aos cidadãos”, 
dizendo que “a legítima defesa 
é direito fundamental que de-
ve ser tutelado para permitir ao 
cidadão a proteção dos seus di-
reitos fundamentais (vida, inte-
gridade física, dignidade sexual 
e liberdade) contra injusta agres-
são”. A venda de armas mais que 
quadruplicou durante o governo 
Bolsonaro a partir da flexibiliza-
ção nas regras de venda, posse e 
porte de armas no Brasil. 
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Potiguares vão às 
compras para o 
feriado do dia dos 
pais. Expectativa da 
Fecomércio é que R$ 63 
milhões sejam injetados 
na economia do RN

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

O Dia dos Pais, comemora-
do no segundo domingo 
de agosto, é uma das datas 

mais tradicionais para o comér-
cio. E a expectativa é de que nes-
te ano pelo menos R$ 63 milhões 
sejam injetados na economia do 
estado, considerando apenas Na-
tal e Mossoró – as duas maiores 
cidades do RN – de acordo com a 
Federação do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo do Rio Gran-
de do Norte (Fecomércio RN). 
Na capital do RN e na cidade do 
Oeste potiguar, cerca de 487 mil 
pessoas irão às compras, estima 
a entidade. 

Uma das estatísticas que cha-
mou a atenção, foi o valor médio 
do presente. Enquanto os nata-
lenses devem gastar em média 
R$ 126,43, os mossoroenses te-
rão maior disposição financeira: 
R$ 136,91 por presente. Ambos os 
valores são superiores em relação 
ao ano passado. Os moradores da 
capital do Oeste terão valor mé-
dio do presente 16,6% maior do 
que em 2021, enquanto os de Na-
tal vão gastar 5,8% a mais que no 
feriado anterior. 

Segundo Marcelo Queiroz, 
presidente do sistema Fecomér-
cio, em Natal, o valor esperado 
para este ano – cerca de R$ 51 
milhões – será 15,8% maior que 
no mesmo feriado do ano passa-
do na cidade, que teve projeção 
de R$ 44 milhões. A Federação 
estima que 400 mil pessoas irão 
às compras na principal cida-
de do Estado. O objetivo do es-
tudo foi identificar os perfis de 
compras e auxiliar empresários 
e lojistas a entenderem o que o 
consumidor deseja consumir, 
dando mais eficiência ao plane-
jamento das vendas.

Os dados da Fecomércio RN 
mostram que a maior parte dos 
consumidores está disposta a 
presentear os pais neste ano: 
51,9% dos natalenses afirmaram 
que pretendem ir às compras. 
No ano passado, o índice foi me-
nor. 47,8% dos consumidores ti-
nham intenção de adquirir al-
gum presente. 

PERFIL. Na pesquisa, as mu-
lheres (55,3%) foram a maioria 

entre os entrevistados; contra 
48,3% dos homens que preten-
dem presentear os pais na da-
ta comemorativa. A faixa etária 
mais presente é jovem, com ida-
des de 18 a 24 anos (65,4%). Em 
relação ao grau de escolaridade, a 
maioria dos que vão às compras 
têm ensino superior ou mais, 
com 55,8%. Considerando a ren-
da familiar, a intenção de con-
sumo é maior entre os que pos-
suem rendimentos acima de 10 
salários mínimos (81,8%).

Entre as categorias de produ-
tos buscados, os setores já tra-
dicionalmente comercializados 
ganham força na data comemo-
rativa: 54,7% afirmaram que irão 
presentear com itens de vestuá-
rio, 19,3% calçados e acessórios, 
enquanto perfumaria/cosméti-
cos correspondem a 16,8%.  Os 
demais tipos de presentes cita-
dos foram eletroeletrônicos ou 
celulares (5,4%), joias ou relógios 
(2,8%), entre outros (2,4%).

De acordo com o levanta-
mento, serão presenteados os 
pais (81,6%), maridos (22,2%), 
sogros (4,1%), avôs (3,5%), entre 
outros parentes. A maioria dos 
consumidores pretende com-
prar um item, com 63,7% das 
citações. 30,6% dos entrevista-
dos pretendem dois produtos e 
5,7% três ou mais.

Em relação aos gastos, para 
40,1% dos natalenses consulta-
dos, o gasto será de R$ 51,00 a R$ 
100,00. Já 33,4% dos entrevista-
dos deverão priorizar presentes 
entre R$101,00 e R$ 200,00, en-
quanto 15,3% gastarão cifras su-
periores a R$ 200,00. Em Natal, 
na média, o consumo no Dia dos 
Pais 2022 será de R$ 126,43, de 
acordo com estudo da Fecomér-
cio RN. O gasto é 5,8% nominal-
mente maior do que o revelado 
na pesquisa de 2021 (R$ 119,49).

FORMA DE PAGAMENTO. A 
maioria dos consumidores que 
vão às compras pretende pagar 
os itens à vista. Essa é a intenção 
de 54,1% dos entrevistados, um 
aumento de 13,3 pontos percen-
tuais na comparação com o mes-
mo levantamento feito em 2021. 
Sobre o pagamento parcelado, 

Mossoroenses vão gastar 
mais no presente do dia 
dos pais, diz Fecomércio

Federação estimou que 
em Natal, o valor seja 

15,8% maior que no ano 
passado; Em Mossoró, 

incremento será de 15,2%. 
Cerca de 487 mil pessoas 
devem ir às compras nas 
duas maiores cidades do 
estado, afirma entidade

45,9% pretendem utilizar essa 
modalidade, queda de 8,7 pontos 
percentuais em relação à 2021.

No quesito local da compra, 
os shoppings lideram a prefe-
rência dos consumidores, com 
47,5% das intenções. Cabe re-
gistrar que esta expectativa in-
dica um aumento de 7 pontos 
percentuais acerca dos dados de 
2022. As compras no comércio de 
rua aparecem logo a seguir com 
35,7% das indicações dos consu-
midores. As compras pela inter-
net aparecem com 9,6%.

MOSSORÓ. Com base nos da-
dos levantados pelo Instituto 
Fecomércio RN, estima-se que 
aproximadamente 87 mil mosso-
roenses devam ir às compras no 
período que antecede o Dia dos 
Pais, o que representa um incre-
mento de quase R$ 12 milhões 
no comércio de Mossoró. O va-
lor é 15,2% superior ao registra-
do na mesma pesquisa realizada 
em 2021, que movimentou pou-
co mais de R$ 10 milhões na eco-
nomia do município.

A pesquisa revela que 46,3% 
dos consumidores mossoroen-
ses pretendem presentear no 
Dia dos Pais. O resultado é pró-
ximo ao registrado no ano pas-

sado, com variação de 1,4% a 
menos em relação à intenção de 
consumo apurado no ano ante-
rior (47,7%). As mulheres apre-
sentam-se mais favoráveis à in-
tenção de compra com 53,7%. Já 
as categorias de produtos que os 
consumidores pretendem pre-
sentear no Dia dos Pais envolvem 
itens de vestuário (40,6%), perfu-
maria e cosméticos (26,5%), cal-
çados e acessórios (20,9%) e ele-
troeletrônicos (6,4%).

Os mossoroenses declararam 
que os principais fatores que vão 
influenciar as suas decisões para 
a escolha do presente serão base-
ados principalmente nas ofertas 
e promoções (52,8%). A marca do 
produto aparece com 22,5% das 
respostas. A maioria dos que vão 
às compras afirmaram que preten-
dem comprar um item, com 65,2% 
das respostas. 26,2% vão dois pro-
dutos e 8,6% três ou mais itens.

Para 32,2% dos consultados 
que vão às compras, o investi-
mento será de R$ 101,00 a R$ 
200; 27,1% deverão priorizar pre-
sentes acima de R$ 200,00; e 21% 
dos mossoroenses que vão às 
compras almejam gastar até R$ 
100,00. Importante ressaltar que 
19,7% dos entrevistados, no mo-
mento da pesquisa, disseram que 

ainda não decidiram quanto irão 
desembolsar para compra dos 
produtos.

O valor médio que os consu-
midores revelaram estar dispos-
tos a pagar por presentes será de 
R$ 136,91. Comparado à Pesqui-
sa de Intenção de Compras para 
o Dia dos Pais realizada no ano 
passado, quando o preço reve-
lado foi de R$ 117,40. Houve um 
aumento nominal do valor mé-
dio de 16,6%.

Já em referência à forma de 
pagamento, a pesquisa do Insti-
tuto Fecomércio verificou que, 
em Mossoró, a compra parcela-
da (52,4%) deve superar a aqui-
sição à vista (43,8%). Quando ao 
local de compra, 43,5% dos con-
sumidores pretendem comprar 
no comércio de rua e 28,9% em 
shoppings. Outros 12,5% devem 
manter a preferência pelos canais 
de internet.
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Ciro foca em reforma tributária e redução do desemprego e da informalidade

Lula defende valorização do saláro-mínimo e enfrentamento à pobreza e fome

Bolsonaro promete manter valor do Auxílio Brasil, sem dizer de onde virá recursos

Ciro defende mudar política de preços 
da Petrobras e criação de renda mínima

Plano de Lula prevê nova lei trabalhista e revogação do teto de gastos

Plano de gestão

Propostas de governo

O candidato à Presidência 
da República Ciro Gomes 
(PDT), em plano de gover-

no registrado no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), afirma que, 
eleito, pretende mudar a política 
de preços da Petrobras, promover 
uma ampla reforma tributária in-
cluindo a taxação de grandes for-
tunas e defender a criação de um 
programa de renda mínima, que 
concentre os diversos existentes.

O documento tem 26 páginas 
e lista objetivos gerais que Ciro 
pretende alcançar caso seja eleito 
presidente, como: reduzir a po-
breza e a desigualdade, combater 
a violência e diminuir os índices 
de desemprego e informalidade.

Atualmente, a Petrobras, por lei, 
repassa para os combustíveis ven-
didos no mercado interno as oscila-
ções dos preços de derivados de pe-
tróleo no mercado externo. Críticos 

dessa política, como Ciro, afirmam 
que a regra prejudica o consumidor 
brasileiro, que fica sujeito à dispara-
da nos preços dos combustíveis.

“Uma das nossas prioridades 
será mudar a política de preços 
da Petrobras, que hoje só bene-
ficia importadores e acionistas, 
mas prejudica toda a sociedade 
brasileira, dado seu impacto so-
bre a inflação”, diz o texto.

O plano também defende am-

pliação da capacidade produtiva 
de refinarias da Petrobras e maior 
investimento em energia renová-
vel. “Queremos iniciar o proces-
so que transformará a Petrobras 
numa empresa de ponta no de-

senvolvimento de novas fontes de 
energia, pois entendemos que o 
Brasil tem uma oportunidade de 
ouro para usar seus recursos natu-
rais e desenvolver energia boa, ba-
rata e progressivamente limpa”.

O plano de governo apresen-
tado pelo candidato Lula 
(PT) propõe a criação de 

uma nova lei trabalhista, “de ex-
tensa proteção social a todas as 
formas de ocupação”. Sob o títu-
lo “Compromissos para a recons-
trução e transformação do país”, 
são apresentados 121 pontos pe-
los nove partidos que compõem 
a aliança Lula/Geraldo Alckmin: 
PT, PSB (partido do vice), PCdoB, 
PV, Psol, Rede, Solidariedade, 
Avante e Agir.

O documento apresentado ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
conta com as principais ações li-
gadas à economia e cita trabalha-

dores e profissionais que atuam 
mediados por aplicativos e plata-
formas. A proposta pretende re-
vogar “os marcos regressivos da 
atual legislação trabalhista, agra-
vados pela última reforma e res-
tabelecendo o acesso gratuito à 
justiça do trabalho”.

Lula defende restabelecer 
uma política para valorizar o sa-
lário-mínimo para recuperar o 
“poder de compra de trabalhado-
res, trabalhadoras, e dos benefici-
ários e beneficiárias de políticas 
previdenciárias e assistenciais”. A 
proposta enviada ao TSE repete 
o discurso de “colocar o povo no 
orçamento”, adotado por Lula em 

eventos pelo país.
Coloca como central e estra-

tégia a “urgência no enfrenta-
mento da fome e da pobreza, as-
sim como a garantia dos direitos 
à segurança alimentar e nutricio-
nal e à assistência social”, diz o 
texto. Para isso, propõe implantar 
com urgência um “programa Bol-
sa Família renovado e ampliado”, 
sem detalhar valores a serem pa-
gos, mas em substituição ao atu-
al Auxilio Brasil - e que entrou no 
lugar do antigo Bolsa Família. De-
fine que haverá etapas de renda e 
transição entre elas para criar um 
“sistema universal e uma renda 
básica de cidadania”.

Plano de Bolsonaro terá defesa de 
armas e promessa de auxílio maior
Documento foi anexado ao registro da candidatura à reeleição do presidente e do general Braga Netto, na Justiça Eleitoral

O plano de governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
traz um ajuste de tom em 

uma polêmica declaração do chefe 
do executivo sobre vida e liberdade. 
Intitulado “Diretrizes do Plano de 
Governo”, a equipe da campanha 
destaca a frase “liberdade é tão im-
portante quanto a vida”, uma ver-
são suavizada de uma fala do presi-
dente, que prega que a “liberdade é 
mais importante que a vida”.

Anexado ao registro da candi-
datura de Bolsonaro e do general 
Braga Netto no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a proposta contém 

seis eixos e faz uma enfática defesa 
de uma agenda liberal na econo-
mia e conservadora nos costumes.

O candidato do PL promete 
manter o Auxílio Brasil no valor 
de R$ 600, em 2023, sem, contu-
do, apontar de onde virão os re-
cursos para bancá-lo. Cálculos da 
equipe econômica mostram que 
o valor extra de R$ 200 em 2023 
representaria um gasto superior 
a R$ 50 bilhões e que, hoje, não 
há como incluí-lo na proposta de 
Orçamento da União para o ano 
que vem. Ainda defende a liber-
dade na economia e na impren-

sa, que ele costuma atacar.
Em relação a armas, o docu-

mento defende assegurar o “aces-
so à arma de fogo aos cidadãos”, 
dizendo que “a legítima defesa 
é direito fundamental que de-
ve ser tutelado para permitir ao 
cidadão a proteção dos seus di-
reitos fundamentais (vida, inte-
gridade física, dignidade sexual 
e liberdade) contra injusta agres-
são”. A venda de armas mais que 
quadruplicou durante o governo 
Bolsonaro a partir da flexibiliza-
ção nas regras de venda, posse e 
porte de armas no Brasil. 
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Potiguares vão às 
compras para o 
feriado do dia dos 
pais. Expectativa da 
Fecomércio é que R$ 63 
milhões sejam injetados 
na economia do RN

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

O Dia dos Pais, comemora-
do no segundo domingo 
de agosto, é uma das datas 

mais tradicionais para o comér-
cio. E a expectativa é de que nes-
te ano pelo menos R$ 63 milhões 
sejam injetados na economia do 
estado, considerando apenas Na-
tal e Mossoró – as duas maiores 
cidades do RN – de acordo com a 
Federação do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo do Rio Gran-
de do Norte (Fecomércio RN). 
Na capital do RN e na cidade do 
Oeste potiguar, cerca de 487 mil 
pessoas irão às compras, estima 
a entidade. 

Uma das estatísticas que cha-
mou a atenção, foi o valor médio 
do presente. Enquanto os nata-
lenses devem gastar em média 
R$ 126,43, os mossoroenses te-
rão maior disposição financeira: 
R$ 136,91 por presente. Ambos os 
valores são superiores em relação 
ao ano passado. Os moradores da 
capital do Oeste terão valor mé-
dio do presente 16,6% maior do 
que em 2021, enquanto os de Na-
tal vão gastar 5,8% a mais que no 
feriado anterior. 

Segundo Marcelo Queiroz, 
presidente do sistema Fecomér-
cio, em Natal, o valor esperado 
para este ano – cerca de R$ 51 
milhões – será 15,8% maior que 
no mesmo feriado do ano passa-
do na cidade, que teve projeção 
de R$ 44 milhões. A Federação 
estima que 400 mil pessoas irão 
às compras na principal cida-
de do Estado. O objetivo do es-
tudo foi identificar os perfis de 
compras e auxiliar empresários 
e lojistas a entenderem o que o 
consumidor deseja consumir, 
dando mais eficiência ao plane-
jamento das vendas.

Os dados da Fecomércio RN 
mostram que a maior parte dos 
consumidores está disposta a 
presentear os pais neste ano: 
51,9% dos natalenses afirmaram 
que pretendem ir às compras. 
No ano passado, o índice foi me-
nor. 47,8% dos consumidores ti-
nham intenção de adquirir al-
gum presente. 

PERFIL. Na pesquisa, as mu-
lheres (55,3%) foram a maioria 

entre os entrevistados; contra 
48,3% dos homens que preten-
dem presentear os pais na da-
ta comemorativa. A faixa etária 
mais presente é jovem, com ida-
des de 18 a 24 anos (65,4%). Em 
relação ao grau de escolaridade, a 
maioria dos que vão às compras 
têm ensino superior ou mais, 
com 55,8%. Considerando a ren-
da familiar, a intenção de con-
sumo é maior entre os que pos-
suem rendimentos acima de 10 
salários mínimos (81,8%).

Entre as categorias de produ-
tos buscados, os setores já tra-
dicionalmente comercializados 
ganham força na data comemo-
rativa: 54,7% afirmaram que irão 
presentear com itens de vestuá-
rio, 19,3% calçados e acessórios, 
enquanto perfumaria/cosméti-
cos correspondem a 16,8%.  Os 
demais tipos de presentes cita-
dos foram eletroeletrônicos ou 
celulares (5,4%), joias ou relógios 
(2,8%), entre outros (2,4%).

De acordo com o levanta-
mento, serão presenteados os 
pais (81,6%), maridos (22,2%), 
sogros (4,1%), avôs (3,5%), entre 
outros parentes. A maioria dos 
consumidores pretende com-
prar um item, com 63,7% das 
citações. 30,6% dos entrevista-
dos pretendem dois produtos e 
5,7% três ou mais.

Em relação aos gastos, para 
40,1% dos natalenses consulta-
dos, o gasto será de R$ 51,00 a R$ 
100,00. Já 33,4% dos entrevista-
dos deverão priorizar presentes 
entre R$101,00 e R$ 200,00, en-
quanto 15,3% gastarão cifras su-
periores a R$ 200,00. Em Natal, 
na média, o consumo no Dia dos 
Pais 2022 será de R$ 126,43, de 
acordo com estudo da Fecomér-
cio RN. O gasto é 5,8% nominal-
mente maior do que o revelado 
na pesquisa de 2021 (R$ 119,49).

FORMA DE PAGAMENTO. A 
maioria dos consumidores que 
vão às compras pretende pagar 
os itens à vista. Essa é a intenção 
de 54,1% dos entrevistados, um 
aumento de 13,3 pontos percen-
tuais na comparação com o mes-
mo levantamento feito em 2021. 
Sobre o pagamento parcelado, 

Mossoroenses vão gastar 
mais no presente do dia 
dos pais, diz Fecomércio

Federação estimou que 
em Natal, o valor seja 

15,8% maior que no ano 
passado; Em Mossoró, 

incremento será de 15,2%. 
Cerca de 487 mil pessoas 
devem ir às compras nas 
duas maiores cidades do 
estado, afirma entidade

45,9% pretendem utilizar essa 
modalidade, queda de 8,7 pontos 
percentuais em relação à 2021.

No quesito local da compra, 
os shoppings lideram a prefe-
rência dos consumidores, com 
47,5% das intenções. Cabe re-
gistrar que esta expectativa in-
dica um aumento de 7 pontos 
percentuais acerca dos dados de 
2022. As compras no comércio de 
rua aparecem logo a seguir com 
35,7% das indicações dos consu-
midores. As compras pela inter-
net aparecem com 9,6%.

MOSSORÓ. Com base nos da-
dos levantados pelo Instituto 
Fecomércio RN, estima-se que 
aproximadamente 87 mil mosso-
roenses devam ir às compras no 
período que antecede o Dia dos 
Pais, o que representa um incre-
mento de quase R$ 12 milhões 
no comércio de Mossoró. O va-
lor é 15,2% superior ao registra-
do na mesma pesquisa realizada 
em 2021, que movimentou pou-
co mais de R$ 10 milhões na eco-
nomia do município.

A pesquisa revela que 46,3% 
dos consumidores mossoroen-
ses pretendem presentear no 
Dia dos Pais. O resultado é pró-
ximo ao registrado no ano pas-

sado, com variação de 1,4% a 
menos em relação à intenção de 
consumo apurado no ano ante-
rior (47,7%). As mulheres apre-
sentam-se mais favoráveis à in-
tenção de compra com 53,7%. Já 
as categorias de produtos que os 
consumidores pretendem pre-
sentear no Dia dos Pais envolvem 
itens de vestuário (40,6%), perfu-
maria e cosméticos (26,5%), cal-
çados e acessórios (20,9%) e ele-
troeletrônicos (6,4%).

Os mossoroenses declararam 
que os principais fatores que vão 
influenciar as suas decisões para 
a escolha do presente serão base-
ados principalmente nas ofertas 
e promoções (52,8%). A marca do 
produto aparece com 22,5% das 
respostas. A maioria dos que vão 
às compras afirmaram que preten-
dem comprar um item, com 65,2% 
das respostas. 26,2% vão dois pro-
dutos e 8,6% três ou mais itens.

Para 32,2% dos consultados 
que vão às compras, o investi-
mento será de R$ 101,00 a R$ 
200; 27,1% deverão priorizar pre-
sentes acima de R$ 200,00; e 21% 
dos mossoroenses que vão às 
compras almejam gastar até R$ 
100,00. Importante ressaltar que 
19,7% dos entrevistados, no mo-
mento da pesquisa, disseram que 

ainda não decidiram quanto irão 
desembolsar para compra dos 
produtos.

O valor médio que os consu-
midores revelaram estar dispos-
tos a pagar por presentes será de 
R$ 136,91. Comparado à Pesqui-
sa de Intenção de Compras para 
o Dia dos Pais realizada no ano 
passado, quando o preço reve-
lado foi de R$ 117,40. Houve um 
aumento nominal do valor mé-
dio de 16,6%.

Já em referência à forma de 
pagamento, a pesquisa do Insti-
tuto Fecomércio verificou que, 
em Mossoró, a compra parcela-
da (52,4%) deve superar a aqui-
sição à vista (43,8%). Quando ao 
local de compra, 43,5% dos con-
sumidores pretendem comprar 
no comércio de rua e 28,9% em 
shoppings. Outros 12,5% devem 
manter a preferência pelos canais 
de internet.
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Preço dos combustíveis foi um dos fatores que infl uenciou na de defl ação em julho, segundo apurado pelo IBGE

IPCA fecha julho com 
de� ação de 0,68%, a 
menor em 42 anos, 
segundo IBGE
Redução dos 
combustíveis 
e da tarifa de 
energia elétrica 
foram fatores que 
puxaram a inflação 
oficial para baixo

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) fechou o mês 

de julho com deflação de 0,68%, 
a menor taxa da série histórica, 
iniciada em 1980. No acumula-
do do ano, a inflação oficial está 
em 4,77% e em 12 meses ficou 
em 10,07%. Em junho, a infla-
ção subiu 0,67%. No ano, o IPCA 
acumula alta de 4,77% e, nos úl-
timos 12 meses, de 10,07%, abai-
xo dos 11,89% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores. Em julho de 2021, a varia-
ção havia sido de 0,96%. Os da-
dos foram divulgados ontem 9 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

De acordo com o gerente da 
Pesquisa, Pedro Kislanov, o ín-
dice foi pressionado pela que-
da no preço dos combustíveis, 
além da tarifa de energia elé-
trica. A gasolina caiu 15,48%, o 
etanol teve redução de 11,38% e 
o gás veicular ficou 5,67% mais 
barato. “A Petrobras, no dia 20 
de julho, anunciou uma redu-
ção de 20 centavos no preço 
médio do combustível vendi-
do para as distribuidoras. Além 
disso, tivemos também a Lei 
Complementar 194/22, sancio-
nada no final de junho, que re-
duziu o ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e comuni-
cações”, ressaltou Kislanov.

Ele explicou que a redução 
nos combustíveis resultou em 
queda de 4,51% no grupo de 
transportes e teve reflexo tam-
bém na habitação, que caiu 
1,05% com a redução de 5,78% 
na conta da energia elétrica. Fo-
ram os dois únicos grupos com 
variação negativa no mês.

Além da redução da alíquo-
ta de ICMS sobre os serviços de 
energia elétrica, a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el) aprovou as Revisões Tarifá-
rias Extraordinárias de dez dis-
tribuidoras, reduzindo as tarifas 

a partir de 13 de julho.

PREÇOS AO CONSUMIDOR. 
O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC teve queda 
de 0,60% em julho, a menor va-
riação registrada desde o início 
da série histórica, iniciada em 
abril de 1979. No ano, o INPC 
acumula alta de 4,98% e, nos úl-
timos 12 meses, de 10,12%, abai-
xo dos 11,92% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores. Em julho de 2021, a taxa 
foi de 1,02%. Os produtos ali-
mentícios passaram de 0,78% 
em junho para 1,31% em julho, 
enquanto os não alimentícios 
foram de 0,57% para -1,21%.

Para o cálculo do índice do 
mês, foram comparados os pre-
ços coletados no período de 30 
de junho a 28 de julho de 2022 
(referência) com os preços vi-
gentes no período de 28 de maio 
a 29 de junho de 2022 (base). O 
INPC é calculado pelo IBGE des-
de 1979, se refere às famílias com 
rendimento monetário de 01 a 
05 salários mínimos, sendo o 
chefe assalariado, e abrange dez 
regiões metropolitanas do país, 
além dos municípios de Goiâ-
nia, Campo Grande, Rio Branco, 
São Luís, Aracaju e de Brasília.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a Sra. TAINÁ GONÇALVES SOARES, brasileira, solteira, empreendedora, inscrita no CPF/MF sob o n° 
950.467.802-59, portadora do RG n° 2879846, residente e domiciliada na Rua das Pedrinhas, 25, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-
B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, próximo à Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 323,73m²(trezentos e vinte e três metros e setenta e três decímetros  quadrados), 
imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Limites e confrontações: Ao 
NORTE: Confrontando com JORGE SANTOS SILVA medindo 24.72 m; AO SUL: Confrontando com FRANCISCO 
CANINDÉ BARBOSA medindo 25.35 m; AO LESTE: Confrontando com RUA PROJETADA, medindo 13.34m AO OESTE: 
Confrontando com FERNANDO XAVIER CARNEIRO PINHO medindo 12.71m AMARRAÇÃO: Distando 61.70 m de Rua 
Projetada. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.000,00. 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. Francisco Canindé Barbosa, o Sr. Jorge Santos 
Silva, Fernando Xavier Carneiro Pinho, 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, 19.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão, e de 02/09/2022 até 
12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, 
Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05, 
Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. Atendimento no horário 
de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: www.kleiloes.com.br). O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0007-73, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação Nº 2022-175865/TEC/RLO-0042, com prazo de validade até 
03/08/2028, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na 
Rua Coronel Joaquim Teixeira, 235 – Centro - Lajes/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Agreste Potiguar II S.A., 33.268.312/0001-30, torna público que está requerendo ao lnstituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LO para o 
Parque Eólico Wind Santa Régia, localizado no município de Jandaíra-RN.

João Eduardo Greco Pinheiro
Diretor
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Zona Norte da capital potiguar “perdeu a liderança” em apenas dois tipos de crimes: tráfi co de drogas e feminicídio

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Quanto às manchas crimi-
nais nos bairros, é possível obser-
var um destaque para Nossa Se-
nhora da Apresentação, na Zona 
Norte, como uma das localidades 
que apresentam maior incidên-
cia criminal. Em todos os tipos de 
crimes analisados no relatório, o 
bairro aparece sempre como o lí-
der ou como segundo colocado.

Dona de 56,2% de todos os 
homicídios notificados da capi-
tal, a Zona Norte tem cinco de 
seus bairros ocupando os primei-
ros lugares na lista de maior ocor-
rência do crime: Pajuçara, com 
24 ocorrências; Nossa Senhora 
da Apresentação, 23 ocorrências; 
Redinha e Lagoa Azul, com 19 
ocorrências cada; e Igapó, com 
14 ocorrências.

No que diz respeito a roubo a 
pessoas, os primeiros lugares da 

lista são: Potengi e Nossa Senho-
ra da Apresentação (Zona Norte), 
com 206 ocorrências cada; Ponta 
Negra (Zona Sul), com 195 ocor-
rências; Lagoa Nova (Zona Sul), 
com 185 ocorrências; e Lagoa Azul 
(Zona Norte), 125 ocorrências.

Em relação a roubo de veícu-
los, aparecem em destaque: La-
goa Nova (Zona Sul), com 176 
ocorrências; Nossa Senhora da 
Apresentação (Zona Norte), com 
152 ocorrências; Alecrim (Zona 
Leste), com 108 ocorrências; Pi-
timbu (Zona Sul), com 84 ocor-
rências; e Potengi (Zona Norte), 
com 81 ocorrências.

Sobre roubos a estabeleci-
mentos comerciais, aparecem 
em destaque: Lagoa Nova (Zona 
Sul) e Nossa Senhora da Apre-
sentação (Zona Norte), com 38 
ocorrências cada; Planalto (Zo-

na Oeste), Alecrim (Zona Leste), 
e Potengi (Zona Norte), com 28 
ocorrências cada.

Em crimes de roubos a resi-
dências, os bairros em destaque 
são: Lagoa Nova (Zona Sul), com 
15 ocorrências; Nossa Senhora 
da Apresentação (Zona Norte) e 
Pitimbu (Zona Sul), com 13 ocor-
rências cada; Planalto (Zona Oes-
te), com 12 ocorrências; e Neópo-
lis (Zona Sul), com 11 ocorrências.

No tráfico de drogas, os bair-
ros com maior incidência apon-
tados pelo relatório são: Nossa 
Senhora da Apresentação (Zo-
na Norte), com 64 ocorrências; 
Ponta Negra (Zona Sul), com 60 
ocorrências; Cidade da Esperan-
ça (Zona Oeste), com 59 ocorrên-
cias; Planalto (Zona Oeste), com 
54 ocorrências; e Lagoa Azul (Zo-
na Norte), com 43 ocorrências.

Zona Norte de Natal lidera 
incidência de roubos, homicídios 
e crimes de lesão corporal

Em números absolutos, a Zo-
na Norte de Natal concen-
trou a maior incidência de 

roubos, homicídios e crimes de 
lesão corporal praticados na ca-
pital potiguar em 2021, de acordo 
com dados do Relatório Anual so-
bre Crime e Violência no Municí-
pio de Natal (2020-2021), divulga-
do no mês passado.

A região, uma das quatro Zo-
nas Administrativas, foi a líder 
isolada em homicídios registra-
dos no ano passado: entre os 194 
assassinatos em toda a cidade, 
a Zona Norte teve um índice de 
56,2%, ou seja, um total de 109 
homicídios.

Dos 5.671 roubos ocorri-
dos na capital potiguar em 
2021, a Zona Norte obteve 31% 
dos crimes; seguida pela Zo-
na Sul, com 30%; Zona Oeste, 
com 21,1%; e Zona Leste, com 
17.8%. Quanto aos crimes de le-
são corporal, do total de 4.358, 
a Zona Norte teve 40,3% dos re-
gistros; a Zona Oeste, 27.5%; a 
Zona Sul, 20%; e por fim, a Zo-
na Leste, com 12.1%. 

A Zona Norte “perdeu a lide-
rança” em dois tipos de crimes 
no ano passado: tráfico de dro-
gas e feminicídio. No tráfico de 
drogas, a Zona Oeste teve a maior 
incidência: dos 1.408 crimes, re-
gistrou uma taxa de 32%. A Zona 
Norte aparece em seguida, com 
28.7%; a Zona Leste, teve 21.6% e 
a Zona Sul, 17.8%. 

Dos cinco feminicídios regis-
trados em Natal no ano de 2021, 
de acordo com o relatório, dois 
foram na Zona Leste, dois na Zo-
na Oeste e um na Zona Norte. 

O relatório aponta ainda que 
Natal teve um aumento de 3,98% 
na incidência de crimes, em nú-
meros absolutos, em compara-
ção a 2020 – excetuando-se o cri-
me de homicídio doloso, que so-
freu uma redução de 13%.

O documento é do Observa-
tório de Segurança Pública de 
Natal, parte da estrutura do Ga-
binete de Gestão Integrada Mu-
nicipal (GGIM), com dados da 
Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais 
(COINE) da Secretaria Estadual 
da Segurança Pública e Defesa 
Social do Rio Grande do Norte 
(Sesed-RN) e da Guarda Muni-
cipal de Natal.

Flávio Monteiro
Estagiário* 

Segundo dados do 
Observatório de 

Segurança Pública 
de Natal, em 2021 
a Zona Norte teve 
maior ocorrência 

desses crimes 

Manchas criminais: incidência por bairros

Levantamentos ajudam a 
direcionar ações de combate

As considerações feitas a 
partir do relatório do Observa-
tório de Segurança podem dire-
cionar ações destinadas à dimi-
nuição da incidência da violên-
cia nas diferentes localidades de 

Natal. O delegado Márcio Le-
mos aponta que medidas como 
realocação de efetivo são toma-
das utilizando essas pesquisas 
como base. (*Supervisão da jor-
nalista Nathallya Macedo). 

Em crimes de lesão corporal, 
os bairros em destaque são: Nos-
sa Senhora da Apresentação (Zo-
na Norte), com 143 ocorrências; 
Ponta Negra (Zona Sul), com 137 
ocorrências; Pajuçara (Zona Nor-
te), com 127 ocorrências; Potengi 
(Zona Norte), com 122 ocorrên-
cias; e Lagoa Azul (Zona Norte), 
com 103 ocorrências.

Por fim, os bairros com maio-
res ocorrências de violência do-
méstica são: Nossa Senhora da 
Apresentação (Zona Norte), com 
324 ocorrências; Pajuçara (Zona 
Norte), com 249 ocorrências; Pla-
nalto (Zona Oeste) e Lagoa Azul 
(Zona Norte), com 212 ocorrên-
cias cada; e Ponta Negra (Zona 
Sul), com 172 ocorrências.
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Preço dos combustíveis foi um dos fatores que infl uenciou na de defl ação em julho, segundo apurado pelo IBGE

IPCA fecha julho com 
de� ação de 0,68%, a 
menor em 42 anos, 
segundo IBGE
Redução dos 
combustíveis 
e da tarifa de 
energia elétrica 
foram fatores que 
puxaram a inflação 
oficial para baixo

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) fechou o mês 

de julho com deflação de 0,68%, 
a menor taxa da série histórica, 
iniciada em 1980. No acumula-
do do ano, a inflação oficial está 
em 4,77% e em 12 meses ficou 
em 10,07%. Em junho, a infla-
ção subiu 0,67%. No ano, o IPCA 
acumula alta de 4,77% e, nos úl-
timos 12 meses, de 10,07%, abai-
xo dos 11,89% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores. Em julho de 2021, a varia-
ção havia sido de 0,96%. Os da-
dos foram divulgados ontem 9 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

De acordo com o gerente da 
Pesquisa, Pedro Kislanov, o ín-
dice foi pressionado pela que-
da no preço dos combustíveis, 
além da tarifa de energia elé-
trica. A gasolina caiu 15,48%, o 
etanol teve redução de 11,38% e 
o gás veicular ficou 5,67% mais 
barato. “A Petrobras, no dia 20 
de julho, anunciou uma redu-
ção de 20 centavos no preço 
médio do combustível vendi-
do para as distribuidoras. Além 
disso, tivemos também a Lei 
Complementar 194/22, sancio-
nada no final de junho, que re-
duziu o ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e comuni-
cações”, ressaltou Kislanov.

Ele explicou que a redução 
nos combustíveis resultou em 
queda de 4,51% no grupo de 
transportes e teve reflexo tam-
bém na habitação, que caiu 
1,05% com a redução de 5,78% 
na conta da energia elétrica. Fo-
ram os dois únicos grupos com 
variação negativa no mês.

Além da redução da alíquo-
ta de ICMS sobre os serviços de 
energia elétrica, a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el) aprovou as Revisões Tarifá-
rias Extraordinárias de dez dis-
tribuidoras, reduzindo as tarifas 

a partir de 13 de julho.

PREÇOS AO CONSUMIDOR. 
O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC teve queda 
de 0,60% em julho, a menor va-
riação registrada desde o início 
da série histórica, iniciada em 
abril de 1979. No ano, o INPC 
acumula alta de 4,98% e, nos úl-
timos 12 meses, de 10,12%, abai-
xo dos 11,92% observados nos 
12 meses imediatamente ante-
riores. Em julho de 2021, a taxa 
foi de 1,02%. Os produtos ali-
mentícios passaram de 0,78% 
em junho para 1,31% em julho, 
enquanto os não alimentícios 
foram de 0,57% para -1,21%.

Para o cálculo do índice do 
mês, foram comparados os pre-
ços coletados no período de 30 
de junho a 28 de julho de 2022 
(referência) com os preços vi-
gentes no período de 28 de maio 
a 29 de junho de 2022 (base). O 
INPC é calculado pelo IBGE des-
de 1979, se refere às famílias com 
rendimento monetário de 01 a 
05 salários mínimos, sendo o 
chefe assalariado, e abrange dez 
regiões metropolitanas do país, 
além dos municípios de Goiâ-
nia, Campo Grande, Rio Branco, 
São Luís, Aracaju e de Brasília.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a Sra. TAINÁ GONÇALVES SOARES, brasileira, solteira, empreendedora, inscrita no CPF/MF sob o n° 
950.467.802-59, portadora do RG n° 2879846, residente e domiciliada na Rua das Pedrinhas, 25, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-
B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, próximo à Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 323,73m²(trezentos e vinte e três metros e setenta e três decímetros  quadrados), 
imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Limites e confrontações: Ao 
NORTE: Confrontando com JORGE SANTOS SILVA medindo 24.72 m; AO SUL: Confrontando com FRANCISCO 
CANINDÉ BARBOSA medindo 25.35 m; AO LESTE: Confrontando com RUA PROJETADA, medindo 13.34m AO OESTE: 
Confrontando com FERNANDO XAVIER CARNEIRO PINHO medindo 12.71m AMARRAÇÃO: Distando 61.70 m de Rua 
Projetada. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.000,00. 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. Francisco Canindé Barbosa, o Sr. Jorge Santos 
Silva, Fernando Xavier Carneiro Pinho, 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, 19.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão, e de 02/09/2022 até 
12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, 
Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 226, térreo, Zona 05, 
Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. Atendimento no horário 
de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: www.kleiloes.com.br). O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0007-73, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação Nº 2022-175865/TEC/RLO-0042, com prazo de validade até 
03/08/2028, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na 
Rua Coronel Joaquim Teixeira, 235 – Centro - Lajes/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Agreste Potiguar II S.A., 33.268.312/0001-30, torna público que está requerendo ao lnstituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LO para o 
Parque Eólico Wind Santa Régia, localizado no município de Jandaíra-RN.

João Eduardo Greco Pinheiro
Diretor
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Zona Norte da capital potiguar “perdeu a liderança” em apenas dois tipos de crimes: tráfi co de drogas e feminicídio

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Quanto às manchas crimi-
nais nos bairros, é possível obser-
var um destaque para Nossa Se-
nhora da Apresentação, na Zona 
Norte, como uma das localidades 
que apresentam maior incidên-
cia criminal. Em todos os tipos de 
crimes analisados no relatório, o 
bairro aparece sempre como o lí-
der ou como segundo colocado.

Dona de 56,2% de todos os 
homicídios notificados da capi-
tal, a Zona Norte tem cinco de 
seus bairros ocupando os primei-
ros lugares na lista de maior ocor-
rência do crime: Pajuçara, com 
24 ocorrências; Nossa Senhora 
da Apresentação, 23 ocorrências; 
Redinha e Lagoa Azul, com 19 
ocorrências cada; e Igapó, com 
14 ocorrências.

No que diz respeito a roubo a 
pessoas, os primeiros lugares da 

lista são: Potengi e Nossa Senho-
ra da Apresentação (Zona Norte), 
com 206 ocorrências cada; Ponta 
Negra (Zona Sul), com 195 ocor-
rências; Lagoa Nova (Zona Sul), 
com 185 ocorrências; e Lagoa Azul 
(Zona Norte), 125 ocorrências.

Em relação a roubo de veícu-
los, aparecem em destaque: La-
goa Nova (Zona Sul), com 176 
ocorrências; Nossa Senhora da 
Apresentação (Zona Norte), com 
152 ocorrências; Alecrim (Zona 
Leste), com 108 ocorrências; Pi-
timbu (Zona Sul), com 84 ocor-
rências; e Potengi (Zona Norte), 
com 81 ocorrências.

Sobre roubos a estabeleci-
mentos comerciais, aparecem 
em destaque: Lagoa Nova (Zona 
Sul) e Nossa Senhora da Apre-
sentação (Zona Norte), com 38 
ocorrências cada; Planalto (Zo-

na Oeste), Alecrim (Zona Leste), 
e Potengi (Zona Norte), com 28 
ocorrências cada.

Em crimes de roubos a resi-
dências, os bairros em destaque 
são: Lagoa Nova (Zona Sul), com 
15 ocorrências; Nossa Senhora 
da Apresentação (Zona Norte) e 
Pitimbu (Zona Sul), com 13 ocor-
rências cada; Planalto (Zona Oes-
te), com 12 ocorrências; e Neópo-
lis (Zona Sul), com 11 ocorrências.

No tráfico de drogas, os bair-
ros com maior incidência apon-
tados pelo relatório são: Nossa 
Senhora da Apresentação (Zo-
na Norte), com 64 ocorrências; 
Ponta Negra (Zona Sul), com 60 
ocorrências; Cidade da Esperan-
ça (Zona Oeste), com 59 ocorrên-
cias; Planalto (Zona Oeste), com 
54 ocorrências; e Lagoa Azul (Zo-
na Norte), com 43 ocorrências.

Zona Norte de Natal lidera 
incidência de roubos, homicídios 
e crimes de lesão corporal

Em números absolutos, a Zo-
na Norte de Natal concen-
trou a maior incidência de 

roubos, homicídios e crimes de 
lesão corporal praticados na ca-
pital potiguar em 2021, de acordo 
com dados do Relatório Anual so-
bre Crime e Violência no Municí-
pio de Natal (2020-2021), divulga-
do no mês passado.

A região, uma das quatro Zo-
nas Administrativas, foi a líder 
isolada em homicídios registra-
dos no ano passado: entre os 194 
assassinatos em toda a cidade, 
a Zona Norte teve um índice de 
56,2%, ou seja, um total de 109 
homicídios.

Dos 5.671 roubos ocorri-
dos na capital potiguar em 
2021, a Zona Norte obteve 31% 
dos crimes; seguida pela Zo-
na Sul, com 30%; Zona Oeste, 
com 21,1%; e Zona Leste, com 
17.8%. Quanto aos crimes de le-
são corporal, do total de 4.358, 
a Zona Norte teve 40,3% dos re-
gistros; a Zona Oeste, 27.5%; a 
Zona Sul, 20%; e por fim, a Zo-
na Leste, com 12.1%. 

A Zona Norte “perdeu a lide-
rança” em dois tipos de crimes 
no ano passado: tráfico de dro-
gas e feminicídio. No tráfico de 
drogas, a Zona Oeste teve a maior 
incidência: dos 1.408 crimes, re-
gistrou uma taxa de 32%. A Zona 
Norte aparece em seguida, com 
28.7%; a Zona Leste, teve 21.6% e 
a Zona Sul, 17.8%. 

Dos cinco feminicídios regis-
trados em Natal no ano de 2021, 
de acordo com o relatório, dois 
foram na Zona Leste, dois na Zo-
na Oeste e um na Zona Norte. 

O relatório aponta ainda que 
Natal teve um aumento de 3,98% 
na incidência de crimes, em nú-
meros absolutos, em compara-
ção a 2020 – excetuando-se o cri-
me de homicídio doloso, que so-
freu uma redução de 13%.

O documento é do Observa-
tório de Segurança Pública de 
Natal, parte da estrutura do Ga-
binete de Gestão Integrada Mu-
nicipal (GGIM), com dados da 
Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais 
(COINE) da Secretaria Estadual 
da Segurança Pública e Defesa 
Social do Rio Grande do Norte 
(Sesed-RN) e da Guarda Muni-
cipal de Natal.

Flávio Monteiro
Estagiário* 

Segundo dados do 
Observatório de 

Segurança Pública 
de Natal, em 2021 
a Zona Norte teve 
maior ocorrência 

desses crimes 

Manchas criminais: incidência por bairros

Levantamentos ajudam a 
direcionar ações de combate

As considerações feitas a 
partir do relatório do Observa-
tório de Segurança podem dire-
cionar ações destinadas à dimi-
nuição da incidência da violên-
cia nas diferentes localidades de 

Natal. O delegado Márcio Le-
mos aponta que medidas como 
realocação de efetivo são toma-
das utilizando essas pesquisas 
como base. (*Supervisão da jor-
nalista Nathallya Macedo). 

Em crimes de lesão corporal, 
os bairros em destaque são: Nos-
sa Senhora da Apresentação (Zo-
na Norte), com 143 ocorrências; 
Ponta Negra (Zona Sul), com 137 
ocorrências; Pajuçara (Zona Nor-
te), com 127 ocorrências; Potengi 
(Zona Norte), com 122 ocorrên-
cias; e Lagoa Azul (Zona Norte), 
com 103 ocorrências.

Por fim, os bairros com maio-
res ocorrências de violência do-
méstica são: Nossa Senhora da 
Apresentação (Zona Norte), com 
324 ocorrências; Pajuçara (Zona 
Norte), com 249 ocorrências; Pla-
nalto (Zona Oeste) e Lagoa Azul 
(Zona Norte), com 212 ocorrên-
cias cada; e Ponta Negra (Zona 
Sul), com 172 ocorrências.
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Hoje, exatamente, a partir das 18:30, dando continuidade ao maior 
programa artístico-cultural do RN, que é o projeto Seis e Meia, estare-
mos junto com a Banda Adrenalina fazendo a abertura dos show das 

18:30 as 20:00, valorizando os artistas locais, em seguida após 20:00, o show 
nacional com Adílson Ramos. Tudo isso no Teatro mais elogiado do Brasil, 
Teatro Riachuelo no shopping Midway, você é nosso convidado!

DIVULGAÇÃO CAERN. A Fecomércio recomenda aos candida-
tos ao Governo e o atual governo, a privatização da 
Caern, talvez, só assim o trabalho melhore, também 
concordo!

CLINICA OITAVA ROSADO. Venho fazendo um 
tratamento, cuidando da saúde, a parte do coração 
com cardiologista Paulo Davim, intestino e estôma-
go com Dr Hércules e alguns exames e consulta na 
clínica Oitava Rosado, contando com a gentileza do 
amigo Dr Elano, obrigado a todos!

DEBATE NA BAND.Excelente repercussão, o pri-
meiro debate com os pré candidatos do Governo, 
feito pela Band no domingo passado, coordenado 
pela colega jornalista Anna Ruth, foram cinco pré 
candidatos, 04 usaram a maioria do seu tempo para 
criticar a Governadora Fátima, que também usou 
seu tempo para se defender, mostrando alguns 
avanços e também responde a altura as críticas dos 
adversários, foi primeiro lugar em audiência. No dia 
02 de Setembro com os candidatos ao senado.

CRISE SOCIAL. Natal e Grande Natal, conforme 
pesquisa, tem em média mais de 130 mil pessoas vi-
vendo na extrema pobreza, isso é falta de educação, 
saúde, geração de emprego, é hora dos governantes 
olharem para esses nossos irmãos.

PROJETO SEIS E MEIA

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

Advogada foi condenada por atuar transmitindo recados de presos aos integrantes de facção criminosa em liberdade

Advogada presa em ação do MPRN é 
condenada a 4 anos e meio de reclusão

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
obteve a condenação de 

uma advogada que integrava 
uma organização criminosa. Ela 
foi presa em 10 de junho de 2019, 
sendo um dos alvos da operação 
Emissários. A advogada foi con-
denada a 4 anos e seis meses de 
reclusão.

 Além dela, outros advogados 
foram presos na mesma opera-
ção. Segundo as investigações 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), do MPRN, eles eram 
responsáveis por repassar ordens 
dos chefes de uma facção crimi-
nosa que estavam detidos em 
unidades prisionais potiguares a 
integrantes do grupo que ainda 
estavam nas ruas.

Na denúncia, foi apontado 
que a advogada integrava organi-
zação criminosa e atuava trans-

mitindo recados, com teor cri-
minoso, de presidiários custo-
diados no presídio estadual Ro-
gério Coutinho Madruga para os 
demais integrantes da facção em 
liberdade, bem como o inverso, 
utilizando-se da sua atividade 
profissional de advogada, porém, 
com função diversa de patrocínio 
de causa processual.

Segundo a acusação, mesmo 
não possuindo relação processu-
al com os apenados do presídio 
estadual Rogério Coutinho Ma-
druga, a advogada realizava vi-
sitas diárias a diversos presos da 
organização criminosa, favore-
cendo a manutenção das ativida-
des da facção.

Na sentença condenatória, a 
Justiça destacou que “a integração 
da acusada à organização crimi-
nosa é inconteste. A partir dos di-
álogos captados, verifica-se clara-
mente a associação voluntária da 
acusada à organização criminosa, 
valendo-se da sua condição de ad-
vogada para, durante as visitas aos 
internos, intermediar a comunica-
ção entre os membros da organiza-
ção criminosa que se encontravam 
privados de liberdade e os demais 
integrantes da organização soltos”.

O MPRN demonstrou no pro-
cesso que a presença de detalhes 
para o cometimento de delitos 

tais como tráfico, associação para 
o tráfico de drogas, porte ou pos-
se ilegal de armas de fogo, além do 
crime de organização criminosa.

OPERAÇÃO CARTEIRAS. Nesta 
segunda-feira 8, a operação Car-
teiras 2 cumpriu mandado de pri-
são contra um advogado suspeito 
de integrar uma organização cri-
minosa que atua dentro e fora de 
unidades prisionais do Estado. 
Além do advogado, a ação cum-

priu outros quatro mandados de 
prisão contra detentos.

O advogado foi preso na Pe-
nitenciária de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta. A investigação do MPRN 
já apurou que ele, por diversas 
vezes trocou “catataus” (mensa-
gens) com detentos, estabelecen-
do a comunicação entre os inter-
nos integrantes da organização 
criminosa que ainda estão nas 
ruas e as lideranças encarceradas.

No dia 8 do mês passado, o 

MPRN deflagrou a operação Car-
teiras e cumpriu seis mandados 
de prisão preventiva e outros 
quatro, de busca e apreensão, 
nas cidades de Natal, Parnami-
rim, Extremoz e Nísia Floresta. Os 
mandados foram cumpridos nas 
residências de advogados, em 
um escritório de advocacia e ain-
da nas penitenciárias estaduais 
de Alcaçuz e Rogério Coutinho 
Madruga. Ao todo, três advoga-
dos foram presos na ação.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Além dela, outros 
advogados foram 
presos na mesma 
operação; eles 
repassavam ordens 
de chefes de facção

LAGOA DE EXTREMOZ. Uma verda-
deira ilha de plantas surgiu inesperada-
mente na lagoa de Extremoz, o IDEMA 
ainda não sabe o que pode ter causado 
a alteração na vegetação do local, mora-
dores e turistas estão assustados e tudo 
veio acontecer, após a lagoa transbordar 
nos períodos da chuva, a situação chega 
a interditar uma parte de acesso ao mu-
nicípio de Extremoz.

AUXILIO BRASIL. Começou a ser pago 
ontem o Auxilio Brasil, vale-gás e bene-
fício a caminhoneiros de R$1000/mês, 
para quem não precisa é pouco, mas pa-
ra quem precisa é uma grande ajuda no 
momento atual que vivemos. O RN po-
derá ter 293 milhões injetados na nossa 
economia.

SAÚDE. Médicos e demais funcio-
nários que trabalham na área da saúde, 
reclamam da insegurança e falta de me-
dicamentos em vários hospitais, UBS e 
postos de saúde, muitas vezes o paciente 
revoltado com a precariedade no aten-
dimento acaba agredindo o servidor que 
na maioria das vezes não tem culpa!
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Barragem de Poço Branco acumula 36.862.203 m³, percentualmente 27,1% da sua capacidade total, que é de 136.000.000 m³. Antes, o reservatório estava com 35.509.654 m³, ou 26,11% 

Idema enviou técnicos ao local para averiguar desprendimento de vegetação

FELIPE ALECRIM

ME DRONE / MARINALDO ESTEVAM

O Relatório do Volume dos 
Principais Reservatórios 
Estaduais, divulgado na úl-

tima segunda-feira 8, indica que 
alguns reservatórios do Rio Gran-
de do Norte obtiveram aumento 
de volume com as últimas chuvas. 
O Instituto de Gestão das Águas 
do RN (Igarn) monitora 47 reser-
vatórios - com capacidades supe-
riores a 5 milhões de metros cúbi-
cos - responsáveis pelo abasteci-
mento das cidades potiguares. 

O açude Morcego, localiza-
do em Campo Grande, acumu-
la 6.581.554 m³, corresponden-
tes a 98,11% da sua capacidade 
total, que é de 6.708.331 m³. No 
último relatório, divulgado em 
18 de julho, o manancial estava 

com 6.412.519 m³, equivalentes 
a 95,59% da sua capacidade total.

A barragem Tabatinga, lo-
calizada em Macaíba, acumula 
28.881.562 m³, percentualmente, 
32,15% da sua capacidade total, 
que é de 89.835.678 m³. No últi-
mo relatório divulgado, o reser-
vatório estava com 27.438.187 
m³, correspondentes a 30,54% da 
sua capacidade total.

A barragem de Poço Branco 
acumula 36.862.203 m³, percen-
tualmente 27,1% da sua capaci-
dade total, que é de 136.000.000 
m³. Na data do último relatório 
divulgado, o reservatório estava 
com 35.509.654 m³, correspon-
dentes a 26,11% da sua capacida-
de total.

O açude Bonito II, locali-
zado em São Miguel, acumu-
la 2.695.875 m³, equivalentes a 
24,81% da sua capacidade total, 
que é de 10.865.000 m³. No dia 18 
de julho, o manancial estava com 
2.661.975 m³, correspondentes a 
24,50% da sua capacidade total.

As reservas hídricas super-
ficiais totais do RN acumulam 
2.362.836.839 m³, percentual-
mente, 53,98% da sua capacida-
de total, que é de 4.376.444.842 
m³. No relatório divulgado no dia 
18 de julho, as reservas hídricas 
acumulavam 2.393.220.863 m³, 
equivalentes a 54,68% da sua ca-
pacidade total.

A barragem Armando Ri-
beiro Gonçalves, maior re-

servatório do RN, acumula 
1.504.189.524 m³, percentual-
mente 63,39% da sua capacida-
de total, que é de 2.373.066.510 
m³. No dia 18 de julho, o manan-
cial estava com 1.523.151.793 
m³, equivalentes a 64,18% da 
sua capacidade total.

Segundo maior reservatório 
do RN, Santa Cruz do Apodi acu-
mula 260.089.555 m³, correspon-
dentes a 43,37% da sua capaci-
dade total, que é de 599.712.000 
m³. No último relatório divul-
gado, o manancial estava com 
263.673.240 m³, equivalentes a 
43,97% da sua capacidade total.

Atualmente, dois reservató-
rios estão com 100% da sua capa-
cidade, são eles: Flechas, localiza-

do em José da Penha, e o açude 
público de Encanto.

LAGOAS. A lagoa de Extremoz, 
responsável por parte do abaste-
cimento da zona norte da capital, 
está com 9.891.025 m³, corres-
pondentes a 89,76% do seu volu-
me máximo, que é de 11.019.525 
m³. Já a lagoa do Bonfim, respon-
sável pelo abastecimento da adu-
tora Monsenhor Expedito, acu-
mula 44.166.465 m³, percentual-
mente 52,41% da sua capacida-
de total, que é de 84.268.200 m³. 
A lagoa do Boqueirão, localizada 
em Touros, acumula 10.791.525 
m³, equivalentes a 97,44% da 
sua capacidade total, que é de  
11.074.800 m³.

“Ilha”

Bloco de vegetação se desprende e 
muda paisagem da Lagoa de Extremoz

Um bloco de vegetação 
se desprendeu e formou 
uma “ilha” na Lagoa de 

Extremoz, na Grande Natal. O 
fato chamou a atenção de mo-
radores da região nesta terça-
-feira 9. Segundo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, ocorreu o des-
prendimento de um bloco de 

vegetação de outra margem do 
reservatório. 

“Muito provavelmente ocor-
reu devido a forte ação das chu-
vas. São plantas aquáticas, com 
raízes superficiais, que não tem 
uma fixação no solo da lagoa”, 
disse ao g1 o analista ambiental 
da pasta, Cleto Freire. Vistorias 
recentes feitas no local mostra-

ram a existência de blocos de 
vegetação com a mesma carac-
terística. 

O Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Am-
biente (Idema) informou que en-
viou técnicos ao local para coleta 
de amostragem da vegetação, pa-
ra identificar a espécie da planta 
em questão.

Chuvas aumentam volumes 
de reservatórios do estado

Igarn monitora 47 
reservatórios do RN 

com capacidade 
superior a 5 milhões 

de metros cúbicos
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Hoje, exatamente, a partir das 18:30, dando continuidade ao maior 
programa artístico-cultural do RN, que é o projeto Seis e Meia, estare-
mos junto com a Banda Adrenalina fazendo a abertura dos show das 

18:30 as 20:00, valorizando os artistas locais, em seguida após 20:00, o show 
nacional com Adílson Ramos. Tudo isso no Teatro mais elogiado do Brasil, 
Teatro Riachuelo no shopping Midway, você é nosso convidado!

DIVULGAÇÃO CAERN. A Fecomércio recomenda aos candida-
tos ao Governo e o atual governo, a privatização da 
Caern, talvez, só assim o trabalho melhore, também 
concordo!

CLINICA OITAVA ROSADO. Venho fazendo um 
tratamento, cuidando da saúde, a parte do coração 
com cardiologista Paulo Davim, intestino e estôma-
go com Dr Hércules e alguns exames e consulta na 
clínica Oitava Rosado, contando com a gentileza do 
amigo Dr Elano, obrigado a todos!

DEBATE NA BAND.Excelente repercussão, o pri-
meiro debate com os pré candidatos do Governo, 
feito pela Band no domingo passado, coordenado 
pela colega jornalista Anna Ruth, foram cinco pré 
candidatos, 04 usaram a maioria do seu tempo para 
criticar a Governadora Fátima, que também usou 
seu tempo para se defender, mostrando alguns 
avanços e também responde a altura as críticas dos 
adversários, foi primeiro lugar em audiência. No dia 
02 de Setembro com os candidatos ao senado.

CRISE SOCIAL. Natal e Grande Natal, conforme 
pesquisa, tem em média mais de 130 mil pessoas vi-
vendo na extrema pobreza, isso é falta de educação, 
saúde, geração de emprego, é hora dos governantes 
olharem para esses nossos irmãos.

PROJETO SEIS E MEIA

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

Advogada foi condenada por atuar transmitindo recados de presos aos integrantes de facção criminosa em liberdade

Advogada presa em ação do MPRN é 
condenada a 4 anos e meio de reclusão

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
obteve a condenação de 

uma advogada que integrava 
uma organização criminosa. Ela 
foi presa em 10 de junho de 2019, 
sendo um dos alvos da operação 
Emissários. A advogada foi con-
denada a 4 anos e seis meses de 
reclusão.

 Além dela, outros advogados 
foram presos na mesma opera-
ção. Segundo as investigações 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), do MPRN, eles eram 
responsáveis por repassar ordens 
dos chefes de uma facção crimi-
nosa que estavam detidos em 
unidades prisionais potiguares a 
integrantes do grupo que ainda 
estavam nas ruas.

Na denúncia, foi apontado 
que a advogada integrava organi-
zação criminosa e atuava trans-

mitindo recados, com teor cri-
minoso, de presidiários custo-
diados no presídio estadual Ro-
gério Coutinho Madruga para os 
demais integrantes da facção em 
liberdade, bem como o inverso, 
utilizando-se da sua atividade 
profissional de advogada, porém, 
com função diversa de patrocínio 
de causa processual.

Segundo a acusação, mesmo 
não possuindo relação processu-
al com os apenados do presídio 
estadual Rogério Coutinho Ma-
druga, a advogada realizava vi-
sitas diárias a diversos presos da 
organização criminosa, favore-
cendo a manutenção das ativida-
des da facção.

Na sentença condenatória, a 
Justiça destacou que “a integração 
da acusada à organização crimi-
nosa é inconteste. A partir dos di-
álogos captados, verifica-se clara-
mente a associação voluntária da 
acusada à organização criminosa, 
valendo-se da sua condição de ad-
vogada para, durante as visitas aos 
internos, intermediar a comunica-
ção entre os membros da organiza-
ção criminosa que se encontravam 
privados de liberdade e os demais 
integrantes da organização soltos”.

O MPRN demonstrou no pro-
cesso que a presença de detalhes 
para o cometimento de delitos 

tais como tráfico, associação para 
o tráfico de drogas, porte ou pos-
se ilegal de armas de fogo, além do 
crime de organização criminosa.

OPERAÇÃO CARTEIRAS. Nesta 
segunda-feira 8, a operação Car-
teiras 2 cumpriu mandado de pri-
são contra um advogado suspeito 
de integrar uma organização cri-
minosa que atua dentro e fora de 
unidades prisionais do Estado. 
Além do advogado, a ação cum-

priu outros quatro mandados de 
prisão contra detentos.

O advogado foi preso na Pe-
nitenciária de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta. A investigação do MPRN 
já apurou que ele, por diversas 
vezes trocou “catataus” (mensa-
gens) com detentos, estabelecen-
do a comunicação entre os inter-
nos integrantes da organização 
criminosa que ainda estão nas 
ruas e as lideranças encarceradas.

No dia 8 do mês passado, o 

MPRN deflagrou a operação Car-
teiras e cumpriu seis mandados 
de prisão preventiva e outros 
quatro, de busca e apreensão, 
nas cidades de Natal, Parnami-
rim, Extremoz e Nísia Floresta. Os 
mandados foram cumpridos nas 
residências de advogados, em 
um escritório de advocacia e ain-
da nas penitenciárias estaduais 
de Alcaçuz e Rogério Coutinho 
Madruga. Ao todo, três advoga-
dos foram presos na ação.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Além dela, outros 
advogados foram 
presos na mesma 
operação; eles 
repassavam ordens 
de chefes de facção

LAGOA DE EXTREMOZ. Uma verda-
deira ilha de plantas surgiu inesperada-
mente na lagoa de Extremoz, o IDEMA 
ainda não sabe o que pode ter causado 
a alteração na vegetação do local, mora-
dores e turistas estão assustados e tudo 
veio acontecer, após a lagoa transbordar 
nos períodos da chuva, a situação chega 
a interditar uma parte de acesso ao mu-
nicípio de Extremoz.

AUXILIO BRASIL. Começou a ser pago 
ontem o Auxilio Brasil, vale-gás e bene-
fício a caminhoneiros de R$1000/mês, 
para quem não precisa é pouco, mas pa-
ra quem precisa é uma grande ajuda no 
momento atual que vivemos. O RN po-
derá ter 293 milhões injetados na nossa 
economia.

SAÚDE. Médicos e demais funcio-
nários que trabalham na área da saúde, 
reclamam da insegurança e falta de me-
dicamentos em vários hospitais, UBS e 
postos de saúde, muitas vezes o paciente 
revoltado com a precariedade no aten-
dimento acaba agredindo o servidor que 
na maioria das vezes não tem culpa!
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Barragem de Poço Branco acumula 36.862.203 m³, percentualmente 27,1% da sua capacidade total, que é de 136.000.000 m³. Antes, o reservatório estava com 35.509.654 m³, ou 26,11% 

Idema enviou técnicos ao local para averiguar desprendimento de vegetação

FELIPE ALECRIM

ME DRONE / MARINALDO ESTEVAM

O Relatório do Volume dos 
Principais Reservatórios 
Estaduais, divulgado na úl-

tima segunda-feira 8, indica que 
alguns reservatórios do Rio Gran-
de do Norte obtiveram aumento 
de volume com as últimas chuvas. 
O Instituto de Gestão das Águas 
do RN (Igarn) monitora 47 reser-
vatórios - com capacidades supe-
riores a 5 milhões de metros cúbi-
cos - responsáveis pelo abasteci-
mento das cidades potiguares. 

O açude Morcego, localiza-
do em Campo Grande, acumu-
la 6.581.554 m³, corresponden-
tes a 98,11% da sua capacidade 
total, que é de 6.708.331 m³. No 
último relatório, divulgado em 
18 de julho, o manancial estava 

com 6.412.519 m³, equivalentes 
a 95,59% da sua capacidade total.

A barragem Tabatinga, lo-
calizada em Macaíba, acumula 
28.881.562 m³, percentualmente, 
32,15% da sua capacidade total, 
que é de 89.835.678 m³. No últi-
mo relatório divulgado, o reser-
vatório estava com 27.438.187 
m³, correspondentes a 30,54% da 
sua capacidade total.

A barragem de Poço Branco 
acumula 36.862.203 m³, percen-
tualmente 27,1% da sua capaci-
dade total, que é de 136.000.000 
m³. Na data do último relatório 
divulgado, o reservatório estava 
com 35.509.654 m³, correspon-
dentes a 26,11% da sua capacida-
de total.

O açude Bonito II, locali-
zado em São Miguel, acumu-
la 2.695.875 m³, equivalentes a 
24,81% da sua capacidade total, 
que é de 10.865.000 m³. No dia 18 
de julho, o manancial estava com 
2.661.975 m³, correspondentes a 
24,50% da sua capacidade total.

As reservas hídricas super-
ficiais totais do RN acumulam 
2.362.836.839 m³, percentual-
mente, 53,98% da sua capacida-
de total, que é de 4.376.444.842 
m³. No relatório divulgado no dia 
18 de julho, as reservas hídricas 
acumulavam 2.393.220.863 m³, 
equivalentes a 54,68% da sua ca-
pacidade total.

A barragem Armando Ri-
beiro Gonçalves, maior re-

servatório do RN, acumula 
1.504.189.524 m³, percentual-
mente 63,39% da sua capacida-
de total, que é de 2.373.066.510 
m³. No dia 18 de julho, o manan-
cial estava com 1.523.151.793 
m³, equivalentes a 64,18% da 
sua capacidade total.

Segundo maior reservatório 
do RN, Santa Cruz do Apodi acu-
mula 260.089.555 m³, correspon-
dentes a 43,37% da sua capaci-
dade total, que é de 599.712.000 
m³. No último relatório divul-
gado, o manancial estava com 
263.673.240 m³, equivalentes a 
43,97% da sua capacidade total.

Atualmente, dois reservató-
rios estão com 100% da sua capa-
cidade, são eles: Flechas, localiza-

do em José da Penha, e o açude 
público de Encanto.

LAGOAS. A lagoa de Extremoz, 
responsável por parte do abaste-
cimento da zona norte da capital, 
está com 9.891.025 m³, corres-
pondentes a 89,76% do seu volu-
me máximo, que é de 11.019.525 
m³. Já a lagoa do Bonfim, respon-
sável pelo abastecimento da adu-
tora Monsenhor Expedito, acu-
mula 44.166.465 m³, percentual-
mente 52,41% da sua capacida-
de total, que é de 84.268.200 m³. 
A lagoa do Boqueirão, localizada 
em Touros, acumula 10.791.525 
m³, equivalentes a 97,44% da 
sua capacidade total, que é de  
11.074.800 m³.

“Ilha”

Bloco de vegetação se desprende e 
muda paisagem da Lagoa de Extremoz

Um bloco de vegetação 
se desprendeu e formou 
uma “ilha” na Lagoa de 

Extremoz, na Grande Natal. O 
fato chamou a atenção de mo-
radores da região nesta terça-
-feira 9. Segundo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, ocorreu o des-
prendimento de um bloco de 

vegetação de outra margem do 
reservatório. 

“Muito provavelmente ocor-
reu devido a forte ação das chu-
vas. São plantas aquáticas, com 
raízes superficiais, que não tem 
uma fixação no solo da lagoa”, 
disse ao g1 o analista ambiental 
da pasta, Cleto Freire. Vistorias 
recentes feitas no local mostra-

ram a existência de blocos de 
vegetação com a mesma carac-
terística. 

O Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Am-
biente (Idema) informou que en-
viou técnicos ao local para coleta 
de amostragem da vegetação, pa-
ra identificar a espécie da planta 
em questão.

Chuvas aumentam volumes 
de reservatórios do estado

Igarn monitora 47 
reservatórios do RN 

com capacidade 
superior a 5 milhões 

de metros cúbicos
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“Mossoró Cidade Junina” 2022 tem 
retorno financeiro histórico
A Câmara de Dirigentes Lo-

jistas de Mossoró (CDL) 
apresentou nesta terça-fei-

ra 9 relatório socioeconômico re-
ferente a 25ª edição do “Mossoró 
Cidade Junina” (MCJ). A pesquisa 
desenvolvida pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Nor-
te (UERN) detalha pontos impor-
tantes, como avaliação do públi-
co, retorno financeiro, geração de 
emprego e renda.

O relatório evidencia um re-
torno financeiro histórico para a 
cidade. Destaca que, a cada R$ 1 
investido no evento, R$ 11,4 re-
tornaram para o município, além 
da geração de mais de 6 mil em-
pregos diretos e indiretos. A pes-
quisa evidencia também a satis-

fação dos turistas e público local, 
referente aos polos do MCJ. A es-
timativa de público foi histórica, 
segundo dados da Polícia Militar, 
quase 800 mil pessoas compare-
ceram à festa.

O questionário ainda sondou 
a avaliação do público no tocan-
te à segurança e organização do 
evento. Cerca de 94% dos parti-
cipantes aprovaram o evento. O 
resultado mostrou números se-
melhantes ao questionário feito 
pela Ouvidoria-Geral do Municí-
pio durante as festividades, que 
apontou aprovação de 94,2% dos 
participantes. A pesquisa tam-
bém perguntou sobre a preten-
são do público para o MCJ 2023. 
Ao todo, 99% dos entrevistados 

confirmaram que pretendem 
voltar ao evento no próximo ano.

Leovigildo Cavalcanti, coor-
denador da pesquisa e profes-
sor do Departamento de Eco-
nomia do Campus Central da 
UERN, destacou o potencial do 
evento realizado pela Prefeitura 
de Mossoró. O especialista de-
talhou sobre o investimento e 
retorno financeiro referente ao 
consumo do público durante as 
festividades.

“Em 2017 tivemos um efeito 
multiplicador de 4. Este ano nós 
tivemos um efeito multiplica-
dor de 11.4. O que isso significa: 
a cada 1 real investido na produ-
ção do evento por parte do poder 
público, o valor retornou 11 vezes 

para a cidade”, explicou.
“O ‘Mossoró Cidade Junina 

2022’ foi um marco, um multi-
plicador de investimento. Tive-
mos mais de 6 mil empregos ge-
rados. Destacando que o volume 
de emprego continua gerando 
efeitos. Estamos muito satisfei-
tos com esse resultado espetacu-
lar, superou nossas expectativas”, 
pontuou Franklin Filgueira, se-
cretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico.

A pesquisa socioeconômica 
foi realizada no período de 26 de 
maio a 16 de julho, sendo cole-
tados dados antes, durante e de-
pois do evento. O “Mossoró Cida-
de Junina” 2022 contou com vasta 
programação cultural no mês de 
junho, reunindo milhares de pes-
soas em diversos polos do evento. 
A festa, promovida pela Prefeitura 
de Mossoró, enalteceu o festival 
de quadrilhas, apresentações cul-
turais e artistas da terra.

Concurso de Macaíba: aplicação de 
provas ocorre com tranquilidade
No próximo 
domingo, dia 14 
de agosto, serão 
aplicadas as demais 
provas objetivas

O primeiro dia de aplicação 
das provas objetivas do 
Concurso Público da Pre-

feitura de Macaíba no domingo, 
dia 7 de agosto, ocorreu em clima 
de tranquilidade. As provas foram 
aplicadas em diversos locais situ-
ados no município de Macaíba e 
na capital Natal. Ao todo, a Con-
sulplan, empresa contratada pa-
ra conduzir o certame, registrou 
69.563 inscritos.

As provas, de caráter elimi-
natório e classificatório, foram 
aplicadas em turnos distintos, 
manhã e tarde. No próximo do-
mingo, dia 14 de agosto, serão 
aplicadas as demais provas ob-
jetivas. Cada candidato é res-
ponsável por conferir seu local e 
horário de provas, bem como es-
tar ciente das orientações sobre 

a realização do certame. A con-
sulta deve ser efetuada mediante 
digitação do CPF.

Estão sendo ofertadas 547 va-
gas distribuídas entre cargos dos 
níveis médio e superior para pre-
enchimento do quadro perma-
nente de funcionários da Pre-

feitura de Macaíba. As remune-
rações iniciais variam de R$ R$ 
1.212,00 a R$ 11.630,00.

Para os candidatos aos car-
gos de nível superior, que forem 
aprovados nas provas objetivas, 
haverá ainda prova de títulos, de 
caráter apenas classificatório. O 

prazo de validade do certame é 
de seis meses a contar da data de 
homologação, podendo ser pror-
rogado por igual período pela 
gestão municipal.

PREPARAÇÃO. Denominado 
de Prepara Macaíba, o cursi-

nho preparatório gratuito para 
concursos em geral foi finaliza-
do com êxito no último sába-
do 6 no ginásio poliesportivo 
Edilson Albuquerque. Foram 
disponibilizados aulões abor-
dando os principais conteúdos 
previstos no edital do certame 
que poderiam gerar questões 
para as provas objetivas, ou se-
ja, de múltipla escolha.

O cursinho foi uma inicia-
tiva da gestão municipal, com 
suporte da Secretaria Munici-
pal de Educação, sendo oferta-
das 1,5 mil vagas para candida-
tos dos níveis médio e superior. 
Os aulões foram ministrados 
por professores especializados 
aos sábados e domingos, nos 
horários matutino e vesperti-
no, entre os dias 09 de julho e 
06 de agosto.

Na data do encerramento, o 
prefeito Emídio Júnior compa-
receu ao local e desejou boa sor-
te aos candidatos que iriam fazer 
as provas nos dois domingos se-
guintes, mencionando também 
sobre a realização do futuro con-
curso para Guarda Municipal e a 
disponibilização de um novo cur-
sinho preparatório quando for 
lançado o edital.
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Eduardo: “Os fi lhos precisam entender que o melhor presente para o seu pai é sua saúde, incluindo a fi nanceira”

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. KENT SOREN OHLSON, sueco, casado, empresário, portador do RNM sob o n° G129212-F, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 705.460.224-21, e sua esposa, a Sra. MAGDALENA BASILISA GONZALES DE OHLSON, sueca, 
casada, empresaria, portadora do RNE n° G129238-Y, inscrita no CPF/MF sob o n° 705.460.564-07, ambos, residentes e 
domiciliados na Rua Albacora, 01, casa n° 07, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 425,14m² (quatrocentos e vinte e cinco metros e quatorze decímetros quadrados), imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.012.05.1092.0008.1 e sequencial n° 
1.007553.4.  Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 18,67m, com a Empresa Casa Chic LTDA; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
23,11m, com a Travessa Albacora; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 19,06m, com o Sr Andreas Schickedanz; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao PI 22,02m Sra Debia Barbosa Silveira.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
200.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Casa Chic Ltda, a Sra. Debia Barbosa Silveira, o Sr. 
Andreas Schickedanz, 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, 19.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Renovação da Licença de Operação (RLO) para o poço de petróleo de código 6-GALP-0038-RN, localizado 
no Campo de Produção Andorinha, zona rural do município de Serra do Mel/RN.; 
- Renovação da Licença de Operação (RLO) para o poço de petróleo de código 7-AND-0001-RN, localizado no 
Campo de Produção Andorinha, zona rural do município de Serra do Mel/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ADJANILSON P DE MEDEIROS, CNPJ 26.229.572/0001-30 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada 
(LS), com prazo de validade até 08/08/2028, em favor de um Depósito de Madeira – sem beneficiamento,  
localizada no Sítio Chã do Espinheiro, 51, Zona Rural- Lagoa Nova/RN. 

 
Adjanilson Pinheiro de Medeiros 

Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
ARIANO MAIA SALDANHA JUNIOR, CPF: 074.304.814-85, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
validade: 05/08/2024, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN016, Sítio Baviera, S/N, Zona Rural, Assú/RN; E torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Instalação - LI, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total 
de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN016, Sítio Baviera, S/N, Zona Rural, Assú/RN/RN; 

ARIANO MAIA SALDANHA JÚNIOR 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CERVEJARIA CABOCLA LTDA, CNPJ nº 28.037.713/0001-49, 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 11/11/2023, em favor do empreendimento com atividade de 
Fabricação de Cervejas, localizada na Av. Alberto Maranhão, nº 694, Bairro Alto da Conceição, município 
de Mossoró/RN. 

Yure Alexandre Gurgel Gomes 
Representante Legal 

  
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
EOLICA ENERGIA LTDA, 09.621.876/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para o 
Complexo Eólico Aurora, localizado na Zona Rural, Macau/RN.  
 

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa 
Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia de Perfuração para 02 poços Petrolíferos: Generosidade e Experiência, localizados no 

campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
 Licença Prévia para duas linhas de surgências dos poços Generosidade e Experiência, localizados no 

campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN;  
 Licença Simplificada para dois acessos dos poços Generosidade e Experiência, localizados no campo de 

produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
                       

Sergio Fantini de Oliveira 
Diretor de Sustentabilidade 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença de Operação - RLO, para Projeto Carcinicultura Marinha, com Área de produção de 92,96ha, 
localizada na Rod RN 118, KM 17,5, S/N, Zona Rural, Ipanguaçu-RN. 
 

LUCAS JOSE COSTA TAVARES 
GERENTE 
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78% dos consumidores 
pretendem pagar o 
presente de Dia dos Pais
à vista, aponta CNDL
Economista destaca 
que pagamento em 
PIX ou dinheiro dá 
possibilidade de 
bons descontos e 
fala sobre os perigos 
do uso do cartão de 
crédito

Uma pesquisa realizada 
no início de agosto pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil), afirma que o 
Dia dos Pais deve movimentar 
mais de R$ 24 bilhões na eco-
nomia brasileira. Os dados mos-
tram que a maioria dos consu-
midores (78%) pretende pagar 
o presente à vista: 29% por meio 
de PIX, 25% com dinheiro, e 24% 
com cartão de débito.

O economista e professor 
da Estácio, Eduardo Amendola, 
destaca que o pagamento à vis-
ta, principalmente utilizando di-
nheiro ou PIX, costuma propor-

cionar grandes descontos em re-
lação ao pagamento parcelado.

“Neste Dia dos Pais, a re-
dução no preço pode chegar a 
15% em eletroeletrônicos, co-
mo notebooks e celulares, e até 
40% em perfumes e relógios, por 
exemplo. Então, para aqueles 
que puderem pagar à vista será 
um grande negócio. Mesmo se 
for necessário utilizar recursos 
de uma aplicação financeira pa-
ra realizar a compra à vista ainda 
é um bom negócio, contudo, é 
necessário reaplicar as parcelas 
que seriam pagas no presente 
do seu pai na aplicação financei-
ra”, analisa o especialista.

Para quem precisar utilizar o 
cartão de crédito na compra do 
presente, Amendola chama a 
atenção para a importância do 
planejamento e indica evitar o 
comprometimento de mais do 
que 30% da renda futura com o 
parcelamento das compras.  

“Os filhos precisam enten-
der que o melhor presente para 
o seu pai é sua saúde, incluin-
do a financeira”, lembra o mes-
tre em Economia.

As dicas valem especialmen-
te para quem já está endivida-
do. A pesquisa da CNDL e do 
SPC Brasil mostrou ainda que 
59% dos consumidores entre-
vistados, que têm contas atra-

sadas e pretendem, mesmo as-
sim, presentear no Dia dos Pais, 
também estão com o nome sujo 
atualmente, ou seja, estão com 
o nome apontado ou negativa-
do nas listas dos órgãos de pro-
teção ao crédito.

Apesar de ser expressivo o 
número de movimentação na 
economia por conta da data, a 
pesquisa aponta que o consu-
midor está cauteloso para os 
gastos: 8 em cada 10 brasileiros 
(78%) pretendem pesquisar pre-
ços para economizar antes de fa-
zer as compras.

“Pesquisar preços sempre foi 
a melhor estratégia dos consu-
midores para conseguir barga-
nhar e estimular a concorrência 
entre os lojistas. Nos dias atuais, 
diversas plataformas fazem pes-
quisa de preço dos produtos e 
ainda podemos visualizar a ava-
liação de usuários reais. Assim, 
a cotação é fundamental para 
conseguir um bom presente pa-
ra o seu pai. Lembre-se de in-
cluir nas comparações todos os 
descontos e custos, alguns bens 
poderão ser comprados com 
cupons ou cashback; já os pro-
dutos do e-commerce, em geral, 
são acrescidos do custo do frete, 
e todos esses detalhes devem ser 
levados em conta”, afirma o do-
cente da Estácio.
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“Mossoró Cidade Junina” 2022 tem 
retorno financeiro histórico
A Câmara de Dirigentes Lo-

jistas de Mossoró (CDL) 
apresentou nesta terça-fei-

ra 9 relatório socioeconômico re-
ferente a 25ª edição do “Mossoró 
Cidade Junina” (MCJ). A pesquisa 
desenvolvida pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Nor-
te (UERN) detalha pontos impor-
tantes, como avaliação do públi-
co, retorno financeiro, geração de 
emprego e renda.

O relatório evidencia um re-
torno financeiro histórico para a 
cidade. Destaca que, a cada R$ 1 
investido no evento, R$ 11,4 re-
tornaram para o município, além 
da geração de mais de 6 mil em-
pregos diretos e indiretos. A pes-
quisa evidencia também a satis-

fação dos turistas e público local, 
referente aos polos do MCJ. A es-
timativa de público foi histórica, 
segundo dados da Polícia Militar, 
quase 800 mil pessoas compare-
ceram à festa.

O questionário ainda sondou 
a avaliação do público no tocan-
te à segurança e organização do 
evento. Cerca de 94% dos parti-
cipantes aprovaram o evento. O 
resultado mostrou números se-
melhantes ao questionário feito 
pela Ouvidoria-Geral do Municí-
pio durante as festividades, que 
apontou aprovação de 94,2% dos 
participantes. A pesquisa tam-
bém perguntou sobre a preten-
são do público para o MCJ 2023. 
Ao todo, 99% dos entrevistados 

confirmaram que pretendem 
voltar ao evento no próximo ano.

Leovigildo Cavalcanti, coor-
denador da pesquisa e profes-
sor do Departamento de Eco-
nomia do Campus Central da 
UERN, destacou o potencial do 
evento realizado pela Prefeitura 
de Mossoró. O especialista de-
talhou sobre o investimento e 
retorno financeiro referente ao 
consumo do público durante as 
festividades.

“Em 2017 tivemos um efeito 
multiplicador de 4. Este ano nós 
tivemos um efeito multiplica-
dor de 11.4. O que isso significa: 
a cada 1 real investido na produ-
ção do evento por parte do poder 
público, o valor retornou 11 vezes 

para a cidade”, explicou.
“O ‘Mossoró Cidade Junina 

2022’ foi um marco, um multi-
plicador de investimento. Tive-
mos mais de 6 mil empregos ge-
rados. Destacando que o volume 
de emprego continua gerando 
efeitos. Estamos muito satisfei-
tos com esse resultado espetacu-
lar, superou nossas expectativas”, 
pontuou Franklin Filgueira, se-
cretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico.

A pesquisa socioeconômica 
foi realizada no período de 26 de 
maio a 16 de julho, sendo cole-
tados dados antes, durante e de-
pois do evento. O “Mossoró Cida-
de Junina” 2022 contou com vasta 
programação cultural no mês de 
junho, reunindo milhares de pes-
soas em diversos polos do evento. 
A festa, promovida pela Prefeitura 
de Mossoró, enalteceu o festival 
de quadrilhas, apresentações cul-
turais e artistas da terra.

Concurso de Macaíba: aplicação de 
provas ocorre com tranquilidade
No próximo 
domingo, dia 14 
de agosto, serão 
aplicadas as demais 
provas objetivas

O primeiro dia de aplicação 
das provas objetivas do 
Concurso Público da Pre-

feitura de Macaíba no domingo, 
dia 7 de agosto, ocorreu em clima 
de tranquilidade. As provas foram 
aplicadas em diversos locais situ-
ados no município de Macaíba e 
na capital Natal. Ao todo, a Con-
sulplan, empresa contratada pa-
ra conduzir o certame, registrou 
69.563 inscritos.

As provas, de caráter elimi-
natório e classificatório, foram 
aplicadas em turnos distintos, 
manhã e tarde. No próximo do-
mingo, dia 14 de agosto, serão 
aplicadas as demais provas ob-
jetivas. Cada candidato é res-
ponsável por conferir seu local e 
horário de provas, bem como es-
tar ciente das orientações sobre 

a realização do certame. A con-
sulta deve ser efetuada mediante 
digitação do CPF.

Estão sendo ofertadas 547 va-
gas distribuídas entre cargos dos 
níveis médio e superior para pre-
enchimento do quadro perma-
nente de funcionários da Pre-

feitura de Macaíba. As remune-
rações iniciais variam de R$ R$ 
1.212,00 a R$ 11.630,00.

Para os candidatos aos car-
gos de nível superior, que forem 
aprovados nas provas objetivas, 
haverá ainda prova de títulos, de 
caráter apenas classificatório. O 

prazo de validade do certame é 
de seis meses a contar da data de 
homologação, podendo ser pror-
rogado por igual período pela 
gestão municipal.

PREPARAÇÃO. Denominado 
de Prepara Macaíba, o cursi-

nho preparatório gratuito para 
concursos em geral foi finaliza-
do com êxito no último sába-
do 6 no ginásio poliesportivo 
Edilson Albuquerque. Foram 
disponibilizados aulões abor-
dando os principais conteúdos 
previstos no edital do certame 
que poderiam gerar questões 
para as provas objetivas, ou se-
ja, de múltipla escolha.

O cursinho foi uma inicia-
tiva da gestão municipal, com 
suporte da Secretaria Munici-
pal de Educação, sendo oferta-
das 1,5 mil vagas para candida-
tos dos níveis médio e superior. 
Os aulões foram ministrados 
por professores especializados 
aos sábados e domingos, nos 
horários matutino e vesperti-
no, entre os dias 09 de julho e 
06 de agosto.

Na data do encerramento, o 
prefeito Emídio Júnior compa-
receu ao local e desejou boa sor-
te aos candidatos que iriam fazer 
as provas nos dois domingos se-
guintes, mencionando também 
sobre a realização do futuro con-
curso para Guarda Municipal e a 
disponibilização de um novo cur-
sinho preparatório quando for 
lançado o edital.
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Eduardo: “Os fi lhos precisam entender que o melhor presente para o seu pai é sua saúde, incluindo a fi nanceira”

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes

                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. KENT SOREN OHLSON, sueco, casado, empresário, portador do RNM sob o n° G129212-F, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 705.460.224-21, e sua esposa, a Sra. MAGDALENA BASILISA GONZALES DE OHLSON, sueca, 
casada, empresaria, portadora do RNE n° G129238-Y, inscrita no CPF/MF sob o n° 705.460.564-07, ambos, residentes e 
domiciliados na Rua Albacora, 01, casa n° 07, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 425,14m² (quatrocentos e vinte e cinco metros e quatorze decímetros quadrados), imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.012.05.1092.0008.1 e sequencial n° 
1.007553.4.  Ao Norte do ponto P1 ao P2 com 18,67m, com a Empresa Casa Chic LTDA; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
23,11m, com a Travessa Albacora; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 19,06m, com o Sr Andreas Schickedanz; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao PI 22,02m Sra Debia Barbosa Silveira.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
200.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Casa Chic Ltda, a Sra. Debia Barbosa Silveira, o Sr. 
Andreas Schickedanz, 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, 19.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Renovação da Licença de Operação (RLO) para o poço de petróleo de código 6-GALP-0038-RN, localizado 
no Campo de Produção Andorinha, zona rural do município de Serra do Mel/RN.; 
- Renovação da Licença de Operação (RLO) para o poço de petróleo de código 7-AND-0001-RN, localizado no 
Campo de Produção Andorinha, zona rural do município de Serra do Mel/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ADJANILSON P DE MEDEIROS, CNPJ 26.229.572/0001-30 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada 
(LS), com prazo de validade até 08/08/2028, em favor de um Depósito de Madeira – sem beneficiamento,  
localizada no Sítio Chã do Espinheiro, 51, Zona Rural- Lagoa Nova/RN. 

 
Adjanilson Pinheiro de Medeiros 

Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
ARIANO MAIA SALDANHA JUNIOR, CPF: 074.304.814-85, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
validade: 05/08/2024, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN016, Sítio Baviera, S/N, Zona Rural, Assú/RN; E torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Instalação - LI, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total 
de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN016, Sítio Baviera, S/N, Zona Rural, Assú/RN/RN; 

ARIANO MAIA SALDANHA JÚNIOR 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CERVEJARIA CABOCLA LTDA, CNPJ nº 28.037.713/0001-49, 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 11/11/2023, em favor do empreendimento com atividade de 
Fabricação de Cervejas, localizada na Av. Alberto Maranhão, nº 694, Bairro Alto da Conceição, município 
de Mossoró/RN. 

Yure Alexandre Gurgel Gomes 
Representante Legal 

  
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
EOLICA ENERGIA LTDA, 09.621.876/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para o 
Complexo Eólico Aurora, localizado na Zona Rural, Macau/RN.  
 

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa 
Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia de Perfuração para 02 poços Petrolíferos: Generosidade e Experiência, localizados no 

campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
 Licença Prévia para duas linhas de surgências dos poços Generosidade e Experiência, localizados no 

campo de produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN;  
 Licença Simplificada para dois acessos dos poços Generosidade e Experiência, localizados no campo de 

produção de Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
                       

Sergio Fantini de Oliveira 
Diretor de Sustentabilidade 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação 
de Licença de Operação - RLO, para Projeto Carcinicultura Marinha, com Área de produção de 92,96ha, 
localizada na Rod RN 118, KM 17,5, S/N, Zona Rural, Ipanguaçu-RN. 
 

LUCAS JOSE COSTA TAVARES 
GERENTE 
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78% dos consumidores 
pretendem pagar o 
presente de Dia dos Pais
à vista, aponta CNDL
Economista destaca 
que pagamento em 
PIX ou dinheiro dá 
possibilidade de 
bons descontos e 
fala sobre os perigos 
do uso do cartão de 
crédito

Uma pesquisa realizada 
no início de agosto pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil), afirma que o 
Dia dos Pais deve movimentar 
mais de R$ 24 bilhões na eco-
nomia brasileira. Os dados mos-
tram que a maioria dos consu-
midores (78%) pretende pagar 
o presente à vista: 29% por meio 
de PIX, 25% com dinheiro, e 24% 
com cartão de débito.

O economista e professor 
da Estácio, Eduardo Amendola, 
destaca que o pagamento à vis-
ta, principalmente utilizando di-
nheiro ou PIX, costuma propor-

cionar grandes descontos em re-
lação ao pagamento parcelado.

“Neste Dia dos Pais, a re-
dução no preço pode chegar a 
15% em eletroeletrônicos, co-
mo notebooks e celulares, e até 
40% em perfumes e relógios, por 
exemplo. Então, para aqueles 
que puderem pagar à vista será 
um grande negócio. Mesmo se 
for necessário utilizar recursos 
de uma aplicação financeira pa-
ra realizar a compra à vista ainda 
é um bom negócio, contudo, é 
necessário reaplicar as parcelas 
que seriam pagas no presente 
do seu pai na aplicação financei-
ra”, analisa o especialista.

Para quem precisar utilizar o 
cartão de crédito na compra do 
presente, Amendola chama a 
atenção para a importância do 
planejamento e indica evitar o 
comprometimento de mais do 
que 30% da renda futura com o 
parcelamento das compras.  

“Os filhos precisam enten-
der que o melhor presente para 
o seu pai é sua saúde, incluin-
do a financeira”, lembra o mes-
tre em Economia.

As dicas valem especialmen-
te para quem já está endivida-
do. A pesquisa da CNDL e do 
SPC Brasil mostrou ainda que 
59% dos consumidores entre-
vistados, que têm contas atra-

sadas e pretendem, mesmo as-
sim, presentear no Dia dos Pais, 
também estão com o nome sujo 
atualmente, ou seja, estão com 
o nome apontado ou negativa-
do nas listas dos órgãos de pro-
teção ao crédito.

Apesar de ser expressivo o 
número de movimentação na 
economia por conta da data, a 
pesquisa aponta que o consu-
midor está cauteloso para os 
gastos: 8 em cada 10 brasileiros 
(78%) pretendem pesquisar pre-
ços para economizar antes de fa-
zer as compras.

“Pesquisar preços sempre foi 
a melhor estratégia dos consu-
midores para conseguir barga-
nhar e estimular a concorrência 
entre os lojistas. Nos dias atuais, 
diversas plataformas fazem pes-
quisa de preço dos produtos e 
ainda podemos visualizar a ava-
liação de usuários reais. Assim, 
a cotação é fundamental para 
conseguir um bom presente pa-
ra o seu pai. Lembre-se de in-
cluir nas comparações todos os 
descontos e custos, alguns bens 
poderão ser comprados com 
cupons ou cashback; já os pro-
dutos do e-commerce, em geral, 
são acrescidos do custo do frete, 
e todos esses detalhes devem ser 
levados em conta”, afirma o do-
cente da Estácio.
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DIVULGAÇÃO

Projeto conta com Diana Fontes, 
Danilo Guanais, Jhoao Junnior, 
André Rosa, Leonardo Prata e 
Álvaro Dantas e Thaíse Galvão

SEXTA-FEIRA

“Câmara Cultural” invade Pirangi do Norte
Na próxima sexta-feira 12, 

a Casa Legislativa de Par-
namirim vai realizar mais 

uma edição do projero “Câmara 
Cultural”, que desta vez vai levar 
alegria aos moradores de Pirangi 
do Norte. O evento, que irá ocorrer 

na Praia de Pirangi, terá início às 
17h30 e contará com diversas atra-
ções musicais. 

O projeto “Câmara Cultural’’ 
teve sua primeira edição realiza-
da no dia 3 de junho deste ano, e 
foi um verdadeiro sucesso. O in-

tuito do projeto é promover en-
tretenimento e cultura ao povo 
de Parnamirim, de forma aces-
sível e atrativa. Nesta edição, os 
parnamirinenses serão contem-
plados com os shows de 12 gru-
pos musicais.

CÂMARA CULTURAL
LOCAL: Praça São Sebastião, em Pirangi do Norte 
DATA: Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 
HORÁRIO: 17h30

Serviço

Projeto forma artistas no interior 
do RN a partir desta quarta-feira

CIRCULAÇÃO 
TRUPE DA LUZ

ETAPA 1

10 a 13 de agosto
Alexandria

14 a 17 de agosto
Riacho da Cruz

ETAPA 2

30 de agosto a 2 de setembro 
Senador Elói de Souza

03 a 06 de setembro
Paraú

07 a 10 de setembro
Grossos

ETAPA 3

11 a 14 de outubro 
Lajes Pintadas

15 a 18 de outubro 
Campo Redondo

19 a 22 de outubro
Currais Novos

O projeto Conexão Elefante 
Cultural coloca o pé na es-
trada e começa a primeira 

etapa de circulação pelo estado 
nesta quarta-feira 10. Ao todo, 8 
municípios potiguares receberão 
ações do projeto, que neste ano 
foca especialmente na forma-
ção dos artistas do interior do Rio 
Grande do Norte.

Alexandria e Riacho da Cruz 
são as duas primeiras cidades que 
os artistas da Trupe da Luz, sob o 
comando de Diana Fontes, irão 
desenvolver oficinas nas áreas de 
arte-comunidade, cena, música, 
reuso de material e audiovisual.  
Essa ação terá como público-alvo 
artistas e educadores.

Durante a passagem pelo mu-
nicípio também serão realizadas 
oficinas artísticas para crianças 
e adolescentes da rede pública e 
projetos sociais, palestras sobre 
empreendedorismo cultural e 
elaboração de projetos, interven-
ções urbanas através da criação 
de mural artístico, cortejo e ins-
talação cênica em praça pública.

Na edição 2022, o projeto 
conta com uma equipe formada 
por Diana Fontes (cena), Dani-
lo Guanais (música), Jhoao Jun-
nior (arte-comunidade), André 

Além das atividades de cunho 
formativo, o Conexão Elefante 
Cultural realiza também em 2022 
o Prêmio Artista Cidadão, com o 
objetivo de oportunizar aos sele-
cionados a concretização do so-
nho de contribuir com a sua co-
munidade através da cultura.

Um projeto de cada cidade da 
circulação será selecionado e re-
ceberá mentoria de artistas con-
solidados na cena potiguar e su-

porte financeiro para execução.
O prazo para inscrição no Prê-

mio Artista Cidadão está atrelado 
à data de circulação nos municí-
pios. Durante a passagem pelas 
cidades, será realizada uma ofi-
cina específica para auxiliar os 
interessados na elaboração das 
propostas. O edital com todas as 
informações sobre o prêmio está 
disponível no linktr.ee/conexao-
elefantecultural.

Prêmio Artista CidadãoRosa (audiovisual), Leonardo 
Prata (customização plástica) e 
os intérpretes Álvaro Dantas e 
Thaíse Galvão.

Na sequência, até o mês de 
outubro, a Trupe passará por Se-
nador Elói de Souza, Paraú, Gros-
sos, Lajes Pintada, Campo Re-
dondo e Currais Novos.

O Conexão Elefante Cultural 
tem patrocínio master da Neoe-
nergia Cosern, Instituto Neoener-
gia e patrocínio da Interjato Solu-
ções. A realização é de Diana Fon-
tes Direção e Produção Cultural. 

Conexão Elefante 
Cultural leva 
oficinas artísticas, 
palestras e outras 
ações para oito 
cidades potiguares 
até o mês de outubro 
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Grupo é formado por
Alessandra Linhares, Ismael 
André, Tiago Vicente, Elizeu 
Figueiredo e Anderson Jardel 

Quarteto de Trombones do RN faz 
apresentação no Parque da Cidade

Show: 
QUARTETO DE TROMBONES 
DO RN
Local: 
AUDITÓRIO DO PARQUE 
DA CIDADE
Endereço: 
AV. OMAR O’ GRADY, 
8080, CANDELÁRIA
Dia: 
13 DE AGOSTO - SÁBADO
Hora: 
16h
Acesso ao parque: 
GRATUITO

Serviço

A próxima atração do pro-
jeto Concertos Potigua-
res já foi confirmada 

para o próximo sábado 13, às 
16h, no Parque da Cidade. A 
segunda apresentação musical 
da primeira edição do projeto 
será o Quarteto de Trombones 
do RN. O grupo é formado pe-
los músicos Alessandra Linha-
res, Ismael André, Tiago Vicen-
te, Elizeu Figueiredo e Ander-
son Jardel (diretor artístico).

O quarteto foi criado em 
2019 por alunos e ex-alunos 
da Escola de Música da UFRN, 
e tem como objetivo principal 
a divulgação do trombone e o 
repertório da música popular 
brasileira em seus mais varia-
dos gêneros. Desde o ano de 
sua criação, o grupo tem se 
apresentado em várias cidades 
do Rio Grande do Norte, assim 
como também tem participa-
do de importantes projetos 
culturais, tais como Poti Cultu-
ral SESC (2020-2021) e Canta-
ta Brincante na reinauguração 
do Teatro Alberto Maranhão 
(2021).

Além disso, também tem 
forte atuação em concertos 
didáticos, com o propósito de 
atrair e incentivar crianças e 
adolescentes a conhecer e es-
tudar o trombone.

O projeto Concertos Potigua-
res tem o objetivo de difundir a 
produção artística potiguar nes-
te segmento e formar platéia pa-
ra a música de câmara em nossa 
cidade, além de democratizar o 
acesso à cultura ofertando entra-
da gratuita para os shows.

O projeto acontece graças à re-
núncia fiscal da Prefeitura do Natal 
através da Lei Djalma Maranhão e 
do aporte financeiro do Hospital 
do Coração, além do apoio da Se-
cretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb), que cede o espa-
ço onde acontece o evento e da Pa-
daria Hora do Pão.

Apresentação está 
marcada para 
sábado 13, a partir 
das 16h; acesso ao 
Parque da Cidade, 
situado no bairro 
de Candelária, 
é gratuito

PONTOS DE VENDA
www.bilheteriadigital.com

Bilheteria do Boulevard Hall

INFORMAÇÕES
[84] 2020-8445

12.08

LOCAL:
BOULEVARD

HALL

20:00

REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

19AGOSTO
SEXTA - 21H

a p r e s e n t a :

APOIO:



Cultura
• Quarta-feira, 10 de agosto de 202216

DIVULGAÇÃO
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Danilo Guanais, Jhoao Junnior, 
André Rosa, Leonardo Prata e 
Álvaro Dantas e Thaíse Galvão
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namirim vai realizar mais 

uma edição do projero “Câmara 
Cultural”, que desta vez vai levar 
alegria aos moradores de Pirangi 
do Norte. O evento, que irá ocorrer 

na Praia de Pirangi, terá início às 
17h30 e contará com diversas atra-
ções musicais. 

O projeto “Câmara Cultural’’ 
teve sua primeira edição realiza-
da no dia 3 de junho deste ano, e 
foi um verdadeiro sucesso. O in-

tuito do projeto é promover en-
tretenimento e cultura ao povo 
de Parnamirim, de forma aces-
sível e atrativa. Nesta edição, os 
parnamirinenses serão contem-
plados com os shows de 12 gru-
pos musicais.
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Senador Elói de Souza
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Grossos

ETAPA 3

11 a 14 de outubro 
Lajes Pintadas

15 a 18 de outubro 
Campo Redondo

19 a 22 de outubro
Currais Novos

O projeto Conexão Elefante 
Cultural coloca o pé na es-
trada e começa a primeira 

etapa de circulação pelo estado 
nesta quarta-feira 10. Ao todo, 8 
municípios potiguares receberão 
ações do projeto, que neste ano 
foca especialmente na forma-
ção dos artistas do interior do Rio 
Grande do Norte.

Alexandria e Riacho da Cruz 
são as duas primeiras cidades que 
os artistas da Trupe da Luz, sob o 
comando de Diana Fontes, irão 
desenvolver oficinas nas áreas de 
arte-comunidade, cena, música, 
reuso de material e audiovisual.  
Essa ação terá como público-alvo 
artistas e educadores.

Durante a passagem pelo mu-
nicípio também serão realizadas 
oficinas artísticas para crianças 
e adolescentes da rede pública e 
projetos sociais, palestras sobre 
empreendedorismo cultural e 
elaboração de projetos, interven-
ções urbanas através da criação 
de mural artístico, cortejo e ins-
talação cênica em praça pública.

Na edição 2022, o projeto 
conta com uma equipe formada 
por Diana Fontes (cena), Dani-
lo Guanais (música), Jhoao Jun-
nior (arte-comunidade), André 

Além das atividades de cunho 
formativo, o Conexão Elefante 
Cultural realiza também em 2022 
o Prêmio Artista Cidadão, com o 
objetivo de oportunizar aos sele-
cionados a concretização do so-
nho de contribuir com a sua co-
munidade através da cultura.

Um projeto de cada cidade da 
circulação será selecionado e re-
ceberá mentoria de artistas con-
solidados na cena potiguar e su-

porte financeiro para execução.
O prazo para inscrição no Prê-

mio Artista Cidadão está atrelado 
à data de circulação nos municí-
pios. Durante a passagem pelas 
cidades, será realizada uma ofi-
cina específica para auxiliar os 
interessados na elaboração das 
propostas. O edital com todas as 
informações sobre o prêmio está 
disponível no linktr.ee/conexao-
elefantecultural.

Prêmio Artista CidadãoRosa (audiovisual), Leonardo 
Prata (customização plástica) e 
os intérpretes Álvaro Dantas e 
Thaíse Galvão.

Na sequência, até o mês de 
outubro, a Trupe passará por Se-
nador Elói de Souza, Paraú, Gros-
sos, Lajes Pintada, Campo Re-
dondo e Currais Novos.

O Conexão Elefante Cultural 
tem patrocínio master da Neoe-
nergia Cosern, Instituto Neoener-
gia e patrocínio da Interjato Solu-
ções. A realização é de Diana Fon-
tes Direção e Produção Cultural. 

Conexão Elefante 
Cultural leva 
oficinas artísticas, 
palestras e outras 
ações para oito 
cidades potiguares 
até o mês de outubro 
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Grupo é formado por
Alessandra Linhares, Ismael 
André, Tiago Vicente, Elizeu 
Figueiredo e Anderson Jardel 

Quarteto de Trombones do RN faz 
apresentação no Parque da Cidade

Show: 
QUARTETO DE TROMBONES 
DO RN
Local: 
AUDITÓRIO DO PARQUE 
DA CIDADE
Endereço: 
AV. OMAR O’ GRADY, 
8080, CANDELÁRIA
Dia: 
13 DE AGOSTO - SÁBADO
Hora: 
16h
Acesso ao parque: 
GRATUITO

Serviço

A próxima atração do pro-
jeto Concertos Potigua-
res já foi confirmada 

para o próximo sábado 13, às 
16h, no Parque da Cidade. A 
segunda apresentação musical 
da primeira edição do projeto 
será o Quarteto de Trombones 
do RN. O grupo é formado pe-
los músicos Alessandra Linha-
res, Ismael André, Tiago Vicen-
te, Elizeu Figueiredo e Ander-
son Jardel (diretor artístico).

O quarteto foi criado em 
2019 por alunos e ex-alunos 
da Escola de Música da UFRN, 
e tem como objetivo principal 
a divulgação do trombone e o 
repertório da música popular 
brasileira em seus mais varia-
dos gêneros. Desde o ano de 
sua criação, o grupo tem se 
apresentado em várias cidades 
do Rio Grande do Norte, assim 
como também tem participa-
do de importantes projetos 
culturais, tais como Poti Cultu-
ral SESC (2020-2021) e Canta-
ta Brincante na reinauguração 
do Teatro Alberto Maranhão 
(2021).

Além disso, também tem 
forte atuação em concertos 
didáticos, com o propósito de 
atrair e incentivar crianças e 
adolescentes a conhecer e es-
tudar o trombone.

O projeto Concertos Potigua-
res tem o objetivo de difundir a 
produção artística potiguar nes-
te segmento e formar platéia pa-
ra a música de câmara em nossa 
cidade, além de democratizar o 
acesso à cultura ofertando entra-
da gratuita para os shows.

O projeto acontece graças à re-
núncia fiscal da Prefeitura do Natal 
através da Lei Djalma Maranhão e 
do aporte financeiro do Hospital 
do Coração, além do apoio da Se-
cretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb), que cede o espa-
ço onde acontece o evento e da Pa-
daria Hora do Pão.

Apresentação está 
marcada para 
sábado 13, a partir 
das 16h; acesso ao 
Parque da Cidade, 
situado no bairro 
de Candelária, 
é gratuito

PONTOS DE VENDA
www.bilheteriadigital.com

Bilheteria do Boulevard Hall

INFORMAÇÕES
[84] 2020-8445

12.08

LOCAL:
BOULEVARD

HALL

20:00

REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

19AGOSTO
SEXTA - 21H

a p r e s e n t a :

APOIO:
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Imagem ofi cial do grupo Meta explica atualizações de privacidade no aplicativo de comunicação instantânea 

DIVULGAÇÃO / GRUPO META

À Francesa: atualização 
do Whatsapp vai 
permitir sair de grupos 
de forma silenciosa
Atualizações 
visam aumentar 
a privacidade 
dos usuários na 
plataforma. Visto 
por último, status 
“online” e prints 
da tela também 
poderão ser 
controlados

Sair de grupos de WhatsApp 
já mudou muitos assuntos 
a ponto de alterar a discus-

são do tema por ali. Muita gente 
deixa de lado o debate em ques-
tão para falar sobre quem aban-
donou o grupo. Só que, ao que 
parece, isso vai acabar. O grupo 
Meta – que controla o comunica-
dor instantâneo e também o Fa-
cebook – anunciou uma atualiza-
ção com novos recursos. 

Entre eles está a saída à fran-
cesa, aquela em que simples-

mente ninguém percebe. Não 
haverá mais uma notificação 
identificando a saída de um 
usuário de certo grupo. Segundo 
Mark Zuckerberg, diretor execu-
tivo da Meta, é uma maneira de 
manter as atitudes “tão privadas 
e seguras quanto as conversas 
cara a cara”. Outras medidas pa-
ra controle de privacidade, co-
mo quem pode ver status onli-
ne e bloqueio de captura de te-
las em mensagens a serem lidas 
apenas uma vez, também farão 
parte do pacote de atualizações.

FORA. Atualmente sair de um 
grupo é quase um anúncio. Vo-
cê pode não avisar, mas um texto 
notifica a saída ou então a retirada 
do participante do grupo. Resu-
mindo: todo mundo fica saben-
do. As atualizações devem mudar 
isso. A chefe de produto, Ami Vora, 
disse que isso faz parte do foco da 
plataforma em “criar recursos de 
produtos que deem mais poderes 
às pessoas para que elas tenham 
mais controle e privacidade sobre 
suas mensagens”. 

O usuário vai poder escolher 
se gostaria de notificar apenas 
os administradores do grupo ou 
mesmo ninguém. “Nós acredi-
tamos que o WhatsApp é o lu-
gar mais seguro para se ter uma 

conversa privada. Nenhum ou-
tro serviço global de mensagens 
nessa escala oferece esse nível 
de segurança para mensagens, 
mídia, mensagens de voz, video-
chamadas e backups de grupos 
de seus usuários.”

Outro ponto da atualização 
é que os usuários terão a opção 
de permitir que apenas determi-
nados contatos — ou ninguém, 
caso assim prefiram — vejam 
quando eles estão online, ali-
nhando as opções de status onli-
ne com as configurações de “vis-
to pela última vez”.

O recurso já está valendo 
desde ontem. Para ter acesso, é 
necessário atualizar o aplicati-
vo. No caso de usuários do sis-
tema operacional Android, bas-
ta acessar a Play Store, procurar 
pelo WhatsApp e verificar se há 
um botão com o título “Atua-
lizar”. Se houver, basta tocar e 
aguardar a instalação. Em segui-
da, o app será reiniciado. Para 
usuários do iOS, o sistema ope-
racional da Apple, é necessário 
ir a App Store e seguir o mes-
mo procedimento. Nos dois ca-
sos, se aparecer apenas o botão 
“Abrir” em vez de “Atualizar”, sig-
nifica que a versão mais recente 
disponível para o aparelho já es-
tá instalada.

Douglas Lemos
Repórter de Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.099/2022
A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL torna público a TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais 
das comunidades de Pinhões, Santa Tereza, Belo Horizonte, Ubaia, Serra da Cruz, 
Pitombeira, Bandoleiro, Arisco, Espinheiro II, Rondon e Riacho de Paus, localizadas na 
Zona Rural deste Município, Saldo Remanescente Convênio Nº 850.093/2017. Realizar-
se-á as 09h00mim do dia 26 de agosto de 2022. O edital completo será disponibilizado pelo 
e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, ou www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na Sala 
de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08h00mim às 14h00mim.

Bento Fernandes/RN, em 09 de agosto de 2022
A Comissão Permanente de Licitação (CPL).

1° OFICIO DE NOTAS – COMARCA DE MACAÍBA/RN  
EDITAL

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados que, foi apresentado requerimento por parte da CONSTRUTORA A. 
GASPAR S/A, CNPJ/MF n° 08.323.347/0001/87, com sede na Rua Jundiaí n° 330, Empresarial AGC, Arnaldo Gaspar Corp. 
Pavimento Triprex - 19, 20, 21, Bairro Tirol, CEP. 59020-120, Natal/RN - JUCERN 20.010.905-7, PROPRIETÁRIA de Uma Pro-
priedade rural denominada “SÃO JOSÉ”, anteriormente “PITIMBU DA CRUZ”, encravada neste município, com uma área 
de 4.809,024 m² (quatro milhões, oitocentos e nove mil e vinte e quatro metros quadrados) de superfície, limi-
tando-se com terras que são ou foram: ao Norte, com a propriedade “Ferreiro Torto”; ao Sul, com a propriedade “Ja-
pecanga”; ao Leste, com Pedro Lau e ao Oeste, com terras dos Belos, inclusive todas as benfeitorias, construções, fru-
teiras na mesa existente. Dito imóvel de acordo com a planta apresentada em memorial descritivo, transcrito na 
escritura tem as seguintes características: Àrea 450,05 ha. (quatrocentos e cinquenta hectares e quinhentos metros 
quadrados); Limites: Norte, com terras de José Januário da Silva; Sul, com as terras de Japecanga; Leste, com as terras 
de Elias Lustosa de Souza; Oeste, com as terras de Tullio Serci - Benfeitorias: Existem no imóvel as seguintes benfeitori-
as: Casa de residência de tijolo e telha – 03 (três) casas de moradores de tijolo e telha – 01 (uma) casa de farinha de tijolo 
e telha – 01 (um) galpão-garagem – 03 (três) caixas d'água – 300 (trezentos) pés de coqueiros frutificando e diversas fru-
teiras cajueiros e mangueiras. A propriedade acima descrita é cadastrada no INCRA sob o n° 176.087.252.735-2, em 
nome do Sr. JOSÉ SEABRA DE MELO, com a denominação de Engenho São José, com as seguintes discriminações das 
áreas em hectares: Área total 432,0 - Área explorada 82,0 – Área explotável 241,0 – módulo 14,4 - n°, de Módulo 16,73 – 
Fração Min. de parc. 14,4. Objeto do Registro n° 390, do Livro “2” Registro Geral, em data de 06.06.2008, deste 1° Ofício 
de Macaíba/RN, através da Prenotação n° 11 datada de 06.07.2022 – Planta Georreferenciada e Memorial Descritivo, 
datados de 01/06/2022 e, ART/OBRA/SERVIÇO N° RN1454316/2021, datada de 03.05.2021, e TRT OBRA/SERVIÇO n° 
CFT2201860878, pelo Técnico em estradas, especialização em georreferenciamento Sr. Caio Graccho Wanderley Junior 
– RNP 63817543468 e demais documentos exigidas por Lei, elaborados para atender a retificação da área do terreno 
acima mencionado, desse modo o terreno considerado passa a contar com as seguintes caracterizações: Uma Propri-
edade rural denominada “SÃO JOSÉ”, anteriormente “PITIMBU DA CRUZ”, encravada neste município, com uma área de 
411,1173 hectares, Limitando-se ao Norte, com terras de José Januário da Silva, medindo 393,82m; Sul, com Avenida 
Batista Barros e Cidade Campestre, medindo 908,92m + 611,86m; Leste, com as terras de Elias Lustosa de Souza, 
medindo 5.084,48m; e Oeste, com as terras de Tullio Serci, medindo 4.703,45m. Nota: QUALQUER dos interessados, os 
quais não foram consultados, que se julgarem prejudicados, devem dirigir-se, ao 1° Ofício de Notas (Privativo do RGI) 
da cidade de Macaíba/RN, localizado na Rua Ivanildo Gama Pacheco n° 20 – Centro, para apresentar por escrito suas 
razões. Advertência: Prazo de trinta (30) dias úteis, após a publicação deste Edital, findo o prazo e não havendo 
impugnações, será procedido o registro/Averbação. Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande 
do Norte, aos nove (09) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, (Maria Ozelia da Silva Chaves) 
1ª Substituta do 1° Ofício de Notas Macaíba/RN, determinei a digitação, subscrevo, assino e dou fé. Macaíba/RN, 09 de 
agosto de 2022.  Maria Ozelia da Silva Chaves - 1ª Substituta do CRI - CPF 455.315.104-97.

Edital De Citação - Execução Prazo:20 (vinte) Dias Justiça Gratuita: ( ) SIM (X) NÃO PROCESSO Nº 0804519-82.2015.8.20.5124 Ação: 
Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mare Cimento LTDA EXECUTADO: J C L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME O(A) Doutor(a) TATIANA LOBO MAIA, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no 
uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), Processo de nº 0804519-82.2015.8.20.5124, proposta por EXEQUENTE: MARE CIMENTO LTDA contra 
EXECUTADO: J C L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, tendo sido determinada a CITAÇÃO de EXECUTADO: J C L 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nº 40.802.407/0001-57 ,para que: 1) no prazo 
de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 8.689,49, (Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Nove 
Centavos), com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 5% 
do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor do débito atualizado caso 
seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos embargos (15 dias), 
reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% 
do valor em execução e requeira o pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo 
IGPM e contados juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a 
contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, sem prejuízos 
de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria execução; 4) 
querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos autos e 
independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo 
da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, DANILO FELIPE NASCIMENTO SANTSO, 
digitei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de PARNAMIRIM, aos 17 de março de 2020. K-10e11/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2022
O Município de Galinhos/RN torna público a quem interessar que estará promovendo uma nova 
chamada para o recebimento de documentos de “Habilitação” e “Propostas de Preços”, através da 
Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, no dia 01 de setembro de 2022, às 09h00min, no 
prédio do Centro Administrativo da Prefeitura de Galinhos/RN, sediada à Praça três Poderes, S/N, 
Centro Administrativo – Galinhos/RN, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE 
GALOS NO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN conforme especificações contidas no Edital em 
referência. O edital está disponível no setor de licitações na sede do Centro Administrativo Municipal 
ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br, e os anexos pertencentes ao edital estão disponíveis no link 
disposto no item 5.2 do termo de referência do edital.

Galinhos/RN, em 09 de agosto de 2022
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

PREFEITO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
DAM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 12.136.102/0002-07, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença Simplificada para as atividades de EXTRAÇÃO DE PIÇARRA, localizado no 
Povoado Canto do Papagaio, Zona Rural, Macau/RN. Elton Gomes - Proprietário

Entretenimento
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

O esforço que você fi -
zer hoje não será em 
vão. Procure apoio 
das pessoas que lhe 

rodeiam. Cuide de si mesmo e 
mantenha uma dieta equilibra-
da. Você precisa comer mais 
vegetais, já que está carente 
de alguns nutrientes.

Aries  (21/03 a 20/04)

Sua necessidade 
de liberdade o torna 
atraente aos olhos 
dos outros. Você 

está realmente saindo de sua 
concha! Você está mais cons-
ciente de suas necessida-
des práticas e será capaz de 
transformá-las em um ativo. 

Libra (23/09 a 22/10)

Não se deixe ser pego 
com detalhes materiais 
- você não vai se preo-
cupar com eles no fi nal 

do dia! Você precisa deixar de 
lado a tensão que tem construído 
recentemente. A melhor maneira 
de fazer isso seria fazendo algo 
artístico ou criativo.

Touro (21/04 a 20/05)

Sua intuição vai ajudá-
-lo a superar uma preo-
cupação considerável. 
Você está determinado 

a lutar na direção certa. Se con-
seguir tirar as suas dúvidas, você 
será capaz de manter sua ener-
gia mental em um nível elevado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai se concentrar 
em suas estratégias 
e ações para atingir 
seus objetivos. É hora 

de voltar à pista. Você vai fi car 
em excelente forma se passar 
mais tempo falando com as 
pessoas próximas a você, sem 
ser evasivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você precisa escapar de 
sua rotina e isso vai lhe 
trazer sorte! Novas expe-
riências estão lhe espe-

rando. Você vai sentir um entusiasmo 
renovado e está em grande forma 
geral, não exagere com qualquer coi-
sa e você vai ser capaz de mantê-la.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você vai ser muito soli-
citado porque está muito 
enérgico. Você não pode 
ajudar a todos, mesmo 

que queira. Um ataque repentino 
de fadiga vai ajudá-lo a perceber 
que você precisa de uma noite 
tranquila. Descanse e desfrute de 
algum tempo sozinho.

Cancer (21/06 a 22/07)

Uma imensa necessi-
dade de ação faz você 
tomar decisões precipi-
tadas. Seja objetivo em 

suas escolhas. Você deveria se 
retirar a um lugar campestre por 
alguns dias para diminuir a ten-
são psicológica. 

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O seu otimismo 
crescente faz você 
olhar o lado positivo. 
Festas estão no hori-

zonte. Você deve se certifi car 
de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você 
está cavando muito profundo 
em suas reservas.

Leão (23/07 a 22/08)

O ambiente é agradável 
e você se sente mais ca-
paz de aproveitar a vida. 
Siga o seu entusiasmo. 

Você está achando mais fácil con-
centrar suas energias em seguir 
seus objetivos. Suas ações são 
equilibradas e construtivas.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você estará muito 
decidido hoje. En-
frente as suas pre-
ocupações. Fazer 

uma massagem e cuidar do 
seu corpo permite recarregar 
suas baterias. Pense nisso 
também!

Virgem (23/08 a 22/09 )

Você vai ter uma 
infeliz tendência a 
idealizar o passado - 
saia desse caminho! 

Se você for longe demais 
com isso, correrá o risco de 
estragar seus relacionamen-
tos atuais.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas



• Quarta-feira, 10 de agosto de 202218
Tecnologia

Imagem ofi cial do grupo Meta explica atualizações de privacidade no aplicativo de comunicação instantânea 

DIVULGAÇÃO / GRUPO META

À Francesa: atualização 
do Whatsapp vai 
permitir sair de grupos 
de forma silenciosa
Atualizações 
visam aumentar 
a privacidade 
dos usuários na 
plataforma. Visto 
por último, status 
“online” e prints 
da tela também 
poderão ser 
controlados

Sair de grupos de WhatsApp 
já mudou muitos assuntos 
a ponto de alterar a discus-

são do tema por ali. Muita gente 
deixa de lado o debate em ques-
tão para falar sobre quem aban-
donou o grupo. Só que, ao que 
parece, isso vai acabar. O grupo 
Meta – que controla o comunica-
dor instantâneo e também o Fa-
cebook – anunciou uma atualiza-
ção com novos recursos. 

Entre eles está a saída à fran-
cesa, aquela em que simples-

mente ninguém percebe. Não 
haverá mais uma notificação 
identificando a saída de um 
usuário de certo grupo. Segundo 
Mark Zuckerberg, diretor execu-
tivo da Meta, é uma maneira de 
manter as atitudes “tão privadas 
e seguras quanto as conversas 
cara a cara”. Outras medidas pa-
ra controle de privacidade, co-
mo quem pode ver status onli-
ne e bloqueio de captura de te-
las em mensagens a serem lidas 
apenas uma vez, também farão 
parte do pacote de atualizações.

FORA. Atualmente sair de um 
grupo é quase um anúncio. Vo-
cê pode não avisar, mas um texto 
notifica a saída ou então a retirada 
do participante do grupo. Resu-
mindo: todo mundo fica saben-
do. As atualizações devem mudar 
isso. A chefe de produto, Ami Vora, 
disse que isso faz parte do foco da 
plataforma em “criar recursos de 
produtos que deem mais poderes 
às pessoas para que elas tenham 
mais controle e privacidade sobre 
suas mensagens”. 

O usuário vai poder escolher 
se gostaria de notificar apenas 
os administradores do grupo ou 
mesmo ninguém. “Nós acredi-
tamos que o WhatsApp é o lu-
gar mais seguro para se ter uma 

conversa privada. Nenhum ou-
tro serviço global de mensagens 
nessa escala oferece esse nível 
de segurança para mensagens, 
mídia, mensagens de voz, video-
chamadas e backups de grupos 
de seus usuários.”

Outro ponto da atualização 
é que os usuários terão a opção 
de permitir que apenas determi-
nados contatos — ou ninguém, 
caso assim prefiram — vejam 
quando eles estão online, ali-
nhando as opções de status onli-
ne com as configurações de “vis-
to pela última vez”.

O recurso já está valendo 
desde ontem. Para ter acesso, é 
necessário atualizar o aplicati-
vo. No caso de usuários do sis-
tema operacional Android, bas-
ta acessar a Play Store, procurar 
pelo WhatsApp e verificar se há 
um botão com o título “Atua-
lizar”. Se houver, basta tocar e 
aguardar a instalação. Em segui-
da, o app será reiniciado. Para 
usuários do iOS, o sistema ope-
racional da Apple, é necessário 
ir a App Store e seguir o mes-
mo procedimento. Nos dois ca-
sos, se aparecer apenas o botão 
“Abrir” em vez de “Atualizar”, sig-
nifica que a versão mais recente 
disponível para o aparelho já es-
tá instalada.

Douglas Lemos
Repórter de Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.099/2022
A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL torna público a TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais 
das comunidades de Pinhões, Santa Tereza, Belo Horizonte, Ubaia, Serra da Cruz, 
Pitombeira, Bandoleiro, Arisco, Espinheiro II, Rondon e Riacho de Paus, localizadas na 
Zona Rural deste Município, Saldo Remanescente Convênio Nº 850.093/2017. Realizar-
se-á as 09h00mim do dia 26 de agosto de 2022. O edital completo será disponibilizado pelo 
e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, ou www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na Sala 
de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08h00mim às 14h00mim.

Bento Fernandes/RN, em 09 de agosto de 2022
A Comissão Permanente de Licitação (CPL).

1° OFICIO DE NOTAS – COMARCA DE MACAÍBA/RN  
EDITAL

FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados que, foi apresentado requerimento por parte da CONSTRUTORA A. 
GASPAR S/A, CNPJ/MF n° 08.323.347/0001/87, com sede na Rua Jundiaí n° 330, Empresarial AGC, Arnaldo Gaspar Corp. 
Pavimento Triprex - 19, 20, 21, Bairro Tirol, CEP. 59020-120, Natal/RN - JUCERN 20.010.905-7, PROPRIETÁRIA de Uma Pro-
priedade rural denominada “SÃO JOSÉ”, anteriormente “PITIMBU DA CRUZ”, encravada neste município, com uma área 
de 4.809,024 m² (quatro milhões, oitocentos e nove mil e vinte e quatro metros quadrados) de superfície, limi-
tando-se com terras que são ou foram: ao Norte, com a propriedade “Ferreiro Torto”; ao Sul, com a propriedade “Ja-
pecanga”; ao Leste, com Pedro Lau e ao Oeste, com terras dos Belos, inclusive todas as benfeitorias, construções, fru-
teiras na mesa existente. Dito imóvel de acordo com a planta apresentada em memorial descritivo, transcrito na 
escritura tem as seguintes características: Àrea 450,05 ha. (quatrocentos e cinquenta hectares e quinhentos metros 
quadrados); Limites: Norte, com terras de José Januário da Silva; Sul, com as terras de Japecanga; Leste, com as terras 
de Elias Lustosa de Souza; Oeste, com as terras de Tullio Serci - Benfeitorias: Existem no imóvel as seguintes benfeitori-
as: Casa de residência de tijolo e telha – 03 (três) casas de moradores de tijolo e telha – 01 (uma) casa de farinha de tijolo 
e telha – 01 (um) galpão-garagem – 03 (três) caixas d'água – 300 (trezentos) pés de coqueiros frutificando e diversas fru-
teiras cajueiros e mangueiras. A propriedade acima descrita é cadastrada no INCRA sob o n° 176.087.252.735-2, em 
nome do Sr. JOSÉ SEABRA DE MELO, com a denominação de Engenho São José, com as seguintes discriminações das 
áreas em hectares: Área total 432,0 - Área explorada 82,0 – Área explotável 241,0 – módulo 14,4 - n°, de Módulo 16,73 – 
Fração Min. de parc. 14,4. Objeto do Registro n° 390, do Livro “2” Registro Geral, em data de 06.06.2008, deste 1° Ofício 
de Macaíba/RN, através da Prenotação n° 11 datada de 06.07.2022 – Planta Georreferenciada e Memorial Descritivo, 
datados de 01/06/2022 e, ART/OBRA/SERVIÇO N° RN1454316/2021, datada de 03.05.2021, e TRT OBRA/SERVIÇO n° 
CFT2201860878, pelo Técnico em estradas, especialização em georreferenciamento Sr. Caio Graccho Wanderley Junior 
– RNP 63817543468 e demais documentos exigidas por Lei, elaborados para atender a retificação da área do terreno 
acima mencionado, desse modo o terreno considerado passa a contar com as seguintes caracterizações: Uma Propri-
edade rural denominada “SÃO JOSÉ”, anteriormente “PITIMBU DA CRUZ”, encravada neste município, com uma área de 
411,1173 hectares, Limitando-se ao Norte, com terras de José Januário da Silva, medindo 393,82m; Sul, com Avenida 
Batista Barros e Cidade Campestre, medindo 908,92m + 611,86m; Leste, com as terras de Elias Lustosa de Souza, 
medindo 5.084,48m; e Oeste, com as terras de Tullio Serci, medindo 4.703,45m. Nota: QUALQUER dos interessados, os 
quais não foram consultados, que se julgarem prejudicados, devem dirigir-se, ao 1° Ofício de Notas (Privativo do RGI) 
da cidade de Macaíba/RN, localizado na Rua Ivanildo Gama Pacheco n° 20 – Centro, para apresentar por escrito suas 
razões. Advertência: Prazo de trinta (30) dias úteis, após a publicação deste Edital, findo o prazo e não havendo 
impugnações, será procedido o registro/Averbação. Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande 
do Norte, aos nove (09) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, (Maria Ozelia da Silva Chaves) 
1ª Substituta do 1° Ofício de Notas Macaíba/RN, determinei a digitação, subscrevo, assino e dou fé. Macaíba/RN, 09 de 
agosto de 2022.  Maria Ozelia da Silva Chaves - 1ª Substituta do CRI - CPF 455.315.104-97.

Edital De Citação - Execução Prazo:20 (vinte) Dias Justiça Gratuita: ( ) SIM (X) NÃO PROCESSO Nº 0804519-82.2015.8.20.5124 Ação: 
Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mare Cimento LTDA EXECUTADO: J C L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME O(A) Doutor(a) TATIANA LOBO MAIA, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no 
uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), Processo de nº 0804519-82.2015.8.20.5124, proposta por EXEQUENTE: MARE CIMENTO LTDA contra 
EXECUTADO: J C L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, tendo sido determinada a CITAÇÃO de EXECUTADO: J C L 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nº 40.802.407/0001-57 ,para que: 1) no prazo 
de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 8.689,49, (Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Nove 
Centavos), com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 5% 
do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor do débito atualizado caso 
seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos embargos (15 dias), 
reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% 
do valor em execução e requeira o pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo 
IGPM e contados juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a 
contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, sem prejuízos 
de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria execução; 4) 
querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos autos e 
independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo 
da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, DANILO FELIPE NASCIMENTO SANTSO, 
digitei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de PARNAMIRIM, aos 17 de março de 2020. K-10e11/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2022
O Município de Galinhos/RN torna público a quem interessar que estará promovendo uma nova 
chamada para o recebimento de documentos de “Habilitação” e “Propostas de Preços”, através da 
Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, no dia 01 de setembro de 2022, às 09h00min, no 
prédio do Centro Administrativo da Prefeitura de Galinhos/RN, sediada à Praça três Poderes, S/N, 
Centro Administrativo – Galinhos/RN, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE 
GALOS NO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN conforme especificações contidas no Edital em 
referência. O edital está disponível no setor de licitações na sede do Centro Administrativo Municipal 
ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br, e os anexos pertencentes ao edital estão disponíveis no link 
disposto no item 5.2 do termo de referência do edital.

Galinhos/RN, em 09 de agosto de 2022
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

PREFEITO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
DAM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 12.136.102/0002-07, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença Simplificada para as atividades de EXTRAÇÃO DE PIÇARRA, localizado no 
Povoado Canto do Papagaio, Zona Rural, Macau/RN. Elton Gomes - Proprietário

Entretenimento
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

O esforço que você fi -
zer hoje não será em 
vão. Procure apoio 
das pessoas que lhe 

rodeiam. Cuide de si mesmo e 
mantenha uma dieta equilibra-
da. Você precisa comer mais 
vegetais, já que está carente 
de alguns nutrientes.

Aries  (21/03 a 20/04)

Sua necessidade 
de liberdade o torna 
atraente aos olhos 
dos outros. Você 

está realmente saindo de sua 
concha! Você está mais cons-
ciente de suas necessida-
des práticas e será capaz de 
transformá-las em um ativo. 

Libra (23/09 a 22/10)

Não se deixe ser pego 
com detalhes materiais 
- você não vai se preo-
cupar com eles no fi nal 

do dia! Você precisa deixar de 
lado a tensão que tem construído 
recentemente. A melhor maneira 
de fazer isso seria fazendo algo 
artístico ou criativo.

Touro (21/04 a 20/05)

Sua intuição vai ajudá-
-lo a superar uma preo-
cupação considerável. 
Você está determinado 

a lutar na direção certa. Se con-
seguir tirar as suas dúvidas, você 
será capaz de manter sua ener-
gia mental em um nível elevado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai se concentrar 
em suas estratégias 
e ações para atingir 
seus objetivos. É hora 

de voltar à pista. Você vai fi car 
em excelente forma se passar 
mais tempo falando com as 
pessoas próximas a você, sem 
ser evasivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você precisa escapar de 
sua rotina e isso vai lhe 
trazer sorte! Novas expe-
riências estão lhe espe-

rando. Você vai sentir um entusiasmo 
renovado e está em grande forma 
geral, não exagere com qualquer coi-
sa e você vai ser capaz de mantê-la.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você vai ser muito soli-
citado porque está muito 
enérgico. Você não pode 
ajudar a todos, mesmo 

que queira. Um ataque repentino 
de fadiga vai ajudá-lo a perceber 
que você precisa de uma noite 
tranquila. Descanse e desfrute de 
algum tempo sozinho.

Cancer (21/06 a 22/07)

Uma imensa necessi-
dade de ação faz você 
tomar decisões precipi-
tadas. Seja objetivo em 

suas escolhas. Você deveria se 
retirar a um lugar campestre por 
alguns dias para diminuir a ten-
são psicológica. 

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O seu otimismo 
crescente faz você 
olhar o lado positivo. 
Festas estão no hori-

zonte. Você deve se certifi car 
de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você 
está cavando muito profundo 
em suas reservas.

Leão (23/07 a 22/08)

O ambiente é agradável 
e você se sente mais ca-
paz de aproveitar a vida. 
Siga o seu entusiasmo. 

Você está achando mais fácil con-
centrar suas energias em seguir 
seus objetivos. Suas ações são 
equilibradas e construtivas.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você estará muito 
decidido hoje. En-
frente as suas pre-
ocupações. Fazer 

uma massagem e cuidar do 
seu corpo permite recarregar 
suas baterias. Pense nisso 
também!

Virgem (23/08 a 22/09 )

Você vai ter uma 
infeliz tendência a 
idealizar o passado - 
saia desse caminho! 

Se você for longe demais 
com isso, correrá o risco de 
estragar seus relacionamen-
tos atuais.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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REPRESENTAÇÃO. Algumas marcas 
de moda de Natal pensam micro. Eu 
diria que boa parte delas. Quando o 
assunto é representatividade o que se 
vê é mais do mesmo. Ao longo dos úl-
timos meses tenho observado eventos 
de lançamento de coleções e as caras 
e biotipos se repetem, chegando até 
mesmo nas campanhas das grifes. Pes-
soas negras e acima do peso parecem 
não serem consumidores interessantes 
ou parecem não ter representantes en-
tre influenciadores potiguares dignos 
de participação. Pelo menos não são 
escolhidos para os almoços, sunsets, 
encontros finos em apês, ou para 
sessões de fotos. Os próprios stylists 
“esquecem” esse público. E vamos 
perdendo uma oportunidade ótima 
de praticar a diversidade, de naturali-
zar tipos, de educar e da moda ir além 
das tendências. Se você não  é magra 
de cabelos lisos e preferencialmen-
te  claros parece que não tem direito a 
consumir alguns produtos.Então tam-
bém deve pensar que tipo de marca ou 
profissional segue, o que você compra. 
Se você não serve para as poses com 
champanhe, também não devia abrir 
a carteira ou muito menos ministrar 
curtidas. A moda também precisa ser 
democrática.

SEXUALIDADE DOS  JOVENS . É hoje 
no Versailes Recepções que as Psicólo-
gas Débora Sampaio e Karina Ma-
chado, especialistas em sexualidade, 
promovem evento voltado para pais 
e mães de adolescentes, tendo como 
foco educar sexualmente os filhos atra-
vés de conhecimentos do que é impor-
tante transmitir. Como lidar com as 
descobertas, as incertezas, as mudan-
ças no corpo e as incursões nas redes 
sociais. Ainda é possível participar e se 
inscrever. O evento tem início as 17h 
e pretende encontrar respostas para 
perguntas capciosas que não devem 
ser silenciadas. Super indico para toda 
família. 

PODE VOLTAR ATRÁS. Enviou algu-
ma mensagem no WhatsApp e se arre-
pendeu? Agora você tem um tempo ex-
tra para apagá-la. O aplicativo liberou 
o recurso que permite deletar mensa-
gens enviadas há mais de dois dias. Em 
vez de 1 hora, o usuário passa a ter 2 
dias e 12 horas para voltar atrás. A fun-
ção entrou em testes no mês passado e 
já foi liberada a todos os usuários.

MERCI. O ótimo La Brasserie de La 
Mer, que fica no Hotel Majestic, aposta 
num novíssimo Menu executivo, lan-
çado sexta passada. São quatro opções 
de entrada, quatro de pratos principais 
e três de sobremesa. E em cada uma 
ainda tem  a sugestão do chef, que 
muda toda semana. Tudo com base na 
alta gastronomia francesa elaborado 
pelo chef Erick Jarcquin que, inclusive, 
preparou um cardápio exclusivo para o 
domingo dos pais.

No belo casamento do fi m de semana, Thyago Dantas, Bruno 
Porpino, Diogo Mais Melo, Thalyson Salvino e Max Sores 

No espaço Di Trento Maria Eduarda, 
Ana Virgínia Jales e Nina Barbalho

O charme dos amigos 
Cacio Paiva e Branca Braga
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Happy    Birthday
Sergynho Pimenta, Lamonier

 Araujo,  Cinthia Sena, Pablito Be-
zerra, Sybelle Raquel, Cinthia Faria 

Maia, Diva Duarte 
Bezerra e Fernando Vila

Se coloque por inteiro em tudo o que fizer 

MAKE CHIC. Diversos profissio-
nais potiguares pegam o rumo de 
João Pessoa no final deste mês. Vão 
participar de workshop exclusiva 
com o top maquiador das celebri-
dades, o paraibano Júnior Mendes, 
dia 29 de agosto, no seu L’equipe, 
em Tambaú. Ele é o make up artist 
de nomes como Xuxa Meneghel, 
Eliana, Patricia Abravanel, Anitta, 
Mariana Rios dentre outras e vai 
executar maquiagem social, para 
noivas e ainda falar sobre técnicas 
exclusivas.

ACABOU. Chegou ao fim o rela-
cionamento da atriz Maitê Proença 
e a cantora Adriana Calcanhotto. É 
o que garante o portal SalaDeTV. O 
namoro que surpreendeu os fãs da 
eterna Dona Beija acabou no fim de 
junho e o motivo é apenas um: a ex-
posição do casal nas redes sociais.

A cantora teria ficado desconfor-
tável com as declarações da atriz a 
respeito do namoro, principalmen-
te quando ela afirmou que gostaria 
que a amada “fosse um homem”. 
A frase não pegou bem, viralizou 
na mídia e teria deixado a parceira 
irritada.

CONTRA O ETARISMO. Com o 
tema O tempo não (me) para”, O 
Boticário comemora 45 anos com 
uma campanha que propõe um 
olhar otimista sobre recomeços na 
maturidade.

Entre as ações, a marca reúne 
Fátima Bernardes, Pitty, Cacau Pro-
tásio e Maria Cândida para debater 
o envelhecimento sem julgamen-
tos, além de uma iniciativa inédi-
ta e gratuita que irá capacitar mais 
de 1600 mulheres maduras. Além 
de contribuir com o combate do 
etarismo, a campanha idealizada 
pela AlmapBBO, convida o público 
maduro a celebrar suas trajetórias, 
vivências e aprendizados.

B-DAY - CÍNTIA SENNA

BOAS & CURTAS
  Rubens Lemos Filho lança seu sexto livro no próximo dia 13 de setembro, no Salo Azul da AABB. A obra fala sobre o pequeno 
estádio Juvenal Lamartine sob a visão e memórias do jornalista. 
 A concorrida festa do ex aluno do colégio Marista inicia essa semana a comercialização dos ingressos. O evento ocorre no 12 de 
novembro com selo da Mestiço, que transformou o encontro em tradição e sucesso.
 Agosto marca os 37 anos da Denise Lins Convites, uma unanimidade pela história alicerçada na ética, com valores e princi-
pios fortes. É uma referência em todo o país olá qualidade do trabalho, inovação e comprometimento. 
 A assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral troca de mãos. Sai a Jornalista Carla França e entra Sara Cardoso, 
que deixa a InterTV. Vai assumir o desafio de coordenar os trabalhos no pleito deste ano.
 Mais de 6 mil ingressos vendidos em menos de 12 horas para o show Garota Vip, que ocorre no próximo dia 15 de outubro, na 
Arena das Dunas. Isso que eu chamo de sucesso viu Clap. Safadão vem aí!

Festejando 5.1 no Iate Clube Arcirio 
Brilhante com sua Viviane Marques

Festejando idade nova hoje, Diva Duarte 
recebe carinho da fi lhota Roberta Bezerra

Mano Targino apresentando suas 
deliciosas iguarias  a Flávio Azeved

Thalita Barros, Ana Clara Lessa, Meika zuchetto, 
Rayssa Liege Rocha e Luana Falcão no Rock e Vinho
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REPRESENTAÇÃO. Algumas marcas 
de moda de Natal pensam micro. Eu 
diria que boa parte delas. Quando o 
assunto é representatividade o que se 
vê é mais do mesmo. Ao longo dos úl-
timos meses tenho observado eventos 
de lançamento de coleções e as caras 
e biotipos se repetem, chegando até 
mesmo nas campanhas das grifes. Pes-
soas negras e acima do peso parecem 
não serem consumidores interessantes 
ou parecem não ter representantes en-
tre influenciadores potiguares dignos 
de participação. Pelo menos não são 
escolhidos para os almoços, sunsets, 
encontros finos em apês, ou para 
sessões de fotos. Os próprios stylists 
“esquecem” esse público. E vamos 
perdendo uma oportunidade ótima 
de praticar a diversidade, de naturali-
zar tipos, de educar e da moda ir além 
das tendências. Se você não  é magra 
de cabelos lisos e preferencialmen-
te  claros parece que não tem direito a 
consumir alguns produtos.Então tam-
bém deve pensar que tipo de marca ou 
profissional segue, o que você compra. 
Se você não serve para as poses com 
champanhe, também não devia abrir 
a carteira ou muito menos ministrar 
curtidas. A moda também precisa ser 
democrática.

SEXUALIDADE DOS  JOVENS . É hoje 
no Versailes Recepções que as Psicólo-
gas Débora Sampaio e Karina Ma-
chado, especialistas em sexualidade, 
promovem evento voltado para pais 
e mães de adolescentes, tendo como 
foco educar sexualmente os filhos atra-
vés de conhecimentos do que é impor-
tante transmitir. Como lidar com as 
descobertas, as incertezas, as mudan-
ças no corpo e as incursões nas redes 
sociais. Ainda é possível participar e se 
inscrever. O evento tem início as 17h 
e pretende encontrar respostas para 
perguntas capciosas que não devem 
ser silenciadas. Super indico para toda 
família. 

PODE VOLTAR ATRÁS. Enviou algu-
ma mensagem no WhatsApp e se arre-
pendeu? Agora você tem um tempo ex-
tra para apagá-la. O aplicativo liberou 
o recurso que permite deletar mensa-
gens enviadas há mais de dois dias. Em 
vez de 1 hora, o usuário passa a ter 2 
dias e 12 horas para voltar atrás. A fun-
ção entrou em testes no mês passado e 
já foi liberada a todos os usuários.

MERCI. O ótimo La Brasserie de La 
Mer, que fica no Hotel Majestic, aposta 
num novíssimo Menu executivo, lan-
çado sexta passada. São quatro opções 
de entrada, quatro de pratos principais 
e três de sobremesa. E em cada uma 
ainda tem  a sugestão do chef, que 
muda toda semana. Tudo com base na 
alta gastronomia francesa elaborado 
pelo chef Erick Jarcquin que, inclusive, 
preparou um cardápio exclusivo para o 
domingo dos pais.

No belo casamento do fi m de semana, Thyago Dantas, Bruno 
Porpino, Diogo Mais Melo, Thalyson Salvino e Max Sores 

No espaço Di Trento Maria Eduarda, 
Ana Virgínia Jales e Nina Barbalho

O charme dos amigos 
Cacio Paiva e Branca Braga

Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 • 21Social 

Happy    Birthday
Sergynho Pimenta, Lamonier
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Maia, Diva Duarte 
Bezerra e Fernando Vila

Se coloque por inteiro em tudo o que fizer 

MAKE CHIC. Diversos profissio-
nais potiguares pegam o rumo de 
João Pessoa no final deste mês. Vão 
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dades, o paraibano Júnior Mendes, 
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A direção do ABC está tendo tempo de pensar com calma como ga-
nhar dinheiro e fazer a sua equipe brigar pelo acesso a série B. O que 
tem que ser feito é se trabalhar conjuntamente com a frasqueira para 

que os três jogos disputados em casa se transformem em grandes festas em 
nossa cidade. Não será aumentando o preço do ingresso aleatoriamente 
que se colocará lotação máxima no Frasqueirão. Se os três jogos forem tra-
balhados todos ganharam com isso. Equipe, torcida e clube. Simples assim.

PEDRO NETOEsporte

FARÁ FALTA. O volante Araújo 
desfalcará a equipe do América no 
próximo sábado contra o Moto Club. 
Jogador deverá ficar de fora da equi-
pe no mínimo por 15 dias. Sem dú-
vida alguma fará muita falta, pois é 
um dos jogadores mais regulares do 
América.

FERDINANDO TEIXEIRA. E quem 
anda vibrando com a recuperação 
do Fortaleza é o ex-técnico Ferdinan-
do Teixeira. O “véio” que é de longe o 
maior técnico da história do futebol 
potiguar, com onze títulos estaduais 
conquistados, com acessos em Ala-
goas, RN e Ceará, vive seu momento 
de família. Ferdinando Teixeira dei-
xou um legado de coisas boas por 
onde passou. Fez muitos amigos. É 
um homem de bem.

É UMA AFRONTA A GRANDE 
MAIORIA DO POVO BRASILEIRO. 
Mesmo sendo um ano de Copa do 
Mundo, uma camisa da seleção bra-
sileira sendo vendida por R$ 360 é 
uma afronta ao trabalhador brasi-
leiro. É por isso que às “falsificadas” 
vendem feito água. Acredito que ain-
da nesta semana já serão encontra-
das milhares delas espalhadas pelo 
Brasil com preço máximo de R$ 50.

DEIXOU MUITO A DESEJAR. No 
futebol nós já vimos de tudo. Ago-
ra, se o Moto Club repetir no jogo 
da volta, contra o América, no pró-
ximo sábado, a mesma atuação que 
teve em Natal, dificilmente a equipe 
rubro-negra do Maranhão obterá a 
sua classificação, pois deixou muito a 
desejar no Arena das Dunas. Princi-
palmente seu ataque que se mostrou 
ineficiente. A equipe rubra potiguar é 
mais qualificada, contudo não pode 
entrar em campo pensando apenas 
em não perder. Futebol ganha quem 
marca gols.

QUATRO BRIGAM POR DUAS VA-
GAS. Chegamos a última rodada da 
série C com quatro clubes brigando 
por duas vagas para a próxima fase. 
Botafogo-PB, Aparecidense, Remo 
e Vitória-BA, ainda tem chances de 
classificação. O grande problema pa-
ra os dois primeiros é que eles se en-
frentam em Aparecida de Goiânia, e 

havendo um vencedor o perdedor 
poderá ser ultrapassado por um dos 
outros dois postulantes a vaga. Vai 
ser briga de cachorro grande.

MARKETING É ISSO. O Fortaleza 
arrecadou mais de R$ 300 mil reais, 
em pouco mais de oito horas, com 
a venda de sua nova camisa em alu-
são ao dia dia pais. Foi sucesso total. 
Isso se chama marketing. E não se 
aumentar o preço dos ingressos alea-
toriamente, como insistem em fazer 
alguns clubes, em especial na nossa 
cidade.

ACREDITO QUE POUPE VÁRIOS 
TITULARES. Para a partida contra o 
Figueirense, quero eu acreditar que, 
o técnico Fernando Marchiori deve-
rá poupar diversos titulares. E, se agir 
assim ele estará certíssimo. Já classi-
ficada a equipe alvinegra jogará um 
“amistoso de luxo”. O foco agora pas-
sa a ser exclusivamente o quadran-
gular que começará daqui à dez dias.

JÁ VIAJA HOJE. Com o objetivo 
de dar mais tranquilidade ao elenco 
à delegação do América já embarca 
hoje para São Luís-MA onde no sá-
bado, às 19h00, enfrentará o Moto 
Club no jogo da volta pela série D. 
A confiança é total entre os rubros. 
E, nesta hora não pode ser diferen-
te. Muita paz e pensamento positivo 
sempre.

SUPER MATUTÃO. O Super Matu-
tão está chegando na sua reta final. 
E, para deleite de quem gosta de fu-
tebol a FNF fechou parceria com a 
TV Bandeirantes que está transmi-
tindo, desde o último final de sema-
na, os jogos da competição pelo seu 
canal do YouTube. A grande final se-
rá transmitida ao vivo em TV aberta. 
Um gol de placa essa parceria.

AGORA É OFICIAL. Com 79% dos 
votos dos associados e conselheiros 
o Vasco da Gama passou a ser SAF, se 
juntando a Botafogo-RJ e Cruzeiro-
-MG, no futebol brasileiro. Os novos 
parceiros entrarão com um aporte fi-
nanceiro de R$ 700 milhões de reais, 
que sem dúvida alguma poderão ti-
rar o clube do marasmo que ele en-
trou nesta última década.
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Tem tempo hábil para 
programar três grandes festas

DIVULGAÇÃO

CBX

Competição A sexta edição do Villa-
ge Open de Beach Ten-
nis, competição que já 

é referência no calendário de 
eventos da modalidade, está 
com inscrições abertas, que 
podem ser feitas pelo site Tê-
nis Integrado (https://www.te-
nisintegrado.com.br/torneio_
painel_info/index/15365) e 
são limitadas.

O torneio acontece no pe-
ríodo de 1 a 4 de setembro e 
vai reunir atletas não só do 
RN como de outros estados 
do Brasil. Inclusive, são espe-
rados competidores que são 
destaque no esporte. O Village 
Beach Tennis fica em Capim 
Macio e possui uma estrutura 
com 10 quadras além de ou-
tros espaços para conforto e 
lazer de quem for competir ou 
assistir aos jogos.

Mais informações a respeito 
no perfil @villagebeachtennis_ 
no Instagram.

Torneio de beach 
tennis em Natal tem 
inscrições abertas

 Natal sedia sexta edição do Village Open de Beach Tennis

Davi, Máximo, e Cássio conquistaram as três primeiras colocações gerais

Davi é campeão geral do 
Potiguar de  Xadrez
No feminino, o 
ouro ficou com 
Renee Brambilla, 
a prata com Cibele 
Florêncio e o bronze 
com Maria Gabriele

O aluno da UFRN, Davi Al-
ves foi o campeão geral 
da primeira etapa do Cir-

cuito Potiguar de Xadrez (CPX), 
realizado no último final de se-
mana, no Cepe, em Nova Parna-
mirim. O veterano Máximo Ma-
cedo conquistou o segundo lu-
gar, enquanto Cássio Calafange 
ficou com a medalha de bronze. 
No feminino, o ouro ficou com 
Renee Brambilla, a prata com 
Cibele Florêncio e o bronze com 
Maria Gabriele.

 Davi Alves também ga-
nhou o título na categoria uni-
versitário, com Márcio Jordão 
em segundo e Antônio Murilo 
em terceiro, todos da UFRN. 
No feminino, Cibele Florêncio 
(Uninassau) foi primeiro lu-
gar, com Maria Gabriele (UNP) 
em segundo e Raissa Crispim 
(UFRN) em terceiro. Na catego-
ria Sub-18, o campeão foi João 

Vitor Rodrigues (Contemporâ-
neo), Giovanni Brandão (São 
Gonçalo) ficou com a prata, 
enquanto Mateus César (Over) 
ganhou o bronze.

O Circuito Potiguar de Xa-
drez também incentiva as cate-
gorias de base do Sub-14 e Sub-
10. Rodrigo Macedo (Over) ga-
nhou o ouro no Sub-14, Mi-
guel Ian Barros (Neves) ficou 
na segunda colocação e Na-
tan Felipe dos Santos (Con-
temporâneo) na terceira po-
sição, enquanto que o femi-
nino, Sofia Macedo (Neves) 
foi primeiro lugar. Já no Sub-
10, Heitor Covacevich (Neves) 
conquistou o ouro, Máximo Ian 
Macedo (Neves) ficou com a 

prata e Renan dos Santos (Con-
temporâneo) com o bronze.

Maíce Bárbara, diretora de 
competição da Federação Nor-
te-rio-grandense de Xadrez 
(FNX), disse que a volta do Cir-
cuito Potiguar de Xadrez foi 
fundamental para a evolução 
técnica dos atletas e o cresci-
mento da modalidade no Rio 
Grande do Norte. “O retorno do 
circuito com a realização da pri-
meira etapa foi importante para 
movimentar e promover o cres-
cimento do xadrez no estado, 
servindo também como treina-
mento, evolução técnica e inter-
câmbio entre os jogadores mais 
experientes com as novas gera-
ções”, comentou. 
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WTT

Hugo Calderano vibra com título em Túnis, resultado do WTT Contender da Tunísia foi o que determinou a subida do brasileiro

Tenista americana

Tênis

Serena Williams planeja 
aposentadoria após 
Aberto dos EUA

Ymanitu alcança 
melhor ranking após 
conquista na Áustria

Serena Williams disse nes-
ta terça-feira que está evo-
luindo para longe do tê-

nis, e planeja se aposentar do 
esporte que dominou duran-
te grande parte de sua carreira 

com 23 títulos de Grand Slam 
após o Aberto dos EUA, que 
começa no final do mês. Na 
segunda-feira, Serena jogou 
apenas sua segunda partida 
de simples desde que voltou à 

Serena jogou apenas sua 2ª partida de simples desde que voltou de Wimbledon em junho

Atleta alcançou a sétima posição em simples e sexta nas duplas

REUTERS

LANCE!

Atleta da ADK Tennis, do 
Itamirim Clube de Cam-
po, em Itajaí (SC), Ymani-

tu Silva alcançou, esta semana, 
seu melhor ranking na carreira 
após a conquista do título em 
Versicherung, na Áustria.  O ca-

tarinense atingiu o sétimo posto 
em simples e o sexto nas duplas 
obtendo a melhor marca na car-
reira: “Se ficasse em casa vendo 
os outros jogarem, isso não seria 
possível. Mas é fruto de anos de 
muito trabalho, dedicação mi-

ação em Wimbledon em junho, 
após um ano de ausência, der-
rotando a espanhola Nuria Pár-
rizas Díaz para chegar à segun-
da rodada do Aberto de Toronto. 
Com informações da Reuters.

Mas a jogadora de 40 anos 
disse após a partida que podia 
ver a luz no fim do túnel do tênis 
em sua carreira. “Nunca gostei da 
palavra aposentadoria”, escreveu 
Serena Williams em um artigo da 
Vogue. “Talvez a melhor palavra 
para descrever o que estou fa-
zendo seja evolução. Estou aqui 
para dizer que estou evoluindo 
do tênis para outras coisas que 
são importantes para mim. Há 

alguns anos, comecei discreta-
mente a Serena Ventures, uma 
empresa de capital de risco. Logo 

depois disso, comecei uma famí-
lia. Quero aumentar essa famí-
lia”, completou.

nha, toda equipe técnica jun-
to com patrocinadores incríveis 
que tornam tudo isso possível. 
Só se chega nesse nível jogando 
muitos torneios, viajando bas-
tante e com muita coragem de 
ficar tanto tempo longe de casa 
em busca dos meus sonhos.  Na-
da mais gratificante ver que tudo 
isso vale muito a pena. Aprendi 
na vida e no esporte que temos 
que correr atrás e conquistar 
nosso espaço”, disse o atleta que 
tem dois títulos de simples no 
ano e cinco nas duplas. Em 2022 
ele também foi vice-campeão de 
duplas em Roland Garros e dis-
putou Wimbledon pela primeira 
vez. (Do Portal Terra). 

Hugo Calderano volta ao 
top-5 do ranking mundial

Após competição do WTT 
Conteder na Tunísia, a 

Federação Internacional 
de Tênis de Mesa divulgou 

nova atualização do 
ranking de tênis de mesa

A Federação Internacional 
de Tênis de Mesa (ITTF) 
divulgou na terça-feira 9 

a nova atualização do ranking 
mundial de tênis de mesa. Nela, 
o brasileiro Hugo Calderano foi 
confirmado novamente no Top 
5, subindo uma posição em rela-
ção à última semana, com 2.920 
pontos, 125 a menos que o quar-
to colocado, o japonês Tomokazu 
Harimoto. As informações são do 
Portal OTD.

O resultado do WTT Conten-
der da Tunísia, encerrado no úl-
timo sábado, foi o que determi-
nou a subida do brasileiro. Com 
os 400 pontos somados em Tú-
nis pelo título do torneio, ele 
ultrapassou o sueco Truls Mo-
regard, que agora está 120 pon-
tos atrás. O chinês Fan Zhen-
dong segue liderando, com 
5.500 pontos, seguido de outros 
dois chineses: Ma Long (3.700) e 
Liang Jingkun (3.085).

Nesta temporada, Hugo Cal-
derano vem oscilando entre a ter-
ceira e a sexta posição do ranking. 

Melhor não-asiático da lista, ele se 
tornou o maior atleta das Améri-
cas em todos os tempos, contabi-
lizando inclusive os resultados ob-
tidos antes da criação do ranking 
mundial de tênis de mesa.

DUPLA MISTA. Outro desta-
que na lista foi a subida da du-
pla mista Vitor Ishiy e Bruna 
Takahashi. Com o terceiro lu-
gar em Túnis, melhor colocação 
desde que iniciaram a parceria, 
eles saltaram para a 13ª coloca-
ção no novo ranking, soman-
do 965 pontos. A diferença pa-
ra o Top 10 é pequena. Na déci-
ma posição, os japoneses Hina 
Hayata e Shunsuke Togami es-
tão com 1.100 pontos.

As principais posições nos 
rankings feminino e masculino 
apresentaram poucas modifica-
ções. Gustavo Tsuboi caiu uma 
posição e segue sendo o segun-
do melhor brasileiro entre os ho-
mens, em 58°, seguido de perto 
por Vitor Ishiy, que ocupa o 63° 
posto. Eric Jouti é o 93°.

Já entre as mulheres, Bruna 
Takahashi segue firme no Top 
20, permanecendo na 19ª co-

locação, com 945 pontos. Carol 
Kumahara é a segunda melhor 
brasileira na lista, com 194 pon-

tos, na 93ª posição. Laura Wata-
nabe agora é a 179ª, sendo a ter-
ceira melhor da lista.
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xou um legado de coisas boas por 
onde passou. Fez muitos amigos. É 
um homem de bem.

É UMA AFRONTA A GRANDE 
MAIORIA DO POVO BRASILEIRO. 
Mesmo sendo um ano de Copa do 
Mundo, uma camisa da seleção bra-
sileira sendo vendida por R$ 360 é 
uma afronta ao trabalhador brasi-
leiro. É por isso que às “falsificadas” 
vendem feito água. Acredito que ain-
da nesta semana já serão encontra-
das milhares delas espalhadas pelo 
Brasil com preço máximo de R$ 50.

DEIXOU MUITO A DESEJAR. No 
futebol nós já vimos de tudo. Ago-
ra, se o Moto Club repetir no jogo 
da volta, contra o América, no pró-
ximo sábado, a mesma atuação que 
teve em Natal, dificilmente a equipe 
rubro-negra do Maranhão obterá a 
sua classificação, pois deixou muito a 
desejar no Arena das Dunas. Princi-
palmente seu ataque que se mostrou 
ineficiente. A equipe rubra potiguar é 
mais qualificada, contudo não pode 
entrar em campo pensando apenas 
em não perder. Futebol ganha quem 
marca gols.

QUATRO BRIGAM POR DUAS VA-
GAS. Chegamos a última rodada da 
série C com quatro clubes brigando 
por duas vagas para a próxima fase. 
Botafogo-PB, Aparecidense, Remo 
e Vitória-BA, ainda tem chances de 
classificação. O grande problema pa-
ra os dois primeiros é que eles se en-
frentam em Aparecida de Goiânia, e 

havendo um vencedor o perdedor 
poderá ser ultrapassado por um dos 
outros dois postulantes a vaga. Vai 
ser briga de cachorro grande.

MARKETING É ISSO. O Fortaleza 
arrecadou mais de R$ 300 mil reais, 
em pouco mais de oito horas, com 
a venda de sua nova camisa em alu-
são ao dia dia pais. Foi sucesso total. 
Isso se chama marketing. E não se 
aumentar o preço dos ingressos alea-
toriamente, como insistem em fazer 
alguns clubes, em especial na nossa 
cidade.

ACREDITO QUE POUPE VÁRIOS 
TITULARES. Para a partida contra o 
Figueirense, quero eu acreditar que, 
o técnico Fernando Marchiori deve-
rá poupar diversos titulares. E, se agir 
assim ele estará certíssimo. Já classi-
ficada a equipe alvinegra jogará um 
“amistoso de luxo”. O foco agora pas-
sa a ser exclusivamente o quadran-
gular que começará daqui à dez dias.

JÁ VIAJA HOJE. Com o objetivo 
de dar mais tranquilidade ao elenco 
à delegação do América já embarca 
hoje para São Luís-MA onde no sá-
bado, às 19h00, enfrentará o Moto 
Club no jogo da volta pela série D. 
A confiança é total entre os rubros. 
E, nesta hora não pode ser diferen-
te. Muita paz e pensamento positivo 
sempre.

SUPER MATUTÃO. O Super Matu-
tão está chegando na sua reta final. 
E, para deleite de quem gosta de fu-
tebol a FNF fechou parceria com a 
TV Bandeirantes que está transmi-
tindo, desde o último final de sema-
na, os jogos da competição pelo seu 
canal do YouTube. A grande final se-
rá transmitida ao vivo em TV aberta. 
Um gol de placa essa parceria.

AGORA É OFICIAL. Com 79% dos 
votos dos associados e conselheiros 
o Vasco da Gama passou a ser SAF, se 
juntando a Botafogo-RJ e Cruzeiro-
-MG, no futebol brasileiro. Os novos 
parceiros entrarão com um aporte fi-
nanceiro de R$ 700 milhões de reais, 
que sem dúvida alguma poderão ti-
rar o clube do marasmo que ele en-
trou nesta última década.
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Tem tempo hábil para 
programar três grandes festas

DIVULGAÇÃO

CBX

Competição A sexta edição do Villa-
ge Open de Beach Ten-
nis, competição que já 

é referência no calendário de 
eventos da modalidade, está 
com inscrições abertas, que 
podem ser feitas pelo site Tê-
nis Integrado (https://www.te-
nisintegrado.com.br/torneio_
painel_info/index/15365) e 
são limitadas.

O torneio acontece no pe-
ríodo de 1 a 4 de setembro e 
vai reunir atletas não só do 
RN como de outros estados 
do Brasil. Inclusive, são espe-
rados competidores que são 
destaque no esporte. O Village 
Beach Tennis fica em Capim 
Macio e possui uma estrutura 
com 10 quadras além de ou-
tros espaços para conforto e 
lazer de quem for competir ou 
assistir aos jogos.

Mais informações a respeito 
no perfil @villagebeachtennis_ 
no Instagram.

Torneio de beach 
tennis em Natal tem 
inscrições abertas

 Natal sedia sexta edição do Village Open de Beach Tennis

Davi, Máximo, e Cássio conquistaram as três primeiras colocações gerais

Davi é campeão geral do 
Potiguar de  Xadrez
No feminino, o 
ouro ficou com 
Renee Brambilla, 
a prata com Cibele 
Florêncio e o bronze 
com Maria Gabriele

O aluno da UFRN, Davi Al-
ves foi o campeão geral 
da primeira etapa do Cir-

cuito Potiguar de Xadrez (CPX), 
realizado no último final de se-
mana, no Cepe, em Nova Parna-
mirim. O veterano Máximo Ma-
cedo conquistou o segundo lu-
gar, enquanto Cássio Calafange 
ficou com a medalha de bronze. 
No feminino, o ouro ficou com 
Renee Brambilla, a prata com 
Cibele Florêncio e o bronze com 
Maria Gabriele.

 Davi Alves também ga-
nhou o título na categoria uni-
versitário, com Márcio Jordão 
em segundo e Antônio Murilo 
em terceiro, todos da UFRN. 
No feminino, Cibele Florêncio 
(Uninassau) foi primeiro lu-
gar, com Maria Gabriele (UNP) 
em segundo e Raissa Crispim 
(UFRN) em terceiro. Na catego-
ria Sub-18, o campeão foi João 

Vitor Rodrigues (Contemporâ-
neo), Giovanni Brandão (São 
Gonçalo) ficou com a prata, 
enquanto Mateus César (Over) 
ganhou o bronze.

O Circuito Potiguar de Xa-
drez também incentiva as cate-
gorias de base do Sub-14 e Sub-
10. Rodrigo Macedo (Over) ga-
nhou o ouro no Sub-14, Mi-
guel Ian Barros (Neves) ficou 
na segunda colocação e Na-
tan Felipe dos Santos (Con-
temporâneo) na terceira po-
sição, enquanto que o femi-
nino, Sofia Macedo (Neves) 
foi primeiro lugar. Já no Sub-
10, Heitor Covacevich (Neves) 
conquistou o ouro, Máximo Ian 
Macedo (Neves) ficou com a 

prata e Renan dos Santos (Con-
temporâneo) com o bronze.

Maíce Bárbara, diretora de 
competição da Federação Nor-
te-rio-grandense de Xadrez 
(FNX), disse que a volta do Cir-
cuito Potiguar de Xadrez foi 
fundamental para a evolução 
técnica dos atletas e o cresci-
mento da modalidade no Rio 
Grande do Norte. “O retorno do 
circuito com a realização da pri-
meira etapa foi importante para 
movimentar e promover o cres-
cimento do xadrez no estado, 
servindo também como treina-
mento, evolução técnica e inter-
câmbio entre os jogadores mais 
experientes com as novas gera-
ções”, comentou. 
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WTT

Hugo Calderano vibra com título em Túnis, resultado do WTT Contender da Tunísia foi o que determinou a subida do brasileiro

Tenista americana

Tênis

Serena Williams planeja 
aposentadoria após 
Aberto dos EUA

Ymanitu alcança 
melhor ranking após 
conquista na Áustria

Serena Williams disse nes-
ta terça-feira que está evo-
luindo para longe do tê-

nis, e planeja se aposentar do 
esporte que dominou duran-
te grande parte de sua carreira 

com 23 títulos de Grand Slam 
após o Aberto dos EUA, que 
começa no final do mês. Na 
segunda-feira, Serena jogou 
apenas sua segunda partida 
de simples desde que voltou à 

Serena jogou apenas sua 2ª partida de simples desde que voltou de Wimbledon em junho

Atleta alcançou a sétima posição em simples e sexta nas duplas

REUTERS

LANCE!

Atleta da ADK Tennis, do 
Itamirim Clube de Cam-
po, em Itajaí (SC), Ymani-

tu Silva alcançou, esta semana, 
seu melhor ranking na carreira 
após a conquista do título em 
Versicherung, na Áustria.  O ca-

tarinense atingiu o sétimo posto 
em simples e o sexto nas duplas 
obtendo a melhor marca na car-
reira: “Se ficasse em casa vendo 
os outros jogarem, isso não seria 
possível. Mas é fruto de anos de 
muito trabalho, dedicação mi-

ação em Wimbledon em junho, 
após um ano de ausência, der-
rotando a espanhola Nuria Pár-
rizas Díaz para chegar à segun-
da rodada do Aberto de Toronto. 
Com informações da Reuters.

Mas a jogadora de 40 anos 
disse após a partida que podia 
ver a luz no fim do túnel do tênis 
em sua carreira. “Nunca gostei da 
palavra aposentadoria”, escreveu 
Serena Williams em um artigo da 
Vogue. “Talvez a melhor palavra 
para descrever o que estou fa-
zendo seja evolução. Estou aqui 
para dizer que estou evoluindo 
do tênis para outras coisas que 
são importantes para mim. Há 

alguns anos, comecei discreta-
mente a Serena Ventures, uma 
empresa de capital de risco. Logo 

depois disso, comecei uma famí-
lia. Quero aumentar essa famí-
lia”, completou.

nha, toda equipe técnica jun-
to com patrocinadores incríveis 
que tornam tudo isso possível. 
Só se chega nesse nível jogando 
muitos torneios, viajando bas-
tante e com muita coragem de 
ficar tanto tempo longe de casa 
em busca dos meus sonhos.  Na-
da mais gratificante ver que tudo 
isso vale muito a pena. Aprendi 
na vida e no esporte que temos 
que correr atrás e conquistar 
nosso espaço”, disse o atleta que 
tem dois títulos de simples no 
ano e cinco nas duplas. Em 2022 
ele também foi vice-campeão de 
duplas em Roland Garros e dis-
putou Wimbledon pela primeira 
vez. (Do Portal Terra). 

Hugo Calderano volta ao 
top-5 do ranking mundial

Após competição do WTT 
Conteder na Tunísia, a 

Federação Internacional 
de Tênis de Mesa divulgou 

nova atualização do 
ranking de tênis de mesa

A Federação Internacional 
de Tênis de Mesa (ITTF) 
divulgou na terça-feira 9 

a nova atualização do ranking 
mundial de tênis de mesa. Nela, 
o brasileiro Hugo Calderano foi 
confirmado novamente no Top 
5, subindo uma posição em rela-
ção à última semana, com 2.920 
pontos, 125 a menos que o quar-
to colocado, o japonês Tomokazu 
Harimoto. As informações são do 
Portal OTD.

O resultado do WTT Conten-
der da Tunísia, encerrado no úl-
timo sábado, foi o que determi-
nou a subida do brasileiro. Com 
os 400 pontos somados em Tú-
nis pelo título do torneio, ele 
ultrapassou o sueco Truls Mo-
regard, que agora está 120 pon-
tos atrás. O chinês Fan Zhen-
dong segue liderando, com 
5.500 pontos, seguido de outros 
dois chineses: Ma Long (3.700) e 
Liang Jingkun (3.085).

Nesta temporada, Hugo Cal-
derano vem oscilando entre a ter-
ceira e a sexta posição do ranking. 

Melhor não-asiático da lista, ele se 
tornou o maior atleta das Améri-
cas em todos os tempos, contabi-
lizando inclusive os resultados ob-
tidos antes da criação do ranking 
mundial de tênis de mesa.

DUPLA MISTA. Outro desta-
que na lista foi a subida da du-
pla mista Vitor Ishiy e Bruna 
Takahashi. Com o terceiro lu-
gar em Túnis, melhor colocação 
desde que iniciaram a parceria, 
eles saltaram para a 13ª coloca-
ção no novo ranking, soman-
do 965 pontos. A diferença pa-
ra o Top 10 é pequena. Na déci-
ma posição, os japoneses Hina 
Hayata e Shunsuke Togami es-
tão com 1.100 pontos.

As principais posições nos 
rankings feminino e masculino 
apresentaram poucas modifica-
ções. Gustavo Tsuboi caiu uma 
posição e segue sendo o segun-
do melhor brasileiro entre os ho-
mens, em 58°, seguido de perto 
por Vitor Ishiy, que ocupa o 63° 
posto. Eric Jouti é o 93°.

Já entre as mulheres, Bruna 
Takahashi segue firme no Top 
20, permanecendo na 19ª co-

locação, com 945 pontos. Carol 
Kumahara é a segunda melhor 
brasileira na lista, com 194 pon-

tos, na 93ª posição. Laura Wata-
nabe agora é a 179ª, sendo a ter-
ceira melhor da lista.
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