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Exatus/AgoraRN: Fátima tem 32,5%, 
Styvenson, 18,4%; e Fábio, 8,95%
Novo levantamento mostra que, se eleições fossem hoje, governadora do PT iria ao 2º turno contra senador do Podemos

A governadora e candida-
ta à reeleição Fátima Be-
zerra (PT) lidera a corri-

da eleitoral no Rio Grande do 
Norte, mas viu seu percentual 
de intenções de voto cair mais 
uma vez, segundo nova pes-
quisa do Instituto Exatus Con-
sultoria realizada a pedido do 
AGORA RN. De maio para cá, 
a petista caiu de 38,8% para os 
atuais 32,5%.

De acordo com o levantamen-
to, se as eleições fossem hoje, Fá-

tima iria ao 2º turno contra Sty-
venson Valentim (Podemos), que 
aparece com 18,4%, na 2ª colo-
cação. O terceiro colocado é Fá-
bio Dantas (Solidariedade), com 
8,95%.

Os outros adversários soma-
dos têm mais intenções de voto 
que a petista.

A pesquisa Exatus/Agora RN é 
a primeira a ser divulgada após o 
fim do período das convenções e 
a homologação das candidaturas 
para o Governo do Estado.

A pesquisa eleitoral do Instituto 
Exatus Consultoria, a primeira após 
o registro das candidaturas no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), traz 
Carlos Eduardo Alves (PDT) na li-
derança da corrida pela única vaga 
do Senado Federal neste pleito, com 
23% das intenções de votos.

Em segundo lugar, aparece o 
candidato do PL, Rogério Mari-
nho, com 18,75%, seguido por Ra-
fael Motta (PSB), que soma 9,4% 
das intenções, conforme o levan-
tamento divulgado nesta quinta-

-feira 11, pelo AGORA RN.
Em relação à pesquisa ante-

rior, Carlos Eduardo foi de 22,85% 
para 23%; Rogério Marinho subiu 
de 12,65% para 18,75%; e Rafael, 
foi de 5,15% para 9,4%.

Não sabem/não responderam 
equivalem a 23,7% dos votos e 
brancos/nulos/ninguém somam 
22,6%. Em quarto lugar na briga 
pelo Senado Federal, está Dário 
Barbosa (PSTU), com 1,5%, segui-
do por Freitas Júnior (Psol), com 
1,05%.
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Pedro Neto

Styvenson, fi scal da moralidade, tem 
vice cercada de suspeitas

Rogério Marinho abandona
campanha de Fábio Dantas

ABC assinará atestado de 
burrice se aumentar ingresso

Disputa por uma vaga 
de deputado deve ficar en-
tre General Girão, João Maia 
e Robinson Faria.

Eleições

Prefeito de Natal afirma ter 
divergências com Fátima Bezer-
ra (PT), Styvenson Valentim (Po-
demos) e Fábio Dantas (SDD).

Álvaro Dias volta 
a indicar que 
ficará neutro

__PÁG. 3 e 4

__PÁG. 8Música e féAvanço

Padre retorna ao Rio Grande 
do Norte para segunda apresen-
tação no Boulevard Hall ao lado 
do Padre Nunes.

Em julho, 37% disseram ter 
obtido lucro, melhor marca do 
ano, em junho eram 35%. Ou-
tros 37% ficaram em equilíbrio.

Padre Fábio de 
Melo de volta a 
Natal amanhã

Bares têm em 
julho melhor 
resultado do ano

__PÁG.16__PÁG. 9
__PÁG.2

Para o Senado, Carlos 
vai a 23%; Rogério tem 
18,75%; e Rafael, 9,4%
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Analistas políticos de quocientes eleitorais ho-
je não garantem duas vagas de deputado fe-
deral para o PL. Analisando os números da 

eleição passada, onde 1,6 milhão de eleitores vota-
ram no Estado para a Câmara dos Deputados, se-
riam necessários cerca de 300 mil votos para garan-
tir duas vagas. A disputa hoje ficaria entre os depu-
tados General Girão e João Maia e o ex-governador 
Robinson Faria.

Nas pesquisas registradas e divulgadas até ago-
ra, juntando todas, Robinson parte mais à frente. 
Ele tem o apoio de pelo menos 30 prefeitos no inte-
rior, sendo Júlio César, de Ceará-Mirim, o principal. 
O prefeito tem hoje 90% de aprovação. Tanto que 
foi reeleito com 81% dos votos em 2020. Hoje virou 
porta-bandeira no apoio a Robinson na região me-
tropolitana e também no Mato Grande. 

Mas, é preciso lembrar que as pesquisas apon-
tam 70% de indecisos para deputado federal. São 
mais de 1 milhão de eleitores que ainda não sabem 
em quem votar. General Girão faz campanha ideo-
lógica em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Em 
2018, ele conseguiu, somente em Natal, 36 mil vo-
tos, perdendo só para Natália Bonavides (PT), que 

ultrapassou os 43 mil votos na capital. Girão seria 
hoje na direita o que Natália representa na esquer-
da. A polarização poderá ajudar na reeleição do ge-
neral.

PL: Nominata de Bolsonaro no RN não tem 
garantia de 300 mil votos para eleger 2 federais

JOÃO MAIA. O presidente re-
gional do PL enfrenta hoje algu-
mas perdas de bases. João Maia 
entregou a coordenação da cam-
panha à esposa, a prefeita Shir-
ley Targino, de Messias Targino. 
Não se sabe ainda quantificar se 
o deputado teria pelo menos os 
93 mil votos da campanha passa-
da. João anda preocupado com o 
crescimento de Robinson Faria e 
General Girão. 

DOBRADINHAS. Uma das 
apostas do PL para alavancar 
a candidatura de João Maia na 
Grande Natal e Médio Oeste se-
riam Terezinha Maia (São Gonça-
lo do Amarante) e Neilton Dióge-
nes (Apodi). Mas, General Girão 
tem o deputado estadual Coronel 
Azevedo, que conquistou os bol-
sonaristas. 

FAMÍLIA. O que vem hoje 

mais prejudicando o nome de 
João Maia seria a candidatura do 
cunhado dele, o ex-prefeito de 
São Gonçalo do Amarante Jaime 
Calado, do Republicanos. O es-
poso da senadora Zenaide Maia 
ameaça os cerca de 6 mil votos 
que João Maia tirou em São Gon-
çalo, por exemplo. 

SOBE & DESCE. Quem gosta 
e quem desgosta de Bolsonaro e 
de Lula. Espantosamente, só 35% 
dos brasileiros desgostam de Jair 
Bolsonaro, segundo uma pesqui-
sa da Quaest, encomendada por 
O Globo. E 29% gostam dele. No 
caso de Lula, 41% gostam e 32% 
desgostam.

NULO. Um dado já chama a 
atenção dos deputados fede-
rais, com amparo na campa-
nha passada. No RN, 247 mil 
pessoas foram às urnas votar 

nulo para federal. Já apertaram 
a tecla “branco” cerca de 109 
mil eleitores em todo Estado. O 
voto nulo é uma opção indivi-
dual. Ele nasce da rejeição aos 
candidatos ou representa um 
protesto. Nada tem de apolí-
tico. Quem tenta dissuadir o 
eleitor de abandonar essa esco-
lha pode não estar preocupado 
com a democracia ou qualquer 
outra abstração. 

VAZA-JATO. Segundo a Veja, o 
hacker da Vaza-Jato, Walter Del-
gatti, encontrou-se com o presi-
dente Jair Bolsonaro no Palácio 
da Alvorada ontem. Ele é réu na 
Justiça Federal pela invasão dos 
celulares de várias autoridades 
do país. Delgatti deve ser o novo 
integrante da campanha à reelei-
ção de Bolsonaro e sua função es-
tá relacionada à fiscalização das 
urnas eletrônicas.  

Editorial
A incoerência do capitão

Em setembro de 2020, fal-
tando menos de um mês 
para a eleição, Styvenson 

Valentim foi às redes sociais pa-
ra comunicar que o Podemos 
não teria mais candidatura à 
Prefeitura de Mossoró. A em-
presária Bianca Negreiros ha-
via tido seu nome aprovado na 
convenção partidária, mas aca-
bou desistindo por não se en-
quadrar nos rigorosos critérios 
de Styvenson – que era presi-
dente do partido.

Na época, a informação di-
vulgada era que Bianca não po-
deria ser candidata a prefeita 
porque já havia respondido a 
um processo junto à Receita Fe-
deral 20 anos antes. Por não se 
enquadrar no critério de ter um 
“passado limpo”, mesmo estan-
do em tese elegível, ela própria 
saiu de cena e acabou não dis-
putando a eleição. A situação 
foi vexatória e humilhante para 
a empresária, que foi exposta a 
constrangimento.

Chega 2022, e Styvenson 
confirma sua candidatura ao 
Governo do Estado. Por coerên-
cia, esperava-se que o senador – 
que costuma ser fiscal da mora-
lidade de outros políticos – man-
tivesse o mesmo critério adota-
do até agora em seu mandato.

Mas não. O critério que va-
leu para prefeitos constrangi-
dos por ele parece não ter sido 
levado em consideração para a 
escolha de sua candidata a vice-
-governadora.

Styvenson escolheu como 
companheira de chapa a pro-
fessora Francisca Henrique, 
que é ré em ação proposta pelo 
Ministério Público por impro-
bidade. Isso sem falar no fato 

de a Justiça Eleitoral ter repro-
vado a prestação de contas da 
campanha dela à Prefeitura de 
Parnamirim em 2020. Estamos 
diante, claramente, de um peso 
e duas medidas.

O capitão da PM, hoje con-
gressista, está mergulhado em 
um poço de incoerência. Se o 
senador rechaça qualquer in-
dício de irregularidade e con-
clama seus seguidores e eleito-
res a investigar a vida pregressa 
dos políticos, por que aceitar na 
chapa alguém que responde a 
um processo por má gestão de 
recursos públicos?

É importante enfatizar que 
este AGORA RN não faz julga-
mentos precipitados nem trata 
como condenado alguém que 
está respondendo a uma ação, 
mesmo que esta tenha sido 
aberta a pedido do Ministério 
Público, órgão isento e apolíti-
co. Como dizem a Constituição 
e as leis, todos são inocentes até 
que se prove o contrário.

O problema está na incoe-
rência do senador. Styvenson, 
que age como apóstolo da mo-
ralidade e se comporta como se 
fosse o paladino da honestida-
de, cai na contradição na hora 
que anuncia como companhei-
ra de chapa uma candidata a vi-
ce-governadora com um histó-
rico de tantas suspeitas.

Mais suspeito ainda, diga-
-se de passagem, é o silêncio do 
senador sobre o assunto. Desde 
sexta-feira, quando surgiram as 
primeiras informações sobre os 
processos de Francisca Henri-
que, o senador não se pronun-
ciou claramente sobre o caso. 
Vai ver está refletindo sobre a 
talvez má escolha feita.
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QUEIXA. O Exército reclamou oficialmente ontem da ex-
pulsão do coronel Ricardo Sant’Ana (foto) dos trabalhos de 
fiscalização das eleições e desistiu de indicar um substituto. 
Ele fora flagrado nas redes sociais propagando mensagens de 
viés político e desinformação sobre as urnas eletrônicas, ob-
jeto de inspeções que realizava na Justiça Eleitoral. Por meio 
de nota interna, o Exército queixou-se da forma como o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) conduziu o caso, excluindo o 
oficial sem consultar o Comando Geral e tampouco a Defesa.
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Direto da Redação
Rogério Marinho abandona Fábio Dantas

O candidato ao Senado Rogério 
Marinho (PL) tem se notabi-
lizado, campanha após cam-

panha, por abandonar seus parcei-
ros políticos. Foi assim, por exem-
plo, em 2008, quando rompeu com 
a então governadora Wilma de Faria 
por causa da disputa para a Prefeitu-
ra do Natal.

Foi assim também durante o go-
verno Jair Bolsonaro, quando Rogé-
rio, após ganhar asas, se distanciou 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que lá atrás abriu as portas 
do ministério e confiou ao potiguar 
a liderança da reforma da Previdên-
cia. Como resposta, troca pública de 
farpas.

Em 2022, a história parece se re-
petir. A vítima da vez é Fábio Dantas. 
Depois ter sua candidatura ao Go-

verno do Estado criada por Rogério 
Marinho, o candidato do Solidarie-
dade está praticamente abandona-
do pelo ex-ministro.

Só para se ter uma ideia do dis-
tanciamento, enquanto a campanha 
de Rogério Marinho é considerada 
milionária, estando gastando a torto 
e a direito, com equipes do jurídico e 
do marketing contratados a peso de 
ouro, a campanha de Fábio Dantas 
sequer tem marqueteiro até agora.

Até mesmo apoio da mídia Fábio 
Dantas parece estar perdendo. Nos 
últimos dias, setores da imprensa – 
até mesmo aqueles ligados a Rogério 
Marinho – passaram a dirigir críticas 
ao candidato a governador do Soli-
dariedade. Fábio Dantas, útil até en-
tão para compor chapa com Rogé-
rio, passou a ser alvo de bombardeio.

O VOTO DA ROSA.  A ex-go-
vernadora Rosalba Ciarlini 
disse ao Blog do Barreto que 
ainda não decidiu quem vai 
apoiar para o Governo do Es-
tado. Falou que a única certe-
za é que não vai apoiar Fábio 
Dantas. O partido de Rosalba, 
o PP, está na coligação de Fá-
bio por intervenção da dire-
ção nacional.

TRANSPORTE. O senador 
Jean Paul Prates (PT) pegou 
mais uma importante relato-
ria no Senado. Será dele a mis-
são de elaborar uma proposta 
para o novo marco do trans-
porte urbano do País. Entre as 
ideias que serão discutidas, es-
tá a criação de um subsídio pa-
ra bancar parte dos custos das 
empresas, de modo a reduzir a 
tarifa paga pelo usuário.

AUDITORIA. O Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) formou a 
comissão que será responsável 
por dois dos mais importantes 
processos de auditoria das ur-
nas eletrônicas que serão usa-
das nas eleições de 2022: o Tes-
te de Integridade e o Teste de 
Autenticidade. Os dois proces-
sos ocorrerão no dia da eleição.

CHECAGEM. No Teste de In-
tegridade, na mesma hora em 
que ocorre a votação oficial, 
números anotados em cédu-
las previamente preenchidas 
por qualquer cidadão são di-
gitados, um a um, nas urnas 
eletrônicas. Paralelamente, os 
votos em papel também são 
registrados em um sistema de 
apoio à votação, que funciona 
em um computador. Concluí-

do o teste, às 17h, o resultado 
é apurado na urna eletrônica 
e confrontado com o obtido 
através da apuração manual.

À PROVA DE FRAUDE. Já no 
Teste de Autenticidade, a equi-
pe confere publicamente se 
estão instalados na urna da se-
ção os sistemas oficiais da Jus-
tiça Eleitoral. Qualquer pessoa 
interessada podem indicar um 
programa para conferir os sis-
temas da Justiça Eleitoral.

MULTA. O Ministério Públi-
co Eleitoral defendeu, no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
que o presidente Jair Bolso-
naro seja multado por propa-
ganda eleitoral antecipada em 
razão do discurso na reunião 
com embaixadores, no dia 18 
de julho.

Fátima cai para 32,5%, Styvenson 
sobe para 18,4% e Fábio Dantas
é o 3º com 8,95%, aponta Exatus

Estudo é o primeiro 
a ser publicado 

após o registro das 
candidaturas ao 

Estado

A governadora e candidata à re-
eleição Fátima Bezerra (PT) 
lidera a corrida eleitoral no 

Rio Grande do Norte, mas viu seu 
percentual de intenções de voto cair 
mais uma vez, segundo nova pes-
quisa do Instituto Exatus Consul-
toria realizada a pedido do AGORA 
RN. De maio para cá, a petista caiu 
de 38,8% para os atuais 32,5%.

De acordo com o levantamento, 
se as eleições fossem hoje, Fátima 
iria ao 2º turno contra Styvenson Va-
lentim (Podemos), que aparece em 
2º com 18,4%. Os outros adversários 
somados têm mais intenções de vo-
to que a petista.

Não souberam/não responde-
ram somam 16,95% e os que opta-
ram por branco/nulo/ninguém, fi-
cou com 16,9%.

Fábio Dantas (Solidariedade) 
aparece com 8,95% das intenções 
de votos, seguido por Danniel Mo-
rais (Psol), com 2,75%; Clorisa Li-
nhares (PMB), com 2,15% e Rosália 
Fernandes, com 1,4%. Somando os 
votos obtidos por todos os concor-
rentes de Fátima, eles surgem com 
33,65%, contra os 32,5% da petista.

Quando questionados se muda-
riam seu voto até o dia das eleições, 
66,7% afirmaram que não, já 22,4% 
confirmaram que podem trocar seus 
escolhidos até o dia 2 de outubro.

Na primeira pesquisa de inten-
ções de votos divulgada pelo Insti-
tuto Exatus, no dia 18 de maio pas-
sado, Fátima teve 38,8% das men-
ções, seguida por Fábio Dantas com 
13% e, em terceiro lugar, Styvenson 
Valentim, com 11,8%. Na época, o 
senador ainda não havia se definido 
pela candidatura.

Já os números desta nova pes-
quisa revelam que, no intervalo de 

quase três meses, entre a divulga-
ção da primeira edição do levanta-
mento Exatus e esta terceira edição 
do estudo, a governadora registrou 
uma baixa de 6,3 pontos e Styven-
son, que estava em terceiro lugar, 
subiu uma posição na corrida elei-
toral e hoje possui 18,4% das inten-
ções de votos. Já o ex-vice-governa-
dor Fábio Dantas, que antes figura-
va em segundo lugar, com 13%, caiu 

para a terceira posição, perdendo 
4,05 pontos das intenções de votos 
entre maio e agosto.

Foram entrevistadas 2 mil pes-
soas em 60 cidades do Estado. A pes-
quisa foi registrada na Justiça Eleito-
ral sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

REJEIÇÃO. A pesquisa Exatus 
perguntou qual avaliação do go-

verno Fátima. A petista é aprovada 
por 36,2%. Já 46,15% desaprovaram. 
Não souberam/não quiseram res-
ponder 17,65%. Com relação à re-
jeição, a gestora ficou em 1º lugar, 
com 31,35%. Em 2º lugar, Styven-
son Valentim, com 11,3%; seguido 
por Fábio Dantas, com 8,25%; Ro-
sália Fernandes, com 3,15%; Clorisa, 
com 2,65% e Danniel Morais, com 
1,6%. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Gráfi co mostra evolução das intenções de voto dos candidatos ao Governo do Estado, nas duas últimas pesquisas Exatus/Agora RN
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da Alvorada ontem. Ele é réu na 
Justiça Federal pela invasão dos 
celulares de várias autoridades 
do país. Delgatti deve ser o novo 
integrante da campanha à reelei-
ção de Bolsonaro e sua função es-
tá relacionada à fiscalização das 
urnas eletrônicas.  

Editorial
A incoerência do capitão

Em setembro de 2020, fal-
tando menos de um mês 
para a eleição, Styvenson 

Valentim foi às redes sociais pa-
ra comunicar que o Podemos 
não teria mais candidatura à 
Prefeitura de Mossoró. A em-
presária Bianca Negreiros ha-
via tido seu nome aprovado na 
convenção partidária, mas aca-
bou desistindo por não se en-
quadrar nos rigorosos critérios 
de Styvenson – que era presi-
dente do partido.

Na época, a informação di-
vulgada era que Bianca não po-
deria ser candidata a prefeita 
porque já havia respondido a 
um processo junto à Receita Fe-
deral 20 anos antes. Por não se 
enquadrar no critério de ter um 
“passado limpo”, mesmo estan-
do em tese elegível, ela própria 
saiu de cena e acabou não dis-
putando a eleição. A situação 
foi vexatória e humilhante para 
a empresária, que foi exposta a 
constrangimento.

Chega 2022, e Styvenson 
confirma sua candidatura ao 
Governo do Estado. Por coerên-
cia, esperava-se que o senador – 
que costuma ser fiscal da mora-
lidade de outros políticos – man-
tivesse o mesmo critério adota-
do até agora em seu mandato.

Mas não. O critério que va-
leu para prefeitos constrangi-
dos por ele parece não ter sido 
levado em consideração para a 
escolha de sua candidata a vice-
-governadora.

Styvenson escolheu como 
companheira de chapa a pro-
fessora Francisca Henrique, 
que é ré em ação proposta pelo 
Ministério Público por impro-
bidade. Isso sem falar no fato 

de a Justiça Eleitoral ter repro-
vado a prestação de contas da 
campanha dela à Prefeitura de 
Parnamirim em 2020. Estamos 
diante, claramente, de um peso 
e duas medidas.

O capitão da PM, hoje con-
gressista, está mergulhado em 
um poço de incoerência. Se o 
senador rechaça qualquer in-
dício de irregularidade e con-
clama seus seguidores e eleito-
res a investigar a vida pregressa 
dos políticos, por que aceitar na 
chapa alguém que responde a 
um processo por má gestão de 
recursos públicos?

É importante enfatizar que 
este AGORA RN não faz julga-
mentos precipitados nem trata 
como condenado alguém que 
está respondendo a uma ação, 
mesmo que esta tenha sido 
aberta a pedido do Ministério 
Público, órgão isento e apolíti-
co. Como dizem a Constituição 
e as leis, todos são inocentes até 
que se prove o contrário.

O problema está na incoe-
rência do senador. Styvenson, 
que age como apóstolo da mo-
ralidade e se comporta como se 
fosse o paladino da honestida-
de, cai na contradição na hora 
que anuncia como companhei-
ra de chapa uma candidata a vi-
ce-governadora com um histó-
rico de tantas suspeitas.

Mais suspeito ainda, diga-
-se de passagem, é o silêncio do 
senador sobre o assunto. Desde 
sexta-feira, quando surgiram as 
primeiras informações sobre os 
processos de Francisca Henri-
que, o senador não se pronun-
ciou claramente sobre o caso. 
Vai ver está refletindo sobre a 
talvez má escolha feita.
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QUEIXA. O Exército reclamou oficialmente ontem da ex-
pulsão do coronel Ricardo Sant’Ana (foto) dos trabalhos de 
fiscalização das eleições e desistiu de indicar um substituto. 
Ele fora flagrado nas redes sociais propagando mensagens de 
viés político e desinformação sobre as urnas eletrônicas, ob-
jeto de inspeções que realizava na Justiça Eleitoral. Por meio 
de nota interna, o Exército queixou-se da forma como o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) conduziu o caso, excluindo o 
oficial sem consultar o Comando Geral e tampouco a Defesa.
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Direto da Redação
Rogério Marinho abandona Fábio Dantas

O candidato ao Senado Rogério 
Marinho (PL) tem se notabi-
lizado, campanha após cam-

panha, por abandonar seus parcei-
ros políticos. Foi assim, por exem-
plo, em 2008, quando rompeu com 
a então governadora Wilma de Faria 
por causa da disputa para a Prefeitu-
ra do Natal.

Foi assim também durante o go-
verno Jair Bolsonaro, quando Rogé-
rio, após ganhar asas, se distanciou 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que lá atrás abriu as portas 
do ministério e confiou ao potiguar 
a liderança da reforma da Previdên-
cia. Como resposta, troca pública de 
farpas.

Em 2022, a história parece se re-
petir. A vítima da vez é Fábio Dantas. 
Depois ter sua candidatura ao Go-

verno do Estado criada por Rogério 
Marinho, o candidato do Solidarie-
dade está praticamente abandona-
do pelo ex-ministro.

Só para se ter uma ideia do dis-
tanciamento, enquanto a campanha 
de Rogério Marinho é considerada 
milionária, estando gastando a torto 
e a direito, com equipes do jurídico e 
do marketing contratados a peso de 
ouro, a campanha de Fábio Dantas 
sequer tem marqueteiro até agora.

Até mesmo apoio da mídia Fábio 
Dantas parece estar perdendo. Nos 
últimos dias, setores da imprensa – 
até mesmo aqueles ligados a Rogério 
Marinho – passaram a dirigir críticas 
ao candidato a governador do Soli-
dariedade. Fábio Dantas, útil até en-
tão para compor chapa com Rogé-
rio, passou a ser alvo de bombardeio.

O VOTO DA ROSA.  A ex-go-
vernadora Rosalba Ciarlini 
disse ao Blog do Barreto que 
ainda não decidiu quem vai 
apoiar para o Governo do Es-
tado. Falou que a única certe-
za é que não vai apoiar Fábio 
Dantas. O partido de Rosalba, 
o PP, está na coligação de Fá-
bio por intervenção da dire-
ção nacional.

TRANSPORTE. O senador 
Jean Paul Prates (PT) pegou 
mais uma importante relato-
ria no Senado. Será dele a mis-
são de elaborar uma proposta 
para o novo marco do trans-
porte urbano do País. Entre as 
ideias que serão discutidas, es-
tá a criação de um subsídio pa-
ra bancar parte dos custos das 
empresas, de modo a reduzir a 
tarifa paga pelo usuário.

AUDITORIA. O Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) formou a 
comissão que será responsável 
por dois dos mais importantes 
processos de auditoria das ur-
nas eletrônicas que serão usa-
das nas eleições de 2022: o Tes-
te de Integridade e o Teste de 
Autenticidade. Os dois proces-
sos ocorrerão no dia da eleição.

CHECAGEM. No Teste de In-
tegridade, na mesma hora em 
que ocorre a votação oficial, 
números anotados em cédu-
las previamente preenchidas 
por qualquer cidadão são di-
gitados, um a um, nas urnas 
eletrônicas. Paralelamente, os 
votos em papel também são 
registrados em um sistema de 
apoio à votação, que funciona 
em um computador. Concluí-

do o teste, às 17h, o resultado 
é apurado na urna eletrônica 
e confrontado com o obtido 
através da apuração manual.

À PROVA DE FRAUDE. Já no 
Teste de Autenticidade, a equi-
pe confere publicamente se 
estão instalados na urna da se-
ção os sistemas oficiais da Jus-
tiça Eleitoral. Qualquer pessoa 
interessada podem indicar um 
programa para conferir os sis-
temas da Justiça Eleitoral.

MULTA. O Ministério Públi-
co Eleitoral defendeu, no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
que o presidente Jair Bolso-
naro seja multado por propa-
ganda eleitoral antecipada em 
razão do discurso na reunião 
com embaixadores, no dia 18 
de julho.

Fátima cai para 32,5%, Styvenson 
sobe para 18,4% e Fábio Dantas
é o 3º com 8,95%, aponta Exatus

Estudo é o primeiro 
a ser publicado 

após o registro das 
candidaturas ao 

Estado

A governadora e candidata à re-
eleição Fátima Bezerra (PT) 
lidera a corrida eleitoral no 

Rio Grande do Norte, mas viu seu 
percentual de intenções de voto cair 
mais uma vez, segundo nova pes-
quisa do Instituto Exatus Consul-
toria realizada a pedido do AGORA 
RN. De maio para cá, a petista caiu 
de 38,8% para os atuais 32,5%.

De acordo com o levantamento, 
se as eleições fossem hoje, Fátima 
iria ao 2º turno contra Styvenson Va-
lentim (Podemos), que aparece em 
2º com 18,4%. Os outros adversários 
somados têm mais intenções de vo-
to que a petista.

Não souberam/não responde-
ram somam 16,95% e os que opta-
ram por branco/nulo/ninguém, fi-
cou com 16,9%.

Fábio Dantas (Solidariedade) 
aparece com 8,95% das intenções 
de votos, seguido por Danniel Mo-
rais (Psol), com 2,75%; Clorisa Li-
nhares (PMB), com 2,15% e Rosália 
Fernandes, com 1,4%. Somando os 
votos obtidos por todos os concor-
rentes de Fátima, eles surgem com 
33,65%, contra os 32,5% da petista.

Quando questionados se muda-
riam seu voto até o dia das eleições, 
66,7% afirmaram que não, já 22,4% 
confirmaram que podem trocar seus 
escolhidos até o dia 2 de outubro.

Na primeira pesquisa de inten-
ções de votos divulgada pelo Insti-
tuto Exatus, no dia 18 de maio pas-
sado, Fátima teve 38,8% das men-
ções, seguida por Fábio Dantas com 
13% e, em terceiro lugar, Styvenson 
Valentim, com 11,8%. Na época, o 
senador ainda não havia se definido 
pela candidatura.

Já os números desta nova pes-
quisa revelam que, no intervalo de 

quase três meses, entre a divulga-
ção da primeira edição do levanta-
mento Exatus e esta terceira edição 
do estudo, a governadora registrou 
uma baixa de 6,3 pontos e Styven-
son, que estava em terceiro lugar, 
subiu uma posição na corrida elei-
toral e hoje possui 18,4% das inten-
ções de votos. Já o ex-vice-governa-
dor Fábio Dantas, que antes figura-
va em segundo lugar, com 13%, caiu 

para a terceira posição, perdendo 
4,05 pontos das intenções de votos 
entre maio e agosto.

Foram entrevistadas 2 mil pes-
soas em 60 cidades do Estado. A pes-
quisa foi registrada na Justiça Eleito-
ral sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

REJEIÇÃO. A pesquisa Exatus 
perguntou qual avaliação do go-

verno Fátima. A petista é aprovada 
por 36,2%. Já 46,15% desaprovaram. 
Não souberam/não quiseram res-
ponder 17,65%. Com relação à re-
jeição, a gestora ficou em 1º lugar, 
com 31,35%. Em 2º lugar, Styven-
son Valentim, com 11,3%; seguido 
por Fábio Dantas, com 8,25%; Ro-
sália Fernandes, com 3,15%; Clorisa, 
com 2,65% e Danniel Morais, com 
1,6%. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Gráfi co mostra evolução das intenções de voto dos candidatos ao Governo do Estado, nas duas últimas pesquisas Exatus/Agora RN
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Pesquisa Exatus mostra 
larga vantagem para 
Lula sobre Bolsonaro

Presidência da República

A pesquisa eleitoral do Insti-
tuto Exatus e o jornal AGO-
RA RN perguntaram aos 

potiguares quem eles escolhe-
riam para ser o futuro presidente 
da República. Das duas mil pes-
soas consultadas, 50,2% afirma-
ram votar em Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), contra 27,4% que esco-
lheriam Jair Bolsonaro (PL).

O candidato do PDT, Ciro Go-
mes, surge em terceiro lugar, com 
6,33% dos votos; seguido por Pablo 
Marçal (Pros), com 0,5%; Felipe 
D’Ávila (Novo), com 0,45%; Leo-
nardo Péricles (UP), com 0,35%; 
Vera Lúcia (PSTU), com 0,3%; José 

Maria Eymael, com 0,15%; Simo-
ne Tebet (MDB) e Sofia Manzano 
(PCB), com 0,1%. O total de entre-
vistados que responderam votar 
em ninguém/branco/nulo foi de 
7,85% e não sabem/não respon-
deram, foi de 6,25%.

Em relação à pesquisa ante-
rior, de julho, Lula subiu de 44,12% 
para 50,2% e Bolsonaro subiu de 
26,52% para 27,4%. Ciro Gomes 
saiu de 6,83% para 6,33%.

Questionados se poderiam 
mudar o voto antes do pleito 
para presidente da República, 
82,7% dos eleitores consulta-
dos responderam que não mu-
dariam seu voto de forma al-
guma. Apenas 11,5% disseram 
que sim, que poderiam trocar 
de candidato até o dia das elei-

ções. Não souberam ou não 
responderam à questão 5,9% 
dos consultados.

Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas em 60 cidades do Es-
tado. A pesquisa foi registrada 
na Justiça Eleitoral sob os nú-
meros BR-07073/2022 e RN-
05987/2022.

REJEIÇÃO. O atual presidente 

da República, Jair Messias Bolso-
naro é o candidato à Presidên-
cia mais rejeitado pelos potigua-
res, com 47,7% de rejeição no Rio 
Grande do Norte. Em segundo lu-
gar, aparece o ex-presidente Lula, 
com 27,05%.

Ciro Gomes é o terceiro can-
didato mais rejeitado pelos poti-
guares, com 4,95% dos votos, se-
guido por Vera Lúcia, com 1,1%; 

Felipe D’Ávila, com 1,05; os de-
mais candidatos tiveram menos 
de 1% de rejeição. Não sabem/
não responderam 9,55% e esco-
lheram a opção ninguém/bran-
co/nulo, 7%. 

58,6% desaprovam o governo 
Jair Bolsonaro. Já 28,8% disseram 
aprovar a administração do ex-
-militar e 12,6% não sabem/não 
responderam. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Lula (PT) lidera com mais de 50%

Carlos Eduardo Alves (PDT) mantém liderança Rogério Marinho (PL)  fi ca em segundo lugar Rafael Motta (PSB) possui 9,4% dos votos

Bolsonaro (PL) mantém segundo lugar Ciro Gomes (PDT) surge com 6,33%
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Exatus: Carlos Eduardo lidera 
com 23%, seguido por Rogério 
com 18,75% e Rafael com 9,4%

Primeira pesquisa 
após o registro 

das candidaturas 
eleitorais no TSE 

reafirma liderança 
de pedetista sobre 

adversários na 
corrida ao Senado

A pesquisa eleitoral do Ins-
tituto Exatus Consultoria, 
a primeira após o regis-

tro das candidaturas no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), traz 
Carlos Eduardo Alves (PDT) na 
liderança da corrida pela única 
vaga do Senado Federal neste 
pleito, com 23% das intenções 
de votos. Em segundo lugar, 
aparece o candidato do PL, Ro-
gério Marinho, com 18,75%, se-
guido por Rafael Motta (PSB), 
que soma 9,4% das intenções, 
conforme o levantamento di-
vulgado nesta quinta-feira 11, 
pelo AGORA RN.

Em relação à pesquisa an-
terior, Carlos Eduardo foi de 
22,85% para 23%; Rogério Ma-
rinho subiu de 12,65% para 
18,75%; e Rafael, foi de 5,15% 
para 9,4%.

Não sabem/não responde-
ram equivalem a 23,7% dos vo-
tos e brancos/nulos/ninguém 
somam 22,6%. Em quarto lugar 
na briga pelo Senado Federal, 
está Dário Barbosa (PSTU), com 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

1,5%, seguido por Freitas Júnior 
(Psol), com 1,05%.

Também foi perguntado aos 
dois mil entrevistados para a 
pesquisa Exatus, se eles pode-
riam mudar seu voto para o Se-
nado Federal e 59,7% responde-
ram que não mudariam de voto 
de forma alguma. Já 23,2% dis-
seram que poderiam mudar sua 

decisão sobre o candidato esco-
lhido até o dia do pleito eleitoral. 
Não souberam ou não respon-
deram à questão 17,2% dos elei-
tores consultados.

Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas em 60 cidades do Es-
tado. A pesquisa foi registrada 
na Justiça Eleitoral sob os nú-
meros BR-07073/2022 e RN-

05987/2022.

REJEIÇÃO. Bem colocado na 
pesquisa, Carlos Eduardo apa-
rece como o candidato com o 
maior índice de rejeição do elei-
torado potiguar. Quando ques-
tionados sobre qual candidato 
jamais votaria, o nome do pede-
tista foi mencionado por 15,2% 

dos consultados.
Em 2º lugar, aparece Rogério 

Marinho, com 12,3%; seguido por 
Rafael Motta, com 7,05%; Dário 
Barbosa, com 3% e Freitas Júnior, 
com 1,05%. Não sabe ou não res-
pondeu correspondem a 39,35% 
e outros 20,85% dos entrevista-
dos afirmaram que votarão em 
branco/nulo/ninguém. 
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VERÔNICA MACEDO/CMNAT 

NELSON JR / STF

Paulinho Freire é presidente da CMN

Ministros do STF terão aumento 
de salário; custo será de R$ 4,6 bi

Sete vereadores de Natal tentam 
se eleger para Câmara Federal e 
Assembleia Legislativa neste ano

Corrida eleitoral

As eleições gerais de outu-
bro podem causar uma 
mudança significativa na 

composição da Câmara Muni-
cipal de Natal (CMN), já que se-
te vereadores natalenses estão 
disputando uma das vagas pa-
ra a Assembleia Legislativa e a 
Câmara Federal. Se eleitos, Di-
vaneide Basílio (PT), Júlia Arru-
da (PCdoB), Milklei Leite (PV) e 
Camila Araújo, Paulinho Freire, 
Robson Carvalho e Tércio Tino-
co – todos do União Brasil, serão 
substituídos pelos suplentes de 

seus respectivos partidos.
Conforme a Resolução nº 

23.611/2019 do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), “serão suplentes 
do partido político que obtiver 
vaga todos os demais candidatos 
que não foram efetivamente elei-
tos, na ordem decrescente de vo-
tação”, em acordo com artigo 112 
do Código Eleitoral.

Entre os sete vereadores que 
estão disputando as eleições 
proporcionais este ano, três fo-
caram uma das oito vagas da 
Câmara dos Deputados: Cami-
la, Milklei e Paulinho, presiden-
te da Câmara Municipal. Diva-
neide, Júlia, Robson e Tércio es-
tão disputando uma das 24 va-

gas na Assembleia Legislativa.
Além do teste das urnas, os 

parlamentares natalenses tam-
bém poderão avaliar o seu índi-
ce de popularidade junto às suas 
bases eleitorais, tanto na Capital, 
como nos municípios que devem 
visitar, em busca de diálogos com 
as comunidades. E, caso não se-
jam eleitos deputados, eles conti-
nuam cumprindo seus mandatos 
normalmente, uma vez que a Lei 
Eleitoral permite o retorno às ati-
vidades legislativas.

“Nessa campanha, venho 
conversando com as pessoas 
sobre nosso trabalho e nossas 
ideias para o RN”, disse Paulinho. 
O mesmo sentimento é compar-

tilhado por Divaneide. “Nosso 
trabalho já  fez muito por Natal. É  
hora de ampliar. Com a candida-
tura a deputada estadual, vamos 
levar esse projeto para todo o RN. 
Por onde nossa candidatura tem 
passado, encontro olhares de es-
perança”, afirmou.  

Tércio Tinoco, que, se eleito, 
será o primeiro cadeirante de-
putado estadual no Rio Grande 

Alessandra Bernardo
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do Norte, destacou sua luta pela 
inclusão como plano para a As-
sembleia. “Estamos nessa luta 
por mais inclusão, acessibilida-
de e respeito”, destacou. Evan-
gélica, Camila creditou a Deus 
sua candidatura. “Ele é quem 
tem dado crescimento a esse 
projeto e isso é uma coisa ma-
ravilhosa aos nossos olhos”, fa-
lou. Já Milklei foca nas melho-
rias das condições de trabalho. 
“Quero compreender quais os 
problemas dos trabalhadores e 
atuar para melhorar estas reali-
dades”, afirmou.

Para Júlia, vereadora por qua-
tro mandatos, essa é a hora de al-
çar voos mais altos e levar o tra-
balho já desenvolvido na Capital 
para o resto do Estado. “Em de-
fesa das mulheres, da juventu-
de, das pessoas com deficiências 
e trabalhadores, para que pos-
samos reproduzir as ações pa-
ra todo o Rio Grande do Norte”, 
afirmou. Envolvido com a cau-
sa animal, Robson também foca 
na geração de emprego e renda. 
“Luto por mais empregabilidade 
e capacitação profissional para a 
nossa juventude”, disse.

A proposta de reajuste de 
18% nos salários do Ju-
diciário aprovado nesta 

quarta-feira 10, por unanimida-
de, pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve cus-
tar ao menos R$ 4,6 bilhões aos 
cofres da União até 2024. A cifra 
leva em conta o gasto estimado 
pela própria Corte para o pri-
meiro ano de implementação do 
aumento.

Segundo o STF, somente em 
2023 o reajuste vai custar R$ 
1,9 bilhão, somando as despe-
sas geradas pela correção sala-
rial de magistrados e também 
de servidores do Judiciário no 
período de nove meses, uma 
vez que aumento só será pago a 
partir de abril do próximo ano. 
A estimativa de gasto no primei-
ro ano consta da minuta do PL 

enviado ao Congresso após a 
votação. O custo total foi calcu-
lado a partir da anualização da 
despesa. A proposta dos magis-

trados ainda precisa ser aprova-
da pela Câmara e o Senado para 
começar a valer.

Os ministros enviaram se-

paradamente dois PLs ao Par-
lamento: um dos documentos 
trata da proposta de reajuste dos 
servidores do Poder Judiciário e 

o outro aborda o aumento de sa-
lário para a magistratura. A re-
composição nas diferentes car-
reiras foi definida em 18% e deve 
custar em 2023, respectivamen-
te, R$ 1,7 bilhão (servidores) e R$ 
1,2 milhão (juízes) aos cofres pú-
blicos.

Segundo a minuta do Supre-
mo, somente o aumento de salá-
rio dos ministros, de R$ 39 para 
R$ 46,3 mil, deve custar R$ 910 
mil à União no ano que vem. O 
reajuste também prevê mais R$ 
255 milhões de custo com os au-
mentos das remunerações de ju-
ízes e desembargadores federais 
por todo o País.

Os ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) passarão a 
ganhar R$ 44 mil mensais em vez 
dos atuais R$ 37,3 mil. Nos Tribu-
nais Regionais Federais, os de-
sembargadores que atualmente 
recebem R$ 35,4 mil ganharão R$ 
41,8 mil. Esse incremento é fruto 
do chamado “efeito cascata” de-
sencadeado pelo aumento dos 
salários dos ministros do Supre-
mo, que representam o teto sala-
rial do funcionalismo público.

No documento que trata do 
aumento para os servidores, a 
recomposição bilionária não 
deve furar o teto de gastos e é 
viável de aplicação com “recur-
sos próprios”.

Reajuste será pago 
em parcelas até 
2024 e beneficiará 
magistrados e 
servidores do 
Judiciário

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reunidos durante sessão na Corte em abril de 2022
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Pesquisa Exatus mostra 
larga vantagem para 
Lula sobre Bolsonaro

Presidência da República

A pesquisa eleitoral do Insti-
tuto Exatus e o jornal AGO-
RA RN perguntaram aos 

potiguares quem eles escolhe-
riam para ser o futuro presidente 
da República. Das duas mil pes-
soas consultadas, 50,2% afirma-
ram votar em Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), contra 27,4% que esco-
lheriam Jair Bolsonaro (PL).

O candidato do PDT, Ciro Go-
mes, surge em terceiro lugar, com 
6,33% dos votos; seguido por Pablo 
Marçal (Pros), com 0,5%; Felipe 
D’Ávila (Novo), com 0,45%; Leo-
nardo Péricles (UP), com 0,35%; 
Vera Lúcia (PSTU), com 0,3%; José 

Maria Eymael, com 0,15%; Simo-
ne Tebet (MDB) e Sofia Manzano 
(PCB), com 0,1%. O total de entre-
vistados que responderam votar 
em ninguém/branco/nulo foi de 
7,85% e não sabem/não respon-
deram, foi de 6,25%.

Em relação à pesquisa ante-
rior, de julho, Lula subiu de 44,12% 
para 50,2% e Bolsonaro subiu de 
26,52% para 27,4%. Ciro Gomes 
saiu de 6,83% para 6,33%.

Questionados se poderiam 
mudar o voto antes do pleito 
para presidente da República, 
82,7% dos eleitores consulta-
dos responderam que não mu-
dariam seu voto de forma al-
guma. Apenas 11,5% disseram 
que sim, que poderiam trocar 
de candidato até o dia das elei-

ções. Não souberam ou não 
responderam à questão 5,9% 
dos consultados.

Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas em 60 cidades do Es-
tado. A pesquisa foi registrada 
na Justiça Eleitoral sob os nú-
meros BR-07073/2022 e RN-
05987/2022.

REJEIÇÃO. O atual presidente 

da República, Jair Messias Bolso-
naro é o candidato à Presidên-
cia mais rejeitado pelos potigua-
res, com 47,7% de rejeição no Rio 
Grande do Norte. Em segundo lu-
gar, aparece o ex-presidente Lula, 
com 27,05%.

Ciro Gomes é o terceiro can-
didato mais rejeitado pelos poti-
guares, com 4,95% dos votos, se-
guido por Vera Lúcia, com 1,1%; 

Felipe D’Ávila, com 1,05; os de-
mais candidatos tiveram menos 
de 1% de rejeição. Não sabem/
não responderam 9,55% e esco-
lheram a opção ninguém/bran-
co/nulo, 7%. 

58,6% desaprovam o governo 
Jair Bolsonaro. Já 28,8% disseram 
aprovar a administração do ex-
-militar e 12,6% não sabem/não 
responderam. 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Lula (PT) lidera com mais de 50%

Carlos Eduardo Alves (PDT) mantém liderança Rogério Marinho (PL)  fi ca em segundo lugar Rafael Motta (PSB) possui 9,4% dos votos

Bolsonaro (PL) mantém segundo lugar Ciro Gomes (PDT) surge com 6,33%

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

AGÊNCIA  CÂMARAROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADOREPRODUÇÃO

REPRODUÇÃORICARDO STUCKERT

Exatus: Carlos Eduardo lidera 
com 23%, seguido por Rogério 
com 18,75% e Rafael com 9,4%

Primeira pesquisa 
após o registro 

das candidaturas 
eleitorais no TSE 

reafirma liderança 
de pedetista sobre 

adversários na 
corrida ao Senado

A pesquisa eleitoral do Ins-
tituto Exatus Consultoria, 
a primeira após o regis-

tro das candidaturas no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), traz 
Carlos Eduardo Alves (PDT) na 
liderança da corrida pela única 
vaga do Senado Federal neste 
pleito, com 23% das intenções 
de votos. Em segundo lugar, 
aparece o candidato do PL, Ro-
gério Marinho, com 18,75%, se-
guido por Rafael Motta (PSB), 
que soma 9,4% das intenções, 
conforme o levantamento di-
vulgado nesta quinta-feira 11, 
pelo AGORA RN.

Em relação à pesquisa an-
terior, Carlos Eduardo foi de 
22,85% para 23%; Rogério Ma-
rinho subiu de 12,65% para 
18,75%; e Rafael, foi de 5,15% 
para 9,4%.

Não sabem/não responde-
ram equivalem a 23,7% dos vo-
tos e brancos/nulos/ninguém 
somam 22,6%. Em quarto lugar 
na briga pelo Senado Federal, 
está Dário Barbosa (PSTU), com 

Alessandra Bernardo
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1,5%, seguido por Freitas Júnior 
(Psol), com 1,05%.

Também foi perguntado aos 
dois mil entrevistados para a 
pesquisa Exatus, se eles pode-
riam mudar seu voto para o Se-
nado Federal e 59,7% responde-
ram que não mudariam de voto 
de forma alguma. Já 23,2% dis-
seram que poderiam mudar sua 

decisão sobre o candidato esco-
lhido até o dia do pleito eleitoral. 
Não souberam ou não respon-
deram à questão 17,2% dos elei-
tores consultados.

Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas em 60 cidades do Es-
tado. A pesquisa foi registrada 
na Justiça Eleitoral sob os nú-
meros BR-07073/2022 e RN-

05987/2022.

REJEIÇÃO. Bem colocado na 
pesquisa, Carlos Eduardo apa-
rece como o candidato com o 
maior índice de rejeição do elei-
torado potiguar. Quando ques-
tionados sobre qual candidato 
jamais votaria, o nome do pede-
tista foi mencionado por 15,2% 

dos consultados.
Em 2º lugar, aparece Rogério 

Marinho, com 12,3%; seguido por 
Rafael Motta, com 7,05%; Dário 
Barbosa, com 3% e Freitas Júnior, 
com 1,05%. Não sabe ou não res-
pondeu correspondem a 39,35% 
e outros 20,85% dos entrevista-
dos afirmaram que votarão em 
branco/nulo/ninguém. 
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VERÔNICA MACEDO/CMNAT 

NELSON JR / STF

Paulinho Freire é presidente da CMN

Ministros do STF terão aumento 
de salário; custo será de R$ 4,6 bi

Sete vereadores de Natal tentam 
se eleger para Câmara Federal e 
Assembleia Legislativa neste ano

Corrida eleitoral

As eleições gerais de outu-
bro podem causar uma 
mudança significativa na 

composição da Câmara Muni-
cipal de Natal (CMN), já que se-
te vereadores natalenses estão 
disputando uma das vagas pa-
ra a Assembleia Legislativa e a 
Câmara Federal. Se eleitos, Di-
vaneide Basílio (PT), Júlia Arru-
da (PCdoB), Milklei Leite (PV) e 
Camila Araújo, Paulinho Freire, 
Robson Carvalho e Tércio Tino-
co – todos do União Brasil, serão 
substituídos pelos suplentes de 

seus respectivos partidos.
Conforme a Resolução nº 

23.611/2019 do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), “serão suplentes 
do partido político que obtiver 
vaga todos os demais candidatos 
que não foram efetivamente elei-
tos, na ordem decrescente de vo-
tação”, em acordo com artigo 112 
do Código Eleitoral.

Entre os sete vereadores que 
estão disputando as eleições 
proporcionais este ano, três fo-
caram uma das oito vagas da 
Câmara dos Deputados: Cami-
la, Milklei e Paulinho, presiden-
te da Câmara Municipal. Diva-
neide, Júlia, Robson e Tércio es-
tão disputando uma das 24 va-

gas na Assembleia Legislativa.
Além do teste das urnas, os 

parlamentares natalenses tam-
bém poderão avaliar o seu índi-
ce de popularidade junto às suas 
bases eleitorais, tanto na Capital, 
como nos municípios que devem 
visitar, em busca de diálogos com 
as comunidades. E, caso não se-
jam eleitos deputados, eles conti-
nuam cumprindo seus mandatos 
normalmente, uma vez que a Lei 
Eleitoral permite o retorno às ati-
vidades legislativas.

“Nessa campanha, venho 
conversando com as pessoas 
sobre nosso trabalho e nossas 
ideias para o RN”, disse Paulinho. 
O mesmo sentimento é compar-

tilhado por Divaneide. “Nosso 
trabalho já  fez muito por Natal. É  
hora de ampliar. Com a candida-
tura a deputada estadual, vamos 
levar esse projeto para todo o RN. 
Por onde nossa candidatura tem 
passado, encontro olhares de es-
perança”, afirmou.  

Tércio Tinoco, que, se eleito, 
será o primeiro cadeirante de-
putado estadual no Rio Grande 

Alessandra Bernardo
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do Norte, destacou sua luta pela 
inclusão como plano para a As-
sembleia. “Estamos nessa luta 
por mais inclusão, acessibilida-
de e respeito”, destacou. Evan-
gélica, Camila creditou a Deus 
sua candidatura. “Ele é quem 
tem dado crescimento a esse 
projeto e isso é uma coisa ma-
ravilhosa aos nossos olhos”, fa-
lou. Já Milklei foca nas melho-
rias das condições de trabalho. 
“Quero compreender quais os 
problemas dos trabalhadores e 
atuar para melhorar estas reali-
dades”, afirmou.

Para Júlia, vereadora por qua-
tro mandatos, essa é a hora de al-
çar voos mais altos e levar o tra-
balho já desenvolvido na Capital 
para o resto do Estado. “Em de-
fesa das mulheres, da juventu-
de, das pessoas com deficiências 
e trabalhadores, para que pos-
samos reproduzir as ações pa-
ra todo o Rio Grande do Norte”, 
afirmou. Envolvido com a cau-
sa animal, Robson também foca 
na geração de emprego e renda. 
“Luto por mais empregabilidade 
e capacitação profissional para a 
nossa juventude”, disse.

A proposta de reajuste de 
18% nos salários do Ju-
diciário aprovado nesta 

quarta-feira 10, por unanimida-
de, pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve cus-
tar ao menos R$ 4,6 bilhões aos 
cofres da União até 2024. A cifra 
leva em conta o gasto estimado 
pela própria Corte para o pri-
meiro ano de implementação do 
aumento.

Segundo o STF, somente em 
2023 o reajuste vai custar R$ 
1,9 bilhão, somando as despe-
sas geradas pela correção sala-
rial de magistrados e também 
de servidores do Judiciário no 
período de nove meses, uma 
vez que aumento só será pago a 
partir de abril do próximo ano. 
A estimativa de gasto no primei-
ro ano consta da minuta do PL 

enviado ao Congresso após a 
votação. O custo total foi calcu-
lado a partir da anualização da 
despesa. A proposta dos magis-

trados ainda precisa ser aprova-
da pela Câmara e o Senado para 
começar a valer.

Os ministros enviaram se-

paradamente dois PLs ao Par-
lamento: um dos documentos 
trata da proposta de reajuste dos 
servidores do Poder Judiciário e 

o outro aborda o aumento de sa-
lário para a magistratura. A re-
composição nas diferentes car-
reiras foi definida em 18% e deve 
custar em 2023, respectivamen-
te, R$ 1,7 bilhão (servidores) e R$ 
1,2 milhão (juízes) aos cofres pú-
blicos.

Segundo a minuta do Supre-
mo, somente o aumento de salá-
rio dos ministros, de R$ 39 para 
R$ 46,3 mil, deve custar R$ 910 
mil à União no ano que vem. O 
reajuste também prevê mais R$ 
255 milhões de custo com os au-
mentos das remunerações de ju-
ízes e desembargadores federais 
por todo o País.

Os ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) passarão a 
ganhar R$ 44 mil mensais em vez 
dos atuais R$ 37,3 mil. Nos Tribu-
nais Regionais Federais, os de-
sembargadores que atualmente 
recebem R$ 35,4 mil ganharão R$ 
41,8 mil. Esse incremento é fruto 
do chamado “efeito cascata” de-
sencadeado pelo aumento dos 
salários dos ministros do Supre-
mo, que representam o teto sala-
rial do funcionalismo público.

No documento que trata do 
aumento para os servidores, a 
recomposição bilionária não 
deve furar o teto de gastos e é 
viável de aplicação com “recur-
sos próprios”.

Reajuste será pago 
em parcelas até 
2024 e beneficiará 
magistrados e 
servidores do 
Judiciário

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reunidos durante sessão na Corte em abril de 2022



Parabéns aos(as) Advoga-
dos(as) pela passagem do 
seu dia,hoje 11 de agosto, 

completando 195 anos, tendo si-
do nesta data que, em 1827 fo-
ram criadas por Decreto de Dom 
Pedro I, as primeiras faculdades 
de Direito em nosso país, a Facul-
dade de Direito do Largo de São 
Francisco, na cidade de São Paulo, 
e a Faculdade de Direito de Olin-
da, no Estado de Pernambuco. O 
padroeiro dos Advogados é Santo 
Ivo, que viveu de 1253 a 1303. Ori-
ginário de família humilde, que 
ainda adolescente, aos 14 anos, 
manifestou interesse pelo Direito. 
Após a formação profissional, es-
colheu atuar nas áreas de Direi-
to Civil e Canônico, sempre de-

fendendo os direitos das pessoas 
que não tinham meios de pagar 
por esses serviços, o que nos dias 
de hoje, correspondem as pessoas 
que buscam a justiça gratuita pe-
rante o Poder Judiciário. A origem 
da palavra Advogado vem do la-
tim “advocatus”. O prefixo “ad” de-
nomina aproximação, “vocatus” 
sinaliza chamar. Assim, a palavra 
Advogado é traduzida para aque-
le profissional chamado para atu-
ar para alguém ou junto a alguém. 
Os historiadores afirmam que o 
primeiro Advogado da história foi 
Demóstenes no Século IV na Gré-
cia, em face de que ele se dedica-

va a estudar e conhecer as leis e 
textos da época. Demóstenes foi 
o primeiro orador político de Ate-
nas, e seu conhecimento intelec-
tual era muito influente na socie-
dade grega.

O Advogado, necessariamen-
te Bacharel em Direito, exer-
ce tanto a advocacia pública, a 
exemplo dos que integram Advo-
cacia-Geral da União, que é a ins-
tituição que, diretamente ou atra-
vés de órgão vinculado, represen-
ta a União, judicial e extrajudi-
cialmente, cabendo-lhe, nos ter-
mos da lei que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as 

atividades de consultoria e asses-
soramento jurídico do Poder Exe-
cutivo, bem assim os Defensores 
Públicos que integrama Defenso-
ria Pública, que é instituição per-
manente, essencial à função ju-
risdicional do Estado, incumbin-
do-lhe, como expressão e instru-
mento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos ne-
cessitados, tanto na União quan-
to nos Estados e no DF. Também 

exerce a advocacia privada, on-
deo Advogadoprofissional liberal 
e autorizado pelos órgãos e insti-
tuições competentes de cada país 
a exercer o jus postulandi, ou seja, 
a representação dos legítimos in-
teresses das pessoas físicas ou ju-
rídicas em juízo ou fora dele, quer 
entre si, quer ante o Estado.E de 
conformidade com o art.133, da 
Constituição Federal do Brasil de 
1988, oAdvogado é indispensável 
à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e mani-
festações no exercício da profis-
são, nos limites da lei.

Dia do Advogado
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Anísio Marinho Neto é professor e 
procurador de Justiça.

FECOMÉRCIO
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Marcelo Queiroz frisou a contribuição do setor para o fortalecimento da economia, responsável por mais de 75% do PIB e do ICMS

Fecomércio RN entrega a Fábio 
Dantas sugestões para economia
Uma nova rodada 
do “RN em Foco” 
ocorrerá no dia 29 
de agosto, com o 
candidato Styvenson 
Valentim, do 
Podemos

A segunda etapa do “RN em 
Foco – Debatendo o Futu-
ro da Economia Potiguar”, 

ocorreu nesta quarta-feira, 10. A 
iniciativa do Sistema Fecomércio 
Rio Grande do Norte foi marcada 
pela entrega de um documen-
to contendo os principais plei-
tos do segmento do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do RN 
ao candidato Fábio Dantas, que 
concorre à disputa para o Gover-
no do Estado nas eleições deste 
ano, pelo partido Solidariedade. 
       No ato da entrega, o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz, frisou a contri-
buição do setor para o fortale-
cimento da economia potiguar, 
responsável por mais de 75% do 
PIB e do ICMS recolhido. “Re-
presentamos setores econômi-
cos que impulsionam a gera-
ção de emprego e renda, tendo 
reflexos socioeconômicos im-
portantes. Geramos ocupação e 

renda para mais de 400 mil pes-
soas”, disse Queiroz.

O dirigente também pontuou 
alguns resultados da pesquisa re-
alizada pela Federação com 800 
empreendedores do setor de Co-
mércio, Serviços e Turismo. De 
acordo com Marcelo Queiroz, pa-
ra 65% dos entrevistados, a eco-
nomia piorou ou está igual ao 
ano passado, e cerca de 71% es-
peram mudanças para 2023. “Es-
tes dados só reforçam a impor-
tância de momentos como este 
que estamos promovendo. Que-
remos um ambiente favorável ao 
debate de propostas efetivas pa-
ra o desenvolvimento do estado”, 
concluiu o presidente da Feco-
mércio RN.

Entre as propostas conti-
das no documento, estão aten-
ção quanto a segurança pública; 
desburocratização do licencia-
mento ambiental; estruturação 
dos principais Polos Comerciais 
do estado; bem como a requalifi-
cação, renovação e inovação dos 
produtos turísticos.

O documento também apre-
senta dados sobre os principais 
segmentos econômicos do esta-
do, para que o futuro gestor pos-
sa aplicá-las nas áreas de gestão, 
segurança pública, turismo e em-
preendedorismo.

Em sua fala, o candidato Fá-
bio Dantas destacou a necessi-
dade dinamizar os recursos que 
o estado possui, para gerar mais 
empregos. “Nosso plano de go-
verno se chama Muda Rio Gran-
de do Norte, que se baseia no de-

senvolvimento do estado, impul-
sionando o funcionamento efeti-
vo da máquina pública para tra-
zer dinamismo econômico”, dis-
se o candidato.

Na ocasião, líderes empresa-
riais participaram do encontro 
com perguntas específicas acer-
ca de cada área atendida no do-
cumento. Fábio Dantas frisou, 
dentre as propostas do seu pla-
no de governo, tornar o RN o es-
tado com menor número de im-
postos, por meio da qualificação 

dos setores produtivos. “Dentro 
do nosso plano, vamos contem-
plar fortemente a adesão do Esta-
do à Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa. Também queremos 
trabalhar para reduzir a burocra-
cia do licenciamento ambiental, 
fazendo com que 90% das nos-
sas atividades econômicas sejam 
isentas ou possam ser enquadra-
das no processo de licenciamen-
to simplificado”.

Os pleitos apresentados pe-
la Fecomércio RN também in-

cluem duas iniciativas propostas 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços Tu-
rismo (CNC). Trata-se da “Agen-
da Institucional do Sistema Co-
mércio” e o resultado do proje-
to “Vai Turismo – Rumo ao Futu-
ro”, com foco no setor do turismo 
potiguar, principalmente após o 
impacto da pandemia. O evento 
contou com a presença de presi-
dentes de sindicatos filiados à Fe-
deração, diretoria, empresários e 
instituições ligadas ao setor.

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 • 7Política

O prefeito de Natal, Álva-
ro Dias, entregou, nesta 
quarta-feira 10, a Medalha 

da Ordem do Mérito Felipe Ca-
marão, in memoriam, ao ex-go-
vernador e ex-senador, Geraldo 
Melo. A sua filha, Renata Câmara 
Melo, representando a família, re-
cebeu a honraria.

A medalha é a maior honra-
ria concedida pelo município a 
personalidades ou instituições 
nacionais ou estrangeiras que se 
destaquem, entre outros aspec-
tos, por relevantes serviços pres-
tados à cidade. 

Álvaro Dias destacou obras 
e ações realizadas por Geraldo 
Melo, que impactaram positiva-
mente a vida dos potiguares, em 
particular dos cidadãos da capi-
tal, pessoas mais carentes e as 
crianças do Estado. “O programa 
do Leite, uma criação de Geraldo 
Melo, salvou milhares de crian-
ças da morte no Rio Grande do 
Norte”, disse.

O prefeito enfatizou que a 
homenagem representa um re-
conhecimento merecido aos 
serviços prestados, por Geral-
do Melo, como homem público. 
“Estamos entregando essa hon-
raria por uma questão de justi-
ça e reconhecimento por tudo 
que ele representou para o Rio 
Grande do Norte. Reverencia-
mos uma das figuras de mais al-
to relevo no Estado e não digo 
isso apenas por conta da gran-
de amizade que tínhamos, mas 
principalmente pelo que ele 
construiu”, revelou Álvaro Dias.

Entre as muitas obras e ações 
de Geraldo Melo, o prefeito re-
lembrou a construção da segun-
da ponte sobre o rio Potengi, os 
investimentos na saúde pública, 
na área social, além de seu su-
cesso na iniciativa privada e até 
na literatura, onde foi escolhi-
do Imortal da Academia Norte-
-rio-grandense de Letras - ANL.
Filhos, netos e parentes do ex-
-governador compareceram à 
cerimônia, assim como autori-
dades e amigos.

Quem falou em nome da fa-
mília foi Geraldo Melo Filho. “Os 
grandes homens sempre terão 
vivido pouco, mas esse pouco se 
torna inesquecível para muitos”, 
disse ao discursar no Salão Nobre 
do Palácio Felipe Camarão. “On-
de quer que ele esteja, está muito 
orgulhoso por esta homenagem, 
lamento por minha mãe (Dona 
Edinólia Melo) não estar conosco 
nesse momento, mas sei que ela 

Álvaro Dias entrega Medalha 
Felipe Camarão, in memoriam, 
ao ex-governador Geraldo Melo

Filha do ex-
governador 

representou a 
família e recebeu 
a honraria, nesta 

quarta 10

SECOM PMN

DIVULGAÇÃO

Filha de Geraldo Melo, Renata Câmara, que representou a família, fi cou emocionada ao receber a Medalha das mãos do prefeito Álvaro no Palácio Felipe Camarão

Ex-governador do RN, Geraldo Melo faleceu no dia 6 de março passado, em Natal

está sentindo o que está aconte-
cendo”, complementou.

Geraldo Filho lembrou do 
sucesso do pai como orador, 
político, empresário e nos cui-
dados com a família, para quem 
passou valores importantes de 
caráter e respeito. Ele lembrou 
que Geraldo Melo era natalense 
de nascimento e que foi daqui 
que ele partiu para conquistar 
seus sonhos.

HISTÓRICO. Geraldo José da 
Câmara Ferreira de Melo des-
de muito cedo destacou-se pela 
oratória eloquente que desper-
tava o interesse das multidões 
por onde passava e conquis-
tou admiradores nos palanques 
políticos. De raciocínio rápido, 
Geraldo Melo logo entrou na 
política, atuando no movimen-
to estudantil.

No governo de Dinarte Mariz 
Geraldo Melo foi nomeado dire-
tor do Departamento Estadual 
de Imprensa - DEI, responsável 
por editar o “Diário Oficial” e o 
jornal “A República ”, na época o 
mais importante veículo de co-
municação do estado. 

O ex-senador trabalhou na 

pôs ideias inovadoras como a 
criação da Cosern, da Telern e 
de uma infraestrutura turística 
para o estado. Ele foi indicado 
vice-governador para compor 
a chapa junto com Lavoisier 
Maia, entre os anos de 79 a 82. 
Três anos depois, em 1985, co-
ordenou a campanha vitoriosa 
de Garibaldi Alves Filho, para 
a Prefeitura de Natal. Foi a bri-
lhante atuação política, com 
discursos empolgantes e orató-
ria admirável, que o alçaram à 
disputa do governo em 1986.  

Com o slogan “novos ventos, 
novos tempos” e uma maioria de 
pouco mais de 14 mil votos, ele 
conseguiu se eleger governador 
do Rio Grande do Norte, e gover-
nou entre os anos de 87 a 91.

A vocação jornalística o levou 
a montar uma estação de rádio e 
no final dos anos 80 obteve a con-
cessão de uma emissora de tele-
visão, a TV Potengi, afiliada à rede 
Bandeirantes.

Em 1994  foi eleito senador, 
e durante esse período foi vice-
-presidente do senado federal. 
Geraldo Melo foi casado com 
Edinólia Melo e deixou como le-
gado cinco filhos.

Sudene e se destacou também 
na iniciativa privada, onde criou  
a  Companhia Açucareira do Vale 
do Ceará-Mirim.

Geraldo colaborou com o 
governo de Aluízio Alves, como 
o primeiro secretário de pla-
nejamento do RN, onde pro-



Parabéns aos(as) Advoga-
dos(as) pela passagem do 
seu dia,hoje 11 de agosto, 

completando 195 anos, tendo si-
do nesta data que, em 1827 fo-
ram criadas por Decreto de Dom 
Pedro I, as primeiras faculdades 
de Direito em nosso país, a Facul-
dade de Direito do Largo de São 
Francisco, na cidade de São Paulo, 
e a Faculdade de Direito de Olin-
da, no Estado de Pernambuco. O 
padroeiro dos Advogados é Santo 
Ivo, que viveu de 1253 a 1303. Ori-
ginário de família humilde, que 
ainda adolescente, aos 14 anos, 
manifestou interesse pelo Direito. 
Após a formação profissional, es-
colheu atuar nas áreas de Direi-
to Civil e Canônico, sempre de-

fendendo os direitos das pessoas 
que não tinham meios de pagar 
por esses serviços, o que nos dias 
de hoje, correspondem as pessoas 
que buscam a justiça gratuita pe-
rante o Poder Judiciário. A origem 
da palavra Advogado vem do la-
tim “advocatus”. O prefixo “ad” de-
nomina aproximação, “vocatus” 
sinaliza chamar. Assim, a palavra 
Advogado é traduzida para aque-
le profissional chamado para atu-
ar para alguém ou junto a alguém. 
Os historiadores afirmam que o 
primeiro Advogado da história foi 
Demóstenes no Século IV na Gré-
cia, em face de que ele se dedica-

va a estudar e conhecer as leis e 
textos da época. Demóstenes foi 
o primeiro orador político de Ate-
nas, e seu conhecimento intelec-
tual era muito influente na socie-
dade grega.

O Advogado, necessariamen-
te Bacharel em Direito, exer-
ce tanto a advocacia pública, a 
exemplo dos que integram Advo-
cacia-Geral da União, que é a ins-
tituição que, diretamente ou atra-
vés de órgão vinculado, represen-
ta a União, judicial e extrajudi-
cialmente, cabendo-lhe, nos ter-
mos da lei que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as 

atividades de consultoria e asses-
soramento jurídico do Poder Exe-
cutivo, bem assim os Defensores 
Públicos que integrama Defenso-
ria Pública, que é instituição per-
manente, essencial à função ju-
risdicional do Estado, incumbin-
do-lhe, como expressão e instru-
mento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos ne-
cessitados, tanto na União quan-
to nos Estados e no DF. Também 

exerce a advocacia privada, on-
deo Advogadoprofissional liberal 
e autorizado pelos órgãos e insti-
tuições competentes de cada país 
a exercer o jus postulandi, ou seja, 
a representação dos legítimos in-
teresses das pessoas físicas ou ju-
rídicas em juízo ou fora dele, quer 
entre si, quer ante o Estado.E de 
conformidade com o art.133, da 
Constituição Federal do Brasil de 
1988, oAdvogado é indispensável 
à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e mani-
festações no exercício da profis-
são, nos limites da lei.

Dia do Advogado
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Marcelo Queiroz frisou a contribuição do setor para o fortalecimento da economia, responsável por mais de 75% do PIB e do ICMS

Fecomércio RN entrega a Fábio 
Dantas sugestões para economia
Uma nova rodada 
do “RN em Foco” 
ocorrerá no dia 29 
de agosto, com o 
candidato Styvenson 
Valentim, do 
Podemos

A segunda etapa do “RN em 
Foco – Debatendo o Futu-
ro da Economia Potiguar”, 

ocorreu nesta quarta-feira, 10. A 
iniciativa do Sistema Fecomércio 
Rio Grande do Norte foi marcada 
pela entrega de um documen-
to contendo os principais plei-
tos do segmento do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do RN 
ao candidato Fábio Dantas, que 
concorre à disputa para o Gover-
no do Estado nas eleições deste 
ano, pelo partido Solidariedade. 
       No ato da entrega, o presi-
dente da Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz, frisou a contri-
buição do setor para o fortale-
cimento da economia potiguar, 
responsável por mais de 75% do 
PIB e do ICMS recolhido. “Re-
presentamos setores econômi-
cos que impulsionam a gera-
ção de emprego e renda, tendo 
reflexos socioeconômicos im-
portantes. Geramos ocupação e 

renda para mais de 400 mil pes-
soas”, disse Queiroz.

O dirigente também pontuou 
alguns resultados da pesquisa re-
alizada pela Federação com 800 
empreendedores do setor de Co-
mércio, Serviços e Turismo. De 
acordo com Marcelo Queiroz, pa-
ra 65% dos entrevistados, a eco-
nomia piorou ou está igual ao 
ano passado, e cerca de 71% es-
peram mudanças para 2023. “Es-
tes dados só reforçam a impor-
tância de momentos como este 
que estamos promovendo. Que-
remos um ambiente favorável ao 
debate de propostas efetivas pa-
ra o desenvolvimento do estado”, 
concluiu o presidente da Feco-
mércio RN.

Entre as propostas conti-
das no documento, estão aten-
ção quanto a segurança pública; 
desburocratização do licencia-
mento ambiental; estruturação 
dos principais Polos Comerciais 
do estado; bem como a requalifi-
cação, renovação e inovação dos 
produtos turísticos.

O documento também apre-
senta dados sobre os principais 
segmentos econômicos do esta-
do, para que o futuro gestor pos-
sa aplicá-las nas áreas de gestão, 
segurança pública, turismo e em-
preendedorismo.

Em sua fala, o candidato Fá-
bio Dantas destacou a necessi-
dade dinamizar os recursos que 
o estado possui, para gerar mais 
empregos. “Nosso plano de go-
verno se chama Muda Rio Gran-
de do Norte, que se baseia no de-

senvolvimento do estado, impul-
sionando o funcionamento efeti-
vo da máquina pública para tra-
zer dinamismo econômico”, dis-
se o candidato.

Na ocasião, líderes empresa-
riais participaram do encontro 
com perguntas específicas acer-
ca de cada área atendida no do-
cumento. Fábio Dantas frisou, 
dentre as propostas do seu pla-
no de governo, tornar o RN o es-
tado com menor número de im-
postos, por meio da qualificação 

dos setores produtivos. “Dentro 
do nosso plano, vamos contem-
plar fortemente a adesão do Esta-
do à Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa. Também queremos 
trabalhar para reduzir a burocra-
cia do licenciamento ambiental, 
fazendo com que 90% das nos-
sas atividades econômicas sejam 
isentas ou possam ser enquadra-
das no processo de licenciamen-
to simplificado”.

Os pleitos apresentados pe-
la Fecomércio RN também in-

cluem duas iniciativas propostas 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços Tu-
rismo (CNC). Trata-se da “Agen-
da Institucional do Sistema Co-
mércio” e o resultado do proje-
to “Vai Turismo – Rumo ao Futu-
ro”, com foco no setor do turismo 
potiguar, principalmente após o 
impacto da pandemia. O evento 
contou com a presença de presi-
dentes de sindicatos filiados à Fe-
deração, diretoria, empresários e 
instituições ligadas ao setor.
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O prefeito de Natal, Álva-
ro Dias, entregou, nesta 
quarta-feira 10, a Medalha 

da Ordem do Mérito Felipe Ca-
marão, in memoriam, ao ex-go-
vernador e ex-senador, Geraldo 
Melo. A sua filha, Renata Câmara 
Melo, representando a família, re-
cebeu a honraria.

A medalha é a maior honra-
ria concedida pelo município a 
personalidades ou instituições 
nacionais ou estrangeiras que se 
destaquem, entre outros aspec-
tos, por relevantes serviços pres-
tados à cidade. 

Álvaro Dias destacou obras 
e ações realizadas por Geraldo 
Melo, que impactaram positiva-
mente a vida dos potiguares, em 
particular dos cidadãos da capi-
tal, pessoas mais carentes e as 
crianças do Estado. “O programa 
do Leite, uma criação de Geraldo 
Melo, salvou milhares de crian-
ças da morte no Rio Grande do 
Norte”, disse.

O prefeito enfatizou que a 
homenagem representa um re-
conhecimento merecido aos 
serviços prestados, por Geral-
do Melo, como homem público. 
“Estamos entregando essa hon-
raria por uma questão de justi-
ça e reconhecimento por tudo 
que ele representou para o Rio 
Grande do Norte. Reverencia-
mos uma das figuras de mais al-
to relevo no Estado e não digo 
isso apenas por conta da gran-
de amizade que tínhamos, mas 
principalmente pelo que ele 
construiu”, revelou Álvaro Dias.

Entre as muitas obras e ações 
de Geraldo Melo, o prefeito re-
lembrou a construção da segun-
da ponte sobre o rio Potengi, os 
investimentos na saúde pública, 
na área social, além de seu su-
cesso na iniciativa privada e até 
na literatura, onde foi escolhi-
do Imortal da Academia Norte-
-rio-grandense de Letras - ANL.
Filhos, netos e parentes do ex-
-governador compareceram à 
cerimônia, assim como autori-
dades e amigos.

Quem falou em nome da fa-
mília foi Geraldo Melo Filho. “Os 
grandes homens sempre terão 
vivido pouco, mas esse pouco se 
torna inesquecível para muitos”, 
disse ao discursar no Salão Nobre 
do Palácio Felipe Camarão. “On-
de quer que ele esteja, está muito 
orgulhoso por esta homenagem, 
lamento por minha mãe (Dona 
Edinólia Melo) não estar conosco 
nesse momento, mas sei que ela 
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Felipe Camarão, in memoriam, 
ao ex-governador Geraldo Melo

Filha do ex-
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representou a 
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Filha de Geraldo Melo, Renata Câmara, que representou a família, fi cou emocionada ao receber a Medalha das mãos do prefeito Álvaro no Palácio Felipe Camarão

Ex-governador do RN, Geraldo Melo faleceu no dia 6 de março passado, em Natal

está sentindo o que está aconte-
cendo”, complementou.

Geraldo Filho lembrou do 
sucesso do pai como orador, 
político, empresário e nos cui-
dados com a família, para quem 
passou valores importantes de 
caráter e respeito. Ele lembrou 
que Geraldo Melo era natalense 
de nascimento e que foi daqui 
que ele partiu para conquistar 
seus sonhos.

HISTÓRICO. Geraldo José da 
Câmara Ferreira de Melo des-
de muito cedo destacou-se pela 
oratória eloquente que desper-
tava o interesse das multidões 
por onde passava e conquis-
tou admiradores nos palanques 
políticos. De raciocínio rápido, 
Geraldo Melo logo entrou na 
política, atuando no movimen-
to estudantil.

No governo de Dinarte Mariz 
Geraldo Melo foi nomeado dire-
tor do Departamento Estadual 
de Imprensa - DEI, responsável 
por editar o “Diário Oficial” e o 
jornal “A República ”, na época o 
mais importante veículo de co-
municação do estado. 

O ex-senador trabalhou na 

pôs ideias inovadoras como a 
criação da Cosern, da Telern e 
de uma infraestrutura turística 
para o estado. Ele foi indicado 
vice-governador para compor 
a chapa junto com Lavoisier 
Maia, entre os anos de 79 a 82. 
Três anos depois, em 1985, co-
ordenou a campanha vitoriosa 
de Garibaldi Alves Filho, para 
a Prefeitura de Natal. Foi a bri-
lhante atuação política, com 
discursos empolgantes e orató-
ria admirável, que o alçaram à 
disputa do governo em 1986.  

Com o slogan “novos ventos, 
novos tempos” e uma maioria de 
pouco mais de 14 mil votos, ele 
conseguiu se eleger governador 
do Rio Grande do Norte, e gover-
nou entre os anos de 87 a 91.

A vocação jornalística o levou 
a montar uma estação de rádio e 
no final dos anos 80 obteve a con-
cessão de uma emissora de tele-
visão, a TV Potengi, afiliada à rede 
Bandeirantes.

Em 1994  foi eleito senador, 
e durante esse período foi vice-
-presidente do senado federal. 
Geraldo Melo foi casado com 
Edinólia Melo e deixou como le-
gado cinco filhos.

Sudene e se destacou também 
na iniciativa privada, onde criou  
a  Companhia Açucareira do Vale 
do Ceará-Mirim.

Geraldo colaborou com o 
governo de Aluízio Alves, como 
o primeiro secretário de pla-
nejamento do RN, onde pro-
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Deputados aprovaram projeto da LDO de forma unânime nesta quarta 10

DIVULGAÇÃO

EDUARDO MAIA/ALRN

A Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que 
estabelece punição pa-

ra quem aplica golpes por meio 
das redes sociais. A pena será 
maior quando a vítima é idosa 
ou parte de uma relação amo-
rosa e a proposta agora segue 
para o Senado Federal. A pro-
posta é alterar o Código Penal 
para incluir novas hipóteses do 
crime de estelionato, ou seja, a 
busca de vantagem por meio de 
fraudes que induzam a vítima 
a erro: estelionato emocional, 
fraude eletrônica, estelionato 
contra idoso ou vulnerável.

Conforme a Câmara, o cri-
me de estelionato foi poten-
cializado pela internet e as no-
vas interações por meio de re-
des sociais e outros aplicativos. 
O criminoso utiliza-se da facili-
dade do meio virtual para enga-
nar suas vítimas, o que enseja 
um agravamento da reprimen-
da a ser imposta nesses casos.

Pelo texto aprovado, o este-
lionato emocional ocorre se a 

vítima entregar bens ou valo-
res como parte de uma relação 
afetiva. O criminoso poderá ser 
enquadrado como esteliona-
tário e estará sujeito à pena de 
um a cinco anos. A pena será 
de quatro a oito anos no caso 
de fraude eletrônica com uso 
de informações fornecidas pe-
la vítima ou terceiros por meio 
de contatos nas redes sociais, 
telefones ou e-mail. Os gol-
pes aplicados por clonagem de 
aplicativos serão punidos com 
a mesma pena.

A pena será o triplo se a víti-
ma for idosa ou pessoa vulnerá-
vel, crime que será incluído ain-
da no rol dos crimes hediondos 
(Lei 8.072/90). A proposta tam-
bém cria novos agravantes para 
o estelionato: a pena será am-
pliada pela metade se o prejuí-
zo for de grande quantia; e au-
mentada em até 2/3 se o crimi-
noso se utilizar de entidade de 
direito público ou de instituto 
de economia popular, assistên-
cia social ou beneficência.

Câmara aprova punição 
para golpes cometidos 
por meio de redes sociais

LegislaçãoAssembleia do RN

Comissão de Finanças e Fiscalização 
aprova redação final da LDO 2023

Por unanimidade, a Comis-
são de Finanças e Fiscaliza-
ção (CFF) da Assembleia Le-

gislativa aprovou as modificações 
feitas em Plenário, em julho pas-
sado, no Projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias do próximo 
ano (LDO 2023), que estabelece 
os parâmetros de forma e conteú-
do para elaboração dos Orçamen-
tos Fiscal, da Seguridade Social e 
de Investimentos do Estado. O do-
cumento foi encaminhado para o 
Governo do Estado, para sanção.

O Projeto da LDO compreen-
de as metas e prioridades da Ad-
ministração Pública Estadual, in-
cluindo as despesas de capital; 
a estrutura e a organização dos 
orçamentos; as diretrizes gerais 
e específicas para elaboração e 
execução dos Orçamentos, fiscal, 
da Seguridade Social e de Inves-
timentos; as disposições relativas 
à política e à despesa com pesso-
al do Estado e encargos sociais; as 
disposições sobre as alterações 
na legislação tributária estadual.

O projeto compreende ain-
da a política de aplicação de re-
cursos da Agência Financeira Ofi-
cial de Fomento; o equilíbrio en-

tre receitas e despesas; limitação 
de empenho; e controle de cus-
tos e avaliação dos resultados dos 
programas financiados com re-
cursos públicos; as disposições 
sobre transparência; e as disposi-
ções gerais e finais.

Foi aprovado também a soli-
citação para que o secretário de 
Planejamento e das Finanças do 
Estado, Aldemir Freire, envie à 
Comissão o relatório analítico da 
execução orçamentária e finan-
ceira das emendas parlamenta-
res aprovadas para o exercício 
fiscal de 2021, assim como as do 
exercício de 2022 até o mês de 

julho. Segundo o deputado Co-
ronel Azevedo, autor da solicita-
ção aprovada pela CFF, “nem um 
centavo de emendas apresenta-
das pelo nosso mandato foi pa-
go este ano”.

O presidente da Comissão, de-
putado Tomba Farias (PSDB) dis-
se que o papel desta é fiscalizar e 
cobrar. “É dever nosso fiscalizar 
quando houver alguma dúvida”, 
afirmou. A reunião contou ainda 
com a participação presencial dos 
deputados Tomba Farias, Coronel 
Azevedo e Hermano Morais (PV) e 
de forma remota os deputados Ge-
túlio Rêgo e José Dias (PSDB).

“Ela tomou o caminho errado”, diz 
Álvaro sobre possível apoio a Fátima
Prefeito de Natal 
reafirmou votos 
em Bolsonaro e 
Rogério, mas citou 
divergências com 
governadora, 
Styvenson e Fábio

Faltando menos de dois me-
ses para as eleições gerais 
de 2022 e definidos os no-

mes dos candidatos ao governo 
do Rio Grande do Norte, o pre-
feito de Natal Álvaro Dias (PSDB) 
ainda não decidiu quem apoiará 
na corrida pela sucessão ao Po-
der Executivo. O impasse con-
tinua mesmo com os nomes já 
decididos, o que pode significar 
que o prefeito optará por uma 

postura de neutralidade para o 
governo do Estado.

 “Temos divergências com os 
três principais colocados, ou se-
ja, com a governadora Fátima Be-
zerra, com o senador Styvenson 
Valentim e com Fábio Dantas. 
Não tenho parado para analisar, 
meditar, refletir, conversar e dis-
cutir sobre essa possibilidade de 
apoiar um candidato”, frisou.

Em entrevista recente, Álva-
ro detalhou os motivos que leva-
ram às divergências com Fátima 
Bezerra, que, segundo ele, foram 
por motivos relacionados aos 
desdobramentos da pandemia 
de Covid-19 e a condução desta 
pelas duas esferas do Executivo. 
“Ela estava querendo seguir o ca-
minho errado. Não instalou um 
hospital de campanha e comba-
teu a ivermectina. Ela tomou o 
caminho errado”, afirmou.

Álvaro reafirmou os apoios à 
reeleição do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e à eleição do ex-mi-

nistro do Desenvolvimento Re-
gional Rogério Marinho (PL) ao 
Senado Federal. “Não posso dei-
xar de votar no presidente. To-
das as vezes que solicitei, preci-
sei e busquei recursos para fazer 
obras em favor de Natal, ele nos 
atendeu. Não posso deixar de dar 
o voto de gratidão e reconheci-
mento”, afirmou, em entrevista a 
Rádio 91 FM Natal.

APOIOS PARA FEDERAL. Ál-
varo Dias reafirmou também 
que seu apoio para a Câmara 
Federal será para os candidatos 
Henrique Eduardo Alves (PSB), 
Garibaldi Alves Filho (MDB), 
Paulinho Freire (UB) e para a re-
eleição dos deputados General 
Girão (PL) e Carla Dickson (UB). 
“Garibaldi e Henrique me aju-
daram e foram importantes em 
vários momentos da minha vi-
da pública, tenho uma convi-
vência muito próxima com am-
bos”, afirmou. Álvaro: “Não instalou um hospital de campanha e combateu a ivermectina”
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 Setor de diversões aposta bastante na volta do faturamento no fi nal do ano, segundo a Abrasel: Copa do Mundo e verão devem ajudar estabelecimentos

Setor de bares e restaurantes 
registra melhor resultado do 
ano em julho, diz Abrasel

Em julho, 37% dos 
estabelecimentos disseram 

ter fechado as contas no 
azul. No entanto, 26% 

ainda registra prejuízo, de 
acordo com a associação. 

Setor vê esperança na Copa 
do Mundo como forma de 

aumentar faturamento

Um dos setores mais im-
pactados pela pandemia, 
antes e mesmo depois das 

medidas de flexibilização foi o de 
alimentação fora do lar. Mas, se-
gundo a Associação Brasileira de 
Brasileira de Bares e Restauran-
tes (Abrasel), o mês de julho foi 
o melhor de 2022, suficiente para 
que o setor tenha aumentado o 
faturamento. É o que aponta um 
levantamento da Abrasel com 
1.484 estabelecimentos em todo 
o território nacional. A entidade 
acredita em cenário positivo pa-
ra o fim do ano, com a Copa do 
Mundo a ser disputada nos me-
ses de novembro e dezembro e 
também com a chegada do verão.

Em julho, 37% disseram ter 
obtido lucro, melhor marca do 
ano, em junho eram 35%. Outros 
37% ficaram em equilíbrio. O ín-
dice de quem ainda realiza preju-
ízo também caiu um pouco, mas 
continua alto: de 29% em junho 
passou para 26% em julho. “A si-
tuação é ligeiramente melhor do 
que no mês passado, com menos 
empresas trabalhando no prejuí-
zo - mas elas ainda representam 
mais de um quarto do total. A in-
flação continua como a grande 
vilã, com o aumento dos custos 
em alimentos e bebidas sendo 
apontado como o principal fator 
para 75% dos que tiveram um re-
sultado ruim”, aponta o presiden-
te-executivo da Abrasel, Paulo 
Solmucci.

O setor também apresenta 
otimismo em relação ao futuro, 
com 35% das empresas preten-
dendo contratar novos funcio-
nários até o final de 2022. Outros 
54% esperam manter o quadro 
de empregados atual. Somente 
11% têm a intenção de demitir 
funcionários no período. “A ten-
dência é de melhora, de recupe-
ração de margem e até de cres-
cimento nas vendas e na criação 
de empregos – nossa expectativa 
é que sejam criadas 100 mil va-
gas até o fim do ano”, projeta Sol-
mucci.

“Ainda é preciso muita aten-
ção para com os que têm dívi-

Douglas Lemos
Repórter de Economia

das e acumulam prejuízos segui-
dos, mas estamos esperançosos 
que este segundo semestre, com 
o verão se aproximando e um 
grande evento antes das festas 
de fim de ano, a Copa do Mundo 
de 2022, nos traga melhores ven-
tos”, completa ele. 

REFEIÇÃO. Recentemente 
uma pesquisa feita pela Kantar, 
empresa especialista em análises 
e dados, apontou que a forma do 
brasileiro se alimentar tem mu-
dado por conta dos custos. O tão 
tradicional prato de comida ficou 
mais caro a ponto de o brasileiro 
trocar as refeições por lanches. A 
alta no preço dos alimentos de-
sencadeou este fator, segundo o 
levantamento. 

Conforme a empresa, a pes-
quisa Consumer Insights 2022 
apontou que, enquanto o valor 
médio de uma refeição completa 
girava em torno de R$ 43,94 nos 
primeiros três meses deste ano, o 
gasto médio com os snacks – lan-
ches e petiscos – era quase qua-
tro vezes menor, em torno de R$ 

10,43.
Uma das classes mais afeta-

das e que tem demonstrado esta 
mudança de hábito é a classe C, 
embora o comportamento tam-
bém seja seguido por pessoas de 
diferentes poderes aquisitivos. 
“Existe a praticidade e também 
tem a questão do fator preço. 
Quando você compra embuti-
dos, você consegue compartilhar 
melhor os produtos ou comprar 
a granel, que é um fator também 
que se ajusta ao bolso do consu-
midor. Você alia a praticidade ao 
gosto das pessoas, mas o custo é 
bem mais acessível do que as re-
feições tradicionais”, disse David 
Fiss, diretor comercial da Kan-
tar. “Hoje, cada vez mais, o custo, 
aliado à praticidade e ao sabor, se 
tornam relevantes para o consu-
midor”, acrescentou.

Fernando Augusto, vice-pre-
sidente da Associação de Bares 
e Restaurantes do Rio Grande do 
Norte (Abrasel-RN), acredita que 
os dados do estudo também fa-
zem sentido na realidade do Es-
tado. “Isso está fazendo com que 

as pessoas façam contas para 
saber se é melhor para ir ao su-
permercado para comprar dois 
cafés da manhã ou comer fora 
estes cafés da manhã. Isso está 
acontecendo. Em determinados 
momentos é mais barato comer 
fora. Em outros, não. Depende 
da finalidade”, defendeu

O vice-presidente da Abra-
sel, que também é empresário do 
ramo de alimentação, apontou 
uma diferença entre dois perfis de 
clientes: aqueles que procuram 
pelo preço mais barato ou os que 
procuram estabelecimentos bus-
cando a experiência de fazer uma 
refeição naquele local específico. 
“Antigamente a experiência e o 
preço estavam um pouco juntos. 
Agora eles se separaram. Quem 
procura experiência, não quer sa-
ber o preço. Mas quem não estiver 
procurando experiência, o cliente 
é rigorosamente tentado a fazer 
pesquisa. A gente tem que esco-
lher ou baixar o preço ou se es-
forçar mais ainda para implantar 
novos produtos ou gourmetizar a 
empresa para atingir um nível sa-

tisfatório”, completa. 
IMPACTO. Nesta semana uma 

pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE) apon-
tou que, mesmo com a deflação 
em julho, o grupo Alimentação 
e bebidas teve variação positiva 
de 1,30%. O destaque ficou com 
a alimentação no domicílio, que 
acelerou de 0,63% em junho para 
1,47% em julho. O maior impacto 
positivo no índice do mês (0,22%) 
veio do leite longa vida – que teve 
incremento de 25,46% no preço 
– cujos valores já haviam subido 
10,72% no mês anterior. 

Além disso, os preços de al-
guns derivados, como o queijo 
(5,28%), a manteiga (5,75%) e o 
leite condensado (6,66%) tam-
bém subiram, contribuindo pa-
ra o resultado observado no mês. 
Outro destaque foram as frutas, 
com alta de 4,40% e impacto de 
0,04% no IPCA de julho. No la-
do das quedas, os maiores recu-
os de preços vieram do toma-
te (-23,68%), da batata-inglesa 
(-16,62%) e da cenoura (-15,34%), 
que contribuíram conjuntamen-
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Deputados aprovaram projeto da LDO de forma unânime nesta quarta 10

DIVULGAÇÃO

EDUARDO MAIA/ALRN

A Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que 
estabelece punição pa-

ra quem aplica golpes por meio 
das redes sociais. A pena será 
maior quando a vítima é idosa 
ou parte de uma relação amo-
rosa e a proposta agora segue 
para o Senado Federal. A pro-
posta é alterar o Código Penal 
para incluir novas hipóteses do 
crime de estelionato, ou seja, a 
busca de vantagem por meio de 
fraudes que induzam a vítima 
a erro: estelionato emocional, 
fraude eletrônica, estelionato 
contra idoso ou vulnerável.

Conforme a Câmara, o cri-
me de estelionato foi poten-
cializado pela internet e as no-
vas interações por meio de re-
des sociais e outros aplicativos. 
O criminoso utiliza-se da facili-
dade do meio virtual para enga-
nar suas vítimas, o que enseja 
um agravamento da reprimen-
da a ser imposta nesses casos.

Pelo texto aprovado, o este-
lionato emocional ocorre se a 

vítima entregar bens ou valo-
res como parte de uma relação 
afetiva. O criminoso poderá ser 
enquadrado como esteliona-
tário e estará sujeito à pena de 
um a cinco anos. A pena será 
de quatro a oito anos no caso 
de fraude eletrônica com uso 
de informações fornecidas pe-
la vítima ou terceiros por meio 
de contatos nas redes sociais, 
telefones ou e-mail. Os gol-
pes aplicados por clonagem de 
aplicativos serão punidos com 
a mesma pena.

A pena será o triplo se a víti-
ma for idosa ou pessoa vulnerá-
vel, crime que será incluído ain-
da no rol dos crimes hediondos 
(Lei 8.072/90). A proposta tam-
bém cria novos agravantes para 
o estelionato: a pena será am-
pliada pela metade se o prejuí-
zo for de grande quantia; e au-
mentada em até 2/3 se o crimi-
noso se utilizar de entidade de 
direito público ou de instituto 
de economia popular, assistên-
cia social ou beneficência.

Câmara aprova punição 
para golpes cometidos 
por meio de redes sociais

LegislaçãoAssembleia do RN

Comissão de Finanças e Fiscalização 
aprova redação final da LDO 2023

Por unanimidade, a Comis-
são de Finanças e Fiscaliza-
ção (CFF) da Assembleia Le-

gislativa aprovou as modificações 
feitas em Plenário, em julho pas-
sado, no Projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias do próximo 
ano (LDO 2023), que estabelece 
os parâmetros de forma e conteú-
do para elaboração dos Orçamen-
tos Fiscal, da Seguridade Social e 
de Investimentos do Estado. O do-
cumento foi encaminhado para o 
Governo do Estado, para sanção.

O Projeto da LDO compreen-
de as metas e prioridades da Ad-
ministração Pública Estadual, in-
cluindo as despesas de capital; 
a estrutura e a organização dos 
orçamentos; as diretrizes gerais 
e específicas para elaboração e 
execução dos Orçamentos, fiscal, 
da Seguridade Social e de Inves-
timentos; as disposições relativas 
à política e à despesa com pesso-
al do Estado e encargos sociais; as 
disposições sobre as alterações 
na legislação tributária estadual.

O projeto compreende ain-
da a política de aplicação de re-
cursos da Agência Financeira Ofi-
cial de Fomento; o equilíbrio en-

tre receitas e despesas; limitação 
de empenho; e controle de cus-
tos e avaliação dos resultados dos 
programas financiados com re-
cursos públicos; as disposições 
sobre transparência; e as disposi-
ções gerais e finais.

Foi aprovado também a soli-
citação para que o secretário de 
Planejamento e das Finanças do 
Estado, Aldemir Freire, envie à 
Comissão o relatório analítico da 
execução orçamentária e finan-
ceira das emendas parlamenta-
res aprovadas para o exercício 
fiscal de 2021, assim como as do 
exercício de 2022 até o mês de 

julho. Segundo o deputado Co-
ronel Azevedo, autor da solicita-
ção aprovada pela CFF, “nem um 
centavo de emendas apresenta-
das pelo nosso mandato foi pa-
go este ano”.

O presidente da Comissão, de-
putado Tomba Farias (PSDB) dis-
se que o papel desta é fiscalizar e 
cobrar. “É dever nosso fiscalizar 
quando houver alguma dúvida”, 
afirmou. A reunião contou ainda 
com a participação presencial dos 
deputados Tomba Farias, Coronel 
Azevedo e Hermano Morais (PV) e 
de forma remota os deputados Ge-
túlio Rêgo e José Dias (PSDB).

“Ela tomou o caminho errado”, diz 
Álvaro sobre possível apoio a Fátima
Prefeito de Natal 
reafirmou votos 
em Bolsonaro e 
Rogério, mas citou 
divergências com 
governadora, 
Styvenson e Fábio

Faltando menos de dois me-
ses para as eleições gerais 
de 2022 e definidos os no-

mes dos candidatos ao governo 
do Rio Grande do Norte, o pre-
feito de Natal Álvaro Dias (PSDB) 
ainda não decidiu quem apoiará 
na corrida pela sucessão ao Po-
der Executivo. O impasse con-
tinua mesmo com os nomes já 
decididos, o que pode significar 
que o prefeito optará por uma 

postura de neutralidade para o 
governo do Estado.

 “Temos divergências com os 
três principais colocados, ou se-
ja, com a governadora Fátima Be-
zerra, com o senador Styvenson 
Valentim e com Fábio Dantas. 
Não tenho parado para analisar, 
meditar, refletir, conversar e dis-
cutir sobre essa possibilidade de 
apoiar um candidato”, frisou.

Em entrevista recente, Álva-
ro detalhou os motivos que leva-
ram às divergências com Fátima 
Bezerra, que, segundo ele, foram 
por motivos relacionados aos 
desdobramentos da pandemia 
de Covid-19 e a condução desta 
pelas duas esferas do Executivo. 
“Ela estava querendo seguir o ca-
minho errado. Não instalou um 
hospital de campanha e comba-
teu a ivermectina. Ela tomou o 
caminho errado”, afirmou.

Álvaro reafirmou os apoios à 
reeleição do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e à eleição do ex-mi-

nistro do Desenvolvimento Re-
gional Rogério Marinho (PL) ao 
Senado Federal. “Não posso dei-
xar de votar no presidente. To-
das as vezes que solicitei, preci-
sei e busquei recursos para fazer 
obras em favor de Natal, ele nos 
atendeu. Não posso deixar de dar 
o voto de gratidão e reconheci-
mento”, afirmou, em entrevista a 
Rádio 91 FM Natal.

APOIOS PARA FEDERAL. Ál-
varo Dias reafirmou também 
que seu apoio para a Câmara 
Federal será para os candidatos 
Henrique Eduardo Alves (PSB), 
Garibaldi Alves Filho (MDB), 
Paulinho Freire (UB) e para a re-
eleição dos deputados General 
Girão (PL) e Carla Dickson (UB). 
“Garibaldi e Henrique me aju-
daram e foram importantes em 
vários momentos da minha vi-
da pública, tenho uma convi-
vência muito próxima com am-
bos”, afirmou. Álvaro: “Não instalou um hospital de campanha e combateu a ivermectina”
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 Setor de diversões aposta bastante na volta do faturamento no fi nal do ano, segundo a Abrasel: Copa do Mundo e verão devem ajudar estabelecimentos

Setor de bares e restaurantes 
registra melhor resultado do 
ano em julho, diz Abrasel

Em julho, 37% dos 
estabelecimentos disseram 

ter fechado as contas no 
azul. No entanto, 26% 

ainda registra prejuízo, de 
acordo com a associação. 

Setor vê esperança na Copa 
do Mundo como forma de 

aumentar faturamento

Um dos setores mais im-
pactados pela pandemia, 
antes e mesmo depois das 

medidas de flexibilização foi o de 
alimentação fora do lar. Mas, se-
gundo a Associação Brasileira de 
Brasileira de Bares e Restauran-
tes (Abrasel), o mês de julho foi 
o melhor de 2022, suficiente para 
que o setor tenha aumentado o 
faturamento. É o que aponta um 
levantamento da Abrasel com 
1.484 estabelecimentos em todo 
o território nacional. A entidade 
acredita em cenário positivo pa-
ra o fim do ano, com a Copa do 
Mundo a ser disputada nos me-
ses de novembro e dezembro e 
também com a chegada do verão.

Em julho, 37% disseram ter 
obtido lucro, melhor marca do 
ano, em junho eram 35%. Outros 
37% ficaram em equilíbrio. O ín-
dice de quem ainda realiza preju-
ízo também caiu um pouco, mas 
continua alto: de 29% em junho 
passou para 26% em julho. “A si-
tuação é ligeiramente melhor do 
que no mês passado, com menos 
empresas trabalhando no prejuí-
zo - mas elas ainda representam 
mais de um quarto do total. A in-
flação continua como a grande 
vilã, com o aumento dos custos 
em alimentos e bebidas sendo 
apontado como o principal fator 
para 75% dos que tiveram um re-
sultado ruim”, aponta o presiden-
te-executivo da Abrasel, Paulo 
Solmucci.

O setor também apresenta 
otimismo em relação ao futuro, 
com 35% das empresas preten-
dendo contratar novos funcio-
nários até o final de 2022. Outros 
54% esperam manter o quadro 
de empregados atual. Somente 
11% têm a intenção de demitir 
funcionários no período. “A ten-
dência é de melhora, de recupe-
ração de margem e até de cres-
cimento nas vendas e na criação 
de empregos – nossa expectativa 
é que sejam criadas 100 mil va-
gas até o fim do ano”, projeta Sol-
mucci.

“Ainda é preciso muita aten-
ção para com os que têm dívi-

Douglas Lemos
Repórter de Economia

das e acumulam prejuízos segui-
dos, mas estamos esperançosos 
que este segundo semestre, com 
o verão se aproximando e um 
grande evento antes das festas 
de fim de ano, a Copa do Mundo 
de 2022, nos traga melhores ven-
tos”, completa ele. 

REFEIÇÃO. Recentemente 
uma pesquisa feita pela Kantar, 
empresa especialista em análises 
e dados, apontou que a forma do 
brasileiro se alimentar tem mu-
dado por conta dos custos. O tão 
tradicional prato de comida ficou 
mais caro a ponto de o brasileiro 
trocar as refeições por lanches. A 
alta no preço dos alimentos de-
sencadeou este fator, segundo o 
levantamento. 

Conforme a empresa, a pes-
quisa Consumer Insights 2022 
apontou que, enquanto o valor 
médio de uma refeição completa 
girava em torno de R$ 43,94 nos 
primeiros três meses deste ano, o 
gasto médio com os snacks – lan-
ches e petiscos – era quase qua-
tro vezes menor, em torno de R$ 

10,43.
Uma das classes mais afeta-

das e que tem demonstrado esta 
mudança de hábito é a classe C, 
embora o comportamento tam-
bém seja seguido por pessoas de 
diferentes poderes aquisitivos. 
“Existe a praticidade e também 
tem a questão do fator preço. 
Quando você compra embuti-
dos, você consegue compartilhar 
melhor os produtos ou comprar 
a granel, que é um fator também 
que se ajusta ao bolso do consu-
midor. Você alia a praticidade ao 
gosto das pessoas, mas o custo é 
bem mais acessível do que as re-
feições tradicionais”, disse David 
Fiss, diretor comercial da Kan-
tar. “Hoje, cada vez mais, o custo, 
aliado à praticidade e ao sabor, se 
tornam relevantes para o consu-
midor”, acrescentou.

Fernando Augusto, vice-pre-
sidente da Associação de Bares 
e Restaurantes do Rio Grande do 
Norte (Abrasel-RN), acredita que 
os dados do estudo também fa-
zem sentido na realidade do Es-
tado. “Isso está fazendo com que 

as pessoas façam contas para 
saber se é melhor para ir ao su-
permercado para comprar dois 
cafés da manhã ou comer fora 
estes cafés da manhã. Isso está 
acontecendo. Em determinados 
momentos é mais barato comer 
fora. Em outros, não. Depende 
da finalidade”, defendeu

O vice-presidente da Abra-
sel, que também é empresário do 
ramo de alimentação, apontou 
uma diferença entre dois perfis de 
clientes: aqueles que procuram 
pelo preço mais barato ou os que 
procuram estabelecimentos bus-
cando a experiência de fazer uma 
refeição naquele local específico. 
“Antigamente a experiência e o 
preço estavam um pouco juntos. 
Agora eles se separaram. Quem 
procura experiência, não quer sa-
ber o preço. Mas quem não estiver 
procurando experiência, o cliente 
é rigorosamente tentado a fazer 
pesquisa. A gente tem que esco-
lher ou baixar o preço ou se es-
forçar mais ainda para implantar 
novos produtos ou gourmetizar a 
empresa para atingir um nível sa-

tisfatório”, completa. 
IMPACTO. Nesta semana uma 

pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE) apon-
tou que, mesmo com a deflação 
em julho, o grupo Alimentação 
e bebidas teve variação positiva 
de 1,30%. O destaque ficou com 
a alimentação no domicílio, que 
acelerou de 0,63% em junho para 
1,47% em julho. O maior impacto 
positivo no índice do mês (0,22%) 
veio do leite longa vida – que teve 
incremento de 25,46% no preço 
– cujos valores já haviam subido 
10,72% no mês anterior. 

Além disso, os preços de al-
guns derivados, como o queijo 
(5,28%), a manteiga (5,75%) e o 
leite condensado (6,66%) tam-
bém subiram, contribuindo pa-
ra o resultado observado no mês. 
Outro destaque foram as frutas, 
com alta de 4,40% e impacto de 
0,04% no IPCA de julho. No la-
do das quedas, os maiores recu-
os de preços vieram do toma-
te (-23,68%), da batata-inglesa 
(-16,62%) e da cenoura (-15,34%), 
que contribuíram conjuntamen-
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Salário mínimo 
previsto para ano que 
vem é de R$ 1.294
Crescimento é de 
6,77% em relação 
aos R$ 1.212 pagos 
definidos para este 
ano; estimativa do 
crescimento real 
do Produto Interno 
Bruto brasileiro 
é de 2,5%

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, com vetos, 
a Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) de 2023. O 
texto prevê um salário mínimo 
de R$ 1.294 para o ano que vem, 
um crescimento de 6,77% em 
relação aos R$ 1.212 vigentes 
neste ano. Além disso, também 
são esperados um déficit pri-
mário de R$ 65,91 bilhões para 
as contas públicas do Governo 
Central, que engloba o Tesouro 
Nacional, Previdência Social e 
Banco Central.

O déficit primário represen-
ta o resultado das contas do go-
verno desconsiderando o pa-
gamento dos juros da dívida 
pública. Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência explicou 
que a estimativa é de um cresci-
mento real de 2,5% para Produ-
to Interno Bruto (PIB - a soma 
de todos os bens e serviços pro-
duzidos) em 2023.

A meta para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação, é de 3,3%, taxa Selic 
em 10% e taxa de câmbio mé-
dia de R$ 5,3 no ano que vem. 
A LDO determina as metas e 
prioridades para os gastos pú-
blicos e oferece os parâmetros 
para elaboração do projeto da 
Lei Orçamentária de 2023 (LOA 
2023). O texto, publicado on-
tem, 10, no Diário Oficial da 
União, foi aprovado no Con-

gresso em julho.
De acordo com a Presidên-

cia, foi vetada a previsão de di-
recionamento de recursos do 
orçamento do Ministério da 
Saúde para a implantação de 
sistemas fotovoltaicos (de con-
versão de energia solar em 
energia elétrica) em entidades 
privadas. “Aparentemente, ha-
veria um desvio de finalidade 
pela ausência de relação com 
a ampliação ou a manutenção 
de ações e serviços públicos de 
saúde”, explicou.

“Foi vetada também a ne-
cessidade de devolução dos 
recursos não utilizados trans-
feridos aos entes federados 
por meio das transferências 
especiais à União, tendo em 
vista que os recursos perten-
cem ao ente federado no ato 
da efetiva transferência finan-
ceira”, diz a nota.

Outro veto citado pela Pre-
sidência é ao trecho que possi-
bilita Organizações Sociais re-
ceberem recursos por termo 
de colaboração ou de fomento, 
convênio ou outro instrumento 
congênere celebrado com enti-
dade filantrópica ou sem fins lu-
crativos. “De acordo com o dis-
posto na Lei nº 9.637, de 15 de 
maio de 1998, deveria ser utili-
zado o contrato de gestão como 
instrumento para formar parce-
ria entre o Poder Público e a or-
ganização social”.

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

Salário mínimo vai chegar a R$ 1.294 no ano que vem, segundo Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023

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: ABBCL EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 43.960.451/0001-83, com sede a Rua Bananeiras, n° 381, Sala A, CXPST 20, Manaira, João Pessoa/PB, 
CEP: 59.038-170, representada por seu sócio administrador, o Sr. José Braz do Rêgo Neto, brasileiro, solteiro, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 074.724.734-05 e portador do RG de n° 331.8022 – SSP/PB, residente e domiciliado a Av. 
José Américo Almeida Filho, 438 – Areia Dourada, Cabedelo – PB, CEP: 59.101-221, que vem através de seu advogado,
Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional 
na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Cordeiros, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
2.978,70m² (dois mil, novecentos e setenta e oito metros e setenta decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 1.0101.032.01.0645.0000.4 e sequencial n° 
1.005072.8.  Com a seguinte descrição - Ao NORTE: Confrontando com JOSÉ NELSON VIEIRA DE LIMA medindo 163.84 
m;  AO SUL:  Confrontando com LILA ANANDA RINGUELET - CONSTAZA ALEJANDRINA COOPER - MARIA CAROLINA 
MARBIAN - VANINA SARA MARADENT e VERONICA ELISABET MERLO medindo 162.45 m; AO LESTE: Confrontando 
com GERMANA PERAZZO TAVARES CAVALCANTI medindo 21.28 m;  AO OESTE: Confrontando com RUA DO 
CORDEIRO medindo 16.20 m; AMARRAÇÃO:  Distando 228.00 da Rua Das Gameleiras; Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 267.750,00. 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 a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, a Sra. Lila 
Ananda Ringuelet, a Sra. Constaza Alejandrina Cooper, a Sra. Maria Carolina Marbian, a Sra. Vanina Sara Maradent, 
a Sra. Veronica Elisabet Merlo, o Sr. José Nelson Vieira de Lima, 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, 20.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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CONCESSÃO LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
AGUA MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ: 14.781.323/0001-74, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Alteração – LA, com prazo de validade até: 26/07/2026, para unidade de extração e envase de água 
mineral, com vazão máxima de captação de 240 m³/dia, em área total de 14.636,30 m², sendo 491,42 m² de 
área construída, localizada Rodovia 406 – km 13, Galpão 1, Distrito de Guajiru, município de são Gonçalo do 
amarante.  

RODRIGO RIBEIRO C. DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR 

 
2x3 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
FRANCIMAR DA SILVA SOARES ME, CNPJ 24.533.341/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – 
Nº 2021-165613/TEC/LS-0259, com prazo de validade até 29/10/2027, em favor do empreendimento para um 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na localizada na Rua 
Augusto Monteiro n° 952, Centro, – Caicó/RN 59.300-000. 

 
Francimar da Silva Soares 

Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO para a atividade 
de Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua Teotônio Freire, 
N° 588, JK, Currais Novos/RN – CEP.: 59.380-000. 
 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

JOZIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ: 20.247.707/0001-04, 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 19/05/2027 para o Comércio varejista de madeiras, portas e janelas sem 
beneficiamento, localizado na Av. 16 de Setembro, nº 418 – Centro. CEP: 59.670-000 no município de 
Upanema-RN. 

Jozimar Pereira de Oliveira - Diretor 
 

 
2x3 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 08/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 

Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-10-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 08/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-14-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 05/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-7-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 04/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 
(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-5-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 
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RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que solicita ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte licença: 
 Renovação de Licença de Operação – RLO em favor da Estação de Tratamento de Água Produzida - 

ETAP. Localizada no Campo CARDEAL, Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 
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Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 • 11
Cidades

Trecho da Avenida 
Salgado Filho será 
interditado nesta  
quinta-feira

Trânsito

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal (STTU) 
informou que vai interdi-

tar nesta quinta-feira 11, a partir 
das 14h, o trecho da Av. Salga-
do Filho compreendido entre o 
cruzamento da Alexandrino de 
Alencar até o cruzamento com a 
Nevaldo Rocha, no sentido cen-
tro/bairro. É que no local acon-
tecerá um ato público da CUT.
     De acordo com os organi-
zadores a concentração para o 
evento será na calçada do sho-
pping da região, seguida de ca-
minhada até a Árvore de Natal 
– no bairro de Mirassol, a par-
tir das 17h. Segundo o inspetor 
da STTU, Carlos Eugênio,  tudo 
certo para operação e os condu-
tores de veículos devem evitar a 
região. Os veículos poderão se-
guir pelas avenidas Prudente de 
Morais, Romualdo Galvão e Rui 
Barbosa no sentido bairro/cen-
tro”.

No aeroporto

Suspeito de matar a 
namorada  em Pernambuco 
é detido no RN

O homem suspeito de as-
sassinar com um tiro na 
cabeça a namorada, Re-

nata Alves Costa, de 35 anos, foi 
preso no Rio Grande do Norte 
nesta terça-feira 9. A mulher foi 
encontrada morta no aparta-
mento onde morava, em Cam-
po Grande, Zona Norte do Re-
cife. O homem estava tentando 
fugir quando foi encontrado e 
preso no Aeroporto Aluízio Al-
ves, na Grande Natal. Segundo 
a Polícia Civil, a prisão foi efe-
tuada com participação e apoio 
da Polícia Federal.

O suspeito prestou depoi-
mento por cerca de três horas 
nesta quarta-feira 10, na sede 
do Departamento de Homicí-
dio e Proteção à Pessoa (DHPP), 
no Recife. Segundo o g1, o dele-
gado Roberto Lôbo contou que 
o suspeito “confessa parcial-
mente” o crime, mas disse que 
houve um acidente. O delegado 

Renata Alves, de 35 anos, foi morta 
dentro do apartamento onde morava

Varíola dos macacos (monkeypox) causa erupções na pele, que se espalham por todo o corpo da pessoa infectada

REPRODUÇÃO / DIÁRIO DE PERNAMBUCO

REPRODUÇÃO

RN tem 8 casos con� rmados de 
varíola dos macacos e 36 suspeitos 
Segundo a Sesap, 
são cinco casos 
confirmados 
somente na capital 
potiguar; ao todo, 
doze casos foram 
descartados até o 
momento

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

(monkeypox) e outros 36 casos 
suspeitos da doença. Os dados 
são do Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) e da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública do RN (Sesap).

De acordo com o mais recente 
informe de monkeypox disponibi-
lizado pela Sesap nesta quarta-fei-

ra 10, são cinco casos confirmados 
em Natal, um em Mossoró e dois 
em Parnamirim. Os 36 casos sus-
peitos estão distribuídos entre  os 
municípios de residência: Tibau do 
Sul (1), São Gonçalo do Amarante 
(3), Riachuelo (1), Parnamirim (4), 
Natal (14), Montanhas (1), Macaí-
ba (1), Lagoa de Pedras (1), Janda-
íra (3), Extremoz (4), Ceará-Mirim 
(1), Angicos (1) e Pias - Portugal (1).

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

A varíola dos macacos costu-
ma causar erupções na pele, que 
se espalham pelo corpo. As lesões 
passam por cinco estágios antes 
de cair, segundo o Centro de Con-
trole de Doenças (CDC) dos Esta-
dos Unidos. A doença geralmente 
dura de 2 a 4 semanas e a trans-
missão pode ocorrer por contato 
muito próximo, através de toque 
em lesões, por via respiratória e 
até por gotículas de saliva. 

Cientistas espanhóis afirma-
ram, em um estudo publicado na 
revista científica The Lancet, na se-

gunda-feira 8, que a principal for-
ma de transmissão da varíola dos 
macacos (monkeypox) no atual 

surto é o contato próximo durante 
a relação sexual. Foram analisadas 
181 pessoas diagnosticadas.

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO CLÁUDIO ROCHA DE FARIAS, CPF nº 702.153.244-04, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Simplificada -RLS para a atividade de Carcinicultura, localizada na fazenda Camapuam RN 307, 
zona rural, município de Ceará-mirim- RN. 

FRANCISCO CLÁUDIO ROCHA DE FARIAS 
Empreendedor 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 048/2022
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 048/2022 - Processo Administrativo nº 3542/2022 - Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Meio Fio em Rocha Granítica e Cal Hidratada para Pintura, 
destinados para pavimentação em diversas ruas do conjunto Belo Jardim em Baixa do Meio e do 
Conjunto das 26 em Salina da Cruz, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 
08h:30:00 ( OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, 
em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 10 de Agosto de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, torna público que realizará em 12 de setembro de 2022, às 
10h00min, na sede da Prefeitura Municipal, a sessão de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022, instaurada objetivando a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Edital e esclarecimentos necessários à 
participação poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal e E-mail tangara.cpl@gmail.com, 
à Rua Miguel Barbosa, 548, Centro, Tangará, no horário de 08h00min as 16h00min, de segunda a 
sexta feira. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a utilização de normas e 
medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento em decorrente do 
Coronavírus(Covid-19) e outros, no âmbito do Município de Tangará/RN, Caso o licitante opte em 
se fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscaras para seu uso pessoal.

Tangará/RN, em 10 de Agosto de 2022
EWERTON WELLINGTON DA COSTA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

não deu detalhes de como teria 
se dado esse acidente.

Ainda de acordo com o in-
vestigador, os advogados en-
tregaram a arma que teria sido 
utilizada no crime, uma pistola 
ponto 40. Além dessa, a polícia 
já havia apreendido outra pis-
tola do mesmo calibre no apar-
tamento de Renata. O crime, 
registrado como feminicídio, 
ocorreu no último sábado 6.



• Quinta-feira, 11 de agosto de 202210 Economia

Salário mínimo 
previsto para ano que 
vem é de R$ 1.294
Crescimento é de 
6,77% em relação 
aos R$ 1.212 pagos 
definidos para este 
ano; estimativa do 
crescimento real 
do Produto Interno 
Bruto brasileiro 
é de 2,5%

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, com vetos, 
a Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) de 2023. O 
texto prevê um salário mínimo 
de R$ 1.294 para o ano que vem, 
um crescimento de 6,77% em 
relação aos R$ 1.212 vigentes 
neste ano. Além disso, também 
são esperados um déficit pri-
mário de R$ 65,91 bilhões para 
as contas públicas do Governo 
Central, que engloba o Tesouro 
Nacional, Previdência Social e 
Banco Central.

O déficit primário represen-
ta o resultado das contas do go-
verno desconsiderando o pa-
gamento dos juros da dívida 
pública. Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência explicou 
que a estimativa é de um cresci-
mento real de 2,5% para Produ-
to Interno Bruto (PIB - a soma 
de todos os bens e serviços pro-
duzidos) em 2023.

A meta para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação, é de 3,3%, taxa Selic 
em 10% e taxa de câmbio mé-
dia de R$ 5,3 no ano que vem. 
A LDO determina as metas e 
prioridades para os gastos pú-
blicos e oferece os parâmetros 
para elaboração do projeto da 
Lei Orçamentária de 2023 (LOA 
2023). O texto, publicado on-
tem, 10, no Diário Oficial da 
União, foi aprovado no Con-

gresso em julho.
De acordo com a Presidên-

cia, foi vetada a previsão de di-
recionamento de recursos do 
orçamento do Ministério da 
Saúde para a implantação de 
sistemas fotovoltaicos (de con-
versão de energia solar em 
energia elétrica) em entidades 
privadas. “Aparentemente, ha-
veria um desvio de finalidade 
pela ausência de relação com 
a ampliação ou a manutenção 
de ações e serviços públicos de 
saúde”, explicou.

“Foi vetada também a ne-
cessidade de devolução dos 
recursos não utilizados trans-
feridos aos entes federados 
por meio das transferências 
especiais à União, tendo em 
vista que os recursos perten-
cem ao ente federado no ato 
da efetiva transferência finan-
ceira”, diz a nota.

Outro veto citado pela Pre-
sidência é ao trecho que possi-
bilita Organizações Sociais re-
ceberem recursos por termo 
de colaboração ou de fomento, 
convênio ou outro instrumento 
congênere celebrado com enti-
dade filantrópica ou sem fins lu-
crativos. “De acordo com o dis-
posto na Lei nº 9.637, de 15 de 
maio de 1998, deveria ser utili-
zado o contrato de gestão como 
instrumento para formar parce-
ria entre o Poder Público e a or-
ganização social”.

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

Salário mínimo vai chegar a R$ 1.294 no ano que vem, segundo Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023

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: ABBCL EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 43.960.451/0001-83, com sede a Rua Bananeiras, n° 381, Sala A, CXPST 20, Manaira, João Pessoa/PB, 
CEP: 59.038-170, representada por seu sócio administrador, o Sr. José Braz do Rêgo Neto, brasileiro, solteiro, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 074.724.734-05 e portador do RG de n° 331.8022 – SSP/PB, residente e domiciliado a Av. 
José Américo Almeida Filho, 438 – Areia Dourada, Cabedelo – PB, CEP: 59.101-221, que vem através de seu advogado,
Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional 
na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Cordeiros, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
2.978,70m² (dois mil, novecentos e setenta e oito metros e setenta decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 1.0101.032.01.0645.0000.4 e sequencial n° 
1.005072.8.  Com a seguinte descrição - Ao NORTE: Confrontando com JOSÉ NELSON VIEIRA DE LIMA medindo 163.84 
m;  AO SUL:  Confrontando com LILA ANANDA RINGUELET - CONSTAZA ALEJANDRINA COOPER - MARIA CAROLINA 
MARBIAN - VANINA SARA MARADENT e VERONICA ELISABET MERLO medindo 162.45 m; AO LESTE: Confrontando 
com GERMANA PERAZZO TAVARES CAVALCANTI medindo 21.28 m;  AO OESTE: Confrontando com RUA DO 
CORDEIRO medindo 16.20 m; AMARRAÇÃO:  Distando 228.00 da Rua Das Gameleiras; Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 267.750,00. 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 a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, a Sra. Lila 
Ananda Ringuelet, a Sra. Constaza Alejandrina Cooper, a Sra. Maria Carolina Marbian, a Sra. Vanina Sara Maradent, 
a Sra. Veronica Elisabet Merlo, o Sr. José Nelson Vieira de Lima, 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, 20.07.2022

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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CONCESSÃO LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
AGUA MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ: 14.781.323/0001-74, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Alteração – LA, com prazo de validade até: 26/07/2026, para unidade de extração e envase de água 
mineral, com vazão máxima de captação de 240 m³/dia, em área total de 14.636,30 m², sendo 491,42 m² de 
área construída, localizada Rodovia 406 – km 13, Galpão 1, Distrito de Guajiru, município de são Gonçalo do 
amarante.  

RODRIGO RIBEIRO C. DE OLIVEIRA  
ADMINISTRADOR 

 
2x3 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
FRANCIMAR DA SILVA SOARES ME, CNPJ 24.533.341/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – 
Nº 2021-165613/TEC/LS-0259, com prazo de validade até 29/10/2027, em favor do empreendimento para um 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na localizada na Rua 
Augusto Monteiro n° 952, Centro, – Caicó/RN 59.300-000. 

 
Francimar da Silva Soares 

Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ 08.386.930/0001-37, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO para a atividade 
de Manutenção, limpeza e reparos de motosserras, roçadeiras e lavadoras, localizada na Rua Teotônio Freire, 
N° 588, JK, Currais Novos/RN – CEP.: 59.380-000. 
 

Jailson Severo dos Santos  
Proprietário 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

JOZIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ: 20.247.707/0001-04, 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 19/05/2027 para o Comércio varejista de madeiras, portas e janelas sem 
beneficiamento, localizado na Av. 16 de Setembro, nº 418 – Centro. CEP: 59.670-000 no município de 
Upanema-RN. 

Jozimar Pereira de Oliveira - Diretor 
 

 
2x3 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 08/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 

Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-10-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 08/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-14-RN. Localizado no Campo CARDEAL, 
Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN; 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 05/08/2025, em favor de uma Linha de Surgência 
Associada ao poço petrolífero denominado de 7-CLD-7-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

 Licença de Operação – LO com prazo de validade até 04/08/2025, em favor da Estação Coletora Satélite 
(ECS) do poço petrolífero denominado de 7-CLD-5-RN. Localizado no Campo CARDEAL, Fazenda 
Serrote do Pote, município de Mossoró/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 
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RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que solicita ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte licença: 
 Renovação de Licença de Operação – RLO em favor da Estação de Tratamento de Água Produzida - 

ETAP. Localizada no Campo CARDEAL, Assentamento Cabelo de Negro, município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 
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Trecho da Avenida 
Salgado Filho será 
interditado nesta  
quinta-feira

Trânsito

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal (STTU) 
informou que vai interdi-

tar nesta quinta-feira 11, a partir 
das 14h, o trecho da Av. Salga-
do Filho compreendido entre o 
cruzamento da Alexandrino de 
Alencar até o cruzamento com a 
Nevaldo Rocha, no sentido cen-
tro/bairro. É que no local acon-
tecerá um ato público da CUT.
     De acordo com os organi-
zadores a concentração para o 
evento será na calçada do sho-
pping da região, seguida de ca-
minhada até a Árvore de Natal 
– no bairro de Mirassol, a par-
tir das 17h. Segundo o inspetor 
da STTU, Carlos Eugênio,  tudo 
certo para operação e os condu-
tores de veículos devem evitar a 
região. Os veículos poderão se-
guir pelas avenidas Prudente de 
Morais, Romualdo Galvão e Rui 
Barbosa no sentido bairro/cen-
tro”.

No aeroporto

Suspeito de matar a 
namorada  em Pernambuco 
é detido no RN

O homem suspeito de as-
sassinar com um tiro na 
cabeça a namorada, Re-

nata Alves Costa, de 35 anos, foi 
preso no Rio Grande do Norte 
nesta terça-feira 9. A mulher foi 
encontrada morta no aparta-
mento onde morava, em Cam-
po Grande, Zona Norte do Re-
cife. O homem estava tentando 
fugir quando foi encontrado e 
preso no Aeroporto Aluízio Al-
ves, na Grande Natal. Segundo 
a Polícia Civil, a prisão foi efe-
tuada com participação e apoio 
da Polícia Federal.

O suspeito prestou depoi-
mento por cerca de três horas 
nesta quarta-feira 10, na sede 
do Departamento de Homicí-
dio e Proteção à Pessoa (DHPP), 
no Recife. Segundo o g1, o dele-
gado Roberto Lôbo contou que 
o suspeito “confessa parcial-
mente” o crime, mas disse que 
houve um acidente. O delegado 

Renata Alves, de 35 anos, foi morta 
dentro do apartamento onde morava

Varíola dos macacos (monkeypox) causa erupções na pele, que se espalham por todo o corpo da pessoa infectada

REPRODUÇÃO / DIÁRIO DE PERNAMBUCO

REPRODUÇÃO

RN tem 8 casos con� rmados de 
varíola dos macacos e 36 suspeitos 
Segundo a Sesap, 
são cinco casos 
confirmados 
somente na capital 
potiguar; ao todo, 
doze casos foram 
descartados até o 
momento

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

(monkeypox) e outros 36 casos 
suspeitos da doença. Os dados 
são do Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) e da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública do RN (Sesap).

De acordo com o mais recente 
informe de monkeypox disponibi-
lizado pela Sesap nesta quarta-fei-

ra 10, são cinco casos confirmados 
em Natal, um em Mossoró e dois 
em Parnamirim. Os 36 casos sus-
peitos estão distribuídos entre  os 
municípios de residência: Tibau do 
Sul (1), São Gonçalo do Amarante 
(3), Riachuelo (1), Parnamirim (4), 
Natal (14), Montanhas (1), Macaí-
ba (1), Lagoa de Pedras (1), Janda-
íra (3), Extremoz (4), Ceará-Mirim 
(1), Angicos (1) e Pias - Portugal (1).

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

A varíola dos macacos costu-
ma causar erupções na pele, que 
se espalham pelo corpo. As lesões 
passam por cinco estágios antes 
de cair, segundo o Centro de Con-
trole de Doenças (CDC) dos Esta-
dos Unidos. A doença geralmente 
dura de 2 a 4 semanas e a trans-
missão pode ocorrer por contato 
muito próximo, através de toque 
em lesões, por via respiratória e 
até por gotículas de saliva. 

Cientistas espanhóis afirma-
ram, em um estudo publicado na 
revista científica The Lancet, na se-

gunda-feira 8, que a principal for-
ma de transmissão da varíola dos 
macacos (monkeypox) no atual 

surto é o contato próximo durante 
a relação sexual. Foram analisadas 
181 pessoas diagnosticadas.

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO CLÁUDIO ROCHA DE FARIAS, CPF nº 702.153.244-04, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Simplificada -RLS para a atividade de Carcinicultura, localizada na fazenda Camapuam RN 307, 
zona rural, município de Ceará-mirim- RN. 

FRANCISCO CLÁUDIO ROCHA DE FARIAS 
Empreendedor 
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 048/2022
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 048/2022 - Processo Administrativo nº 3542/2022 - Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Meio Fio em Rocha Granítica e Cal Hidratada para Pintura, 
destinados para pavimentação em diversas ruas do conjunto Belo Jardim em Baixa do Meio e do 
Conjunto das 26 em Salina da Cruz, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo 
I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 
08h:30:00 ( OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, 
em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 10 de Agosto de 2022.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN

AVISO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, torna público que realizará em 12 de setembro de 2022, às 
10h00min, na sede da Prefeitura Municipal, a sessão de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022, instaurada objetivando a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Edital e esclarecimentos necessários à 
participação poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal e E-mail tangara.cpl@gmail.com, 
à Rua Miguel Barbosa, 548, Centro, Tangará, no horário de 08h00min as 16h00min, de segunda a 
sexta feira. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a utilização de normas e 
medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento em decorrente do 
Coronavírus(Covid-19) e outros, no âmbito do Município de Tangará/RN, Caso o licitante opte em 
se fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscaras para seu uso pessoal.

Tangará/RN, em 10 de Agosto de 2022
EWERTON WELLINGTON DA COSTA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

não deu detalhes de como teria 
se dado esse acidente.

Ainda de acordo com o in-
vestigador, os advogados en-
tregaram a arma que teria sido 
utilizada no crime, uma pistola 
ponto 40. Além dessa, a polícia 
já havia apreendido outra pis-
tola do mesmo calibre no apar-
tamento de Renata. O crime, 
registrado como feminicídio, 
ocorreu no último sábado 6.
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Propomos ações para o turismo serrano, religioso, 
histórico, cultural e de aventura
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A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio Grande 

do Norte (Fecomércio/RN) reali-
zou a primeira rodada da série de 
encontros com os principais can-
didatos ao Governo do Estado 
nas eleições de outubro de 2022. 
Neste primeiro momento, o “RN 
em Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar” aconte-
ceu nos dias 8 e 10 de agosto, no 
Auditório do Hotel Senac Barreira 
Roxa, e contou com as presenças 
dos candidatos Fátima Bezerra 
(PT) e Fábio Dantas (SDD). Eles 
receberam documento, produzi-
do pela Fecomércio RN, a partir 
da análise de dados secundários, 
documentos técnicos internos, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais. Dia 29 de 
agosto acontecerá uma nova ro-
dada com o candidato Styvenson 
Valentim (Podemos).

Trata-se de uma série de su-
gestões para o Executivo esta-
dual aplicar nas áreas de ges-
tão, segurança pública, turismo, 
desburocratização de processos 
e empreendedorismo, para o 
fomento das atividades econô-
micas.Também compõem este 
documento ao Governo do Rio 
Grande do Norte duas iniciativas 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional: a “Agen-
da Institucional do Sistema Co-
mércio – Propostas e Recomen-
dações de Políticas Públicas do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo” e o resultado do proje-
to “Vai Turismo – Rumo ao Futu-
ro”, com foco no setor de turismo 
potiguar, principalmente após o 
impacto da pandemia.

O presidente da Fecomércio-
-RN, Marcelo Queiroz, eviden-
ciou a série de entrevista e dis-

RN em Foco | Sugestões 
para o futuro da economia 
do Rio Grande do Norte
Construindo, juntos, um 
RN maior: pontos focais e 
sugestões do setor de Comércio, 
Serviços e Turismo para o 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte

se que acredita no diálogo para 
construção de um Rio Grande do 
Norte mais forte. “É o momento 
de escutar as propostas dos can-
didatos e também apresentar-

mos sugestões. Representamos 
as principais atividades econô-
micas geradoras de emprego e 
renda”, comentou. O documen-
to entregue aos candidatos con-

ta com sugestões aplicáveis, pos-
síveis de acontecerem. A ínte-
gra pode ser acessado na página 
da Fecomércio-RN na internet: 
http://www.fecomerciorn.com.br/ 

Requalifi cação, renovação e inovação 
dos nossos produtos turísticos Propomos ações para o turismo serrano, religioso, 

histórico, cultural e de aventura

Marcelo Queiroz acredita no diálogo para construção de um RN mais forte



Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 • 13Informe Publicitário

Propomos ações para o turismo serrano, religioso, 
histórico, cultural e de aventura

Propostas para a área do Turismo

Propostas para incentivar o empreendedorismo 

Redução do ICMS 
sobre a energia 

elétrica das 
empresas do setor

Atenção à relicitação 
do Aeroporto 
Internacional 
Aluízio Alves

Incentivar novos 
investimentos no 

turismo

Incentivo ao uso 
do gás natural

Desburocratizar 
o licenciamento 
ambiental dos 

projetos

Investir na 
promoção e 

divulgação do 
destino

Regulamentação 
da Lei Geral das 

MPEs

Garantir a 
competitividade 

das empresas

Estímulo às 
vendas por 

meio da Nota 
Potiguar

Novas faixas 
para os 

sublimites 
do Simples 
Nacional

Estrutura dos 
principais 

polos 
comerciais 
do Estado

CONSTRUINDO, JUNTOS, UM RN MAIOR!CONSTRUINDO, JUNTOS, UM RN MAIOR!

• Quinta-feira, 11 de agosto de 202212 Informe Publicitário

A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio Grande 

do Norte (Fecomércio/RN) reali-
zou a primeira rodada da série de 
encontros com os principais can-
didatos ao Governo do Estado 
nas eleições de outubro de 2022. 
Neste primeiro momento, o “RN 
em Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar” aconte-
ceu nos dias 8 e 10 de agosto, no 
Auditório do Hotel Senac Barreira 
Roxa, e contou com as presenças 
dos candidatos Fátima Bezerra 
(PT) e Fábio Dantas (SDD). Eles 
receberam documento, produzi-
do pela Fecomércio RN, a partir 
da análise de dados secundários, 
documentos técnicos internos, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais. Dia 29 de 
agosto acontecerá uma nova ro-
dada com o candidato Styvenson 
Valentim (Podemos).

Trata-se de uma série de su-
gestões para o Executivo esta-
dual aplicar nas áreas de ges-
tão, segurança pública, turismo, 
desburocratização de processos 
e empreendedorismo, para o 
fomento das atividades econô-
micas.Também compõem este 
documento ao Governo do Rio 
Grande do Norte duas iniciativas 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional: a “Agen-
da Institucional do Sistema Co-
mércio – Propostas e Recomen-
dações de Políticas Públicas do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo” e o resultado do proje-
to “Vai Turismo – Rumo ao Futu-
ro”, com foco no setor de turismo 
potiguar, principalmente após o 
impacto da pandemia.

O presidente da Fecomércio-
-RN, Marcelo Queiroz, eviden-
ciou a série de entrevista e dis-

RN em Foco | Sugestões 
para o futuro da economia 
do Rio Grande do Norte
Construindo, juntos, um 
RN maior: pontos focais e 
sugestões do setor de Comércio, 
Serviços e Turismo para o 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte

se que acredita no diálogo para 
construção de um Rio Grande do 
Norte mais forte. “É o momento 
de escutar as propostas dos can-
didatos e também apresentar-

mos sugestões. Representamos 
as principais atividades econô-
micas geradoras de emprego e 
renda”, comentou. O documen-
to entregue aos candidatos con-

ta com sugestões aplicáveis, pos-
síveis de acontecerem. A ínte-
gra pode ser acessado na página 
da Fecomércio-RN na internet: 
http://www.fecomerciorn.com.br/ 

Requalifi cação, renovação e inovação 
dos nossos produtos turísticos Propomos ações para o turismo serrano, religioso, 

histórico, cultural e de aventura

Marcelo Queiroz acredita no diálogo para construção de um RN mais forte
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Gestão municipal busca resolver problema das longas fi las com os mutirões

Para atender à demanda am-
pliada de usuários em bus-
ca do serviço do Cadastro 

Único, a Prefeitura de Natal or-
ganizou um mutirão de atendi-
mento, que iniciou nesta nesta 
quarta-feira 10, pela Zona Norte 
da cidade. O atendimento nes-
ta primeira etapa, na região, será 
feito até a próxima sexta-feira 12, 
no Centro Municipal de Trabalho 
e Empreendedorismo (CMTE) , 
no Gramoré. O mutirão, porém, 
vai se estender até o início de se-
tembro, com cada uma das qua-
tro regiões da cidade sendo con-
templada por semana.

A dona de casa Elisângela da 
Silva, de 32 anos, foi uma das 
primeiras a chegar no local de 
atendimento no CMTE da Zo-
na Norte. Ela conta que estava 
aguardando ansiosa pelo mo-
mento de renovação do seu re-
gistro junto ao Cadastro Único. 
“Estava muito angustiada, pois 
não conseguia agendar meu 
atendimento. Graças a Deus, 
deu tudo certo. O acolhimento 
aqui está excelente e organiza-
do. Vim para atualizar minha si-
tuação e seguir recebendo o Au-

xílio Brasil. Houve esse aumen-
to que veio em boa hora, apesar 
de tudo estar muito caro”, reve-
lou a moradora do Pajuçara. 

A secretária municipal de Tra-
balho e Assistência Social, Ana 
Valda Galvão, acompanhou o iní-
cio do trabalho e ressaltou que o 
regime especial de atendimento 
é dedicado exclusivamente para 
as pessoas que fizeram o agenda-
mento no app Natal Digital. Des-
ta forma, a Secretaria vai garantir 
o atendimento de 10 mil pesso-
as, ampliando aproximadamente 
em torno de 60% os atendimen-
tos à população. Atualmente, 108 
mil natalenses estão registrados 
no Cadastro Único.

Pelo planejamento elabora-
do pela Semtas, na próxima se-
mana (dias 15 a 19/08) a ação 
acontecerá na Zona Oeste, no 
Centro Municipal de Referência 
em Educação (Cemure). De 23 
a 25/08, os atendimentos pas-
sarão para a Árvore de Mirassol, 
na Zona Sul. A última etapa do 
mutirão será no Palácio dos Es-
portes, Zona Leste, nos dias 30 
e 31/08 e 01/09. Em todos os lo-
cais, os atendimentos serão rea-

Prefeitura inicia mutirão do 
Cadastro Único em Natal

Atendimento nesta 
primeira etapa, 

na Zona Norte da 
capital potiguar, será 

feito até sexta-feira

Cadastro Único. Fizemos um pla-
nejamento para oferecer o me-
lhor atendimento possível, mas 
sempre existem contratempos. 
Para evitar problemas, pedimos 
aos que forem buscar os serviços 
do mutirão que levem toda a do-
cumentação necessária e contri-
buam para facilitar ao máximo o 
atendimento”, disse ela.

DOCUMENTAÇÃO. Para a atu-
alização cadastral, basta compa-
recer com documentos originais 
dos familiares: CPF ou título de 
eleitor do responsável maior de 
16 anos; carteira de identifica-
ção, carteira de trabalho, certi-
dão de nascimento ou certidão 
de casamento, comprovante de 
residência e declaração esco-
lar dos filhos entre 6 e 21 anos. 
Devem atualizar o CadÚnico os 
moradores que tenham mudado 
de endereço, de cidade ou que 
tenham alterado a composição 
familiar (nascimento de filhos, 
casamento, óbito de familiar). 
Além disso, mudanças de renda 
e localização da escola dos filhos 
também devem ser comunica-
das para a atualização.

lizados das 8 às 17 horas.
A gestão municipal busca 

resolver o problema das cons-
tantes filas registradas anterior-
mente formada pelos usuários. 
“Conseguimos equalizar essa si-
tuação, usando como critério o 
agendamento pelo aplicativo. Os 
mutirões são muito importantes 
para conseguir minimizar os im-
pactos dessa demanda elevada. 
É uma forma de facilitar a atua-

lização de dados e também o es-
clarecimento de dúvidas”, pon-
tuou Ana Valda Galvão.

Segundo a secretária, a equipe 
do mutirão conta com 30 cadas-
tradores, seis assistentes sociais 
e equipe de apoio. Além disso, as 
duas unidades de cadastro único 
seguirão seu fluxo de atendimen-
to normalmente. “Natal é a úni-
ca capital do país a disponibilizar 
duas unidades exclusivas para o 

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

Próximo 07 de Setembro, será comemorado 200 anos da in-
dependência do Brasil, uma data importantíssima para o 
País no momento em que alguns irresponsáveis ou sem co-

nhecimento do que é uma democracia, falam na pior desgraça do 
mundo, que é o comunismo, com fé em Deus o Brasil terá muitos 
200 anos pela frente, a gloriosa independência, para os nossos fi-
lhos, netos, bisnetos e sucessivamente.

INDEPENDÊNCIA

SEMOV. Entrevistei terça-feira, o 
Secretário de Obras de Natal, ami-
go Carlson, que disse que Natal está 
com muitos buracos nas 04 regiões, 
em função do elevado número de 
chuvas, uma quantidade de bura-
cos e crateras nunca visto na cidade, 
mas que a Prefeitura já conta com 
06 empresas, cuidando das crateras, 
fazendo operação tapa buraco nas 
avenidas de maior fluxo de carro e 
transporte publico para em segui-
da entrar nas ruas, bairro a bairro. 
Compromisso é de até novembro 
as ruas estarem 100% recuperadas, 
Carlson também falou que até o fi-
nal deste mês, dará início as obras 
da Felizardo Moura, que vai da Pon-
te de Igapó até a Mor Gouveia, com 
saneamento, duplicação da aveni-
da, pavimentação, asfalto e melho-
ria no Viaduto da Urbana, a obra 
ainda não começou por atraso da 
Cosern em alocar alguns postes, es-
tamos acompanhando!!

SEMURB. Conversando com o 
Secretário da Semurb, Thiago Mes-

quita, o mesmo disse que está com 
uma equipe, organizando, cadas-
trando os quiosques, mesas, cadei-
ras, ambulantes na Praia de Ponta 
Negra, em seguida, o mesmo traba-
lho de padronização e organização 
será feito na Praia do Meio, Areia Pre-
ta, Santos Reis e Redinha, inclusive 
os quiosques da Praia do meio que 
terão que ser todos padronizados. 
Está sendo feito apreensão de pare-
dão de som e notificação em pada-
rias que usam carvão, madeira e até 
casca de coco para fazer fogo, levan-
do fumaça para o meio ambiente.

LEITE. Alguns bairros, inclusive 
comunidade de Felipe Camarão, re-
clama que a Secretaria de Ação So-
cial vinha distribuindo 5 litros de 
leite por semana para as famílias 
carentes e sem nenhuma explica-
ção reduziu para 03 litros, isto é um 
absurdo!!

ELEIÇÃO 2022. Depois da gran-
de audiência, da primeira entrevista 
com os pré candidatos ao Governo 
do Estado, feito pela Band Natal no 

domingo passado, no próximo dia 
02 de Setembro, será a vez do de-
bate entre os candidatos ao Senado 
Federal, mais uma vez parabéns a 
Band.

GOSTINHO DA ROÇA. A Avenida 
Paulistana no Panatis/Zona Nor-
te, ganhou mais um grande merca-
do com o nome bastante nordesti-
no, “Gostinho da Roça”, com preços 
acessíveis de frutas, verduras, todo 
tipo de carne e queijo, com a pro-
moção toda quarta-feira, morado-
res dos panatis estão satisfeito, in-
clusive eu, que moro pertinho.

RIO POTENGI. Na terça-feira um 
corpo de um homem foi encontra-
do nas águas do Rio Potengi, o ITEP 
foi chamado e até ontem ainda não 
tinha divulgado a causa/morte, o 
morto não tinha nenhum docu-
mento com ele, estava de bermu-
da e camisa e a imprensa divulgou 
fotos na tentativa de algum parente 
aparecer para ajudar o ITEP esclare-
cer a causa/morte.
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No domingo, haverá celebração de missa às 10h e procissão às 16h no bairro

Abertura da festividade aconteceu na última quinta-feira 4 com missa solene

Bairro das Rocas, em Natal, se destaca pela religiosidade bastante popular

Rocas: Paróquia da Sagrada 
Família tem programação 
comemorativa até domingo

11/08 – quinta-feira (Temário:
Vitalidade e criatividade da fé 
(At 12, 1-17)
17h: Santa Missa
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. Francisco Lima

 12/08 – sexta-feira (Temário: 
Combater é missão (2tm 4, 1-8)
17h: Santa Missa
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. 
Marcondes Eduardo Alexandre

13/08 – Sábado (Temário:
Transmitir a beleza de Deus 
com alegria (Gn 2, 15-25)
15h: Batizados na Igreja Matriz
17h: Santa Missa do 20° 
domingo comum
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. Bianor 
Francisco de Lima Junior

14/08 – Domingo (Encerramento)
10h: Santa Missa na Igreja Matriz
16h: Procissão no bairro
Presidente: Pe. Francisco Lima

Programação

Com o tema “A Igreja Nas-
ce das Famílias”, a Paró-
quia da Sagrada Família 

celebra a festa dos padroeiros 
(Jesus, Maria e José) até domin-
go, 14 de agosto, comemorando 
também os 40 anos da igreja. A 
Igreja da Sagrada Família é um 
templo religioso no bairro das 
Rocas, um dos mais tradicionais 
da capital potiguar. 

A abertura da festividade 
aconteceu na última quinta-
-feira 4, com uma procissão, 
hasteamento das bandeiras e 
missa solene presidida pelo pá-
roco, o padre Francisco Lima. 
Nos demais dias, missas e no-
venas. A programação religio-
sa especial vai até domingo 14. 
Encerrando os festejos, haverá 
celebração de missa às 10h na 
Igreja Matriz e procissão às 16h 
no próprio bairro.

“A festa é um encontro da 

comunidade que se reúne a ca-
da ano para festejar seus padro-
eiros. O bairro das Rocas se des-
taca em sua religiosidade po-
pular”, destacou o padre Fran-
cisco Rodrigues de Lima, que 
completará em outubro 3 anos 
à frente da igreja.

Nesta quinta 11 e sexta-fei-
ra 12, acontece ainda o Leilão 
da Família, dentro das festivi-
dades, o Leilão acontecerá de 
forma presencial e virtual atra-
vés do Whatsapp. Nesta quinta, 
acontecerá uma apresentação 
da cantora Keyla Lima no pátio 
da Igreja Matriz após a novena. 

Durante o evento, aconte-
cerá o lançamento das prendas 
que ficaram disponíveis no gru-
po do leilão. Na sexta, durante 
todo o dia, acontecerá o leilão 

pelo WhatsApp. Na parte da noi-
te, após a novena, acontecerá o 
leilão presencial, com o arrema-
te dos produtos leiloados. Mais 
informações com Magda atra-
vés do (84)98899-0949.

A Igreja da Sagrada Família 
está situada na parte central do 
bairro das Rocas, na Rua São Se-
bastião. Esta capela, atualmente 
Matriz, pertencia à Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresenta-
ção, juntamente com a Igreja do 
Senhor Bom Jesus das Dores, no 
bairro da Ribeira. 

Vários pontos da história 
do bairro e da igreja são conta-
dos na revista “Somos Todos 40 
anos: Um presépio na cidade do 
Natal”, que a paróquia publicou 
este ano para celebrar as quatro 
décadas da igreja.

Igreja localizada 
em um dos bairros 
mais importantes 
de Natal comemora 
40 anos com leilão 
e outras celebrações

* Francisco das Chagas Bastos Filho – Presidente em exercício do Sinmed-RN

DR. FRANCISCO DAS C. BASTOSA Bem da Verdade

Na última segunda-feira, 
em nove Estados do Bra-
sil, começaram os deba-

tes televisivos entre os candida-
tos aos governos dos respectivos 
Estados. Esta modalidade de co-
municação direta, com o eleitor, 
foi iniciada em 1960, nos Esta-
dos Unidos, tendo como deba-
tedores Richard Nixon, pelos 
Republicanos, e John Kennedy, 
pelos Democratas.

Até hoje existem acaloradas 
discussões acadêmicas sobre a 
influência deste citado deba-
te nos resultados das eleições. 
Como sabemos, Kennedy ao 
sair vitorioso desta eleição foi 
empossado como o 35º presi-
dente dos Estados Unidos da 
América. No Brasil, a primei-
ra tentativa de um debate te-
levisivo foi em 15 de setembro 
de 1960, então frustrada pe-
la desistência de Jânio Qua-
dros, já que Ademar de Barros 
e Teixeira Lott se dispuseram 
a comparecer. Este debate se-
ria transmitido pela extinta TV 
Tupy, no programa Pinga Fogo.

No dia 09 de setembro de 
1974 estreou o debate televisi-
vo entre os candidatos Nestor 
Jost, pela ARENA, e Paulo Bros-
sard, pelo MDB, sendo trans-
mitido pela TV Gaúcha, atual 
RBS TV.

Em 1976, com o advento 
da Lei Falcão, ficou proibida 
esta modalidade de transmis-
são das ideias políticas entre 
os candidatos debatedores, 
porém, alguns debates ocorre-
ram em 1982, sendo a citada lei 
revogada em 1984.

Em nosso Estado, o primei-
ro debate entre os cinco can-
didatos ocorreu na última se-
gunda-feira, e desde que este 
modelo teve início em 1974, 
eu, na qualidade de telespec-
tador, atento e assíduo, infeliz-
mente não notei nenhuma di-
ferença entre os políticos can-
didatos. A maioria deles apre-
sentara-se, como sempre, com 
palavras vagas, algumas até in-
compreensíveis para a maioria 
da população; promessas ab-
surdas e impossíveis de serem 
realizadas; perguntas mal ela-
boradas; respostas sempre in-
conclusivas e muitas vezes fora 
do que fora perguntado; trejei-
tos cenográficos; entonações 
vocais denunciando a menti-

ra proferida, delirantes afirma-
ções frente a realidade sentida 
pelo povo; obras jamais con-
cluídas, citadas como a salva-
ção do povo e, no linguajar po-
pular, mentira correndo solta .

No Ano de 1973, foi ao ar na 
TV Globo, talvez o seriado mais 
popular e mais lembrado, com 
imensa saudade, pelos teles-
pectadores de mais idade. Es-
crito por Dias Gomes e tendo 
como principal protagonista o 
ator Paulo Gracindo, interpre-
tando o Prefeito de Sucupira 
(cidade fictícia), o todo menti-
roso Odorico Paraguaçu.

O citado prefeito, corrupto 
e mentiroso, tinha um lingua-
jar todo personalizado e total-
mente sem sentido, no intuito 
de enganar seus munícipes, 
que eram pessoas simples e to-
talmente desprovidos de cul-
tura. O seu maior desejo era 
construir um cemitério, já que 
Sucupira era desprovida de tal 
e todas as pessoas que mor-
riam tinham que ser sepul-
tadas numa cidade próxima, 
com 3 léguas de distância.

Depois que o cemitério foi 
construído, faltava apenas en-
terrar o primeiro morto e co-
mo o tempo estava passando 
e nenhum óbito acontecia, um 
jagunço foi contratado para 
matar uma pessoa e finalmen-
te inaugurar o portentoso pré-
dio.

De Odorico Paraguaçu fi-
caram pérolas de oratória tais 
como: “Hoje estou com a alma 
lavada e enxaguada; vamos 
deixar de pensar no passada-
mente e agir no presentemen-
te; vamos botar de lado os en-
tretantos e partir para os final-
mentes; vai ter uma confabu-
lância político- sigilista sobre 
as nossas candidaturas”, e por 
aí vai, cada frase com alto teor 
de embromação visando en-
ganar o povo.

Infelizmente, constatei com 
tristeza que o tempo de Odori-
co Paraguaçu voltou e voltou 
pior, pois, todos os candidatos 
debatedores tinham curso su-
perior, inclusive, para a minha 
imensa tristeza, uma das can-
didatas debatedoras era pro-
fessora.

Viva Odorico Paraguaçu! Vi-
va o tempo da mentira e do en-
godo!

No tempo de Odorico Paraguaçu
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Gestão municipal busca resolver problema das longas fi las com os mutirões

Para atender à demanda am-
pliada de usuários em bus-
ca do serviço do Cadastro 

Único, a Prefeitura de Natal or-
ganizou um mutirão de atendi-
mento, que iniciou nesta nesta 
quarta-feira 10, pela Zona Norte 
da cidade. O atendimento nes-
ta primeira etapa, na região, será 
feito até a próxima sexta-feira 12, 
no Centro Municipal de Trabalho 
e Empreendedorismo (CMTE) , 
no Gramoré. O mutirão, porém, 
vai se estender até o início de se-
tembro, com cada uma das qua-
tro regiões da cidade sendo con-
templada por semana.

A dona de casa Elisângela da 
Silva, de 32 anos, foi uma das 
primeiras a chegar no local de 
atendimento no CMTE da Zo-
na Norte. Ela conta que estava 
aguardando ansiosa pelo mo-
mento de renovação do seu re-
gistro junto ao Cadastro Único. 
“Estava muito angustiada, pois 
não conseguia agendar meu 
atendimento. Graças a Deus, 
deu tudo certo. O acolhimento 
aqui está excelente e organiza-
do. Vim para atualizar minha si-
tuação e seguir recebendo o Au-

xílio Brasil. Houve esse aumen-
to que veio em boa hora, apesar 
de tudo estar muito caro”, reve-
lou a moradora do Pajuçara. 

A secretária municipal de Tra-
balho e Assistência Social, Ana 
Valda Galvão, acompanhou o iní-
cio do trabalho e ressaltou que o 
regime especial de atendimento 
é dedicado exclusivamente para 
as pessoas que fizeram o agenda-
mento no app Natal Digital. Des-
ta forma, a Secretaria vai garantir 
o atendimento de 10 mil pesso-
as, ampliando aproximadamente 
em torno de 60% os atendimen-
tos à população. Atualmente, 108 
mil natalenses estão registrados 
no Cadastro Único.

Pelo planejamento elabora-
do pela Semtas, na próxima se-
mana (dias 15 a 19/08) a ação 
acontecerá na Zona Oeste, no 
Centro Municipal de Referência 
em Educação (Cemure). De 23 
a 25/08, os atendimentos pas-
sarão para a Árvore de Mirassol, 
na Zona Sul. A última etapa do 
mutirão será no Palácio dos Es-
portes, Zona Leste, nos dias 30 
e 31/08 e 01/09. Em todos os lo-
cais, os atendimentos serão rea-

Prefeitura inicia mutirão do 
Cadastro Único em Natal

Atendimento nesta 
primeira etapa, 

na Zona Norte da 
capital potiguar, será 

feito até sexta-feira

Cadastro Único. Fizemos um pla-
nejamento para oferecer o me-
lhor atendimento possível, mas 
sempre existem contratempos. 
Para evitar problemas, pedimos 
aos que forem buscar os serviços 
do mutirão que levem toda a do-
cumentação necessária e contri-
buam para facilitar ao máximo o 
atendimento”, disse ela.

DOCUMENTAÇÃO. Para a atu-
alização cadastral, basta compa-
recer com documentos originais 
dos familiares: CPF ou título de 
eleitor do responsável maior de 
16 anos; carteira de identifica-
ção, carteira de trabalho, certi-
dão de nascimento ou certidão 
de casamento, comprovante de 
residência e declaração esco-
lar dos filhos entre 6 e 21 anos. 
Devem atualizar o CadÚnico os 
moradores que tenham mudado 
de endereço, de cidade ou que 
tenham alterado a composição 
familiar (nascimento de filhos, 
casamento, óbito de familiar). 
Além disso, mudanças de renda 
e localização da escola dos filhos 
também devem ser comunica-
das para a atualização.

lizados das 8 às 17 horas.
A gestão municipal busca 

resolver o problema das cons-
tantes filas registradas anterior-
mente formada pelos usuários. 
“Conseguimos equalizar essa si-
tuação, usando como critério o 
agendamento pelo aplicativo. Os 
mutirões são muito importantes 
para conseguir minimizar os im-
pactos dessa demanda elevada. 
É uma forma de facilitar a atua-

lização de dados e também o es-
clarecimento de dúvidas”, pon-
tuou Ana Valda Galvão.

Segundo a secretária, a equipe 
do mutirão conta com 30 cadas-
tradores, seis assistentes sociais 
e equipe de apoio. Além disso, as 
duas unidades de cadastro único 
seguirão seu fluxo de atendimen-
to normalmente. “Natal é a úni-
ca capital do país a disponibilizar 
duas unidades exclusivas para o 

A VOZ DO POVOLuiz Almir
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Próximo 07 de Setembro, será comemorado 200 anos da in-
dependência do Brasil, uma data importantíssima para o 
País no momento em que alguns irresponsáveis ou sem co-

nhecimento do que é uma democracia, falam na pior desgraça do 
mundo, que é o comunismo, com fé em Deus o Brasil terá muitos 
200 anos pela frente, a gloriosa independência, para os nossos fi-
lhos, netos, bisnetos e sucessivamente.

INDEPENDÊNCIA

SEMOV. Entrevistei terça-feira, o 
Secretário de Obras de Natal, ami-
go Carlson, que disse que Natal está 
com muitos buracos nas 04 regiões, 
em função do elevado número de 
chuvas, uma quantidade de bura-
cos e crateras nunca visto na cidade, 
mas que a Prefeitura já conta com 
06 empresas, cuidando das crateras, 
fazendo operação tapa buraco nas 
avenidas de maior fluxo de carro e 
transporte publico para em segui-
da entrar nas ruas, bairro a bairro. 
Compromisso é de até novembro 
as ruas estarem 100% recuperadas, 
Carlson também falou que até o fi-
nal deste mês, dará início as obras 
da Felizardo Moura, que vai da Pon-
te de Igapó até a Mor Gouveia, com 
saneamento, duplicação da aveni-
da, pavimentação, asfalto e melho-
ria no Viaduto da Urbana, a obra 
ainda não começou por atraso da 
Cosern em alocar alguns postes, es-
tamos acompanhando!!

SEMURB. Conversando com o 
Secretário da Semurb, Thiago Mes-

quita, o mesmo disse que está com 
uma equipe, organizando, cadas-
trando os quiosques, mesas, cadei-
ras, ambulantes na Praia de Ponta 
Negra, em seguida, o mesmo traba-
lho de padronização e organização 
será feito na Praia do Meio, Areia Pre-
ta, Santos Reis e Redinha, inclusive 
os quiosques da Praia do meio que 
terão que ser todos padronizados. 
Está sendo feito apreensão de pare-
dão de som e notificação em pada-
rias que usam carvão, madeira e até 
casca de coco para fazer fogo, levan-
do fumaça para o meio ambiente.

LEITE. Alguns bairros, inclusive 
comunidade de Felipe Camarão, re-
clama que a Secretaria de Ação So-
cial vinha distribuindo 5 litros de 
leite por semana para as famílias 
carentes e sem nenhuma explica-
ção reduziu para 03 litros, isto é um 
absurdo!!

ELEIÇÃO 2022. Depois da gran-
de audiência, da primeira entrevista 
com os pré candidatos ao Governo 
do Estado, feito pela Band Natal no 

domingo passado, no próximo dia 
02 de Setembro, será a vez do de-
bate entre os candidatos ao Senado 
Federal, mais uma vez parabéns a 
Band.

GOSTINHO DA ROÇA. A Avenida 
Paulistana no Panatis/Zona Nor-
te, ganhou mais um grande merca-
do com o nome bastante nordesti-
no, “Gostinho da Roça”, com preços 
acessíveis de frutas, verduras, todo 
tipo de carne e queijo, com a pro-
moção toda quarta-feira, morado-
res dos panatis estão satisfeito, in-
clusive eu, que moro pertinho.

RIO POTENGI. Na terça-feira um 
corpo de um homem foi encontra-
do nas águas do Rio Potengi, o ITEP 
foi chamado e até ontem ainda não 
tinha divulgado a causa/morte, o 
morto não tinha nenhum docu-
mento com ele, estava de bermu-
da e camisa e a imprensa divulgou 
fotos na tentativa de algum parente 
aparecer para ajudar o ITEP esclare-
cer a causa/morte.
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No domingo, haverá celebração de missa às 10h e procissão às 16h no bairro

Abertura da festividade aconteceu na última quinta-feira 4 com missa solene

Bairro das Rocas, em Natal, se destaca pela religiosidade bastante popular

Rocas: Paróquia da Sagrada 
Família tem programação 
comemorativa até domingo

11/08 – quinta-feira (Temário:
Vitalidade e criatividade da fé 
(At 12, 1-17)
17h: Santa Missa
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. Francisco Lima

 12/08 – sexta-feira (Temário: 
Combater é missão (2tm 4, 1-8)
17h: Santa Missa
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. 
Marcondes Eduardo Alexandre

13/08 – Sábado (Temário:
Transmitir a beleza de Deus 
com alegria (Gn 2, 15-25)
15h: Batizados na Igreja Matriz
17h: Santa Missa do 20° 
domingo comum
19h30: Novena na Igreja Matriz
Presidente: Pe. Bianor 
Francisco de Lima Junior

14/08 – Domingo (Encerramento)
10h: Santa Missa na Igreja Matriz
16h: Procissão no bairro
Presidente: Pe. Francisco Lima

Programação

Com o tema “A Igreja Nas-
ce das Famílias”, a Paró-
quia da Sagrada Família 

celebra a festa dos padroeiros 
(Jesus, Maria e José) até domin-
go, 14 de agosto, comemorando 
também os 40 anos da igreja. A 
Igreja da Sagrada Família é um 
templo religioso no bairro das 
Rocas, um dos mais tradicionais 
da capital potiguar. 

A abertura da festividade 
aconteceu na última quinta-
-feira 4, com uma procissão, 
hasteamento das bandeiras e 
missa solene presidida pelo pá-
roco, o padre Francisco Lima. 
Nos demais dias, missas e no-
venas. A programação religio-
sa especial vai até domingo 14. 
Encerrando os festejos, haverá 
celebração de missa às 10h na 
Igreja Matriz e procissão às 16h 
no próprio bairro.

“A festa é um encontro da 

comunidade que se reúne a ca-
da ano para festejar seus padro-
eiros. O bairro das Rocas se des-
taca em sua religiosidade po-
pular”, destacou o padre Fran-
cisco Rodrigues de Lima, que 
completará em outubro 3 anos 
à frente da igreja.

Nesta quinta 11 e sexta-fei-
ra 12, acontece ainda o Leilão 
da Família, dentro das festivi-
dades, o Leilão acontecerá de 
forma presencial e virtual atra-
vés do Whatsapp. Nesta quinta, 
acontecerá uma apresentação 
da cantora Keyla Lima no pátio 
da Igreja Matriz após a novena. 

Durante o evento, aconte-
cerá o lançamento das prendas 
que ficaram disponíveis no gru-
po do leilão. Na sexta, durante 
todo o dia, acontecerá o leilão 

pelo WhatsApp. Na parte da noi-
te, após a novena, acontecerá o 
leilão presencial, com o arrema-
te dos produtos leiloados. Mais 
informações com Magda atra-
vés do (84)98899-0949.

A Igreja da Sagrada Família 
está situada na parte central do 
bairro das Rocas, na Rua São Se-
bastião. Esta capela, atualmente 
Matriz, pertencia à Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresenta-
ção, juntamente com a Igreja do 
Senhor Bom Jesus das Dores, no 
bairro da Ribeira. 

Vários pontos da história 
do bairro e da igreja são conta-
dos na revista “Somos Todos 40 
anos: Um presépio na cidade do 
Natal”, que a paróquia publicou 
este ano para celebrar as quatro 
décadas da igreja.

Igreja localizada 
em um dos bairros 
mais importantes 
de Natal comemora 
40 anos com leilão 
e outras celebrações

* Francisco das Chagas Bastos Filho – Presidente em exercício do Sinmed-RN

DR. FRANCISCO DAS C. BASTOSA Bem da Verdade

Na última segunda-feira, 
em nove Estados do Bra-
sil, começaram os deba-

tes televisivos entre os candida-
tos aos governos dos respectivos 
Estados. Esta modalidade de co-
municação direta, com o eleitor, 
foi iniciada em 1960, nos Esta-
dos Unidos, tendo como deba-
tedores Richard Nixon, pelos 
Republicanos, e John Kennedy, 
pelos Democratas.

Até hoje existem acaloradas 
discussões acadêmicas sobre a 
influência deste citado deba-
te nos resultados das eleições. 
Como sabemos, Kennedy ao 
sair vitorioso desta eleição foi 
empossado como o 35º presi-
dente dos Estados Unidos da 
América. No Brasil, a primei-
ra tentativa de um debate te-
levisivo foi em 15 de setembro 
de 1960, então frustrada pe-
la desistência de Jânio Qua-
dros, já que Ademar de Barros 
e Teixeira Lott se dispuseram 
a comparecer. Este debate se-
ria transmitido pela extinta TV 
Tupy, no programa Pinga Fogo.

No dia 09 de setembro de 
1974 estreou o debate televisi-
vo entre os candidatos Nestor 
Jost, pela ARENA, e Paulo Bros-
sard, pelo MDB, sendo trans-
mitido pela TV Gaúcha, atual 
RBS TV.

Em 1976, com o advento 
da Lei Falcão, ficou proibida 
esta modalidade de transmis-
são das ideias políticas entre 
os candidatos debatedores, 
porém, alguns debates ocorre-
ram em 1982, sendo a citada lei 
revogada em 1984.

Em nosso Estado, o primei-
ro debate entre os cinco can-
didatos ocorreu na última se-
gunda-feira, e desde que este 
modelo teve início em 1974, 
eu, na qualidade de telespec-
tador, atento e assíduo, infeliz-
mente não notei nenhuma di-
ferença entre os políticos can-
didatos. A maioria deles apre-
sentara-se, como sempre, com 
palavras vagas, algumas até in-
compreensíveis para a maioria 
da população; promessas ab-
surdas e impossíveis de serem 
realizadas; perguntas mal ela-
boradas; respostas sempre in-
conclusivas e muitas vezes fora 
do que fora perguntado; trejei-
tos cenográficos; entonações 
vocais denunciando a menti-

ra proferida, delirantes afirma-
ções frente a realidade sentida 
pelo povo; obras jamais con-
cluídas, citadas como a salva-
ção do povo e, no linguajar po-
pular, mentira correndo solta .

No Ano de 1973, foi ao ar na 
TV Globo, talvez o seriado mais 
popular e mais lembrado, com 
imensa saudade, pelos teles-
pectadores de mais idade. Es-
crito por Dias Gomes e tendo 
como principal protagonista o 
ator Paulo Gracindo, interpre-
tando o Prefeito de Sucupira 
(cidade fictícia), o todo menti-
roso Odorico Paraguaçu.

O citado prefeito, corrupto 
e mentiroso, tinha um lingua-
jar todo personalizado e total-
mente sem sentido, no intuito 
de enganar seus munícipes, 
que eram pessoas simples e to-
talmente desprovidos de cul-
tura. O seu maior desejo era 
construir um cemitério, já que 
Sucupira era desprovida de tal 
e todas as pessoas que mor-
riam tinham que ser sepul-
tadas numa cidade próxima, 
com 3 léguas de distância.

Depois que o cemitério foi 
construído, faltava apenas en-
terrar o primeiro morto e co-
mo o tempo estava passando 
e nenhum óbito acontecia, um 
jagunço foi contratado para 
matar uma pessoa e finalmen-
te inaugurar o portentoso pré-
dio.

De Odorico Paraguaçu fi-
caram pérolas de oratória tais 
como: “Hoje estou com a alma 
lavada e enxaguada; vamos 
deixar de pensar no passada-
mente e agir no presentemen-
te; vamos botar de lado os en-
tretantos e partir para os final-
mentes; vai ter uma confabu-
lância político- sigilista sobre 
as nossas candidaturas”, e por 
aí vai, cada frase com alto teor 
de embromação visando en-
ganar o povo.

Infelizmente, constatei com 
tristeza que o tempo de Odori-
co Paraguaçu voltou e voltou 
pior, pois, todos os candidatos 
debatedores tinham curso su-
perior, inclusive, para a minha 
imensa tristeza, uma das can-
didatas debatedoras era pro-
fessora.

Viva Odorico Paraguaçu! Vi-
va o tempo da mentira e do en-
godo!

No tempo de Odorico Paraguaçu
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Padre Fábio de Melo e Padre 
Nunes estão de volta ao Boulevard 

Hall nesta sexta-feira 12

Padre Fábio de Melo se des-
creve de forma simples, mas 
é um fenômeno da evange-

lização pela arte. O padre, que 
costuma atrair milhares de fiéis 
para as suas apresentações e pre-
gações, retorna a capital potiguar 
nesta sexta-feira, 12 de agosto, no 
Boulevard Music Hall. 

Esta será a segunda apresen-
tação de Padre Fábio no Boule-
vard, numa produção do Grupo 
Promove. A primeira, que acon-
teceu em novembro de 2019, foi 
um sucesso e também teve como 
show de abertura a apresentação 

Padre Fábio de 
Melo retorna ao Rio 
Grande do Norte 
para a segunda 
apresentação no 
Boulevard Hall ao 
lado do Padre Nunes

de padre Nunes, pároco da paró-
quia de Neópolis.

Padre Fábio é cantor, com-
positor, escritor e professor, já 
lançou 20 discos, 5 DVDS, além 
de ter 13 livros publicados. Ele 
já foi indicado duas vezes ao 
Grammy Latino, nas catego-
rias de melhor álbum cristão 
em português e melhor música 
cristã em português.

Neste show de rara beleza, 
onde a palavra se mistura à can-
ção, Padre Fábio de Melo reúne 
grandes clássicos da MPB e com-
posições autorais que se torna-
ram sucessos em sua carreira. 
“Este show é uma oportunidade 
de evangelizar, também, a par-
tir da cultura popular brasileira, 
porque o show traz muitas mú-
sicas do nosso cancioneiro. E é 
uma forma que temos de garim-
par Deus nestas situações, nestas 
oportunidades, nestas manifes-
tações artísticas de compositores 
que nem tiveram um desejo de 
falar de maneira religiosa, mas, 
acabaram falando. E utilizamos 

tudo isso para unir ao nosso dis-
curso”, contou o padre. 

“De alguma maneira, a gen-
te escuta uma música e ela nos 
devolve à cena, às situações, às 
pessoas, e esse é o grande desejo 
do show, eu digo que é uma via-
gem musical. Porque eu começo 
resgatando músicas que fizeram 
parte da minha infância e estão 
me dando significados diferen-
tes, hoje. E as pessoas acabam 
se identificando com isso, tam-
bém”, explicou ele.

Canções, que deixaram mar-
cas na alma deste poeta religioso, 
costuram o conceito intimista do 
show “O Sagrado dos Dias” com 
histórias de sua própria vida e ou-
tras experiências de valores espe-
ciais. O resultado desta ‘colcha de 
retalhos’ é o contato com mensa-
gens de esperança, de amor e fé. 
Fazem parte da banda Maurício 
Piassarollo (Teclados), Marcelo 
Linhares (Baixo), Cláudio Costa 
(Guitarra/Violão), Wallace San-
tos (Bateria) e Fernando Pontes 
(Acordeon). 

Padre Nunes faz show de abertura
Do menino que improvisava 

procissões por diversão ao pa-
dre que arrasta multidões em su-
as Missas de Cura e Libertação e 
grandes shows de evangelização, 
padre Nunes fará o show de aber-
tura na noite de sexta-feira 12.

Padre Nunes ainda na infân-
cia tomou gosto pela música, 
chegou a ganhar dois concursos 
de “A mais bela voz” promovidos 
por rádios de Caicó e Mossoró. 
Entretanto, a ideia de evangelizar 
através da música surgiu apenas 
quando já era pároco de Neópolis, 
nos anos 90. Na época o Papa João 
Paulo II havia conclamado a Igreja 
a tentar uma nova evangelização 
através de métodos diferenciados.

No resto do Brasil, outros padres 
arrastavam multidões com músicas 
e coreografias. Foi quando a comu-
nidade começou a incentivar padre 
Nunes a gravar as músicas que can-
tava nas missas. Em 1998 veio o pri-
meiro CD, hoje já são três CD’s gra-
vados e uma releitura desta disco-
grafia será levada ao novo palco do 
Boulevard Music Hall. 

SOBRE O BOULEVARD. Apos-

tando no trinômio serviço, con-
forto e comodidade, o Grupo Pro-
move assumiu a gestão do Bou-
levard Music Hall, em Natal, em 
2019. O Boulevard Music Hall vem 
sendo totalmente reformado. Teve 
a climatização totalmente reestru-
turada, nova configuração de me-
sas para shows com capacidade 
para até 2.800 pessoas sentadas, 
série de serviços para propiciar a 
melhor experiência para o públi-
co, incluindo, a estreia do buffet 
La Belle que vem do Rio de Janeiro 
para atender aos eventos da casa.

“Estamos apresentando o 
know-how do Grupo Promove, 
a maior empresa de formaturas 
do Brasil. Há 28 anos, a empresa 
de formatura mais completa do 
mercado e que já formou mais 
de 1 milhão de alunos em todo 
o Brasil. Estamos presentes nas 
cinco regiões do país. E estamos 
sendo muito bem recebidos em 
Natal e Mossoró”, disse Maurício 
Correa. Ele, além do Boulevard 
Music Hall, também tem parti-
cipação na gestão da nova casa 
de entretenimento da cidade de 
Mossoró, a Thermas Hall.

Padre Fábio 
de Melo reúne 
clássicos e 
composições 
autorais na 
apresentação

Padre Nunes 
tomou gosto pela 
música ainda na 
infância e chegou 
a ganhar dois 
concursos 

Padre Fábio de Melo no RN
Sexta-feira, 12 de agosto, às 20h 
No Boulevard Hall (Av. Maria Lacerda Monte-

negro, 1953 (entrada pela Ielmo Marinho)
Vendas no site da Bilheteria Digital pelo link 

https://www.bilheteriadigital.com/padre-fabio-
-de-melo-boulevard-12-de-agosto

E na bilheteria do Boulevard Hall 

Ingressos:
MEIA SOLIDÁRIA E MEIA ESTUDANTE:
Setor Premium - R$220,00
Setor Ouro - R$180,00
Setor Varanda 1 e 2 - R$120,00

INTEIRA
Setor Premium - R$440,00
Setor Ouro - R$360,00
Setor Varanda 1 e 2 - R$240,00

Horários e observações:
19h - Abertura dos portões
20h - Show de abertura Padre Nunes
21:30 - Show Padre Fábio de Melo
 Todos os setores são de cadeiras marca-

das. Selecione a cadeira desejada ao fazer sua 
compra no site.
 O ingresso solidário dá direito a 50% de 

desconto na inteira, mediante entrega de 1kg de 
alimento não perecível na entrada do show. Os 
alimentos serão doados para instituições de cari-
dade de Natal e Nova Parnamirim.

Serviço
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Na programação musical, artista Diego Brasil fará apresentação no palco montado dentro da estrutura para o evento 

Evento gratuito leva programação 
cultural para o bairro Petrópolis

No sábado 13, um dos 
bairros mais charmosos 
de Natal vai ser palco de 

cultura, gastronomia, música e 
artes em um evento para reu-
nir a família com muito lazer e 
entretenimento. A entrada será 
gratuita.

O Viva Petrópolis acontece-
rá no trecho entre a Rua Poten-
gi e a Avenida Campos Sales, das 

16h às 23h, e terá uma progra-
mação planejada com teatro, 
shows musicais, espaço gastro-
nômico e espaço pet.

Além disso, haverá exposi-
ção de artesanato, além de uma 
praça com food park. Para as 
crianças, está programada uma 
apresentação dos Patrulheiros 
Caninos. Já no palco montado 
para o evento, acontecem os 
shows musicais de Diego Brasil 
e Os Chicos.

No espaço pet, haverá uma 
feirinha com produtos para os 
pets e um espaço para adoção. 
Além disso, adestradores vão 
participar do evento com ofici-
nas de comandos básicos e brin-
cadeiras para os pets. A organi-
zação também vai disponibilizar 
um play dog com muitas brinca-
deiras. Mais informações estão 
disponíveis no perfil @VivaPe-
tropolisNatal no Instagram.

Evento acontecerá 
neste sábado 13 no 
trecho entre a rua 
Potengi e a avenida 
Campos Sales, 
na Zona Leste da 
capital potiguar
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Padre Fábio de Melo e Padre 
Nunes estão de volta ao Boulevard 

Hall nesta sexta-feira 12
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costuma atrair milhares de fiéis 
para as suas apresentações e pre-
gações, retorna a capital potiguar 
nesta sexta-feira, 12 de agosto, no 
Boulevard Music Hall. 

Esta será a segunda apresen-
tação de Padre Fábio no Boule-
vard, numa produção do Grupo 
Promove. A primeira, que acon-
teceu em novembro de 2019, foi 
um sucesso e também teve como 
show de abertura a apresentação 

Padre Fábio de 
Melo retorna ao Rio 
Grande do Norte 
para a segunda 
apresentação no 
Boulevard Hall ao 
lado do Padre Nunes

de padre Nunes, pároco da paró-
quia de Neópolis.

Padre Fábio é cantor, com-
positor, escritor e professor, já 
lançou 20 discos, 5 DVDS, além 
de ter 13 livros publicados. Ele 
já foi indicado duas vezes ao 
Grammy Latino, nas catego-
rias de melhor álbum cristão 
em português e melhor música 
cristã em português.

Neste show de rara beleza, 
onde a palavra se mistura à can-
ção, Padre Fábio de Melo reúne 
grandes clássicos da MPB e com-
posições autorais que se torna-
ram sucessos em sua carreira. 
“Este show é uma oportunidade 
de evangelizar, também, a par-
tir da cultura popular brasileira, 
porque o show traz muitas mú-
sicas do nosso cancioneiro. E é 
uma forma que temos de garim-
par Deus nestas situações, nestas 
oportunidades, nestas manifes-
tações artísticas de compositores 
que nem tiveram um desejo de 
falar de maneira religiosa, mas, 
acabaram falando. E utilizamos 

tudo isso para unir ao nosso dis-
curso”, contou o padre. 

“De alguma maneira, a gen-
te escuta uma música e ela nos 
devolve à cena, às situações, às 
pessoas, e esse é o grande desejo 
do show, eu digo que é uma via-
gem musical. Porque eu começo 
resgatando músicas que fizeram 
parte da minha infância e estão 
me dando significados diferen-
tes, hoje. E as pessoas acabam 
se identificando com isso, tam-
bém”, explicou ele.

Canções, que deixaram mar-
cas na alma deste poeta religioso, 
costuram o conceito intimista do 
show “O Sagrado dos Dias” com 
histórias de sua própria vida e ou-
tras experiências de valores espe-
ciais. O resultado desta ‘colcha de 
retalhos’ é o contato com mensa-
gens de esperança, de amor e fé. 
Fazem parte da banda Maurício 
Piassarollo (Teclados), Marcelo 
Linhares (Baixo), Cláudio Costa 
(Guitarra/Violão), Wallace San-
tos (Bateria) e Fernando Pontes 
(Acordeon). 

Padre Nunes faz show de abertura
Do menino que improvisava 

procissões por diversão ao pa-
dre que arrasta multidões em su-
as Missas de Cura e Libertação e 
grandes shows de evangelização, 
padre Nunes fará o show de aber-
tura na noite de sexta-feira 12.

Padre Nunes ainda na infân-
cia tomou gosto pela música, 
chegou a ganhar dois concursos 
de “A mais bela voz” promovidos 
por rádios de Caicó e Mossoró. 
Entretanto, a ideia de evangelizar 
através da música surgiu apenas 
quando já era pároco de Neópolis, 
nos anos 90. Na época o Papa João 
Paulo II havia conclamado a Igreja 
a tentar uma nova evangelização 
através de métodos diferenciados.

No resto do Brasil, outros padres 
arrastavam multidões com músicas 
e coreografias. Foi quando a comu-
nidade começou a incentivar padre 
Nunes a gravar as músicas que can-
tava nas missas. Em 1998 veio o pri-
meiro CD, hoje já são três CD’s gra-
vados e uma releitura desta disco-
grafia será levada ao novo palco do 
Boulevard Music Hall. 

SOBRE O BOULEVARD. Apos-

tando no trinômio serviço, con-
forto e comodidade, o Grupo Pro-
move assumiu a gestão do Bou-
levard Music Hall, em Natal, em 
2019. O Boulevard Music Hall vem 
sendo totalmente reformado. Teve 
a climatização totalmente reestru-
turada, nova configuração de me-
sas para shows com capacidade 
para até 2.800 pessoas sentadas, 
série de serviços para propiciar a 
melhor experiência para o públi-
co, incluindo, a estreia do buffet 
La Belle que vem do Rio de Janeiro 
para atender aos eventos da casa.

“Estamos apresentando o 
know-how do Grupo Promove, 
a maior empresa de formaturas 
do Brasil. Há 28 anos, a empresa 
de formatura mais completa do 
mercado e que já formou mais 
de 1 milhão de alunos em todo 
o Brasil. Estamos presentes nas 
cinco regiões do país. E estamos 
sendo muito bem recebidos em 
Natal e Mossoró”, disse Maurício 
Correa. Ele, além do Boulevard 
Music Hall, também tem parti-
cipação na gestão da nova casa 
de entretenimento da cidade de 
Mossoró, a Thermas Hall.

Padre Fábio 
de Melo reúne 
clássicos e 
composições 
autorais na 
apresentação

Padre Nunes 
tomou gosto pela 
música ainda na 
infância e chegou 
a ganhar dois 
concursos 

Padre Fábio de Melo no RN
Sexta-feira, 12 de agosto, às 20h 
No Boulevard Hall (Av. Maria Lacerda Monte-

negro, 1953 (entrada pela Ielmo Marinho)
Vendas no site da Bilheteria Digital pelo link 

https://www.bilheteriadigital.com/padre-fabio-
-de-melo-boulevard-12-de-agosto

E na bilheteria do Boulevard Hall 

Ingressos:
MEIA SOLIDÁRIA E MEIA ESTUDANTE:
Setor Premium - R$220,00
Setor Ouro - R$180,00
Setor Varanda 1 e 2 - R$120,00

INTEIRA
Setor Premium - R$440,00
Setor Ouro - R$360,00
Setor Varanda 1 e 2 - R$240,00

Horários e observações:
19h - Abertura dos portões
20h - Show de abertura Padre Nunes
21:30 - Show Padre Fábio de Melo
 Todos os setores são de cadeiras marca-

das. Selecione a cadeira desejada ao fazer sua 
compra no site.
 O ingresso solidário dá direito a 50% de 

desconto na inteira, mediante entrega de 1kg de 
alimento não perecível na entrada do show. Os 
alimentos serão doados para instituições de cari-
dade de Natal e Nova Parnamirim.

Serviço
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Na programação musical, artista Diego Brasil fará apresentação no palco montado dentro da estrutura para o evento 

Evento gratuito leva programação 
cultural para o bairro Petrópolis

No sábado 13, um dos 
bairros mais charmosos 
de Natal vai ser palco de 

cultura, gastronomia, música e 
artes em um evento para reu-
nir a família com muito lazer e 
entretenimento. A entrada será 
gratuita.

O Viva Petrópolis acontece-
rá no trecho entre a Rua Poten-
gi e a Avenida Campos Sales, das 

16h às 23h, e terá uma progra-
mação planejada com teatro, 
shows musicais, espaço gastro-
nômico e espaço pet.

Além disso, haverá exposi-
ção de artesanato, além de uma 
praça com food park. Para as 
crianças, está programada uma 
apresentação dos Patrulheiros 
Caninos. Já no palco montado 
para o evento, acontecem os 
shows musicais de Diego Brasil 
e Os Chicos.

No espaço pet, haverá uma 
feirinha com produtos para os 
pets e um espaço para adoção. 
Além disso, adestradores vão 
participar do evento com ofici-
nas de comandos básicos e brin-
cadeiras para os pets. A organi-
zação também vai disponibilizar 
um play dog com muitas brinca-
deiras. Mais informações estão 
disponíveis no perfil @VivaPe-
tropolisNatal no Instagram.

Evento acontecerá 
neste sábado 13 no 
trecho entre a rua 
Potengi e a avenida 
Campos Sales, 
na Zona Leste da 
capital potiguar
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Pizza de calabresa é a mais popular no Brasil no primeiro semestre deste ano, aponta levantamento do app iFood

REPRODUÇÃO / FREEPIK

Brasileiros pediram 
cinco pizzas por segundo 
em 2022, divulga iFood 

Aplicativo de delivery 
nacional fez levantamento a 
respeito do comportamento 

do brasileiro durante o 
primeiro semestre deste ano. 

Pelo menos 41 milhões de 
pizzas foram adquiridas

Cinco pedidos de pizza por 
segundo. Este foi o índi-
ce divulgado pelo iFood a 

respeito do comportamento do 
brasileiro no primeiro semestre 
deste ano. Com o objetivo de es-
tudar hábitos de consumo dos 
brasileiros no aplicativo, a plata-
forma apurou que mais de 41 mi-
lhões de pizzas foram adquiridas 
pelos clientes de todo o País. En-
tre os sabores, a calabresa lidera 
a preferência dos consumidores, 
seguido por frango com queijo 
cremoso, mussarela, marguerita 
e portuguesa. 

Tido como um dos alimentos 
favoritos no delivery nacional, o 
prato registrou um crescimento 
de 5% no número total de pedi-
dos no último semestre de 2022, 
na comparação com o período 
anterior. Os horários e dias de 
maior consumo, são aos finais de 
semana no jantar e também du-
rante as madrugadas. 

Já os estados em que mais 
consumidores solicitaram piz-
za no app estão São Paulo, Rio 

2008, ano em que os dados pu-
deram ser consultados, a 2022, 
o número de pizzarias no Brasil 
cresceu 603%, passando de cer-
ca de 12 mil para 112 mil estabe-
lecimentos

Ainda de acordo com o estu-
do feito pela Apubra, 54,4% das 
pizzarias está enquadrada como 
Microempreendedor Individual 
(MEI), instituído em 2008, o que 
pode justificar o número eleva-
do de estabelecimentos atual-
mente, já que permitiu a regula-
rização fiscal. Entre 2008 e 2018, 
a soma de pizzarias MEI abertas 
totalizaram 25.228 e entre 2019 
e 2020, foram mais 19.846 novos 
estabelecimentos.

Calabresa
Frango com queijo 
cremoso
Mussarela
Marguerita
Portuguesa

Sabores mais 
populares no 
1º semestre de 
2022: 

de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
e Ceará, respectivamente. Atu-
almente, dentre os restauran-

tes cadastrados, 79% deles são 
pequenos e médios estabeleci-
mentos (PMEs). Recentemente 

um levantamento produzido pe-
la Associação Pizzarias Unidas 
do Brasil (Apubra) aponta que de 

VINAGRE DE VINHO 
INGREDIENTES
* As sobras de vinho (tinto ou 

branco)
* 1 madre (mãe) de vinagre
* 1 pano
* Elásticos ou barbante
* Filtro ou coador (não pode ser 

de alumínio)

PREPARO: 
* Comece colocando o vinho 

em um recipiente que permita que 
o vinagre respire. Preencha mais 
ou menos a metade do recipien-
te – não encha até a borda! Depois, 
acrescente a madre (mãe) de vina-
gre (caso não encontre em loja, en-
sinarei a fazer também no final da 
matéria).

* Misture tudo e cubra o reci-

piente com um pano, utilizando 
elástico ou barbante. Deixe des-
cansar em temperatura ambiente 
(25ºC). Em 10 dias você poderá ver 
o início da formação da madre na 
superfície da mistura. Isso é nor-
mal! Se a madre descer para o fun-
do do recipiente, espere um tempo 
maior e uma nova madre se forma-
rá na superfície.

* Em cerca de dois meses, o vi-
nagre estará pronto. Não existe um 
tempo certo para saber se o vinagre 
está bom ou não, a não ser que o 
recipiente seja aberto. Para verificar 
se está no ponto, cheire sobre o pa-
no e verifique se o odor é parecido 
com o vinagre que você já conhece. 
A solução pronta possui um aroma 
intensamente ácido e nada doce. 
Se achar que ainda não está pronto, 
basta deixar a fermentação agir por 
mais tempo. Quanto mais tempo, 

mais ácido e forte se tornará.
* Quando estiver pronto, mexa 

o recipiente ou empurre a madre 
para baixo antes de despejar o con-
teúdo em um recipiente não reati-
vo (como uma garrafa de vidro). 

* Use o filtro para remover a ma-
dre. Você pode reutilizá-la para fa-
zer outros vinagres ou jogá-la fora.

DICA: Caso não tenha sido fer-
mentado por um bom tempo, ha-
verá um pouco de álcool no vina-
gre. Você pode fervê-lo para ga-
rantir que a solução seja estéril. 
Lembrando que a fervura também 
diminui o volume.

* O vinagre ficará mais saboroso 
com o tempo, ganhando complexi-
dade e amadurecendo

* Conforme ele envelhece na 
garrafa, talvez libere sedimentos, 
mas isso é normal. Se incomodar, 

basta filtrar antes de usar.
* Tente não usar vinho doce, já 

que o açúcar residual pode intro-
duzir contaminantes à mistura. 

FAZENDO A MADRE DO VINA-
GRE

- Coloque 250ml de vinho tinto 
(ou branco) num recipiente de vi-
dro de boca larga com capacidade 
para 5 litros. 

- Adicione 250ml de vinagre, de 
preferência orgânico, e 1,5 litro de 
água. Misture bem.

- Tampe com um pedaço de tu-
le e amarre com barbante ou elás-
tico. 

- Deixe repousar em tempera-
tura ambiente e longe da luz. 

- Mexa uma vez ao dia. 
- Em um mês a mãe do vinagre, 

uma camada gelatinosa, estará for-
mada.

SOBROU VINHO? Faz vinagre! 
Oi pessoal? Já falei superfi-

cialmente numa matéria ante-
rior sobre “fazer vinagre de vi-
nho”, mas a de hoje será bem 
aprofundada. A pedido de um 
leitor bem especial, falarei como 
fazer o vinagre e também uma 
receitinha delícia para fazer nu-
ma praticidade sem tamanho. 

Pode parecer incomum, mas 
às vezes, pode acontecer de so-
brar um pouco de vinho que 
não é consumido e acaba dete-
riorando.  Mas lembre que você 
não precisa jogar fora e transfor-
mar em vinagre. No entanto, se 
você é um amante de gastrono-
mia e ama vinho… e deseja fa-
zer seu próprio vinagre mas não 
aceita nada abaixo do melhor, 
essa é a receita para você. Vamos 
à receita? 

Entretenimento
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

Você está continuan-
do como começou. 
Siga o entusiasmo 
de ontem e os seus 

horizontes vão aumentar. Vo-
cê está encontrando difi culda-
des para estabelecer limites e 
equilibrar seus níveis de ener-
gia de forma realista. 

Aries  (21/03 a 20/04)

Espere uma confi rma-
ção ofi cial antes de 
tomar uma decisão, 
você não sabe o sufi -

ciente ainda. Você está dando 
110% de você, mas vai perder 
o fôlego se não tiver cuidado. 
Aprenda a dizer não.

Libra (23/09 a 22/10)

Sua fala simples vai 
ganhar a estima das 
pessoas que o ro-
deiam. Você está em 

excelente forma física, curta a 
vida sem esperar que isto ve-
nha de outras pessoas.

Touro (21/04 a 20/05)

Deixe-se guiar pelo 
seu talento e intui-
ção. Não vão enga-
ná-lo hoje. A fadiga 

pode lhe derrubar e seria bom 
escapar da rotina e se con-
centrar no que você realmen-
te gosta.

Escorpião (23/10 a 21/11)

As discussões com 
pessoas próximas estão 
começando e você vai 
precisar acelerar suas 

atividades. Seus hábitos alimen-
tares poderiam receber algumas 
mudanças e é o momento ideal 
para começar uma dieta. Coma 
mais produtos frescos.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A intervenção de al-
guém próximo a você 
vai ajudá-lo a terminar 
um projeto que se tor-

nou muito pesado. Você vai fi car 
muito bem quando defi nitivamen-
te colocar o passado para trás, 
você é o seu maior obstáculo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu bom humor recebe 
reconhecimento daque-
les que o rodeiam. O 
céu está claro e ativida-

des de lazer estão próximas. Você 
terá a sensação de que tudo está 
indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus 
recursos ocultos.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você vai ter a oportu-
nidade de rever o seu 
juízo sobre uma pessoa 
próxima. Você está 

mostrando mais seus sentimen-
tos e tem a necessidade de se 
afi rmar e de expressar seus pen-
samentos para se ?.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seus planos estão se 
tornando mais claros 
em sua mente e vo-
cê está superando e 

evitando transtornos. Você está 
controlando mais suas emoções 
e ganhando mais energia como 
resultado - é por isso que você 
está em tão boa forma.

Leão (23/07 a 22/08)

Você será mais intrigante 
do que o de habitual e 
as pessoas confi arão em 
você. Não abuse de sua 

confi ança! Você também se sentirá 
mais nervoso, há um desejo de 
maior liberdade. Certifi que-se de ter 
algum tempo para si mesmo.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você não deve ser 
perturbado pela agi-
tação em torno de 
você. Mantenha-se 

focado em seus objetivos. 
Você está se sentindo, em 
geral, em boa forma nova-
mente e vai ser mais fácil 
abandonar um mau hábito.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Não se preocupe muito 
com as coisas que você 
não pode fazer nada 
a respeito - você está 

pronto para realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. Respi-
re, isso vai lhe ajudar a encontrar a 
calma que você precisa.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Pizza de calabresa é a mais popular no Brasil no primeiro semestre deste ano, aponta levantamento do app iFood

REPRODUÇÃO / FREEPIK

Brasileiros pediram 
cinco pizzas por segundo 
em 2022, divulga iFood 

Aplicativo de delivery 
nacional fez levantamento a 
respeito do comportamento 

do brasileiro durante o 
primeiro semestre deste ano. 

Pelo menos 41 milhões de 
pizzas foram adquiridas

Cinco pedidos de pizza por 
segundo. Este foi o índi-
ce divulgado pelo iFood a 

respeito do comportamento do 
brasileiro no primeiro semestre 
deste ano. Com o objetivo de es-
tudar hábitos de consumo dos 
brasileiros no aplicativo, a plata-
forma apurou que mais de 41 mi-
lhões de pizzas foram adquiridas 
pelos clientes de todo o País. En-
tre os sabores, a calabresa lidera 
a preferência dos consumidores, 
seguido por frango com queijo 
cremoso, mussarela, marguerita 
e portuguesa. 

Tido como um dos alimentos 
favoritos no delivery nacional, o 
prato registrou um crescimento 
de 5% no número total de pedi-
dos no último semestre de 2022, 
na comparação com o período 
anterior. Os horários e dias de 
maior consumo, são aos finais de 
semana no jantar e também du-
rante as madrugadas. 

Já os estados em que mais 
consumidores solicitaram piz-
za no app estão São Paulo, Rio 

2008, ano em que os dados pu-
deram ser consultados, a 2022, 
o número de pizzarias no Brasil 
cresceu 603%, passando de cer-
ca de 12 mil para 112 mil estabe-
lecimentos

Ainda de acordo com o estu-
do feito pela Apubra, 54,4% das 
pizzarias está enquadrada como 
Microempreendedor Individual 
(MEI), instituído em 2008, o que 
pode justificar o número eleva-
do de estabelecimentos atual-
mente, já que permitiu a regula-
rização fiscal. Entre 2008 e 2018, 
a soma de pizzarias MEI abertas 
totalizaram 25.228 e entre 2019 
e 2020, foram mais 19.846 novos 
estabelecimentos.

Calabresa
Frango com queijo 
cremoso
Mussarela
Marguerita
Portuguesa

Sabores mais 
populares no 
1º semestre de 
2022: 

de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
e Ceará, respectivamente. Atu-
almente, dentre os restauran-

tes cadastrados, 79% deles são 
pequenos e médios estabeleci-
mentos (PMEs). Recentemente 

um levantamento produzido pe-
la Associação Pizzarias Unidas 
do Brasil (Apubra) aponta que de 

VINAGRE DE VINHO 
INGREDIENTES
* As sobras de vinho (tinto ou 

branco)
* 1 madre (mãe) de vinagre
* 1 pano
* Elásticos ou barbante
* Filtro ou coador (não pode ser 

de alumínio)

PREPARO: 
* Comece colocando o vinho 

em um recipiente que permita que 
o vinagre respire. Preencha mais 
ou menos a metade do recipien-
te – não encha até a borda! Depois, 
acrescente a madre (mãe) de vina-
gre (caso não encontre em loja, en-
sinarei a fazer também no final da 
matéria).

* Misture tudo e cubra o reci-

piente com um pano, utilizando 
elástico ou barbante. Deixe des-
cansar em temperatura ambiente 
(25ºC). Em 10 dias você poderá ver 
o início da formação da madre na 
superfície da mistura. Isso é nor-
mal! Se a madre descer para o fun-
do do recipiente, espere um tempo 
maior e uma nova madre se forma-
rá na superfície.

* Em cerca de dois meses, o vi-
nagre estará pronto. Não existe um 
tempo certo para saber se o vinagre 
está bom ou não, a não ser que o 
recipiente seja aberto. Para verificar 
se está no ponto, cheire sobre o pa-
no e verifique se o odor é parecido 
com o vinagre que você já conhece. 
A solução pronta possui um aroma 
intensamente ácido e nada doce. 
Se achar que ainda não está pronto, 
basta deixar a fermentação agir por 
mais tempo. Quanto mais tempo, 

mais ácido e forte se tornará.
* Quando estiver pronto, mexa 

o recipiente ou empurre a madre 
para baixo antes de despejar o con-
teúdo em um recipiente não reati-
vo (como uma garrafa de vidro). 

* Use o filtro para remover a ma-
dre. Você pode reutilizá-la para fa-
zer outros vinagres ou jogá-la fora.

DICA: Caso não tenha sido fer-
mentado por um bom tempo, ha-
verá um pouco de álcool no vina-
gre. Você pode fervê-lo para ga-
rantir que a solução seja estéril. 
Lembrando que a fervura também 
diminui o volume.

* O vinagre ficará mais saboroso 
com o tempo, ganhando complexi-
dade e amadurecendo

* Conforme ele envelhece na 
garrafa, talvez libere sedimentos, 
mas isso é normal. Se incomodar, 

basta filtrar antes de usar.
* Tente não usar vinho doce, já 

que o açúcar residual pode intro-
duzir contaminantes à mistura. 

FAZENDO A MADRE DO VINA-
GRE

- Coloque 250ml de vinho tinto 
(ou branco) num recipiente de vi-
dro de boca larga com capacidade 
para 5 litros. 

- Adicione 250ml de vinagre, de 
preferência orgânico, e 1,5 litro de 
água. Misture bem.

- Tampe com um pedaço de tu-
le e amarre com barbante ou elás-
tico. 

- Deixe repousar em tempera-
tura ambiente e longe da luz. 

- Mexa uma vez ao dia. 
- Em um mês a mãe do vinagre, 

uma camada gelatinosa, estará for-
mada.

SOBROU VINHO? Faz vinagre! 
Oi pessoal? Já falei superfi-

cialmente numa matéria ante-
rior sobre “fazer vinagre de vi-
nho”, mas a de hoje será bem 
aprofundada. A pedido de um 
leitor bem especial, falarei como 
fazer o vinagre e também uma 
receitinha delícia para fazer nu-
ma praticidade sem tamanho. 

Pode parecer incomum, mas 
às vezes, pode acontecer de so-
brar um pouco de vinho que 
não é consumido e acaba dete-
riorando.  Mas lembre que você 
não precisa jogar fora e transfor-
mar em vinagre. No entanto, se 
você é um amante de gastrono-
mia e ama vinho… e deseja fa-
zer seu próprio vinagre mas não 
aceita nada abaixo do melhor, 
essa é a receita para você. Vamos 
à receita? 

Entretenimento
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

Você está continuan-
do como começou. 
Siga o entusiasmo 
de ontem e os seus 

horizontes vão aumentar. Vo-
cê está encontrando difi culda-
des para estabelecer limites e 
equilibrar seus níveis de ener-
gia de forma realista. 

Aries  (21/03 a 20/04)

Espere uma confi rma-
ção ofi cial antes de 
tomar uma decisão, 
você não sabe o sufi -

ciente ainda. Você está dando 
110% de você, mas vai perder 
o fôlego se não tiver cuidado. 
Aprenda a dizer não.

Libra (23/09 a 22/10)

Sua fala simples vai 
ganhar a estima das 
pessoas que o ro-
deiam. Você está em 

excelente forma física, curta a 
vida sem esperar que isto ve-
nha de outras pessoas.

Touro (21/04 a 20/05)

Deixe-se guiar pelo 
seu talento e intui-
ção. Não vão enga-
ná-lo hoje. A fadiga 

pode lhe derrubar e seria bom 
escapar da rotina e se con-
centrar no que você realmen-
te gosta.

Escorpião (23/10 a 21/11)

As discussões com 
pessoas próximas estão 
começando e você vai 
precisar acelerar suas 

atividades. Seus hábitos alimen-
tares poderiam receber algumas 
mudanças e é o momento ideal 
para começar uma dieta. Coma 
mais produtos frescos.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A intervenção de al-
guém próximo a você 
vai ajudá-lo a terminar 
um projeto que se tor-

nou muito pesado. Você vai fi car 
muito bem quando defi nitivamen-
te colocar o passado para trás, 
você é o seu maior obstáculo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu bom humor recebe 
reconhecimento daque-
les que o rodeiam. O 
céu está claro e ativida-

des de lazer estão próximas. Você 
terá a sensação de que tudo está 
indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus 
recursos ocultos.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você vai ter a oportu-
nidade de rever o seu 
juízo sobre uma pessoa 
próxima. Você está 

mostrando mais seus sentimen-
tos e tem a necessidade de se 
afi rmar e de expressar seus pen-
samentos para se ?.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seus planos estão se 
tornando mais claros 
em sua mente e vo-
cê está superando e 

evitando transtornos. Você está 
controlando mais suas emoções 
e ganhando mais energia como 
resultado - é por isso que você 
está em tão boa forma.

Leão (23/07 a 22/08)

Você será mais intrigante 
do que o de habitual e 
as pessoas confi arão em 
você. Não abuse de sua 

confi ança! Você também se sentirá 
mais nervoso, há um desejo de 
maior liberdade. Certifi que-se de ter 
algum tempo para si mesmo.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você não deve ser 
perturbado pela agi-
tação em torno de 
você. Mantenha-se 

focado em seus objetivos. 
Você está se sentindo, em 
geral, em boa forma nova-
mente e vai ser mais fácil 
abandonar um mau hábito.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Não se preocupe muito 
com as coisas que você 
não pode fazer nada 
a respeito - você está 

pronto para realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. Respi-
re, isso vai lhe ajudar a encontrar a 
calma que você precisa.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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VINHO. Fabiana Oliveira avisa que 
tem evento bacana na próxima sex-
ta-feira para os apaixonados pela be-
bida de Bacco. A Cantu propõe um 
almoço harmonizado conduzido por 
ninguém menos que o Sommelier 
Felipe Cesca, tendo como cenário o 
belo Manary Gatronomia e Arte. 

QUESTÃO DE COR. Curiosa a per-
cepção sobre o novo uniforme da 
Seleção Brasileira de Futebol para a 
Copa do Catar, que foi lançado pelo 
site da Nike, ape- nas para quem era 
membro da grife de esportes. Esgo-
tou em uma hora a versão azul da 
camisa, que é considerado o reser-
va. Já as tradicionais amarelas estão 
disponíveis e sobrando. Será que 
tem a vê com a segregação política 
que infelizmente anda tão em voga 
no país? A peculiaridade do terno es-
portivo, vendido a R$ 349,99 sãos as 
marcas de oncinhas nas laterais das 
mangas.

REALEZA EXPOSTA. Dor de cabe-
ça para Betinha. O neto, o príncipe 
Harry vai lançar um livro de memó-
rias até dezembro, que sai pela maior 
editora do mundo, a Randon House, 
num acordo rentável de 20 milhões 
de dólares. Dentre outras coisas é 
possível que a publicação revele uma 
velha história nunca esclarecida: 
“quem foi o membro da realeza que 
temia pela cor da pele do filho de 
Harry com Meghan Markle?”. Façam 
suas apostas. 

MUITO PAGODE. Após anos de 
ausência no RN, o cantor Belo volta a 
se apresentar para os potiguares. É a 
atração principal da festa “O Pagode 
é Nosso”, a partir das 21h, no Espa-
ço Di Trento, em Pium. Também 
animam a festa o ótimo e festejado 
Pagode do Coxa , um dos maiores 
sucessos do RN dos últimos tempos 
e o grupo carioca Pagode do Adame. 
Os ingressos estão disponíveis no 
app OutGo.

VIVAS PARA A ED. Já tem pro-
gramação definida e preparada por 
Márcia Marinho para os festejos de 
108 da Escola Doméstica, que hoje 
integra o Complexo Noilde Ramalho. 
Marcado para o dia 1• de setembro 
a programação tem início às 8h com 
alvorada festiva, às 10h missa com 
Padre Francisco Fernandes e a noite, 
a partir das 18h a super festa com 
três atrações, Luizinho Nobre, Da-
vid Castelly e o super Biel alopra no 
comando das coreografias. Claro ué 
comissão organizadora também pre-
parou um momento para homena-
gear a grande figura de Dona Noilde. 
Os acessos ao evento já podem ser 
adquiridos na sala das ex-alunas. 
Trata-se de uma bela camiseta com 
lema: Se eu me perder, me devolva 
a ED. 

Em tarde de batizado, duas gerações de Santa Rosa, Renata, Flávia e Bia

A belíssima Sandra Marques que celebra hoje o dia do advogado Comemorando idade nova, a chocolaterias Raissa Carvalho, a Caffech
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HOTELARIA PREMIADA . 
Cada vez mais a qualidade e 
nível da hotelaria natalense 
ganha destaque. Temos uma 
das melhores e maiores redes 
do país. Essa semana o SERHS 
Natal Grand hotel & Resort, da 
Via Costeir, que pertence a um 
grupo catalão foi eleito melhor 
resort do ano na categoria MI-
CE, levando para casa o reco-
nhecimento e troféu Megafone 
de Ouro, do Prêmio Live 2022, 
que é o Top of the Top do Brand 
Experience. 

SANTO VERDE. Preocupado 
com a floresta tropical e os po-
vos indígenas no Brasil, o Papa 
Francisco vai nomear o primei-
ro cardeal da Amazônia dia 27 
deste mês. O escolhido foi Dom 
Leonardo Steiner, arcebispo de 
Manaus, que afirmou que Sua 
Santidade teme o desmata-
mento na região amazônica, as 
ameaças aos povos originários e 
a poluição dos rios pelo garim-
po ilegal.

HERDEIRA CONSCIENTE 
. Marlene Engelhornv, de 29 
anos, está abrindo mão de uma 
herança de 4 bilhões de euros 
(cerca de 21 bilhões de reais) 
porque não quer ser muito ri-
ca. Ela é herdeira da empresa 
alemã Basf, líder mundial na 
área química e  rejeitou 90% 
do patrimônio a que tem di-
reito, por fazer parte de um 
movimento de herdeiros de 
grandes fortunas que defende 
uma maior redistribuição de 
riquezas e o aumento de im-
postos para os mais ricos. Pa-
ra ela, ninguém deveria acu-
mular tanta renda enquanto 
houver desigualdade social. 
“Não é uma questão de von-
tade, mas de justiça. Não fiz 
nada para receber este legado. 
Isso é pura sorte na loteria de 
nascimento e pura coincidên-
cia”, disse. Errada não tá! 

Happy    Birthday
Raissa Carvalho, Branca Braga, 

Livia Nunes, Maria Goreth Galvão, 
Cris Vidal e Eduardo Talfic

B-DAY EDUARDO TAUFIC

BOAS & CURTAS
 O Chef Matheus Zanchini assina menu do novo projeto dos empresários � iago Salem e Marcel Gomes, o Restaurante Mipibu, que 
será inaugurado este mês, em Petrópolis, com proposta proposta ítalo-sertaneja.
 A coronel Estevão, no trecho Alecrim, é uma (das muitas) vias que estão sofrifdas em virtude da quantidade de buracos em Natal. Os carros 
seguem fazendo zigzag, propensos a acidentes. Alô prefeitura!
 No próximo dia 27 de agosto, o cantor Péricles traz para Natal o seu novo projeto – Pagode do Pericão, na Arena das Dunas. Em um 
palco 360º e apresentando seus grandes sucessos de samba e pagode. 
 Na próxima sexta-feira tem mais uma edição do Câmara Cultural, promovido pelo legislativo de Parnamirim. Será a partir das 17h30, na Praça 
São Sebastião, em Pirangi do Norte, com diversas atrações musicais.
 Segundo o IBGE, o Brasil tem 1,6 milhão de residências sem banheiro. Um dos motivos é que mais de 80% das moradias são irregu-
lares por falta de contratação especializada como arquitetos e engenheiros.

Não abuse das pessoa boas. Seja uma delas

Em viagem pelo Sudeste, visitaram 
Aparecida, o casal Yalli e Jobertino Torres 

Selma Bezerra recebeu Toninho Magalhães na exposição 
Modernos, que segue aberto na Pinacoteca até o dia 

Encontro bacana das amigas Scheila Sales, 
Celine Flor, Vanessa Gurgel e Patrícia Dantas

No Espaço Di Trento, Valéria Cavalcanti, Beatriz 
Barbalho, Silvana Gadelha e Isabela Barbalho
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Se a direção de marketing do ABC insistir em aumentar o preço 
dos ingressos, visando às três partidas que a equipe fará em Natal, 
pelo quadrangular decisivo na série C, será um atestado de burri-
ce. Será insistir no erro. Muitas vezes é melhor dar um passo para 
trás para dar dois lá na frente. O importante agora é ter o torcedor 
ao lado da equipe. É ter a Frasqueira lotando o Frasqueirão nos três 
jogos. Que à direção de marketing entenda que se “perder” agora 
R$ 100 mil, poderá ganhar entre R$ 15 e R$ 20 milhões na série B 
em 2023. O que me preocupa são os que só pensam na atualidade. 
Que querem ganhar tudo agora. Quando poderão ganhar muito 
mais logo ali na frente. Que o presidente do clube pense nisso e 
que não se deixe levar pelos radicais que dizem o contrário.

Espero que não insistam no erro

PEDRO NETOEsporte

FNF CONVOCA CONSELHO 
TÉCNICO DA SEGUNDA DIVISÃO. 
A FNF convoca todos os clubes 
interessados para na próxima se-
gunda-feira, às 15h,  dar continu-
ação a reunião do conselho técni-
co visando deliberar sobre o cam-
peonato da segunda divisão. En-
tre outros assuntos será discutida 
a data do início da competição, 
aumento de mais um clube com 
direito à acesso a primeira divisão 
e prazos para que os clubes apre-
sentem interesse em participar 
da competição.

FORA DA SÉRIE D. O volan-
te Araújo não atuará mais pelo 
América na série D. A contusão 
do jogador foi confirmada após 
exame realizado. Sem dúvida al-
guma fará muita falta a equipe 
rubra nesta reta final da compe-
tição.

O BOM DE INVESTIR NAS BA-
SES É ISSO. O Campinense já tem 
certo o recebimento de R$ 415 
mil, pela participação na forma-
ção  (conforme exige a Fifa) do 
atacante Arthur Cabral, ex-Ceará 
e Palmeiras. Jogador foi formado 
nas bases do clube rubro-negro 
da Paraíba. Recentemente joga-
dor foi negociado pelo Basel da 
Suíça (seu último clube). Com is-
so o clube paraibano terá direito 
a aproximadamente mais R$ 1,5 
milhão, correspondente a 1.8% 
da negociação, totalizando as-
sim quase R$ 2 milhões, quando 
juntamos os dois valores. Este di-
nheiro chega em boa hora, pois o 
Campinense caiu para a série D 
de 2023.

O RISCO DE NÃO SUBIR É 
GRANDE. O Vasco da Gama é atu-
almente o quarto colocado na 
série B. Está apenas seis pontos 
do quinto colocado. Agora, con-
tinuo com o meu pensamento. 
Se a equipe carioca não contra-
tar dificilmente conseguirá o seu 
acesso de volta à série A. A equipe 
é muito ruim. Poucos são os joga-

dores que se destacam. Se conse-
guir subir com o atual elenco se-
rá muito mais por incompetência 
dos concorrentes.

CONTRATAÇÃO DE ALTO RIS-
CO. O Ceará anunciou a contrata-
ção do atacante Jô, ex-Corinthias. 
Posso até estar enganado, con-
tudo acredito que Jô passe a ser 
o maior salário do clube, se não 
do Nordeste. Agora, com aquelas 
belas praias existentes em Forta-
leza, será que Jô vai mesmo jogar 
bola ou apenas passear na bela 
capital alencarina? O tempo nos 
responderá.

MAIS UMA VEZ. E quem deu 
entrada no hospital, mais uma 
vez, foi o eterno ídolo do Vasco da 
Gama Roberto Dinamite. O ex-
-presidente faz tratamento con-
tra uma doença que o atinge des-
de o ano de 2019. Força Roberto. 
Você vai sair dessa.

EM UM DIA. A Fifa cogita ante-
cipar em um dia o início da Copa 
do Mundo do Qatar.  A ideia ainda 
está sendo estudada pela direção 
da madrasta do Futebol mundial, 
que deverá se pronunciar sobre o 
assunto nos próximos dias.

CLIMA SERÁ QUENTE. Pe-
lo que tenho acompanhado nos 
programas esportivos das rádios 
de São Luis-MA, nem torcida 
nem imprensa de lá estão mui-
to confiantes na equipe do Mo-
to Club para a partida de sábado 
contra o América. Eles reclamam 
principalmente da falta de poder 
de fogo do ataque -negro. Torça-
mos para que eles estejam certos.

ZERADOS. A equipe do ABC 
deverá ser toda modificada pa-
ra enfrentar o Figueirense. Está 
certo Fernando Marchiori, pois 
agindo assim deixará de fora to-
dos os jogadores que estão pen-
durados com dois cartões ama-
relos. Na próxima fase entram to-
dos zerados.

IURI SEABRA/FNF

José Vanildo pauta continuação do Conselho Técnico da 2ª Divisão

CONFIRA OS CONFRONTOS DA TERCEIRA FASE

 Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante   
 6 20.08.2022 15:00 A defi nir Arez - x - Mossoró - -
 6 20.08.2022 15:00 A defi nir Santa Cruz - x - Extremoz - -
 6 21.08.2022 15:00 A defi nir Macau - x - Jandaira - -
 6 21.08.2022 15:00 A defi nir Tibau do Sul - x - São Tomé - -

 Rodada Data Hora Local Time Local Visitante   
 5 13.08.2022 15:00 A defi nir Mossoró - x - Arez - -
 5 14.08.2022 15:00 A defi nir Extremoz - x - Santa Cruz - -
 5 14.08.2022 16:00 A defi nir Jandaira - x - MACAU - -
 5 14.08.2022 16:00 A defi nir São Tomé - x - Tibau do Sul - - 

O Super Matutão en-
cerrou a segunda fa-
se com a eliminação 

de seis seleções nos jogos do 
fim de semana. Para a tercei-
ra fase, se classificaram as se-
te equipes vencedoras e mais 
a seleção com o melhor índice 
técnico. Para formar as dispu-
tas desta etapa, foi realizado 
um sorteio na segunda-feira, 
dia 8, na sede da FNF.

Competição

Super Matutão segue 
com oito equipes 
na disputa

Presidente da FNF 
explica sobre limite de 
idade para 2ª Divisão
A FNF convoca 
os clubes filiados 
a participar da 
continuação do 
Conselho Técnico 
na próxima 
segunda-feira às 
15h na sede da 
Federação

Na� próxima� segunda-feira 
15, em� reunião� do� Con-
selho� Técnico� da� 2ª� Divi-

são� do� Campeonato� Potiguar,� a� 
FNF� espera� debater� pauta� rela-
tiva� ao� limite� de� idade� dos� atle-
tas� que� disputam� a� categoria,� 
entre� outras� as� pautas� apresen-
tadas� pelos� clubes.�  A� questão� já� 
foi� objeto� de� pronunciamento� 
do� presidente� da� FNF,� José� Va-
nildo,� no� mês� de� julho� em� seu� 
perfil� no� Twitter,� quando� mani-
festou� apoio� ao� debate� e� falou� 

sobre� a� participação� dos� clubes� 
nas� decisões.

“Nada� temos� a� opor� que� o� 
pleito� seja� objeto� de� exame� e� 
debate� no� Conselho� Técnico� da� 
Competição� composto� pelos� fi-
liados� /empregadores,� atletas� 
e� FNF.� A� medida� atual,� limite� 
de� participação� atende� decisão� 
dos� clubes,� estimulando� reno-
vação,� reduzindo� custos� e� mos-
trando� a� importância� da� base� e� 
formação� do� patrimônio� dos� fi-
liados.� Mesmo� assim,� garantin-
do� a� participação� de� atleta� com� 

outra� faixa� de� idade”,� esclareceu 
o presidente da FNF.

CONSELHO TÉCNICO. A FNF 
convoca os clubes filiados a par-
ticipar da continuação do Con-
selho Técnico na segunda-feira 
15, às 15h, na sede da Federação 
para deliberar sobre o Campe-
onato Estadual de Profissionais 
da Segunda Divisão de 2022. Na 
ocasião, os clubes devem apre-
sentar pautas relativas sobre nú-
mero de clubes integrantes e de 
participação de atletas.
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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

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-SBO-0011-RN e 

produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB. Campo de Produção de Sabiá Bico 
de Osso (SBO), Município de Assú/RN.    

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para o poço petrolífero de código 7-LV-0037-RN, campo de produção de 

Livramento, zona rural do município de Caraúbas/RN.    
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para OLEODUTO 4” EC-SMI/EC-PJ, Campo de Produção de São 

Miguel, município de Mossoró/RN.    
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2019-135998/TEC/LO-0161 com validade 12/12/2022 para 01 (um) OLEODUTO 4” 

EC-SMI/EC-PJ e coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): início 9417944.49 m S; 665442.14 m E 
Datum SIRGAS 2000, e fim 9422512.72 m S; 669695.91 m E Datum SIRGAS 2000, com 3.413,11 metros de 
extensão 6,338,11 metros. Polo RFQ, Campo de Produção São Miguel, município de Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-PTR-05D-RN, 

7-PTR-06D-RN, 7-PTR-07D-RN, Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), município de 
Mossoró/RN.    

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

 
2x3 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração para Ampliação do Sistema de Compressão da Estação Coletora e Compressora de 

Livramento (ECC LV) localizado no campo de produção de Livramento, município de Caraúbas/RN.   
  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código A6: MV-5-PJ e 

destino ao poço petrolífero 3-SMI-0006-RN. Campo de Produção de São Miguel, no município Mossoró/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para 04 (quatro) acessos aos poços petrolíferos de códigos A6-MV-1-

LOR ao 7-LOR-0025-RN, A9-MV-4-LOR ao 3-LOR-0003-RN, A21-MV-13-LOR ao 7-LOR-0014-RN e A25-
MV-1-LOR ao 7-LOR-0013-RN. Campo de Produção de Lorena, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-SIB-0001-RN-A com 
produção escoada para ECC RFQ. Campo de Produção de Sibite (SIB), Município de Apodi-RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 3-RFQ-
0037-DRN. Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BE-0033-RN-A. Campo de 
Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-
RFQ-0051D-RN, 7-RFQ-0052D-RN e 7-RFQ-0053D-RN com produção escoada para a Estação Coletora 
RFQ. Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), município de Apodi/RN.    

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2018-120177/TEC/LO-0319 com validade 30/01/2023 para 01 (um) acesso ao poço 

petrolífero número de código A6: MV-5-PJ e Coordenadas em UTM (Zona 24M): início = 9.418.991,70 mN / 
663.297,10 mE, Datum Sirgas 2000, e destino ao poço petrolífero 3-SMI-0006-RN, de Coordenadas em UTM (Zona 
24M): final = 9.417.958,00 mN / 666.226,00 mE, com 3.413,11 metros de extensão. Polo RFQ, Campo de Produção 
de São Miguel, no município Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-136874/TEC/RLO-0316 com validade 18/02/2023 para 01 (um) poço 
petrolífero de código 7-SIB-0001-RN-A, com Coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.389.640,00 mN; 634.333,00 mE, 
Datum SIRGAS 2000, com produção escoada para ECC RFQ. Polo RFQ, Campo de Produção de Sibite (SIB), 
Município de Apodi-RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-137516/TEC/RLO-0323 com validade 17/02/2023 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código 3-RFQ-0037-DRN e coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000: 9.397.411,39 mN; 638.609,41 mE, com 4.067,62 metros de extensão, e com produção escoada para a 
Estação RFQ (9.396.567,60 mN; 641.338,41 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), 
Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-138601/TEC/RLO-0435 com validade 18/02/2023 para 01 (um) poço 
petrolífero de código 7-BE-0033-RN-A e coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.391.300,00 mN; 
651.270,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora LPX. Polo RFQ, Campo de Produção de Boa 
Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN.  

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
AUTO POSTO EXPRESSO LTDA, CNPJ: 39.882.280/0001-44, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 10/08/2028, para posto de combustíveis líquidos, com capacidade de 70,00 m³, 
localizado à Rua Bela Vista, s/n, Bairro Jardins, Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

  
AUTO POSTO EXPRESSO LTDA 

CNPJ: 39.882.280/0001-44 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-181427/TEC/LO-0215 

 
POSTO CARIOCA LTDA, CNPJ 11.287.738/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação N° 
2022-181427/TEC/LO-0215, com prazo de validade até 05/08/2028, localizado na Rua Alto do Garcia Dantas, 
Nº 1318, Zeca Pedro, Município de Pau dos Ferros/RN. 

 
POSTO CARIOCA LTDA  

Representante Legal 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2020-151603/TEC/RLO-0596 

POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO LTDA, CNPJ 12.203.201/0001-75, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da 
Licença de Operação N° 2020-151603/TEC/RLO-0596, com prazo de validade até 28/04/2027, localizado na 
Rua Nenezinha Moreno, nº 70, Centro, Coronel João Pessoa/RN. 

POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO LTDA  
Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
POTIGUAR AVICULTURA EIRELI cujo CNPJ é 29.221.048/0001-01, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para a atividade de CRIAÇÃO DE AVES em uma área de 5ha e 
capacidade para 35.000 aves, localizada na Granja Pedacinho do Céu, Lagoa do Bonfim, Zona Rural, Nísia 
Floresta/RN. 

POTIGUAR AVICULTURA EIRELI 
PROPRIETÁRIO 
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SIPCERN - SINDICATO PATRONAL DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTOS E 
EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

SIPCERN. 
Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380 – Natal/RN. 

EDITAL 
Para os fins previstos nos estatutos sociais, ficam cientificados os associados que foi registrada a chapa adiante 
mencionada, para concorrer às eleições que serão realizadas no próximo dia 20 de agosto do corrente, no endereço 
acima citado e pelo sistema da https://www.clicksign.com/. 
CHAPA ÚNICA - PRESIDENTE: LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO, ADMINISTRATIVO: SILMARA AZEVEDO MEDEIROS 
CYSNEIROS, FINANCEIRO: MARCO AURÉLIO MURAD - CONSELHO FISCAL - MEMBROS EFETIVOS: 01. JOÃO 
MARIA CÂMARA DOS SANTOS LIMA, 02. KETLLEN MARTINS SOUTO DE MELLO, 03. LUIZ FLORÊNCIO JÁCOME 
JÚNIOR - MEMBROS SUPLENTES: 01. BRUNO EDUARDO PIGNATARO DO NASCIMENTO, 02. DANIEL ANTONIO 
DE LEMOS CORDEIRO, 03. POLIANA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO - DELEGADOS REPRESENTANTES: LUIZ 
VALÉRIO DUTRA FILHO E MARCO AURÉLIO MURAD. 
 

NATAL (RN), 11 DE AGOSTO DE 2022. 
LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO 

PRESIDENTE 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
F. W. DE SOUZA CONFECÇÕES (W & E CONFECÇÕES), CNPJ: 24.251.680/0001-84, 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 31/01/2028 para atividade de facção de peças de 
vestuário, localizada na Rua Desportista Nicácio Borges, 200, Sala D – Bela Vista, CEP: 59.650-000 – Assu-
RN. 

Francisco Wellington de Souza - Diretor 
 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
P J DE CARVALHO POLI & CIA LTDA., CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de Instalação e 
Operação nº 2022-177474, com prazo de validade até 05/08/2028, para a lavra de rocha ornamental, granito, 
área de 7,34 ha, volume de 500 m³/mês, na localidade Sítio Belo Monte, sn, zona rural, Município de Serra 
Negra do Norte/RN.  

P J de Carvalho Poli - Diretor. 
 

 RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que requer da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença Simplificada 
(LS) referente ao Loteamento “São Jorge”, composto por 104 Lotes residenciais, 01 Lote Comercial, localizado 
na Av. Eng. Roberto Bezerra Freire (trecho da RN160) em Regomoleiro na Zona de Expansão Urbana - ZEU 
em uma área total de 52.573,73m² no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Cleonice Campos Pacheco 
Representante Legal 

 

ABC classifi cado

Alyson vive 
expectativa 
de retorno 
para 2ª fase 
da Série C

Após a vitória do ABC 
diante do São José por 3 
a 2 e a classificação ga-

rantida, o lateral-esquerdo Aly-
son vive a expectativa de retor-
nar para a segunda fase da Sé-
rie C do Brasileirão. O defensor 
segue se recuperando de uma 
lesão no tornozelo esquerdo e 
deve ficar à disposição do téc-
nico Fernando Marchiori já na 
próxima semana.

Com a proximidade de en-
trar em campo novamente, 
Alyson revela a expectativa e 
a ansiedade de voltar ao time. 
“Fico feliz que a equipe con-
seguiu essa classificação an-
tecipada, mesmo de longe es-
tava na torcida para isso. Ago-
ra, é focar na minha recupe-
ração para que se Deus quiser 
voltar com tudo para ajudar 
a equipe nessa próxima fase 
da Série C”, disse o lateral-es-
querdo Alyson, que tem um 
gol marcado, em oito jogos 
disputados pelo alvinegro.

“A ansiedade é enorme pa-
ra voltar a jogar. Sei que é só 
questão de tempo para entrar 
em campo novamente. Tenho 
trabalhado todos os dias para 
antecipar cada vez mais es-
se meu retorno e poder trei-
nar novamente com o gru-
po. Quero voltar 100% para 
ajudar o ABC nesta luta pelo 
acesso”, acrescentou. 

Lateral segue em recuperação

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C



• Quinta-feira, 11 de agosto de 202222
Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Se a direção de marketing do ABC insistir em aumentar o preço 
dos ingressos, visando às três partidas que a equipe fará em Natal, 
pelo quadrangular decisivo na série C, será um atestado de burri-
ce. Será insistir no erro. Muitas vezes é melhor dar um passo para 
trás para dar dois lá na frente. O importante agora é ter o torcedor 
ao lado da equipe. É ter a Frasqueira lotando o Frasqueirão nos três 
jogos. Que à direção de marketing entenda que se “perder” agora 
R$ 100 mil, poderá ganhar entre R$ 15 e R$ 20 milhões na série B 
em 2023. O que me preocupa são os que só pensam na atualidade. 
Que querem ganhar tudo agora. Quando poderão ganhar muito 
mais logo ali na frente. Que o presidente do clube pense nisso e 
que não se deixe levar pelos radicais que dizem o contrário.

Espero que não insistam no erro

PEDRO NETOEsporte

FNF CONVOCA CONSELHO 
TÉCNICO DA SEGUNDA DIVISÃO. 
A FNF convoca todos os clubes 
interessados para na próxima se-
gunda-feira, às 15h,  dar continu-
ação a reunião do conselho técni-
co visando deliberar sobre o cam-
peonato da segunda divisão. En-
tre outros assuntos será discutida 
a data do início da competição, 
aumento de mais um clube com 
direito à acesso a primeira divisão 
e prazos para que os clubes apre-
sentem interesse em participar 
da competição.

FORA DA SÉRIE D. O volan-
te Araújo não atuará mais pelo 
América na série D. A contusão 
do jogador foi confirmada após 
exame realizado. Sem dúvida al-
guma fará muita falta a equipe 
rubra nesta reta final da compe-
tição.

O BOM DE INVESTIR NAS BA-
SES É ISSO. O Campinense já tem 
certo o recebimento de R$ 415 
mil, pela participação na forma-
ção  (conforme exige a Fifa) do 
atacante Arthur Cabral, ex-Ceará 
e Palmeiras. Jogador foi formado 
nas bases do clube rubro-negro 
da Paraíba. Recentemente joga-
dor foi negociado pelo Basel da 
Suíça (seu último clube). Com is-
so o clube paraibano terá direito 
a aproximadamente mais R$ 1,5 
milhão, correspondente a 1.8% 
da negociação, totalizando as-
sim quase R$ 2 milhões, quando 
juntamos os dois valores. Este di-
nheiro chega em boa hora, pois o 
Campinense caiu para a série D 
de 2023.

O RISCO DE NÃO SUBIR É 
GRANDE. O Vasco da Gama é atu-
almente o quarto colocado na 
série B. Está apenas seis pontos 
do quinto colocado. Agora, con-
tinuo com o meu pensamento. 
Se a equipe carioca não contra-
tar dificilmente conseguirá o seu 
acesso de volta à série A. A equipe 
é muito ruim. Poucos são os joga-

dores que se destacam. Se conse-
guir subir com o atual elenco se-
rá muito mais por incompetência 
dos concorrentes.

CONTRATAÇÃO DE ALTO RIS-
CO. O Ceará anunciou a contrata-
ção do atacante Jô, ex-Corinthias. 
Posso até estar enganado, con-
tudo acredito que Jô passe a ser 
o maior salário do clube, se não 
do Nordeste. Agora, com aquelas 
belas praias existentes em Forta-
leza, será que Jô vai mesmo jogar 
bola ou apenas passear na bela 
capital alencarina? O tempo nos 
responderá.

MAIS UMA VEZ. E quem deu 
entrada no hospital, mais uma 
vez, foi o eterno ídolo do Vasco da 
Gama Roberto Dinamite. O ex-
-presidente faz tratamento con-
tra uma doença que o atinge des-
de o ano de 2019. Força Roberto. 
Você vai sair dessa.

EM UM DIA. A Fifa cogita ante-
cipar em um dia o início da Copa 
do Mundo do Qatar.  A ideia ainda 
está sendo estudada pela direção 
da madrasta do Futebol mundial, 
que deverá se pronunciar sobre o 
assunto nos próximos dias.

CLIMA SERÁ QUENTE. Pe-
lo que tenho acompanhado nos 
programas esportivos das rádios 
de São Luis-MA, nem torcida 
nem imprensa de lá estão mui-
to confiantes na equipe do Mo-
to Club para a partida de sábado 
contra o América. Eles reclamam 
principalmente da falta de poder 
de fogo do ataque -negro. Torça-
mos para que eles estejam certos.

ZERADOS. A equipe do ABC 
deverá ser toda modificada pa-
ra enfrentar o Figueirense. Está 
certo Fernando Marchiori, pois 
agindo assim deixará de fora to-
dos os jogadores que estão pen-
durados com dois cartões ama-
relos. Na próxima fase entram to-
dos zerados.

IURI SEABRA/FNF

José Vanildo pauta continuação do Conselho Técnico da 2ª Divisão

CONFIRA OS CONFRONTOS DA TERCEIRA FASE

 Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante   
 6 20.08.2022 15:00 A defi nir Arez - x - Mossoró - -
 6 20.08.2022 15:00 A defi nir Santa Cruz - x - Extremoz - -
 6 21.08.2022 15:00 A defi nir Macau - x - Jandaira - -
 6 21.08.2022 15:00 A defi nir Tibau do Sul - x - São Tomé - -

 Rodada Data Hora Local Time Local Visitante   
 5 13.08.2022 15:00 A defi nir Mossoró - x - Arez - -
 5 14.08.2022 15:00 A defi nir Extremoz - x - Santa Cruz - -
 5 14.08.2022 16:00 A defi nir Jandaira - x - MACAU - -
 5 14.08.2022 16:00 A defi nir São Tomé - x - Tibau do Sul - - 

O Super Matutão en-
cerrou a segunda fa-
se com a eliminação 

de seis seleções nos jogos do 
fim de semana. Para a tercei-
ra fase, se classificaram as se-
te equipes vencedoras e mais 
a seleção com o melhor índice 
técnico. Para formar as dispu-
tas desta etapa, foi realizado 
um sorteio na segunda-feira, 
dia 8, na sede da FNF.

Competição

Super Matutão segue 
com oito equipes 
na disputa

Presidente da FNF 
explica sobre limite de 
idade para 2ª Divisão
A FNF convoca 
os clubes filiados 
a participar da 
continuação do 
Conselho Técnico 
na próxima 
segunda-feira às 
15h na sede da 
Federação

Na� próxima� segunda-feira 
15, em� reunião� do� Con-
selho� Técnico� da� 2ª� Divi-

são� do� Campeonato� Potiguar,� a� 
FNF� espera� debater� pauta� rela-
tiva� ao� limite� de� idade� dos� atle-
tas� que� disputam� a� categoria,� 
entre� outras� as� pautas� apresen-
tadas� pelos� clubes.�  A� questão� já� 
foi� objeto� de� pronunciamento� 
do� presidente� da� FNF,� José� Va-
nildo,� no� mês� de� julho� em� seu� 
perfil� no� Twitter,� quando� mani-
festou� apoio� ao� debate� e� falou� 

sobre� a� participação� dos� clubes� 
nas� decisões.

“Nada� temos� a� opor� que� o� 
pleito� seja� objeto� de� exame� e� 
debate� no� Conselho� Técnico� da� 
Competição� composto� pelos� fi-
liados� /empregadores,� atletas� 
e� FNF.� A� medida� atual,� limite� 
de� participação� atende� decisão� 
dos� clubes,� estimulando� reno-
vação,� reduzindo� custos� e� mos-
trando� a� importância� da� base� e� 
formação� do� patrimônio� dos� fi-
liados.� Mesmo� assim,� garantin-
do� a� participação� de� atleta� com� 

outra� faixa� de� idade”,� esclareceu 
o presidente da FNF.

CONSELHO TÉCNICO. A FNF 
convoca os clubes filiados a par-
ticipar da continuação do Con-
selho Técnico na segunda-feira 
15, às 15h, na sede da Federação 
para deliberar sobre o Campe-
onato Estadual de Profissionais 
da Segunda Divisão de 2022. Na 
ocasião, os clubes devem apre-
sentar pautas relativas sobre nú-
mero de clubes integrantes e de 
participação de atletas.
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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

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-SBO-0011-RN e 

produção a ser escoada para a Estação Coletora Satélite (ECS) CNB. Campo de Produção de Sabiá Bico 
de Osso (SBO), Município de Assú/RN.    

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para o poço petrolífero de código 7-LV-0037-RN, campo de produção de 

Livramento, zona rural do município de Caraúbas/RN.    
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para OLEODUTO 4” EC-SMI/EC-PJ, Campo de Produção de São 

Miguel, município de Mossoró/RN.    
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2019-135998/TEC/LO-0161 com validade 12/12/2022 para 01 (um) OLEODUTO 4” 

EC-SMI/EC-PJ e coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): início 9417944.49 m S; 665442.14 m E 
Datum SIRGAS 2000, e fim 9422512.72 m S; 669695.91 m E Datum SIRGAS 2000, com 3.413,11 metros de 
extensão 6,338,11 metros. Polo RFQ, Campo de Produção São Miguel, município de Mossoró/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-PTR-05D-RN, 

7-PTR-06D-RN, 7-PTR-07D-RN, Polo RFQ, Campo de Produção de Paturi (PTR), município de 
Mossoró/RN.    

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração para Ampliação do Sistema de Compressão da Estação Coletora e Compressora de 

Livramento (ECC LV) localizado no campo de produção de Livramento, município de Caraúbas/RN.   
  

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código A6: MV-5-PJ e 

destino ao poço petrolífero 3-SMI-0006-RN. Campo de Produção de São Miguel, no município Mossoró/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para 04 (quatro) acessos aos poços petrolíferos de códigos A6-MV-1-

LOR ao 7-LOR-0025-RN, A9-MV-4-LOR ao 3-LOR-0003-RN, A21-MV-13-LOR ao 7-LOR-0014-RN e A25-
MV-1-LOR ao 7-LOR-0013-RN. Campo de Produção de Lorena, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-SIB-0001-RN-A com 
produção escoada para ECC RFQ. Campo de Produção de Sibite (SIB), Município de Apodi-RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 3-RFQ-
0037-DRN. Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BE-0033-RN-A. Campo de 
Produção de Boa Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-
RFQ-0051D-RN, 7-RFQ-0052D-RN e 7-RFQ-0053D-RN com produção escoada para a Estação Coletora 
RFQ. Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), município de Apodi/RN.    

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Operação Nº 2018-120177/TEC/LO-0319 com validade 30/01/2023 para 01 (um) acesso ao poço 

petrolífero número de código A6: MV-5-PJ e Coordenadas em UTM (Zona 24M): início = 9.418.991,70 mN / 
663.297,10 mE, Datum Sirgas 2000, e destino ao poço petrolífero 3-SMI-0006-RN, de Coordenadas em UTM (Zona 
24M): final = 9.417.958,00 mN / 666.226,00 mE, com 3.413,11 metros de extensão. Polo RFQ, Campo de Produção 
de São Miguel, no município Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-136874/TEC/RLO-0316 com validade 18/02/2023 para 01 (um) poço 
petrolífero de código 7-SIB-0001-RN-A, com Coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.389.640,00 mN; 634.333,00 mE, 
Datum SIRGAS 2000, com produção escoada para ECC RFQ. Polo RFQ, Campo de Produção de Sibite (SIB), 
Município de Apodi-RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-137516/TEC/RLO-0323 com validade 17/02/2023 para 01 (uma) linha 
de surgência do poço petrolífero de código 3-RFQ-0037-DRN e coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 
2000: 9.397.411,39 mN; 638.609,41 mE, com 4.067,62 metros de extensão, e com produção escoada para a 
Estação RFQ (9.396.567,60 mN; 641.338,41 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha (RFQ), 
Município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2019-138601/TEC/RLO-0435 com validade 18/02/2023 para 01 (um) poço 
petrolífero de código 7-BE-0033-RN-A e coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.391.300,00 mN; 
651.270,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora LPX. Polo RFQ, Campo de Produção de Boa 
Esperança (BE), Município de Felipe Guerra/RN.  

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  
AUTO POSTO EXPRESSO LTDA, CNPJ: 39.882.280/0001-44, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 10/08/2028, para posto de combustíveis líquidos, com capacidade de 70,00 m³, 
localizado à Rua Bela Vista, s/n, Bairro Jardins, Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

  
AUTO POSTO EXPRESSO LTDA 

CNPJ: 39.882.280/0001-44 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-181427/TEC/LO-0215 

 
POSTO CARIOCA LTDA, CNPJ 11.287.738/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação N° 
2022-181427/TEC/LO-0215, com prazo de validade até 05/08/2028, localizado na Rua Alto do Garcia Dantas, 
Nº 1318, Zeca Pedro, Município de Pau dos Ferros/RN. 

 
POSTO CARIOCA LTDA  

Representante Legal 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2020-151603/TEC/RLO-0596 

POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO LTDA, CNPJ 12.203.201/0001-75, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da 
Licença de Operação N° 2020-151603/TEC/RLO-0596, com prazo de validade até 28/04/2027, localizado na 
Rua Nenezinha Moreno, nº 70, Centro, Coronel João Pessoa/RN. 

POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO LTDA  
Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
POTIGUAR AVICULTURA EIRELI cujo CNPJ é 29.221.048/0001-01, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para a atividade de CRIAÇÃO DE AVES em uma área de 5ha e 
capacidade para 35.000 aves, localizada na Granja Pedacinho do Céu, Lagoa do Bonfim, Zona Rural, Nísia 
Floresta/RN. 

POTIGUAR AVICULTURA EIRELI 
PROPRIETÁRIO 
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SIPCERN - SINDICATO PATRONAL DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTOS E 
EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

SIPCERN. 
Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380 – Natal/RN. 

EDITAL 
Para os fins previstos nos estatutos sociais, ficam cientificados os associados que foi registrada a chapa adiante 
mencionada, para concorrer às eleições que serão realizadas no próximo dia 20 de agosto do corrente, no endereço 
acima citado e pelo sistema da https://www.clicksign.com/. 
CHAPA ÚNICA - PRESIDENTE: LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO, ADMINISTRATIVO: SILMARA AZEVEDO MEDEIROS 
CYSNEIROS, FINANCEIRO: MARCO AURÉLIO MURAD - CONSELHO FISCAL - MEMBROS EFETIVOS: 01. JOÃO 
MARIA CÂMARA DOS SANTOS LIMA, 02. KETLLEN MARTINS SOUTO DE MELLO, 03. LUIZ FLORÊNCIO JÁCOME 
JÚNIOR - MEMBROS SUPLENTES: 01. BRUNO EDUARDO PIGNATARO DO NASCIMENTO, 02. DANIEL ANTONIO 
DE LEMOS CORDEIRO, 03. POLIANA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO - DELEGADOS REPRESENTANTES: LUIZ 
VALÉRIO DUTRA FILHO E MARCO AURÉLIO MURAD. 
 

NATAL (RN), 11 DE AGOSTO DE 2022. 
LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO 

PRESIDENTE 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
F. W. DE SOUZA CONFECÇÕES (W & E CONFECÇÕES), CNPJ: 24.251.680/0001-84, 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 31/01/2028 para atividade de facção de peças de 
vestuário, localizada na Rua Desportista Nicácio Borges, 200, Sala D – Bela Vista, CEP: 59.650-000 – Assu-
RN. 

Francisco Wellington de Souza - Diretor 
 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
P J DE CARVALHO POLI & CIA LTDA., CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de Instalação e 
Operação nº 2022-177474, com prazo de validade até 05/08/2028, para a lavra de rocha ornamental, granito, 
área de 7,34 ha, volume de 500 m³/mês, na localidade Sítio Belo Monte, sn, zona rural, Município de Serra 
Negra do Norte/RN.  

P J de Carvalho Poli - Diretor. 
 

 RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que requer da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença Simplificada 
(LS) referente ao Loteamento “São Jorge”, composto por 104 Lotes residenciais, 01 Lote Comercial, localizado 
na Av. Eng. Roberto Bezerra Freire (trecho da RN160) em Regomoleiro na Zona de Expansão Urbana - ZEU 
em uma área total de 52.573,73m² no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Cleonice Campos Pacheco 
Representante Legal 

 

ABC classifi cado

Alyson vive 
expectativa 
de retorno 
para 2ª fase 
da Série C

Após a vitória do ABC 
diante do São José por 3 
a 2 e a classificação ga-

rantida, o lateral-esquerdo Aly-
son vive a expectativa de retor-
nar para a segunda fase da Sé-
rie C do Brasileirão. O defensor 
segue se recuperando de uma 
lesão no tornozelo esquerdo e 
deve ficar à disposição do téc-
nico Fernando Marchiori já na 
próxima semana.

Com a proximidade de en-
trar em campo novamente, 
Alyson revela a expectativa e 
a ansiedade de voltar ao time. 
“Fico feliz que a equipe con-
seguiu essa classificação an-
tecipada, mesmo de longe es-
tava na torcida para isso. Ago-
ra, é focar na minha recupe-
ração para que se Deus quiser 
voltar com tudo para ajudar 
a equipe nessa próxima fase 
da Série C”, disse o lateral-es-
querdo Alyson, que tem um 
gol marcado, em oito jogos 
disputados pelo alvinegro.

“A ansiedade é enorme pa-
ra voltar a jogar. Sei que é só 
questão de tempo para entrar 
em campo novamente. Tenho 
trabalhado todos os dias para 
antecipar cada vez mais es-
se meu retorno e poder trei-
nar novamente com o gru-
po. Quero voltar 100% para 
ajudar o ABC nesta luta pelo 
acesso”, acrescentou. 

Lateral segue em recuperação

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C
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A competição promovida com a parceiria da FNX contou com a participação de mais de 100 inscritos nas categorias I e II, dos naipes masculino e feminino

FOTOS: FNX

Os Jerninhos de 2022, 
competição escolar que 
reúne alunos do 2º ao 

5º ano do ensino fundamental, 
definiu os campeões da moda-
lidade de xadrez. Os jogos or-
ganizados pela Codesp/SEEC 
em parceria com a Federação 
Norte-rio-grandense de Xadrez 
(FNX) contaram com a partici-
pação de mais de 100 inscritos 
nas categorias I e II, dos naipes 
masculino e feminino.

O atleta campeão na cate-
goria I (7 e 8 anos), masculino, 
foi Máximo Ian Farias de Ma-
cedo, do colégio Nossa Senhora 
das Neves. João Lucas Lima dos 
Santos, do SESC d  e Macaíba, 
ficou em segundo, enquanto 
Henrique Câmara Varela de Me-
deiros, do CEI Romualdo, con-
quistou o terceiro lugar. No fe-
minino, Maria Beatriz de Araújo 
(Neves) ganhou a medalha de 
ouro, a vice-campeã foi Nicole 
Rocha Alves (Over) e Maiza Li-
ma Castromil (Ebenezer-Maca-
íba) ficou com o bronze.

Na categoria II (9 e 10 anos), 
masculino, o campeão e o vi-
ce foram os irmãos Christophe 
Felipe Costa e Christian Andriel 
Costa, da Escola Municipal Jo-
sé Pinheiro Borges, de Macaíba. 
O terceiro lugar ficou com Ber-
nardo Mendes da Silva Pacheco 
(CEI Capim Macio). No femi-
nino, a campeã foi Marina Fer-
nandes Medeiros Farkatt (Ma-
rista) e a vice Lynn Rodrigues 
Ramalho Coentro (Ebenezer). 
Carol Cavalcante de Farias (Ci-
ências Aplicadas) ficou com a 
medalha de bronze.

O xadrez dos Jerninhos 2022 
ficou marcado pelo grande nú-
mero de participantes, mos-
trando que as escolas e a FNX 
estão trabalhando pelo forta-
lecimento da base. “A partici-
pação foi acima do esperado 
com mais de 100 inscritos em 
nosso principal público que é 
a base, vislumbrando inclusive 
que o Rio Grande do Norte terá 
uma delegação numerosa no 
próximo Festival Nacional da 
Criança de 2023”, disse a coor-
denadora da modalidade, Ma-
íce Bárbara Macedo.

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:

Jerninhos apresenta 
os campeões do 
xadrez de 2022
Jogos organizados 
pela Codesp/SEEC em 
parceria  com a FNX


