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Entrevista: ‘Fátima é acionista 
do caos no RN’, diz Fábio Dantas

Série C: De olho na liderança, 
ABC pega o Brasil de Pelotas

Pré-candidato ao governo do Estado em 2022 fala sobre propostas, alianças e adversários

Eleições 2022

Brasileirão

Segundo colocado nas pesqui-
sas de intenção de votos para 
o governo do Rio Grande do 

Norte, o ex-vice-governador e em-
presário Fábio Dantas (SD) acre-
dita que o alto índice de rejeição 

e de reprovação da gestão da atual 
gestora potiguar, Fátima Bezerra 
(PT), sua principal adversária elei-
toral, será determinante para sua 
vitória nas eleições deste ano.

Em entrevista ao AGORA RN, 

Fábio fala sobre o governo da ad-
versária, apresenta propostas pa-
ra diversas áreas, como educação, 
saúde, segurança pública e gera-
ção de emprego e renda, e fala so-
bre seu companheiro de chapa, 

Rogério Marinho, pré-candidato 
ao Senado. Para Fábio, Rogério 
fez em 4 anos o que Fátima Be-
zerra não fez em 30 anos na po-
lítica. “Essas ações e obras preci-
sam de continuidade”, afirma.

Partida acontece no Fras-
queirão. Será um jogo impor-
tante e o alvinegro precisa 
vencer, porque, na sequên-

cia, terá dois confrontos di-
retos pela liderança da com-
petição: Botafogo-PB e Mi-
rassol.

Fonte do viaduto de Ponta Negra, na entrada de Natal. População teme que equipamento seja foco de dengue
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A Voz do Povo

Obras na Felizardo 
Moura vão começar 
no próximo mês
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Editorial

Ney Lopes
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Parte da classe política adota
postura irresponsável

Governo é obrigado a partir para o tudo 
ou nada nos combustíveis

PT decide neste fi m de semana se valida 
alianças com MDB e PDT

Empresa vencedora 
GSR Construções S/A fará 
uma série de intervenções 
no trecho.

__PÁG.4 e 5Mudança

Partido da base da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) ti-
nha sido o primeiro a manifes-
tar apoio a Carlos Eduardo Al-
ves (PDT), mas agora mudou e 
endossa o nome do deputado 
federal do PSB.

PV decide 
apoiar Rafael 
para o Senado
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Deputada Eudiane Mace-
do (PV) cobra ação efetiva da 
Prefeitura do Natal, para reali-
zação de licitação do transpor-
te o mais rápido possível, após 
empresas de ônibus deixarem 
de operar 30 linhas.
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Baixo Volume (UBV), em com-
bate à dengue e outras doenças.
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fumacê
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O presidente regional do PV no Rio Grande do 
Norte, vereador de Natal, Milklei Leite, defende 
agora o nome do deputado federal Rafael Motta 

(PSB) para o Senado. “A candidatura de Rafael hoje está 
posta e é irreversível. Decidiremos em conjunto qual 
será o senador que o Partido Verde apoiará. Fui a Brasí-
lia apresentar os novos deputados do partido à direção 
nacional, e aproveitar pra bater um papo com Rafael. 
Estamos conversando, acredito que é um nome que irá 
surpreender”, disse Milklei ao Blog Thaisa Galvão. 

Milklei foi a Brasília apresentar os deputados Ge-
orge Soares, Hermano Morais e Eudiane Macedo ao 
comando nacional do PV, e o que seria um apoio do 
PV ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) se des-
milinguiu e virou apoio ao jovem do PSB. Para Milklei, 
o nome de Rafael é ‘leve’ e foge da polarização ‘Rogé-
rio-Carlos’. “Uma terceira opção neutra como a de Ra-
fael resgatará os votos dos indecisos e principalmente 
da juventude”, afirmou o dirigente do PV.

A nova posição política do PV e a foto que circulou 
na imprensa dos deputados George, Hermano e Eu-
diane com Rafael Motta abriram uma crise com Carlos 
Eduardo e o PDT. O ex-prefeito de Natal vem perdendo 
apoios que hoje sustentam o governo Fátima Bezerra. 
Além do próprio PT, Carlos também perde apoios do 
PSB, PV e do Republicanos. O ex-prefeito de São Gon-
çalo do Amarante Jaime Calado, esposo da senadora 

Zenaide Maia (Pros), é outro que está conversando com 
Rafael Motta para o Senado. Se a moda pega, quem fi-
cará sustentando a bandeira de Carlos Eduardo? 

Rafael Motta conquista apoio do PV e 
deputados recém-fi liados:  “Acredito que é 
um nome que irá surpreender”, diz Milklei

LÍDER DO GOVERNO. O depu-
tado Francisco do PT saiu em de-
fesa do nome do ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves (PDT) para o 
Senado, em entrevista ao Agora 
RN. O petista do Seridó declarou 
que sigla saberá escolher qual 
posição seguir, mas ele defenderá 
manutenção do nome do ex-pre-
feito de Natal na chapa com a go-
vernadora Fátima Bezerra. Fran-
cisco segue a linha do Chefe da 
Casa Civil, Raimundo Alves (PT).

FALTA DIÁLOGO. Quem acom-
panhou as declarações do pre-
sidente do Republicanos no Es-
tado, pré-candidato a deputado 
federal Victor Hugo, observou 
a falta de diálogo do ex-prefei-
to Carlos Eduardo Alves.  Victor 
disse ainda não ter conversado 
o pré-candidato ao Senado pe-
lo PDT.  Como se sabe, até o mo-
mento Carlos Eduardo não pro-
curou o Republicanos. Já o pré-
-candidato ao Senado pelo PSB, 
Rafael Motta, tem mantido con-
tatos com o partido.  

A PESQUISA XP/IPESPE. Di-
vulgada ontem, a nova pesquisa 
mostra que a diferença entre Bol-
sonaro (PL) e Lula (PT) atingiu a 

menor de toda a série de sonda-
gens do instituto, iniciada em ja-
neiro de 2020 — ao mesmo tem-
po em que ambos também cres-
ceram nas intenções de voto.  Lu-
la oscilou um ponto percentual 
para mais, indo de 44% para 45%, 
enquanto Bolsonaro cresceu dois 
pontos, passando de 32% para 
34%.  Foram realizadas 1.000 en-
trevistas de abrangência nacio-
nal, nos dias 23, 24 e 25 de maio. 
A pesquisa está registrada no TSE 
sob o número BR-07856/2022. A 
margem de erro máxima é de 3,2 
pontos percentuais.

DATAFOLHA. Lula (PT) tem 
21% de vantagem sobre Bolso-
naro (PL) e lidera a disputa pre-
sidencial com 48% das intenções 
de voto no 1º turno, ante 27% do 
principal adversário, segundo 
nova rodada da pesquisa Datafo-
lha. O cenário de polarização en-
tre os dois antagonistas caminha 
para a cristalização, com o tercei-
ro colocado, Ciro Gomes (PDT), 
aparecendo bem atrás, com 7%. 
Outros postulantes atingiram no 
máximo 2%. Votos brancos ou 
nulos somam 7%, e 4% dos elei-
tores responderam não saber em 
quem votar. A pesquisa foi fei-

ta com 2.556 eleitores acima dos 
16 anos em 181 cidades de todo 
o país, nesta quarta (25) e quin-
ta-feira (26). A margem de erro 
é de 2 pontos percentuais, para 
mais ou menos. O levantamento 
foi contratado pela Folha e está 
registrado no TSE sob o número 
BR-05166/2022.

NORDESTE. Lula também 
consolidou sua vantagem no 
Nordeste, onde crava 62%, ante 
17% de Bolsonaro. A diferença é 
grande também entre eleitores 
que se declaram pretos (57% a 
23%), entre católicos (54% a 23%) 
e desempregados (57% a 16%). 
Hoje, a grande vantagem do PT 
está nesses tópicos. 

2º TURNO. Lula (PT) marca 
58% das intenções de voto no 2º 
turno, enquanto Bolsonaro (PL) 
chega a 33%. Na pesquisa an-
terior, de março, o petista tinha 
55% das intenções de votos, con-
tra 34% de Bolsonaro. A vanta-
gem do ex-presidente, portanto, 
cresceu de 21% para 25%. Vota-
riam em branco ou nulo 8%, con-
tra 10% antes, e 1% não sabe em 
qual deles votar —mesmo índice 
anterior.
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Editorial
Denuncismo barato

Parte da classe política 
potiguar tem tido uma 
postura cada vez mais 

irresponsável. Parlamentares 
não têm tido o menor pudor 
de sair atirando levianamente 
contra os adversários.

Veja, caro leitor, o caso do ex-
periente e respeitável deputado 
estadual José Dias, do PSDB. O 
parlamentar de 83 anos deu uma 
entrevista a este AGORA RN na 
edição de sexta-feira 27 e fez uma 
denúncia grave contra o governo 
de Fátima Bezerra (PT). Acusou a 
gestão de praticar um “Mensalão” 
no Rio Grande do Norte.

Se a acusação do parlamen-
tar tem procedência, que ele 
apresente as provas do que es-
tá dizendo imediatamente. Ou 
saia da retórica e vá até as auto-
ridades, como o Ministério Pú-
blico e a Polícia Civil, para reve-
lar o que sabe e cobrar investi-
gação profunda.

Agora, se não tiver pas-
sado de bravata, eis aqui um 
exemplo da irresponsabilida-
de mencionada no início desse 
texto. Diante da falta de emba-
samento da acusação do depu-
tado, parece que está mais pa-
ra esse caso. O deputado José 
Dias merece total repreensão 
se sua denúncia não passar de 
especulação infundada.

Cabe ao governo e à impren-
sa questionar o deputado sobre a 
grave acusação feita. Afinal, o PT 
estaria agindo no Rio Grande do 
Norte de maneira sistemática, 
tal como aconteceu no governo 
Lula, e estaria promovendo uma 
versão potiguar do Mensalão? 
Ou José Dias está sendo leviano 
em suas palavras?

Este AGORA RN, cumprin-

do o papel que lhe cabe, vai pro-
curar o deputado José Dias para 
buscar esclarecimentos sobre o 
que ele falou. Os leitores terão 
os desdobramentos do caso nas 
próximas edições.

Na mesma entrevista, José 
Dias também cobrou do gover-
no o pagamento de emendas 
parlamentares – que, segundo 
ele, estão sendo represadas de 
forma deliberada pelo governo.

Aqui, é o governo que tem se 
explicar. Se a lei manda que se 
cumpra o pagamento das emen-
das impositivas dos deputados, 
por que o governo não está li-
berando os recursos? Só porque 
José Dias é da oposição? Se sim, 
está errado.

É bem verdade que a situa-
ção financeira do Estado dificul-
ta o cumprimento de todas as 
obrigações em dia, mas depu-
tados governistas não fazem a 
mesma queixa com tamanha ve-
emência. Estão sendo eles aten-
didos normalmente? O governo 
estaria usando de politicagem 
para enfraquecer a oposição, ne-
gando aos parlamentares o pa-
gamento de emendas que são 
legítimas e de prerrogativa dos 
parlamentares?

Neste caso, cabe ao presi-
dente da Assembleia Legislati-
va, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), ter uma postura asserti-
va e fazer valer a prerrogativa da 
Casa. Não por corporativismo, 
mas para que a autonomia da 
Assembleia não seja desrespei-
tada. Uma Casa que faz leis não 
pode assistir solenemente uma 
ser descumprida.

Nem que seja necessário re-
correr ao Poder Judiciário, arena de 
solução de conflitos da sociedade.
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Disputa para Senado: PV troca 
Carlos Eduardo por Rafael Motta

Presidente do PV 
no RN esteve em 

Brasília, onde 
conversou com o 

deputado e pometeu 
apoio para as eleições 

de outubro

Milklei: “A candidatura de Rafael está posta e é irreversível. Decidiremos em conjunto qual senador o PV vai apoiará”

ARQUIVO PESSOAL

Em fevereiro, Milklei Lei-
te, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, declarou apoio de 
seu partido à pré-candidatura 
de Carlos Eduardo Alves ao Se-
nado Federal na chapa majori-
tária. Na época, o mandatário 
do PV no RN sinalizou positi-
vamente para que o pedetista 
possa subir no palanque da go-
vernadora petista que busca a 
sua reeleição. “Nós, do PV, deci-
dimos optar por Carlos Eduar-
do Alves como o nosso pré-can-
didato ao cargo de senador. Ele 
vem somar forças aqui no Es-
tado, por meio de uma alian-
ça política, ao apoiar a federa-
ção que está sendo articulada 

em âmbito nacional com as si-
glas PV, PCdoB, PSB, PSOL e PT. 
Aqui no Rio Grande do Norte, o 
objetivo é garantir a reeleição 
da governadora Fátima Bezer-
ra”, afirmou na época à reporta-
gem do Agora RN.

Durante a entrevista exclusi-
va ao AGORA RN, Milklei expli-
cou em detalhes como aconte-
ceu a reunião. “Nós do Partido 
Verde, fomos procurados por 
Carlos Eduardo Alves. Ele en-
viou recados anteriormente, 
pedindo para que a gente sen-
tasse na ocasião, estávamos 
dialogando com o deputado fe-
deral Rafael Motta – que pleiteia 
a vaga de senador -, não pude-

mos atender o ex-prefeito. Após 
essas conversas, Rafael che-
gou a afirmar que o PV estava 
apoiando sua pré-candidatura 
ao Senado. Sendo que não ha-
via nada fechado com ele, eram 
só diálogos. Dessa forma, con-
versamos com a governadora 
Fátima Bezerra. Durante a con-
versa, percebemos que o nome 
do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves estava bem ventilado en-
tre os membros do PT. Então, 
alinhados com o governo, de-
cidimos atender ao pedido de 
Carlos Eduardo e tivemos essa 
conversa. Vamos apoiá-lo como 
senador de Fátima”, explicou.

Na época, Milklei Leite che-

gou até a citar a federação par-
tidária que até então incluía o 
PSB. Esse fator, segundo o pre-
sidente estadual do PV, tam-
bém fez com que a sigla op-
tasse por Carlos Eduardo para 
ser o senador de Fátima Bezer-
ra, por entender que ele reúne 
condições de combatividade. 
“Ele já foi prefeito da Capital 
por 12 anos, tem um grande 
número de apoiadores, experi-
ência política e de articulação. 
Carlos Eduardo tem percorrido 
os municípios do Estado, des-
sa forma, conhece muito bem 
as necessidades do povo do 
Rio Grande do Norte. Além dis-
so, ele tem uma história políti-

Vereador havia conversado com pedetista e 
negociado 2ª Suplência no Senado para o PV

ca bem-sucedida. Assim, acre-
ditamos que ele tenha chances 
reais de vencer a disputa nas 
urnas e ser o senador do nosso 
Estado”, frisou.

Milklei destacou que duran-
te a conversa, ficou acertado 
com Carlos Eduardo que a se-
gunda suplência ao Senado se-
ria ocupada por um membro 
do PV. “Até porque a primeira 
suplência, acredito que o PT vai 
querer. Isso ainda será discuti-
do na federação. A gente pen-
sa no nome do ex-presidente 
do PV, o professor Rivaldo Fer-
nandes. É uma pessoa históri-
ca do partido, que fundou o PV 
no RN, já exerceu o cargo de se-
cretário e presidente do partido 
por muitos anos, então a gen-
te sinaliza para que seja Rival-
do. Nosso objetivo é fazer com 
que o PV volte ao cenário políti-
co em Natal e no Rio Grande do 
Norte”, ressaltou.

O presidente do Partido 
Verde (PV) no Rio Gran-
de do Norte, vereador 

de Natal Milklei Leite, divulgou 
que vai apoiar o deputado fe-
deral Rafael Motta (PSB) para 
o Senado Federal. Atualmen-
te, no cenário político potiguar, 
Rafael Motta disputa com o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT) um espaço na 
chapa majoritária encabeçada 
pela governadora Fátima Be-
zerra (PT), que é pré-candidata 
à reeleição.

Na sua conta no Instagram, 
Milklei Leite, que estava em 
Brasília, postou uma foto ao 
lado de Rafael Motta e escre-
veu: “Ainda em aproveitamos a 
oportunidade para nos reunir 
com o deputado federal Rafael 
Motta para tratar das deman-
das da cidade, em especial so-
bre a pavimentação das ruas do 
Loteamento Jardim Progresso e 

Parque dos Coqueiros, que são 
obras grandes e requererem re-
cursos federais para serem fei-
tas de forma integral. Quere-
mos agradecer a acolhida no 
seu gabinete e a disposição para 
ouvir nossas solicitações”.

E acrescentou: “Na mesma 
oportunidade também con-
versamos sobre o cenário po-
lítico que vem se desenhando 
no Estado, diante de tudo que 
conversamos, queremos dizer 
que a recíproca é verdadeira e 
estaremos juntos buscando so-
luções para a população do Rio 
Grande do Norte”.

De acordo com que publi-
cou o blog da Thaisa, Milklei foi 
a Brasília apresentar os depu-
tados George, Hermano e Eu-
diane ao comando nacional do 
partido, e o que seria um apoio 
do PV a Carlos Eduardo, se des-
milinguiu e virou apoio a Rafael 
Motta. “A candidatura de Rafa-
el hoje está posta e é irreversí-
vel. Decidiremos em conjunto 
qual será o senador que o Par-
tido Verde apoiará. Fui a Brasília 
apresentar os novos deputados 
do partido à direção nacional, 
e aproveitar pra bater um papo 
com Rafael. Estamos conver-
sando, acredito que é um no-
me que irá surpreender”, disse 
Milklei ao Blog.

Vale salientar que três (Ge-
orge Soares, Hermano Morais 
e Eudiane Macedo) dos quatro 
deputados estaduais do PV (ex-
ceto Vivaldo Costa) aprofunda-
ram a aproximação com a pré-
-candidatura de Rafael Motta.
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O presidente regional do PV no Rio Grande do 
Norte, vereador de Natal, Milklei Leite, defende 
agora o nome do deputado federal Rafael Motta 

(PSB) para o Senado. “A candidatura de Rafael hoje está 
posta e é irreversível. Decidiremos em conjunto qual 
será o senador que o Partido Verde apoiará. Fui a Brasí-
lia apresentar os novos deputados do partido à direção 
nacional, e aproveitar pra bater um papo com Rafael. 
Estamos conversando, acredito que é um nome que irá 
surpreender”, disse Milklei ao Blog Thaisa Galvão. 

Milklei foi a Brasília apresentar os deputados Ge-
orge Soares, Hermano Morais e Eudiane Macedo ao 
comando nacional do PV, e o que seria um apoio do 
PV ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) se des-
milinguiu e virou apoio ao jovem do PSB. Para Milklei, 
o nome de Rafael é ‘leve’ e foge da polarização ‘Rogé-
rio-Carlos’. “Uma terceira opção neutra como a de Ra-
fael resgatará os votos dos indecisos e principalmente 
da juventude”, afirmou o dirigente do PV.

A nova posição política do PV e a foto que circulou 
na imprensa dos deputados George, Hermano e Eu-
diane com Rafael Motta abriram uma crise com Carlos 
Eduardo e o PDT. O ex-prefeito de Natal vem perdendo 
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Zenaide Maia (Pros), é outro que está conversando com 
Rafael Motta para o Senado. Se a moda pega, quem fi-
cará sustentando a bandeira de Carlos Eduardo? 

Rafael Motta conquista apoio do PV e 
deputados recém-fi liados:  “Acredito que é 
um nome que irá surpreender”, diz Milklei

LÍDER DO GOVERNO. O depu-
tado Francisco do PT saiu em de-
fesa do nome do ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves (PDT) para o 
Senado, em entrevista ao Agora 
RN. O petista do Seridó declarou 
que sigla saberá escolher qual 
posição seguir, mas ele defenderá 
manutenção do nome do ex-pre-
feito de Natal na chapa com a go-
vernadora Fátima Bezerra. Fran-
cisco segue a linha do Chefe da 
Casa Civil, Raimundo Alves (PT).

FALTA DIÁLOGO. Quem acom-
panhou as declarações do pre-
sidente do Republicanos no Es-
tado, pré-candidato a deputado 
federal Victor Hugo, observou 
a falta de diálogo do ex-prefei-
to Carlos Eduardo Alves.  Victor 
disse ainda não ter conversado 
o pré-candidato ao Senado pe-
lo PDT.  Como se sabe, até o mo-
mento Carlos Eduardo não pro-
curou o Republicanos. Já o pré-
-candidato ao Senado pelo PSB, 
Rafael Motta, tem mantido con-
tatos com o partido.  

A PESQUISA XP/IPESPE. Di-
vulgada ontem, a nova pesquisa 
mostra que a diferença entre Bol-
sonaro (PL) e Lula (PT) atingiu a 

menor de toda a série de sonda-
gens do instituto, iniciada em ja-
neiro de 2020 — ao mesmo tem-
po em que ambos também cres-
ceram nas intenções de voto.  Lu-
la oscilou um ponto percentual 
para mais, indo de 44% para 45%, 
enquanto Bolsonaro cresceu dois 
pontos, passando de 32% para 
34%.  Foram realizadas 1.000 en-
trevistas de abrangência nacio-
nal, nos dias 23, 24 e 25 de maio. 
A pesquisa está registrada no TSE 
sob o número BR-07856/2022. A 
margem de erro máxima é de 3,2 
pontos percentuais.

DATAFOLHA. Lula (PT) tem 
21% de vantagem sobre Bolso-
naro (PL) e lidera a disputa pre-
sidencial com 48% das intenções 
de voto no 1º turno, ante 27% do 
principal adversário, segundo 
nova rodada da pesquisa Datafo-
lha. O cenário de polarização en-
tre os dois antagonistas caminha 
para a cristalização, com o tercei-
ro colocado, Ciro Gomes (PDT), 
aparecendo bem atrás, com 7%. 
Outros postulantes atingiram no 
máximo 2%. Votos brancos ou 
nulos somam 7%, e 4% dos elei-
tores responderam não saber em 
quem votar. A pesquisa foi fei-

ta com 2.556 eleitores acima dos 
16 anos em 181 cidades de todo 
o país, nesta quarta (25) e quin-
ta-feira (26). A margem de erro 
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mais ou menos. O levantamento 
foi contratado pela Folha e está 
registrado no TSE sob o número 
BR-05166/2022.

NORDESTE. Lula também 
consolidou sua vantagem no 
Nordeste, onde crava 62%, ante 
17% de Bolsonaro. A diferença é 
grande também entre eleitores 
que se declaram pretos (57% a 
23%), entre católicos (54% a 23%) 
e desempregados (57% a 16%). 
Hoje, a grande vantagem do PT 
está nesses tópicos. 

2º TURNO. Lula (PT) marca 
58% das intenções de voto no 2º 
turno, enquanto Bolsonaro (PL) 
chega a 33%. Na pesquisa an-
terior, de março, o petista tinha 
55% das intenções de votos, con-
tra 34% de Bolsonaro. A vanta-
gem do ex-presidente, portanto, 
cresceu de 21% para 25%. Vota-
riam em branco ou nulo 8%, con-
tra 10% antes, e 1% não sabe em 
qual deles votar —mesmo índice 
anterior.
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Editorial
Denuncismo barato

Parte da classe política 
potiguar tem tido uma 
postura cada vez mais 

irresponsável. Parlamentares 
não têm tido o menor pudor 
de sair atirando levianamente 
contra os adversários.

Veja, caro leitor, o caso do ex-
periente e respeitável deputado 
estadual José Dias, do PSDB. O 
parlamentar de 83 anos deu uma 
entrevista a este AGORA RN na 
edição de sexta-feira 27 e fez uma 
denúncia grave contra o governo 
de Fátima Bezerra (PT). Acusou a 
gestão de praticar um “Mensalão” 
no Rio Grande do Norte.

Se a acusação do parlamen-
tar tem procedência, que ele 
apresente as provas do que es-
tá dizendo imediatamente. Ou 
saia da retórica e vá até as auto-
ridades, como o Ministério Pú-
blico e a Polícia Civil, para reve-
lar o que sabe e cobrar investi-
gação profunda.

Agora, se não tiver pas-
sado de bravata, eis aqui um 
exemplo da irresponsabilida-
de mencionada no início desse 
texto. Diante da falta de emba-
samento da acusação do depu-
tado, parece que está mais pa-
ra esse caso. O deputado José 
Dias merece total repreensão 
se sua denúncia não passar de 
especulação infundada.

Cabe ao governo e à impren-
sa questionar o deputado sobre a 
grave acusação feita. Afinal, o PT 
estaria agindo no Rio Grande do 
Norte de maneira sistemática, 
tal como aconteceu no governo 
Lula, e estaria promovendo uma 
versão potiguar do Mensalão? 
Ou José Dias está sendo leviano 
em suas palavras?

Este AGORA RN, cumprin-

do o papel que lhe cabe, vai pro-
curar o deputado José Dias para 
buscar esclarecimentos sobre o 
que ele falou. Os leitores terão 
os desdobramentos do caso nas 
próximas edições.

Na mesma entrevista, José 
Dias também cobrou do gover-
no o pagamento de emendas 
parlamentares – que, segundo 
ele, estão sendo represadas de 
forma deliberada pelo governo.

Aqui, é o governo que tem se 
explicar. Se a lei manda que se 
cumpra o pagamento das emen-
das impositivas dos deputados, 
por que o governo não está li-
berando os recursos? Só porque 
José Dias é da oposição? Se sim, 
está errado.

É bem verdade que a situa-
ção financeira do Estado dificul-
ta o cumprimento de todas as 
obrigações em dia, mas depu-
tados governistas não fazem a 
mesma queixa com tamanha ve-
emência. Estão sendo eles aten-
didos normalmente? O governo 
estaria usando de politicagem 
para enfraquecer a oposição, ne-
gando aos parlamentares o pa-
gamento de emendas que são 
legítimas e de prerrogativa dos 
parlamentares?

Neste caso, cabe ao presi-
dente da Assembleia Legislati-
va, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), ter uma postura asserti-
va e fazer valer a prerrogativa da 
Casa. Não por corporativismo, 
mas para que a autonomia da 
Assembleia não seja desrespei-
tada. Uma Casa que faz leis não 
pode assistir solenemente uma 
ser descumprida.

Nem que seja necessário re-
correr ao Poder Judiciário, arena de 
solução de conflitos da sociedade.
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Disputa para Senado: PV troca 
Carlos Eduardo por Rafael Motta

Presidente do PV 
no RN esteve em 

Brasília, onde 
conversou com o 

deputado e pometeu 
apoio para as eleições 

de outubro

Milklei: “A candidatura de Rafael está posta e é irreversível. Decidiremos em conjunto qual senador o PV vai apoiará”

ARQUIVO PESSOAL

Em fevereiro, Milklei Lei-
te, em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, declarou apoio de 
seu partido à pré-candidatura 
de Carlos Eduardo Alves ao Se-
nado Federal na chapa majori-
tária. Na época, o mandatário 
do PV no RN sinalizou positi-
vamente para que o pedetista 
possa subir no palanque da go-
vernadora petista que busca a 
sua reeleição. “Nós, do PV, deci-
dimos optar por Carlos Eduar-
do Alves como o nosso pré-can-
didato ao cargo de senador. Ele 
vem somar forças aqui no Es-
tado, por meio de uma alian-
ça política, ao apoiar a federa-
ção que está sendo articulada 

em âmbito nacional com as si-
glas PV, PCdoB, PSB, PSOL e PT. 
Aqui no Rio Grande do Norte, o 
objetivo é garantir a reeleição 
da governadora Fátima Bezer-
ra”, afirmou na época à reporta-
gem do Agora RN.

Durante a entrevista exclusi-
va ao AGORA RN, Milklei expli-
cou em detalhes como aconte-
ceu a reunião. “Nós do Partido 
Verde, fomos procurados por 
Carlos Eduardo Alves. Ele en-
viou recados anteriormente, 
pedindo para que a gente sen-
tasse na ocasião, estávamos 
dialogando com o deputado fe-
deral Rafael Motta – que pleiteia 
a vaga de senador -, não pude-

mos atender o ex-prefeito. Após 
essas conversas, Rafael che-
gou a afirmar que o PV estava 
apoiando sua pré-candidatura 
ao Senado. Sendo que não ha-
via nada fechado com ele, eram 
só diálogos. Dessa forma, con-
versamos com a governadora 
Fátima Bezerra. Durante a con-
versa, percebemos que o nome 
do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves estava bem ventilado en-
tre os membros do PT. Então, 
alinhados com o governo, de-
cidimos atender ao pedido de 
Carlos Eduardo e tivemos essa 
conversa. Vamos apoiá-lo como 
senador de Fátima”, explicou.

Na época, Milklei Leite che-

gou até a citar a federação par-
tidária que até então incluía o 
PSB. Esse fator, segundo o pre-
sidente estadual do PV, tam-
bém fez com que a sigla op-
tasse por Carlos Eduardo para 
ser o senador de Fátima Bezer-
ra, por entender que ele reúne 
condições de combatividade. 
“Ele já foi prefeito da Capital 
por 12 anos, tem um grande 
número de apoiadores, experi-
ência política e de articulação. 
Carlos Eduardo tem percorrido 
os municípios do Estado, des-
sa forma, conhece muito bem 
as necessidades do povo do 
Rio Grande do Norte. Além dis-
so, ele tem uma história políti-

Vereador havia conversado com pedetista e 
negociado 2ª Suplência no Senado para o PV

ca bem-sucedida. Assim, acre-
ditamos que ele tenha chances 
reais de vencer a disputa nas 
urnas e ser o senador do nosso 
Estado”, frisou.

Milklei destacou que duran-
te a conversa, ficou acertado 
com Carlos Eduardo que a se-
gunda suplência ao Senado se-
ria ocupada por um membro 
do PV. “Até porque a primeira 
suplência, acredito que o PT vai 
querer. Isso ainda será discuti-
do na federação. A gente pen-
sa no nome do ex-presidente 
do PV, o professor Rivaldo Fer-
nandes. É uma pessoa históri-
ca do partido, que fundou o PV 
no RN, já exerceu o cargo de se-
cretário e presidente do partido 
por muitos anos, então a gen-
te sinaliza para que seja Rival-
do. Nosso objetivo é fazer com 
que o PV volte ao cenário políti-
co em Natal e no Rio Grande do 
Norte”, ressaltou.

O presidente do Partido 
Verde (PV) no Rio Gran-
de do Norte, vereador 

de Natal Milklei Leite, divulgou 
que vai apoiar o deputado fe-
deral Rafael Motta (PSB) para 
o Senado Federal. Atualmen-
te, no cenário político potiguar, 
Rafael Motta disputa com o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT) um espaço na 
chapa majoritária encabeçada 
pela governadora Fátima Be-
zerra (PT), que é pré-candidata 
à reeleição.

Na sua conta no Instagram, 
Milklei Leite, que estava em 
Brasília, postou uma foto ao 
lado de Rafael Motta e escre-
veu: “Ainda em aproveitamos a 
oportunidade para nos reunir 
com o deputado federal Rafael 
Motta para tratar das deman-
das da cidade, em especial so-
bre a pavimentação das ruas do 
Loteamento Jardim Progresso e 

Parque dos Coqueiros, que são 
obras grandes e requererem re-
cursos federais para serem fei-
tas de forma integral. Quere-
mos agradecer a acolhida no 
seu gabinete e a disposição para 
ouvir nossas solicitações”.

E acrescentou: “Na mesma 
oportunidade também con-
versamos sobre o cenário po-
lítico que vem se desenhando 
no Estado, diante de tudo que 
conversamos, queremos dizer 
que a recíproca é verdadeira e 
estaremos juntos buscando so-
luções para a população do Rio 
Grande do Norte”.

De acordo com que publi-
cou o blog da Thaisa, Milklei foi 
a Brasília apresentar os depu-
tados George, Hermano e Eu-
diane ao comando nacional do 
partido, e o que seria um apoio 
do PV a Carlos Eduardo, se des-
milinguiu e virou apoio a Rafael 
Motta. “A candidatura de Rafa-
el hoje está posta e é irreversí-
vel. Decidiremos em conjunto 
qual será o senador que o Par-
tido Verde apoiará. Fui a Brasília 
apresentar os novos deputados 
do partido à direção nacional, 
e aproveitar pra bater um papo 
com Rafael. Estamos conver-
sando, acredito que é um no-
me que irá surpreender”, disse 
Milklei ao Blog.

Vale salientar que três (Ge-
orge Soares, Hermano Morais 
e Eudiane Macedo) dos quatro 
deputados estaduais do PV (ex-
ceto Vivaldo Costa) aprofunda-
ram a aproximação com a pré-
-candidatura de Rafael Motta.
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Fábio está confi ante que eleição será decidida no segundo turno, ode terá chances reais de vencer a disputa

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fábio Dantas: “Rogério fez em 4 
anos o que Fátima não fez em 30”

Pré-candidato 
ao governo tece 
pesadas críticas 

à sua adversária 
Fátima Bezerra (PT) 

e lembra que ela 
é a mais rejeitada 
e reprovada pelos 

potiguares

“Hoje, o segundo 
turno está 
praticamente 
consolidado, mas 
acredito pelo 
sentimento das ruas 
e das cidades, que 
o povo, verdadeiro 
dono do poder, o 
povo irá derrotar 
esse desgoverno 
ainda no primeiro 
turno”

Fábio Dantas
Pré-candidato ao governo

Segundo colocado nas pes-
quisas eleitorais de intenção 
de votos para o governo do 

Rio Grande do Norte, conforme 
a pesquisa do Instituto Exatus 
Consultoria, o ex-vice-governa-
dor e empresário Fábio Dantas 
(SD), acredita que a disputa será 
decidida apenas em segundo tur-
no e sua expectativa é de vitória, 
levando em consideração o alto 
índice de rejeição e de reprova-
ção da gestão da atual gestora po-
tiguar, Fátima Bezerra (PT), sua 
principal adversária eleitoral.

Confira agora a entrevista 
exclusiva concedida por Fábio 
Dantas ao AGORA RN.

AGORA RN – Qual é a avalia-
ção que o senhor faz da chapa 
adversária composta pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 

Walter Alves (MDB) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT)?

FÁBIO DANTAS - A chapa 
“Tudo pelo Poder”, tem uma 
ex-professora que odiava os Al-
ves e que deu lugar à podero-
sa Fátima governadora. Hoje, 
a política com o histórico mais 
abastado de cargos existente na 
política do nosso sofrido RN. A 
mesma pessoa, incapaz de um 
gesto para salvar vidas e socor-
rer pessoas que vivem em nos-
so Estado com enormes difi-
culdades, que esqueceu nossas 
rodovias, que persegue os pe-
quenos proprietários de moto-
cicletas, se transforma quando 
faz acordos espúrios visando se 
manter no Poder, se juntando 
a quem até pouco tempo cha-
mava de golpista e/ou velha 
oligarquia. Nesse jogo sórdido, 
se une a água e vinho, contra os 
interesses da nossa população, 
que não aceita essas velhas prá-
ticas e as condena. Pobre RN.

AGORA RN - No RN, por que 
a governadora Fátima Bezerra 
lidera as pesquisas até agora, na 
sua avaliação?

FÁBIO DANTAS - Natu-
ral que a governadora, por ter 
um recall e um passado de vá-
rias candidaturas, seja mais 
conhecida pelo público e in-
clusive, lidera também o que-
sito rejeição, bem como uma 
reprovação à sua administra-
ção seja maior que a aprova-
ção, o que demonstra que as 
pesquisas caminham para 
uma mudança durante o cur-
so do processo, terminando 
por derrotar ela, mesmo que 
seu governo usando de forma 
contumaz a máquina pública.

AGORA RN - Acredita no se-
gundo turno? Por quê?

FÁBIO DANTAS – Hoje, o 
segundo turno está pratica-
mente consolidado. Acredi-
to, pelo sentimento das ru-
as e das cidades, que o povo, 
verdadeiro dono do poder, irá 
derrotar esse desgoverno ain-
da no primeiro turno.

AGORA RN- Qual é o destino 
do país com Lula no poder?

FÁBIO DANTAS - Não 
acredito em vitória do sistema 
que fracassou anteriormente, 
assim como o Peru, a questão 
da corrupção e do desapare-
lhamento do Estado, será fatal 
nas pretensões.

AGORA RN - E o destino do 
Rio Grande do Norte, é com Fá-

tima Bezerra?
FÁBIO DANTAS - Essa pos-

sibilidade é zero. A maioria 
da população não aprova sua 
gestão, seja pela falta de coe-
rência em seu discurso como 
oposição e quando se sentou 
na cadeira de governadora, 
seja pela ausência de um go-
verno na essência da palavra. 
Seu governo foi reprovado em 
todas as áreas e em todos os 
conceitos. Temos uma gover-
nadora que sempre colocou 
os interesses ideológicos e par-
tidários acima dos interesses 
do desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte e bem-estar 
da população. Uma governa-
dora medrosa e omissa dian-
te da pandemia do Covid-19, 
sem obras em benefício da po-
pulação, que não enfrentou o 
desemprego, a estagnação, a 
violência, a falta de assistência 
à saúde, a falta de construção 
de moradias, que não fez par-
cerias com os municípios, não 
terá mais outra oportunidade 
dada por nosso povo.

AGORA RN - Que você faria, 
de imediato, eleito governador?

FÁBIO DANTAS - Um go-
verno empreendedor, com 
metas a curto, médio e lon-
go prazo, visando recuperar 
o tempo perdido, a partir de 
nossas potencialidades, es-
tabelecendo um trabalho in-
cansável e irreversível na bus-
ca de geração de emprego e 
renda para nossa gente. Esta-

mos preparados para gover-
nar nosso Estado, pois acredi-
to em um governo que possa 
se colocar no lugar das pes-
soas, tendo sensibilidade, sa-
bendo ouvir, tendo coração e 
sendo gente nas suas ações, 
fazendo, com isso, um gover-
no forte, de pessoas compro-
metidas com um novo tempo, 
através de novos sonhos, que 
vai caminhar na construção 
de um novo Rio Grande do 
Norte, livre, pois sou da terra 
potiguar e amo nosso povo.

AGORA RN - Em sua visão, 
por que o Estado hoje não é mais 
avançado economicamente?

FÁBIO DANTAS - Porque 
não tem continuidade em 
ações de desenvolvimento eco-
nômico, pois não prioriza obras 
que transbordem décadas e 
não apenas o processo eleito-
ral. Tenho certeza de que nos-
sa gestão terá muito que em-
preender. Como Cortez Pereira, 
precisamos resgatar o protago-
nismo de nossa terra. O maior 
erro é fazer política pequena 
em detrimento de ações per-
manentes e fundamentais. Va-
mos reformar nosso Estado.

AGORA RN - A culpa é dos po-
líticos? Quais?

FÁBIO DANTAS - Ao longo 
de décadas, os erros foram es-
truturais e derivados de várias 
decisões, mas tenho certeza 
de que o maior culpado do 
caos, foi o governo Fátima e o 

PT. Fátima é a maior acionis-
ta do caos, participou direta-
mente de quatro, dos últimos 
cinco governos do RN.

AGORA RN - O senhor parti-
cipou do governo Robinson Fa-
ria de que maneira, além de ser 
vice-governador?

FÁBIO DANTAS - Cum-
pri a Constituição na minha 
atribuição, qual seja, “Art. 59. 
Substituirá o governador, no 
caso de impedimento, e o su-
cede, no caso de vaga, o vice-
-governador”. Não indiquei se-
quer um secretário adjunto ou 
um subsecretário. Já Fátima e 
o PT indicaram 13 órgãos e se-
cretarias e o líder do governo.

AGORA RN - Se exime de res-
ponsabilidade sobre os proble-
mas da gestão Robinson Faria? 
Por quê?

FÁBIO DANTAS - Vice é 
vice, se tivessem me ouvido 
e não o PT, o Rio Grande do 
Norte hoje estava em outro 
patamar.

AGORA RN - Mas o senhor 
poderia ter atuado para impe-
dir? Não foi consultado? Não ti-
nha ideias?

FÁBIO DANTAS - Algumas 
vezes dei minha opinião, mas 
preferiram optar pelas de Fá-
tima e do PT nos primeiros 
anos e cruciais para a forma-
ção da gestão.

CONTINUA NA PÁGINA 5

Adenilson Costa
Repórter de Política

Pré-candidato ao governo do 
RN, Fábio Dantas falou suas im-
pressões sobre os candidatos ao 
Senado Federal e como ele vê a 
situação do Rio Grande do Norte 
hoje. Otimista, ele fala sobre seus 
planos e ações para elevar o Esta-
do ao patamar de melhor estado 
para se viver.

Confira a segunda parte da 
entrevista exclusiva de Fábio ao 
AGORA RN.

AGORA RN - O que acha da 
candidatura de Rogério Mari-
nho? Por que ele para Senador?

FÁBIO DANTAS - Rogé-
rio Marinho representa a vol-
ta de um Senado Federal que 
nos represente, que pode mu-
dar para melhor a vida do po-
tiguar, sem medo de ser feliz. 
Nos últimos anos, especial-
mente a frente do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
ele pode, a partir do seu traba-
lho - seja com a transposição 
das águas do São Francisco, 
seja pelo trem urbano, seja pe-
las obras e ações em todos os 
municípios potiguares -, opor-
tunizou aos nordestinos, espe-
cialmente aos potiguares, uma 
esperança de dias melhores 
pelas inúmeras obras e ações 
trazidas. Teimo em dizer: Ro-
gério fez, em menos de quatro 
anos, o que Fátima em 30 anos 
não conseguiu. E essas ações e 
obras precisam de continuida-
de, serei o governador que vai, 
a partir dessa matriz de águas, 
iniciar um grande projeto de 
levar águas a todos os recantos 
do Estado, para estimular a in-
teriorização do empreendedo-
rismo.

AGORA RN - Carlos Eduardo 
Alves tem experiência como pre-
feito, não seria um bom senador?

FÁBIO DANTAS - Não tem 
como ser diferencial em Bra-
sília, levaria muitos anos para 
chegar ao patamar de Rogério 
e como candidato, se juntou 
a quem sempre combateu. A 
última vez que se juntou com 
Fátima, perderam em 2008, 
tendo apoio de governador, 
presidente da República e toda 
classe política, muito parecido 
com o momento do acórdão 
atual.

AGORA RN - Como avalia a 
classe política do RN, deputados e 
senadores atuais?

FÁBIO DANTAS - Os depu-

tados são bem melhores que 
os senadores. O único senador 
que ainda tem postura e prega 
o trabalho é Styvenson.

AGORA RN - Que faria se o se-
nhor fosse eleito e Lula também? 
Como se comportaria?

FÁBIO DANTAS - Sou can-
didato a governador, quando 
eleito minha postura será de 
representar nosso Estado, sem 
medir esforços e sem olhar 
quem está governando o pa-
ís, serei incansável na luta por 
nosso Estado, claro que, se for 
um governo aliado, melhor.  
Mas jamais faria o que o gover-
no Fátima fez, pela primeira 
vez na história, um governador 
de nosso Estado não fez uma 
audiência com o presidente da 
República, levando a banca-
da federal e os pleitos de nos-
so povo. O governo de Fátima 
não participou de forma insti-
tucional das ações do Gover-
no Federal e sempre foi contra, 
prejudicando nosso povo.

AGORA RN - Como diminuir 
os gastos de pessoal e o compro-
metimento da receita com essa 
despesa?

FÁBIO DANTAS - Profis-
sionalizando nossos recursos 
humanos, modernizando e 
reformando o Estado. Não po-
de o servidor público ser trata-
do da forma que atualmente é 
feito, nosso Estado trata o ser-
vidor igual trata um processo 
de compra de insumos. Dare-
mos um diferencial ao Estado 
na questão tributária, visando 
aumentar o investimento pri-
vado e a competitividade para 
reduzirmos as despesas. Aliás, 
gostaria de esclarecer que, em 
nosso governo, não haverá de-
missões, como a situação gos-
ta de pautar, vamos fazer o ele-
fante ser eficiente em todas as 
áreas essenciais.

AGORA RN – Qual é a sua opi-
nião sobre os supersalários de 
desembargadores e promotores, 
mexeria com isso?

FÁBIO DANTAS - Os po-
deres possuem autonomia e, 
portanto, nenhum chefe de 
Poder Executivo pode mexer 
em remunerações desses en-
tes. Vamos aumentar o diálogo 
com esse poder, garantindo a 
confiança na gestão e estabe-
lecendo uma melhor distribui-
ção nos repasses, sempre pau-

tando no entendimento.

AGORA RN - Como atrair a in-
dústria para o Estado, gerar em-
prego e renda e aumentar arreca-
dação de impostos?

FÁBIO DANTAS - Redu-
zindo a carga tributária com 
responsabilidade e o acom-
panhamento de cada setor, 
visando aumentar a competi-
tividade, criando áreas de im-
plantação de empreendimen-
tos, parceria com os municí-
pios para aumentar a oferta de 
nossos potenciais. Levando es-
tradas e rodovias de qualidade, 
incentivando o empreendedo-
rismo de forma prioritária, au-
mentando as ações com o co-
operativismo, estabelecendo 
a partir da melhoria do fluxo o 
conceito de Estado Empreen-
dedor, cujo papel será fomen-
tar a cadeia produtiva em to-
das as áreas e não apenas acei-
tar o imobilismo.

AGORA RN - Sistema de edu-
cação, como melhorar?

 FÁBIO DANTAS - Traba-
lhando muito na área. A edu-
cação, “pasmem”, jamais foi 
prioridade deste governo que 
condenou nossa juventude 
de forma criminosa ao anal-
fabetismo funcional e real. Al-
gumas ações: implementa-
ção do plano de manutenção 
e adequação das escolas do 
estado com contratos céle-
res e eficientes para melhorar 
a qualidade da infraestrutura 
das escolas; ampliação da ma-
trícula de tempo integral e dos 
cursos técnicos e profissiona-
lizantes, melhorando a qua-
lidade do ensino e também a 
sustentabilidade do custeio 

do sistema educacional com a 
ampliação do repasse aluno/
ano-FUNDEB; revisão do cur-
rículo escolar com inserção de 
empreendedorismo, educa-
ção financeira, projeto de vida 
e protagonismo a exemplo do 
que já foi feito no projeto bem 
sucedido “Escola da Escolha” 
já implementado em algumas 
escolas estaduais em outras 
gestões; repasse inteligente do 
ICMS, ampliando o repasse 
para os municípios que am-
pliarem com qualidade as ma-
trículas da educação infantil, 
qualidade da merenda escolar 
e o melhoramento dos índices 
da educação; informatização 
do transporte escolar; integra-
ção total através de sistema 
informatizado com os muni-
cípios do calendário escolar; 
informação total das unidades 
educacionais com sistema de 
gestão integrado do almoxa-
rifado, cardápio, Rh e outras; 
implementação de sistema in-
tegrado de avaliação continua-
da dos alunos para monitora-
mento da evolução de todas as 
turmas e alunos, permitindo 
intervenções rápidas e eficien-
tes em tempo hábil; fortaleci-
mento e valorização do Proerd 
e do programa jovem aprendiz 
e inclusão do Programa Maria 
da Penha vai as escolas de for-
ma efetiva; Construção de áre-
as esportivas visando a pratica 
da saúde física e mental de jo-
vens e da comunidade; Con-
tratação de psicólogos para 
dar suporte aos alunos no en-
frentamento ao bullying e sui-
cídio.

AGORA RN - E a saúde?
FÁBIO DANTAS - Mudar 

drasticamente a relação com 
as cidades e a forma de gerir 
os hospitais regionais, criando 
unidades que disponibilizam 
porta de entrada em todas elas 
que fazem cirurgias eletivas, 
que tem cada um deles uma 
referência, além de uma po-
liclínica nas cidades polos do 
RN. Viabilizar unidades car-
diológicas de resolutividade e 
um hospital especializado em 
cirurgias cardiológicas, bem 
como um hospital referência 
nas causas e efeitos vascula-
res, pois é desumana a situ-
ação a que se chegou. Como 
não há assistência em tempo 
hábil, os pacientes se agravam, 
se desesperam, e quando che-
gam à porta trancada, muitas 
vezes os seus quadros já não 
têm mais jeito. Somos hoje um 
Estado campeão em amputa-
ções, mas, hoje, a luta travada 
é pelo direito de amputá-los, 
para não morrer. É um drama 
humano de proporções gigan-
tescas, onde os 80 leitos que 
tinha o Hospital Ruy Pereira, 
hoje estão reduzidos a 20 para 
angiologia. O governo de Fáti-
ma era o pior que poderíamos 
conceber, no pior momento 
da humanidade, a pandemia.

AGORA RN – E na segurança 
pública?

FÁBIO DANTAS – Para me-
lhorar, é preciso priorizar. Cria-
remos o Fundo de Segurança 
Pública, vamos investir pesado 
nas ações de segurança públi-
ca em todos os sentidos. Hoje, 
o Estado prioriza a seguran-
ça da Governadoria, mas que 
nossa população, é uma ver-
gonha.

AGORA RN - Como se relacio-
naria com as prefeituras?

FÁBIO DANTAS - Seremos 
o governador das cidades, pois 
é lá onde a vida brota, e os pro-
blemas também. O Estado é 
uma linha imaginária, portan-
to, vamos fazer muitas parce-
rias reais com os municípios, 
inclusive acabar com o desvio 
de ICMS de nossas prefeituras, 
que, de forma escandalosa, 
tem gerado prejuízo a todo o 
Estado. Vamos mais além, va-
mos estabelecer um elo com 
vereadores, lideranças locais, 
entidades e cooperativas, de 
modo a termos um diagnósti-
co de cada cidade e seus pro-
blemas sejam minimizados.
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Fábio está confi ante que eleição será decidida no segundo turno, ode terá chances reais de vencer a disputa

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fábio Dantas: “Rogério fez em 4 
anos o que Fátima não fez em 30”

Pré-candidato 
ao governo tece 
pesadas críticas 

à sua adversária 
Fátima Bezerra (PT) 

e lembra que ela 
é a mais rejeitada 
e reprovada pelos 

potiguares

“Hoje, o segundo 
turno está 
praticamente 
consolidado, mas 
acredito pelo 
sentimento das ruas 
e das cidades, que 
o povo, verdadeiro 
dono do poder, o 
povo irá derrotar 
esse desgoverno 
ainda no primeiro 
turno”

Fábio Dantas
Pré-candidato ao governo

Segundo colocado nas pes-
quisas eleitorais de intenção 
de votos para o governo do 

Rio Grande do Norte, conforme 
a pesquisa do Instituto Exatus 
Consultoria, o ex-vice-governa-
dor e empresário Fábio Dantas 
(SD), acredita que a disputa será 
decidida apenas em segundo tur-
no e sua expectativa é de vitória, 
levando em consideração o alto 
índice de rejeição e de reprova-
ção da gestão da atual gestora po-
tiguar, Fátima Bezerra (PT), sua 
principal adversária eleitoral.

Confira agora a entrevista 
exclusiva concedida por Fábio 
Dantas ao AGORA RN.

AGORA RN – Qual é a avalia-
ção que o senhor faz da chapa 
adversária composta pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 

Walter Alves (MDB) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT)?

FÁBIO DANTAS - A chapa 
“Tudo pelo Poder”, tem uma 
ex-professora que odiava os Al-
ves e que deu lugar à podero-
sa Fátima governadora. Hoje, 
a política com o histórico mais 
abastado de cargos existente na 
política do nosso sofrido RN. A 
mesma pessoa, incapaz de um 
gesto para salvar vidas e socor-
rer pessoas que vivem em nos-
so Estado com enormes difi-
culdades, que esqueceu nossas 
rodovias, que persegue os pe-
quenos proprietários de moto-
cicletas, se transforma quando 
faz acordos espúrios visando se 
manter no Poder, se juntando 
a quem até pouco tempo cha-
mava de golpista e/ou velha 
oligarquia. Nesse jogo sórdido, 
se une a água e vinho, contra os 
interesses da nossa população, 
que não aceita essas velhas prá-
ticas e as condena. Pobre RN.

AGORA RN - No RN, por que 
a governadora Fátima Bezerra 
lidera as pesquisas até agora, na 
sua avaliação?

FÁBIO DANTAS - Natu-
ral que a governadora, por ter 
um recall e um passado de vá-
rias candidaturas, seja mais 
conhecida pelo público e in-
clusive, lidera também o que-
sito rejeição, bem como uma 
reprovação à sua administra-
ção seja maior que a aprova-
ção, o que demonstra que as 
pesquisas caminham para 
uma mudança durante o cur-
so do processo, terminando 
por derrotar ela, mesmo que 
seu governo usando de forma 
contumaz a máquina pública.

AGORA RN - Acredita no se-
gundo turno? Por quê?

FÁBIO DANTAS – Hoje, o 
segundo turno está pratica-
mente consolidado. Acredi-
to, pelo sentimento das ru-
as e das cidades, que o povo, 
verdadeiro dono do poder, irá 
derrotar esse desgoverno ain-
da no primeiro turno.

AGORA RN- Qual é o destino 
do país com Lula no poder?

FÁBIO DANTAS - Não 
acredito em vitória do sistema 
que fracassou anteriormente, 
assim como o Peru, a questão 
da corrupção e do desapare-
lhamento do Estado, será fatal 
nas pretensões.

AGORA RN - E o destino do 
Rio Grande do Norte, é com Fá-

tima Bezerra?
FÁBIO DANTAS - Essa pos-

sibilidade é zero. A maioria 
da população não aprova sua 
gestão, seja pela falta de coe-
rência em seu discurso como 
oposição e quando se sentou 
na cadeira de governadora, 
seja pela ausência de um go-
verno na essência da palavra. 
Seu governo foi reprovado em 
todas as áreas e em todos os 
conceitos. Temos uma gover-
nadora que sempre colocou 
os interesses ideológicos e par-
tidários acima dos interesses 
do desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte e bem-estar 
da população. Uma governa-
dora medrosa e omissa dian-
te da pandemia do Covid-19, 
sem obras em benefício da po-
pulação, que não enfrentou o 
desemprego, a estagnação, a 
violência, a falta de assistência 
à saúde, a falta de construção 
de moradias, que não fez par-
cerias com os municípios, não 
terá mais outra oportunidade 
dada por nosso povo.

AGORA RN - Que você faria, 
de imediato, eleito governador?

FÁBIO DANTAS - Um go-
verno empreendedor, com 
metas a curto, médio e lon-
go prazo, visando recuperar 
o tempo perdido, a partir de 
nossas potencialidades, es-
tabelecendo um trabalho in-
cansável e irreversível na bus-
ca de geração de emprego e 
renda para nossa gente. Esta-

mos preparados para gover-
nar nosso Estado, pois acredi-
to em um governo que possa 
se colocar no lugar das pes-
soas, tendo sensibilidade, sa-
bendo ouvir, tendo coração e 
sendo gente nas suas ações, 
fazendo, com isso, um gover-
no forte, de pessoas compro-
metidas com um novo tempo, 
através de novos sonhos, que 
vai caminhar na construção 
de um novo Rio Grande do 
Norte, livre, pois sou da terra 
potiguar e amo nosso povo.

AGORA RN - Em sua visão, 
por que o Estado hoje não é mais 
avançado economicamente?

FÁBIO DANTAS - Porque 
não tem continuidade em 
ações de desenvolvimento eco-
nômico, pois não prioriza obras 
que transbordem décadas e 
não apenas o processo eleito-
ral. Tenho certeza de que nos-
sa gestão terá muito que em-
preender. Como Cortez Pereira, 
precisamos resgatar o protago-
nismo de nossa terra. O maior 
erro é fazer política pequena 
em detrimento de ações per-
manentes e fundamentais. Va-
mos reformar nosso Estado.

AGORA RN - A culpa é dos po-
líticos? Quais?

FÁBIO DANTAS - Ao longo 
de décadas, os erros foram es-
truturais e derivados de várias 
decisões, mas tenho certeza 
de que o maior culpado do 
caos, foi o governo Fátima e o 

PT. Fátima é a maior acionis-
ta do caos, participou direta-
mente de quatro, dos últimos 
cinco governos do RN.

AGORA RN - O senhor parti-
cipou do governo Robinson Fa-
ria de que maneira, além de ser 
vice-governador?

FÁBIO DANTAS - Cum-
pri a Constituição na minha 
atribuição, qual seja, “Art. 59. 
Substituirá o governador, no 
caso de impedimento, e o su-
cede, no caso de vaga, o vice-
-governador”. Não indiquei se-
quer um secretário adjunto ou 
um subsecretário. Já Fátima e 
o PT indicaram 13 órgãos e se-
cretarias e o líder do governo.

AGORA RN - Se exime de res-
ponsabilidade sobre os proble-
mas da gestão Robinson Faria? 
Por quê?

FÁBIO DANTAS - Vice é 
vice, se tivessem me ouvido 
e não o PT, o Rio Grande do 
Norte hoje estava em outro 
patamar.

AGORA RN - Mas o senhor 
poderia ter atuado para impe-
dir? Não foi consultado? Não ti-
nha ideias?

FÁBIO DANTAS - Algumas 
vezes dei minha opinião, mas 
preferiram optar pelas de Fá-
tima e do PT nos primeiros 
anos e cruciais para a forma-
ção da gestão.

CONTINUA NA PÁGINA 5

Adenilson Costa
Repórter de Política

Pré-candidato ao governo do 
RN, Fábio Dantas falou suas im-
pressões sobre os candidatos ao 
Senado Federal e como ele vê a 
situação do Rio Grande do Norte 
hoje. Otimista, ele fala sobre seus 
planos e ações para elevar o Esta-
do ao patamar de melhor estado 
para se viver.

Confira a segunda parte da 
entrevista exclusiva de Fábio ao 
AGORA RN.

AGORA RN - O que acha da 
candidatura de Rogério Mari-
nho? Por que ele para Senador?

FÁBIO DANTAS - Rogé-
rio Marinho representa a vol-
ta de um Senado Federal que 
nos represente, que pode mu-
dar para melhor a vida do po-
tiguar, sem medo de ser feliz. 
Nos últimos anos, especial-
mente a frente do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
ele pode, a partir do seu traba-
lho - seja com a transposição 
das águas do São Francisco, 
seja pelo trem urbano, seja pe-
las obras e ações em todos os 
municípios potiguares -, opor-
tunizou aos nordestinos, espe-
cialmente aos potiguares, uma 
esperança de dias melhores 
pelas inúmeras obras e ações 
trazidas. Teimo em dizer: Ro-
gério fez, em menos de quatro 
anos, o que Fátima em 30 anos 
não conseguiu. E essas ações e 
obras precisam de continuida-
de, serei o governador que vai, 
a partir dessa matriz de águas, 
iniciar um grande projeto de 
levar águas a todos os recantos 
do Estado, para estimular a in-
teriorização do empreendedo-
rismo.

AGORA RN - Carlos Eduardo 
Alves tem experiência como pre-
feito, não seria um bom senador?

FÁBIO DANTAS - Não tem 
como ser diferencial em Bra-
sília, levaria muitos anos para 
chegar ao patamar de Rogério 
e como candidato, se juntou 
a quem sempre combateu. A 
última vez que se juntou com 
Fátima, perderam em 2008, 
tendo apoio de governador, 
presidente da República e toda 
classe política, muito parecido 
com o momento do acórdão 
atual.

AGORA RN - Como avalia a 
classe política do RN, deputados e 
senadores atuais?

FÁBIO DANTAS - Os depu-

tados são bem melhores que 
os senadores. O único senador 
que ainda tem postura e prega 
o trabalho é Styvenson.

AGORA RN - Que faria se o se-
nhor fosse eleito e Lula também? 
Como se comportaria?

FÁBIO DANTAS - Sou can-
didato a governador, quando 
eleito minha postura será de 
representar nosso Estado, sem 
medir esforços e sem olhar 
quem está governando o pa-
ís, serei incansável na luta por 
nosso Estado, claro que, se for 
um governo aliado, melhor.  
Mas jamais faria o que o gover-
no Fátima fez, pela primeira 
vez na história, um governador 
de nosso Estado não fez uma 
audiência com o presidente da 
República, levando a banca-
da federal e os pleitos de nos-
so povo. O governo de Fátima 
não participou de forma insti-
tucional das ações do Gover-
no Federal e sempre foi contra, 
prejudicando nosso povo.

AGORA RN - Como diminuir 
os gastos de pessoal e o compro-
metimento da receita com essa 
despesa?

FÁBIO DANTAS - Profis-
sionalizando nossos recursos 
humanos, modernizando e 
reformando o Estado. Não po-
de o servidor público ser trata-
do da forma que atualmente é 
feito, nosso Estado trata o ser-
vidor igual trata um processo 
de compra de insumos. Dare-
mos um diferencial ao Estado 
na questão tributária, visando 
aumentar o investimento pri-
vado e a competitividade para 
reduzirmos as despesas. Aliás, 
gostaria de esclarecer que, em 
nosso governo, não haverá de-
missões, como a situação gos-
ta de pautar, vamos fazer o ele-
fante ser eficiente em todas as 
áreas essenciais.

AGORA RN – Qual é a sua opi-
nião sobre os supersalários de 
desembargadores e promotores, 
mexeria com isso?

FÁBIO DANTAS - Os po-
deres possuem autonomia e, 
portanto, nenhum chefe de 
Poder Executivo pode mexer 
em remunerações desses en-
tes. Vamos aumentar o diálogo 
com esse poder, garantindo a 
confiança na gestão e estabe-
lecendo uma melhor distribui-
ção nos repasses, sempre pau-

tando no entendimento.

AGORA RN - Como atrair a in-
dústria para o Estado, gerar em-
prego e renda e aumentar arreca-
dação de impostos?

FÁBIO DANTAS - Redu-
zindo a carga tributária com 
responsabilidade e o acom-
panhamento de cada setor, 
visando aumentar a competi-
tividade, criando áreas de im-
plantação de empreendimen-
tos, parceria com os municí-
pios para aumentar a oferta de 
nossos potenciais. Levando es-
tradas e rodovias de qualidade, 
incentivando o empreendedo-
rismo de forma prioritária, au-
mentando as ações com o co-
operativismo, estabelecendo 
a partir da melhoria do fluxo o 
conceito de Estado Empreen-
dedor, cujo papel será fomen-
tar a cadeia produtiva em to-
das as áreas e não apenas acei-
tar o imobilismo.

AGORA RN - Sistema de edu-
cação, como melhorar?

 FÁBIO DANTAS - Traba-
lhando muito na área. A edu-
cação, “pasmem”, jamais foi 
prioridade deste governo que 
condenou nossa juventude 
de forma criminosa ao anal-
fabetismo funcional e real. Al-
gumas ações: implementa-
ção do plano de manutenção 
e adequação das escolas do 
estado com contratos céle-
res e eficientes para melhorar 
a qualidade da infraestrutura 
das escolas; ampliação da ma-
trícula de tempo integral e dos 
cursos técnicos e profissiona-
lizantes, melhorando a qua-
lidade do ensino e também a 
sustentabilidade do custeio 

do sistema educacional com a 
ampliação do repasse aluno/
ano-FUNDEB; revisão do cur-
rículo escolar com inserção de 
empreendedorismo, educa-
ção financeira, projeto de vida 
e protagonismo a exemplo do 
que já foi feito no projeto bem 
sucedido “Escola da Escolha” 
já implementado em algumas 
escolas estaduais em outras 
gestões; repasse inteligente do 
ICMS, ampliando o repasse 
para os municípios que am-
pliarem com qualidade as ma-
trículas da educação infantil, 
qualidade da merenda escolar 
e o melhoramento dos índices 
da educação; informatização 
do transporte escolar; integra-
ção total através de sistema 
informatizado com os muni-
cípios do calendário escolar; 
informação total das unidades 
educacionais com sistema de 
gestão integrado do almoxa-
rifado, cardápio, Rh e outras; 
implementação de sistema in-
tegrado de avaliação continua-
da dos alunos para monitora-
mento da evolução de todas as 
turmas e alunos, permitindo 
intervenções rápidas e eficien-
tes em tempo hábil; fortaleci-
mento e valorização do Proerd 
e do programa jovem aprendiz 
e inclusão do Programa Maria 
da Penha vai as escolas de for-
ma efetiva; Construção de áre-
as esportivas visando a pratica 
da saúde física e mental de jo-
vens e da comunidade; Con-
tratação de psicólogos para 
dar suporte aos alunos no en-
frentamento ao bullying e sui-
cídio.

AGORA RN - E a saúde?
FÁBIO DANTAS - Mudar 

drasticamente a relação com 
as cidades e a forma de gerir 
os hospitais regionais, criando 
unidades que disponibilizam 
porta de entrada em todas elas 
que fazem cirurgias eletivas, 
que tem cada um deles uma 
referência, além de uma po-
liclínica nas cidades polos do 
RN. Viabilizar unidades car-
diológicas de resolutividade e 
um hospital especializado em 
cirurgias cardiológicas, bem 
como um hospital referência 
nas causas e efeitos vascula-
res, pois é desumana a situ-
ação a que se chegou. Como 
não há assistência em tempo 
hábil, os pacientes se agravam, 
se desesperam, e quando che-
gam à porta trancada, muitas 
vezes os seus quadros já não 
têm mais jeito. Somos hoje um 
Estado campeão em amputa-
ções, mas, hoje, a luta travada 
é pelo direito de amputá-los, 
para não morrer. É um drama 
humano de proporções gigan-
tescas, onde os 80 leitos que 
tinha o Hospital Ruy Pereira, 
hoje estão reduzidos a 20 para 
angiologia. O governo de Fáti-
ma era o pior que poderíamos 
conceber, no pior momento 
da humanidade, a pandemia.

AGORA RN – E na segurança 
pública?

FÁBIO DANTAS – Para me-
lhorar, é preciso priorizar. Cria-
remos o Fundo de Segurança 
Pública, vamos investir pesado 
nas ações de segurança públi-
ca em todos os sentidos. Hoje, 
o Estado prioriza a seguran-
ça da Governadoria, mas que 
nossa população, é uma ver-
gonha.

AGORA RN - Como se relacio-
naria com as prefeituras?

FÁBIO DANTAS - Seremos 
o governador das cidades, pois 
é lá onde a vida brota, e os pro-
blemas também. O Estado é 
uma linha imaginária, portan-
to, vamos fazer muitas parce-
rias reais com os municípios, 
inclusive acabar com o desvio 
de ICMS de nossas prefeituras, 
que, de forma escandalosa, 
tem gerado prejuízo a todo o 
Estado. Vamos mais além, va-
mos estabelecer um elo com 
vereadores, lideranças locais, 
entidades e cooperativas, de 
modo a termos um diagnósti-
co de cada cidade e seus pro-
blemas sejam minimizados.
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A data “fatal” de 18 de 
maio passou e a cha-
mada “terceira via” con-

tinua sem um candidato que 
possa unificá-la. A notícia da 
semana, na verdade, foi a re-
núncia do ex-governador de 
São Paulo (PSDB) à sua can-
didatura presidencial com um 
discurso repleto de mágoas. A 
outra notícia, não tão estrepi-
tosa, foi o “debate” entre Ciro 
Gomes, candidato presiden-
cial do PDT ex-brizolista, e o 
jornalista e comediante Gregó-
rio Duvivier. Alguns internau-
tas classificaram o debate de 
constrangedor.

Ciro, um político promis-
sor, assertivo, corajoso, joga 
seu capital político ao léu com 
seus rompantes autoritários e 
atitudes impensadas. Se não 
bastasse a sua fuga no segun-
do turno da eleição de 2018 
(viajou inopinadamente para 
Paris), deixando seu eleitorado 
sem orientação, ele tem se em-
penhado em ataques raivosos 
contra Lula e o PT, sem nenhu-
ma justificativa plausível.

A condenação do ex-presi-
dente caiu, não pelos “equívo-
cos” do juiz e da “República de 
Curitiba”, mas pela parcialida-
de do juiz e a militância perse-
cutória do Ministério Público. 
O que se tratou foi de “provas” 
forjadas, ineptas, sem consis-
tência e com visível constran-
gimento de delatores que da-
vam depoimentos pratica-
mente de dentro dos cárceres e 
sob pressão para dizer o que os 
investigadores queriam ouvir 
(o instituto da delação premia-
da, é bom que se diga, pressu-
põe o depoimento espontâneo 
dos delatores).

Resultado do debate Ciro-
-Duvivier: os bolsonaristas têm 
utilizado as falas de Ciro a seu 
favor (favor deles, bolsonaris-
tas). Ao mesmo tempo, insinu-
a-se a candidatura de “tercei-
ra via” da senadora Simone Te-
bet, do MDB. Decola? A seu fa-
vor: é mulher (mais da metade 

da população), jovem e apa-
rentemente sem manchas em 
sua carreira. Mas, quais são as 
propostas da senadora? Esse é 
o ponto: a terceira via não de-
cola, não é porque o país este-
ja polarizado (polarizações são 
típicas de eleições democráti-
cas), ou porque esteja dividido 
entre dois “extremismos” (bor-
dão de certos jornalistas con-
servadores de direita ou de po-
líticos oportunistas).

Em primeiro lugar: cha-
mar Lula e/ou o PT de extre-
mistas é completamente fora 
de lugar. Ambos, em 14 anos 
de governo, revelaram estrito 
respeito às normas da Consti-
tuição de 1988 e se comporta-
ram no âmbito dos valores da 
democracia. Logo, cabe aos 
propositores da “terceira via” e 
aos outros candidatos se colo-
carem onde devem: apresen-
tando um programa de gover-
no consistente e que se dife-
rencia claramente das propos-
tas de governo dos adversários 
– se querem se apresentar co-
mo adversários do PT e de Lu-
la devem se diferenciar de am-
bos nesse terreno.

E cabe, sobretudo, a essas 
correntes (que vão de um arco 
que se estende da direita à es-
querda com todas as suas va-
riações) se posicionarem fren-
te ao desgoverno que aí es-
tá destruindo as instituições e 
destruindo a nação: as amea-
ças e preparativos de golpe se 
sucedem no dia a dia; o pa-
ís voltou a entrar no mapa da 
fome; a população de rua e 
os pedintes invadem as cida-
des; a inflação foge do con-
trole; o salário-mínimo perde 
valor; o desemprego bate re-
cordes e na política externa o 
Brasil é, hoje, irrelevante, lon-
ge do protagonismo que o ca-
racterizou nos últimos anos. 
Esse é o desafio que a “tercei-
ra via” precisa enfrentar e ain-
da não enfrentou: que respos-
tas têm para essa situação ca-
tastrófica?

• Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 20226
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O aguardado Encontro de Estratégia Eleitoral 
do PT finalmente vai acontecer neste domin-
go 29. Das 9h30 às 17h, os delegados eleitos 

no último Processo de Eleições Diretas do partido 
vão se reunir para propor táticas eleitorais e organi-
zar o partido para o pleito deste ano.

Na ocasião, será debatida e aprovada a chapa 
majoritária e as chapas proporcionais a serem apre-
sentadas na convenção, bem como as alianças do 
PT. Na prática, o partido vai validar (ou não) a alian-
ça firmada com o MDB e o PDT para as eleições. Pe-
lo acordo pré-estabelecido, o MDB indicará Walter 
Alves para ser candidato a vice-governador na cha-
pa de reeleição de Fátima Bezerra e o PDT indica 
Carlos Eduardo Alves como candidato ao Senado.

Estão confirmadas no encontro as presenças da 
governadora Fátima Bezerra, do senador Jean Paul 
Prates, da deputada federal Natália Bonavides, dos 
deputados estaduais Francisco do PT e Isolda Dan-
tas, do ex-deputado estadual Fernando Mineiro, 
além de dirigentes de todo o Estado.

“O PT do Rio Grande do Norte vai se reunir no 
próximo domingo para discutir sua tática eleitoral 
no sentido de reafirmar o seu compromisso com o 

projeto nacional da eleição de Lula, da reeleição da 
governadora Fátima Bezerra e da composição de 
uma ampla aliança para continuar transformando 
nosso estado”, afirma o presidente estadual do par-
tido, Júnior Souto.

O encontro será realizado em um hotel de Pon-
ta Negra, na Zona Sul de Natal, e será restrito aos de-
legados e convidados. A imprensa só poderá entrar 
às 16h.

O vai ou racha do PT

ESTRATÉGIA. A oferta de le-
genda feita pelo deputado fede-
ral Beto Rosado (PP) para que a 
ex-governadora Rosalba Ciarli-
ni (PP) dispute o governo é mais 
uma torcida da parte dele do que 
uma perspectiva real de candi-
datura. Beto Rosado parece mui-
to preocupado é com sua reelei-
ção, que não deve ser fácil, e pro-
cura uma forma de colocar o PP 
em evidência para robustecer a 
nominata do partido.

APOSTA. Por falar no PP, uma 
das principais apostas do parti-
do para a eleição de deputado fe-
deral, além de Beto Rosado, é Je-
rônimo do Sertão, que se autode-
nomina “influenciador cultural”. 
Com mais de 76 mil seguidores no 
Instagram, Jerônimo é bolsonaris-
ta roxo. Ontem, esteve circulando 
em Caicó.

DE VOLTA. Pivô da disputa en-

tre Beto Rosado e Fernando Mi-
neiro (PT) na última eleição, o ex-
-vereador de São José de Mipibu 
Kerinho voltará a disputar a elei-
ção de deputado federal. É ou-
tro da nominata do PP. Na última 
eleição, os quase 9 mil votos rece-
bidos por Kerinho, considerados 
após idas e vindas na Justiça Elei-
toral, foram fundamentais para a 
reeleição de Beto.

WILMA E FÁTIMA. 
A ex-deputada estadual Már-

cia Maia, pré-candidata a depu-
tada federal pelo partido Republi-
canos, comparou nesta sexta-fei-
ra (27) sua mãe, Wilma de Faria, à 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Segundo Márcia Maia, as duas 
têm um “perfil muito parecido”. 
“Eu vejo a governadora com um 
perfil muito parecido com o de 
Wilma. Ela é incansável no traba-
lho. Ela começa cedo, não tem ho-
ra para terminar. Me admira mui-

to essa vontade de servir da gover-
nadora”, enfatizou a ex-deputada.

DIFERENÇA DE PREÇO. O em-
presário Maxwell Flor, da rede de 
postos Amigo, novo presidente do 
Sindipostos, desmentiu ontem, 
em entrevista à 98 FM, aqueles 
que apontam uma inexistente di-
ferença na cobrança do ICMS co-
mo causa da discrepância no pre-
ço dos combustíveis no Rio Gran-
de do Norte e na Paraíba.

EXPLICAÇÃO. Ele enfatizou 
que a alíquota de ICMS é igual 
nos dois estados (29%) e que a 
causa para a diferença do pre-
ço nos dois estados é principal-
mente o custo com logística. En-
quanto os postos de João Pessoa 
pegam o combustível na vizinha 
Cabedelo, aqui no RN os postos 
de Natal precisam trazer o com-
bustível de Guamaré, que fica a 
quase 200 Km da capital.

REPRODUÇÃO

PESQUISAS.  Mais uma 
pesquisa eleitoral foi regis-
trada no TRE do Rio Gran-
de do Norte. O Instituto Sen-
satus vai realizar 1.666 entre-
vistas entre hoje e terça-feira 
para medir intenções de voto 
do eleitor potiguar. O resulta-
do será divulgado na quinta-
-feira 2. Lembrando que, na 
quarta 1º, sairão os números 
da pesquisa Brasmarket.
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Rio Grande do Norte tota-
lizou, em abril passado, um vo-
lume de R$ 621 milhões em ar-
recadação própria dos tributos 
estaduais. O montante é 12% 
maior que o total recolhido no 
mesmo mês do ano passado, 
quando o estado arrecadou R$ 
554 milhões.

Esse resultado é um reflexo 

principalmente da arrecadação 
do Imposto sobre Operações re-
lativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS), que cresceu 13% no 
comparativo com igual período 
de 2021 e somou R$ 568 milhões 
em abril deste ano. Até agora, o 

volume de receitas próprias acu-
muladas no ano é de mais de R$ 
2,5 bilhões.

Conforme a 30ª edição do 
Boletim Mensal da Receita Es-
tadual, que traz informações 
sobre a movimentação econô-
mica do Rio Grande do Norte 
no mês de abril, o recolhimen-
to do Imposto sobre Proprie-

dade de Veículos Automotores 
(IPVA) também teve um au-
mento de 8% em relação a abril 
de 2021, com um valor total 
de R$ 51 milhões. Juntamente 
com o Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos 
(ICTD) e o ICMS, esse tributo 
compõe as receitas próprias do 

Tesouro Estadual.
Entretanto, o ICMS foi o maior 

responsável pelo volume de re-
cursos recolhidos do terceiro mês 
do ano. Dos R$ 621 milhões, R$ 
568 milhões foram referentes ao 
ICMS, que subiu 13% em relação 
ao ano passado, quando o reco-
lhimento em abril totalizou R$ 
504 milhões.

Arrecadação do Estado alcançou R$ 621 milhões em abril

À medida que vem conse-
guindo baixar os gastos com fo-
lha de pessoal gradativamente, 
conforme a Seplan, o Rio Gran-
de do Norte vem aumentando 
sua arrecadação apesar da epi-
demia de Covid-19, que está em 
curso já há mais de dois anos. 
Em 2021, o Estado alcançou 

uma arrecadação de impostos 
estaduais em torno de R$ 7,3 bi-
lhões, a maior ao longo da série 
histórica, com alta de 17,28%.

Os tributos recebidos pe-
la máquina pública saltaram de 
R$ 6,25 bilhões em 2020 para 
7,33 bilhões ao longo dos 12 me-
ses do ano passado. No início da 

série histórica, as receitas pró-
prias somavam pouco mais de 
R$ 536,9 milhões (1998). Somen-
te a arrecadação de ICMS no 
acumulado de 2021, alcançou o 
montante de R$ 6,8 bilhões, 18% 
maior que em 2020, quando fo-
ram arrecadados R$ 5,8 bilhões 
com o tributo.

Estado arrecadou R$ 7,3 bilhões em 2021

RN é 1º lugar no ranking dos estados 
que ultrapassaram LRF em 2021
Relatório do Tesouro Nacional revela que, apesar do Estado ter reduzido os gastos com pessoal, continua acima do teto

O Rio Grande do Norte foi 
o estado brasileiro que 
mais ultrapassou, no ano 

de 2021, o limite da relação entre 
despesa total com pessoal do Po-
der Executivo e a receita corrente 
líquida, estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Conforme dados do Relatório de 
Gestão Fiscal “RGF em Foco - Es-
tados e Distrito Federal”, referen-
tes ao terceiro quadrimestre do 
ano passado e elaborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o Estado alcançou o limite 
de 54,57% com os gastos do Exe-
cutivo, quando o máximo é de 
49% para essa categoria.

O Rio Grande do Norte tam-
bém ultrapassou em 0,3% os cus-
tos com o Legislativo (3,33%), já 
com relação aos gastos com Ju-
diciário (5,3%) e Ministério Pú-
blico (1,68%), o Estado ficou den-
tro dos limites estabelecidos pelo 
artigo 20 da chamada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), a Lei 
Complementar 101/2000, que 
define como limites máximos pa-
ra a despesa total com pessoal: 
49% para o Executivo; 6% para o 
Judiciário; 3% para o Legislativo e 
2% para o Ministério Público.

A legislação determina que os 
estados brasileiros não podem 
gastar mais que 60% de sua Re-
ceita Corrente Líquida (RCL) com 
o pagamento a servidores estadu-
ais, incluindo os ativos e os inati-
vos (aposentados e pensionistas). 
No entanto, conforme os dados 
do “RGF em Foco - Estados e Dis-
trito Federal”, o Rio Grande do 
Norte atingiu o total de 64,88%, o 
que significa que ele ultrapassou 
o limite máximo da sua RCL em 
4,88 pontos percentuais.

Segundo o secretário estadu-
al de Planejamento e Finanças, 

Aldemir Freire, os gastos com 
pessoal do Poder Executivo do 
Estado vêm caindo gradativa-
mente e revelou que, do primei-
ro quadrimestre de 2019, quan-
do a governadora Fátima Bezer-
ra (PT) assumiu a gestão do RN, 
para o terceiro quadrimestre de 
2021 (último dado divulgado até 
o momento pela STN, vincula-
da ao Ministério da Economia), 
houve uma redução significativa 
de 11,64%.

“Foi a quarta maior queda do 
país. A participação dos gastos 
com pessoal do Poder Executivo 
do RN, como proporção da RCL 
(Receita Corrente Líquida) vem 
tendo uma trajetória consisten-
te de queda ao longo da gestão 
Fátima Bezerra. Essa trajetória 
de queda continuou no primei-
ro quadrimestre de 2022. Os nú-
meros que iremos divulgar no 
próximo Relatório de Gestão Fis-
cal (RGF) trará um comprometi-
mento de 52,10%, acumulando 
uma queda de 14,11 pontos per-
centuais desde o início do gover-
no”, explicou.

O secretário estadual disse 
ainda que, a redução do percen-
tual não significa dizer que hou-
ve uma redução do valor da folha 
salarial do Estado, mas sua pro-
porção em relação ao que foi ar-
recadado neste período pelo Rio 
Grande do Norte. Aldemir disse 
que o Estado aumentou sua ar-
recadação, enquanto conseguiu 
manter a folha salarial pratica-
mente igual à que encontrou em 
2019.

“Nossa estratégia é conter o 
crescimento e, na medida em 
que houver recuperação da re-
ceita, esse percentual vai se ajus-
tando ao longo do tempo. É o que 
está acontecendo. A folha, em 
termos absolutos, repetiu basica-
mente o que se gastou em 2019. 
A gente está em uma trajetória 
de ajustes. Há um desafio grande 

de continuar essa trajetória”, afir-
mou Aldemir Freire, em entrevis-
ta à InterTV.

Conforme a STN, partindo 
para a Composição da Despesa 
Bruta com Pessoal – que inclui o 

somatório da despesa bruta com 
pessoal de todos os poderes e ór-
gãos, ou seja, Executivo, Legislati-
vo, Judiciário e Ministério Público 
-, o Relatório de Gestão Fiscal re-
ferente ao terceiro quadrimestre 

de 2021, mostra que o Rio Grande 
do Norte compromete 61% com 
o pagamento de pessoal que es-
tá na ativa, 38% com os aposenta-
dos e pensionistas e 1% com pes-
soal terceirizado.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Aldemir: “A participação dos gastos com pessoal vem tendo uma trajetória consistente de queda ao longo da gestão Fátima”



A data “fatal” de 18 de 
maio passou e a cha-
mada “terceira via” con-

tinua sem um candidato que 
possa unificá-la. A notícia da 
semana, na verdade, foi a re-
núncia do ex-governador de 
São Paulo (PSDB) à sua can-
didatura presidencial com um 
discurso repleto de mágoas. A 
outra notícia, não tão estrepi-
tosa, foi o “debate” entre Ciro 
Gomes, candidato presiden-
cial do PDT ex-brizolista, e o 
jornalista e comediante Gregó-
rio Duvivier. Alguns internau-
tas classificaram o debate de 
constrangedor.

Ciro, um político promis-
sor, assertivo, corajoso, joga 
seu capital político ao léu com 
seus rompantes autoritários e 
atitudes impensadas. Se não 
bastasse a sua fuga no segun-
do turno da eleição de 2018 
(viajou inopinadamente para 
Paris), deixando seu eleitorado 
sem orientação, ele tem se em-
penhado em ataques raivosos 
contra Lula e o PT, sem nenhu-
ma justificativa plausível.

A condenação do ex-presi-
dente caiu, não pelos “equívo-
cos” do juiz e da “República de 
Curitiba”, mas pela parcialida-
de do juiz e a militância perse-
cutória do Ministério Público. 
O que se tratou foi de “provas” 
forjadas, ineptas, sem consis-
tência e com visível constran-
gimento de delatores que da-
vam depoimentos pratica-
mente de dentro dos cárceres e 
sob pressão para dizer o que os 
investigadores queriam ouvir 
(o instituto da delação premia-
da, é bom que se diga, pressu-
põe o depoimento espontâneo 
dos delatores).

Resultado do debate Ciro-
-Duvivier: os bolsonaristas têm 
utilizado as falas de Ciro a seu 
favor (favor deles, bolsonaris-
tas). Ao mesmo tempo, insinu-
a-se a candidatura de “tercei-
ra via” da senadora Simone Te-
bet, do MDB. Decola? A seu fa-
vor: é mulher (mais da metade 

da população), jovem e apa-
rentemente sem manchas em 
sua carreira. Mas, quais são as 
propostas da senadora? Esse é 
o ponto: a terceira via não de-
cola, não é porque o país este-
ja polarizado (polarizações são 
típicas de eleições democráti-
cas), ou porque esteja dividido 
entre dois “extremismos” (bor-
dão de certos jornalistas con-
servadores de direita ou de po-
líticos oportunistas).

Em primeiro lugar: cha-
mar Lula e/ou o PT de extre-
mistas é completamente fora 
de lugar. Ambos, em 14 anos 
de governo, revelaram estrito 
respeito às normas da Consti-
tuição de 1988 e se comporta-
ram no âmbito dos valores da 
democracia. Logo, cabe aos 
propositores da “terceira via” e 
aos outros candidatos se colo-
carem onde devem: apresen-
tando um programa de gover-
no consistente e que se dife-
rencia claramente das propos-
tas de governo dos adversários 
– se querem se apresentar co-
mo adversários do PT e de Lu-
la devem se diferenciar de am-
bos nesse terreno.

E cabe, sobretudo, a essas 
correntes (que vão de um arco 
que se estende da direita à es-
querda com todas as suas va-
riações) se posicionarem fren-
te ao desgoverno que aí es-
tá destruindo as instituições e 
destruindo a nação: as amea-
ças e preparativos de golpe se 
sucedem no dia a dia; o pa-
ís voltou a entrar no mapa da 
fome; a população de rua e 
os pedintes invadem as cida-
des; a inflação foge do con-
trole; o salário-mínimo perde 
valor; o desemprego bate re-
cordes e na política externa o 
Brasil é, hoje, irrelevante, lon-
ge do protagonismo que o ca-
racterizou nos últimos anos. 
Esse é o desafio que a “tercei-
ra via” precisa enfrentar e ain-
da não enfrentou: que respos-
tas têm para essa situação ca-
tastrófica?

• Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 20226
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O aguardado Encontro de Estratégia Eleitoral 
do PT finalmente vai acontecer neste domin-
go 29. Das 9h30 às 17h, os delegados eleitos 

no último Processo de Eleições Diretas do partido 
vão se reunir para propor táticas eleitorais e organi-
zar o partido para o pleito deste ano.

Na ocasião, será debatida e aprovada a chapa 
majoritária e as chapas proporcionais a serem apre-
sentadas na convenção, bem como as alianças do 
PT. Na prática, o partido vai validar (ou não) a alian-
ça firmada com o MDB e o PDT para as eleições. Pe-
lo acordo pré-estabelecido, o MDB indicará Walter 
Alves para ser candidato a vice-governador na cha-
pa de reeleição de Fátima Bezerra e o PDT indica 
Carlos Eduardo Alves como candidato ao Senado.

Estão confirmadas no encontro as presenças da 
governadora Fátima Bezerra, do senador Jean Paul 
Prates, da deputada federal Natália Bonavides, dos 
deputados estaduais Francisco do PT e Isolda Dan-
tas, do ex-deputado estadual Fernando Mineiro, 
além de dirigentes de todo o Estado.

“O PT do Rio Grande do Norte vai se reunir no 
próximo domingo para discutir sua tática eleitoral 
no sentido de reafirmar o seu compromisso com o 

projeto nacional da eleição de Lula, da reeleição da 
governadora Fátima Bezerra e da composição de 
uma ampla aliança para continuar transformando 
nosso estado”, afirma o presidente estadual do par-
tido, Júnior Souto.

O encontro será realizado em um hotel de Pon-
ta Negra, na Zona Sul de Natal, e será restrito aos de-
legados e convidados. A imprensa só poderá entrar 
às 16h.

O vai ou racha do PT

ESTRATÉGIA. A oferta de le-
genda feita pelo deputado fede-
ral Beto Rosado (PP) para que a 
ex-governadora Rosalba Ciarli-
ni (PP) dispute o governo é mais 
uma torcida da parte dele do que 
uma perspectiva real de candi-
datura. Beto Rosado parece mui-
to preocupado é com sua reelei-
ção, que não deve ser fácil, e pro-
cura uma forma de colocar o PP 
em evidência para robustecer a 
nominata do partido.

APOSTA. Por falar no PP, uma 
das principais apostas do parti-
do para a eleição de deputado fe-
deral, além de Beto Rosado, é Je-
rônimo do Sertão, que se autode-
nomina “influenciador cultural”. 
Com mais de 76 mil seguidores no 
Instagram, Jerônimo é bolsonaris-
ta roxo. Ontem, esteve circulando 
em Caicó.

DE VOLTA. Pivô da disputa en-

tre Beto Rosado e Fernando Mi-
neiro (PT) na última eleição, o ex-
-vereador de São José de Mipibu 
Kerinho voltará a disputar a elei-
ção de deputado federal. É ou-
tro da nominata do PP. Na última 
eleição, os quase 9 mil votos rece-
bidos por Kerinho, considerados 
após idas e vindas na Justiça Elei-
toral, foram fundamentais para a 
reeleição de Beto.

WILMA E FÁTIMA. 
A ex-deputada estadual Már-

cia Maia, pré-candidata a depu-
tada federal pelo partido Republi-
canos, comparou nesta sexta-fei-
ra (27) sua mãe, Wilma de Faria, à 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Segundo Márcia Maia, as duas 
têm um “perfil muito parecido”. 
“Eu vejo a governadora com um 
perfil muito parecido com o de 
Wilma. Ela é incansável no traba-
lho. Ela começa cedo, não tem ho-
ra para terminar. Me admira mui-

to essa vontade de servir da gover-
nadora”, enfatizou a ex-deputada.

DIFERENÇA DE PREÇO. O em-
presário Maxwell Flor, da rede de 
postos Amigo, novo presidente do 
Sindipostos, desmentiu ontem, 
em entrevista à 98 FM, aqueles 
que apontam uma inexistente di-
ferença na cobrança do ICMS co-
mo causa da discrepância no pre-
ço dos combustíveis no Rio Gran-
de do Norte e na Paraíba.

EXPLICAÇÃO. Ele enfatizou 
que a alíquota de ICMS é igual 
nos dois estados (29%) e que a 
causa para a diferença do pre-
ço nos dois estados é principal-
mente o custo com logística. En-
quanto os postos de João Pessoa 
pegam o combustível na vizinha 
Cabedelo, aqui no RN os postos 
de Natal precisam trazer o com-
bustível de Guamaré, que fica a 
quase 200 Km da capital.

REPRODUÇÃO

PESQUISAS.  Mais uma 
pesquisa eleitoral foi regis-
trada no TRE do Rio Gran-
de do Norte. O Instituto Sen-
satus vai realizar 1.666 entre-
vistas entre hoje e terça-feira 
para medir intenções de voto 
do eleitor potiguar. O resulta-
do será divulgado na quinta-
-feira 2. Lembrando que, na 
quarta 1º, sairão os números 
da pesquisa Brasmarket.
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O Rio Grande do Norte tota-
lizou, em abril passado, um vo-
lume de R$ 621 milhões em ar-
recadação própria dos tributos 
estaduais. O montante é 12% 
maior que o total recolhido no 
mesmo mês do ano passado, 
quando o estado arrecadou R$ 
554 milhões.

Esse resultado é um reflexo 

principalmente da arrecadação 
do Imposto sobre Operações re-
lativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS), que cresceu 13% no 
comparativo com igual período 
de 2021 e somou R$ 568 milhões 
em abril deste ano. Até agora, o 

volume de receitas próprias acu-
muladas no ano é de mais de R$ 
2,5 bilhões.

Conforme a 30ª edição do 
Boletim Mensal da Receita Es-
tadual, que traz informações 
sobre a movimentação econô-
mica do Rio Grande do Norte 
no mês de abril, o recolhimen-
to do Imposto sobre Proprie-

dade de Veículos Automotores 
(IPVA) também teve um au-
mento de 8% em relação a abril 
de 2021, com um valor total 
de R$ 51 milhões. Juntamente 
com o Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos 
(ICTD) e o ICMS, esse tributo 
compõe as receitas próprias do 

Tesouro Estadual.
Entretanto, o ICMS foi o maior 

responsável pelo volume de re-
cursos recolhidos do terceiro mês 
do ano. Dos R$ 621 milhões, R$ 
568 milhões foram referentes ao 
ICMS, que subiu 13% em relação 
ao ano passado, quando o reco-
lhimento em abril totalizou R$ 
504 milhões.

Arrecadação do Estado alcançou R$ 621 milhões em abril

À medida que vem conse-
guindo baixar os gastos com fo-
lha de pessoal gradativamente, 
conforme a Seplan, o Rio Gran-
de do Norte vem aumentando 
sua arrecadação apesar da epi-
demia de Covid-19, que está em 
curso já há mais de dois anos. 
Em 2021, o Estado alcançou 

uma arrecadação de impostos 
estaduais em torno de R$ 7,3 bi-
lhões, a maior ao longo da série 
histórica, com alta de 17,28%.

Os tributos recebidos pe-
la máquina pública saltaram de 
R$ 6,25 bilhões em 2020 para 
7,33 bilhões ao longo dos 12 me-
ses do ano passado. No início da 

série histórica, as receitas pró-
prias somavam pouco mais de 
R$ 536,9 milhões (1998). Somen-
te a arrecadação de ICMS no 
acumulado de 2021, alcançou o 
montante de R$ 6,8 bilhões, 18% 
maior que em 2020, quando fo-
ram arrecadados R$ 5,8 bilhões 
com o tributo.

Estado arrecadou R$ 7,3 bilhões em 2021

RN é 1º lugar no ranking dos estados 
que ultrapassaram LRF em 2021
Relatório do Tesouro Nacional revela que, apesar do Estado ter reduzido os gastos com pessoal, continua acima do teto

O Rio Grande do Norte foi 
o estado brasileiro que 
mais ultrapassou, no ano 

de 2021, o limite da relação entre 
despesa total com pessoal do Po-
der Executivo e a receita corrente 
líquida, estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Conforme dados do Relatório de 
Gestão Fiscal “RGF em Foco - Es-
tados e Distrito Federal”, referen-
tes ao terceiro quadrimestre do 
ano passado e elaborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o Estado alcançou o limite 
de 54,57% com os gastos do Exe-
cutivo, quando o máximo é de 
49% para essa categoria.

O Rio Grande do Norte tam-
bém ultrapassou em 0,3% os cus-
tos com o Legislativo (3,33%), já 
com relação aos gastos com Ju-
diciário (5,3%) e Ministério Pú-
blico (1,68%), o Estado ficou den-
tro dos limites estabelecidos pelo 
artigo 20 da chamada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), a Lei 
Complementar 101/2000, que 
define como limites máximos pa-
ra a despesa total com pessoal: 
49% para o Executivo; 6% para o 
Judiciário; 3% para o Legislativo e 
2% para o Ministério Público.

A legislação determina que os 
estados brasileiros não podem 
gastar mais que 60% de sua Re-
ceita Corrente Líquida (RCL) com 
o pagamento a servidores estadu-
ais, incluindo os ativos e os inati-
vos (aposentados e pensionistas). 
No entanto, conforme os dados 
do “RGF em Foco - Estados e Dis-
trito Federal”, o Rio Grande do 
Norte atingiu o total de 64,88%, o 
que significa que ele ultrapassou 
o limite máximo da sua RCL em 
4,88 pontos percentuais.

Segundo o secretário estadu-
al de Planejamento e Finanças, 

Aldemir Freire, os gastos com 
pessoal do Poder Executivo do 
Estado vêm caindo gradativa-
mente e revelou que, do primei-
ro quadrimestre de 2019, quan-
do a governadora Fátima Bezer-
ra (PT) assumiu a gestão do RN, 
para o terceiro quadrimestre de 
2021 (último dado divulgado até 
o momento pela STN, vincula-
da ao Ministério da Economia), 
houve uma redução significativa 
de 11,64%.

“Foi a quarta maior queda do 
país. A participação dos gastos 
com pessoal do Poder Executivo 
do RN, como proporção da RCL 
(Receita Corrente Líquida) vem 
tendo uma trajetória consisten-
te de queda ao longo da gestão 
Fátima Bezerra. Essa trajetória 
de queda continuou no primei-
ro quadrimestre de 2022. Os nú-
meros que iremos divulgar no 
próximo Relatório de Gestão Fis-
cal (RGF) trará um comprometi-
mento de 52,10%, acumulando 
uma queda de 14,11 pontos per-
centuais desde o início do gover-
no”, explicou.

O secretário estadual disse 
ainda que, a redução do percen-
tual não significa dizer que hou-
ve uma redução do valor da folha 
salarial do Estado, mas sua pro-
porção em relação ao que foi ar-
recadado neste período pelo Rio 
Grande do Norte. Aldemir disse 
que o Estado aumentou sua ar-
recadação, enquanto conseguiu 
manter a folha salarial pratica-
mente igual à que encontrou em 
2019.

“Nossa estratégia é conter o 
crescimento e, na medida em 
que houver recuperação da re-
ceita, esse percentual vai se ajus-
tando ao longo do tempo. É o que 
está acontecendo. A folha, em 
termos absolutos, repetiu basica-
mente o que se gastou em 2019. 
A gente está em uma trajetória 
de ajustes. Há um desafio grande 

de continuar essa trajetória”, afir-
mou Aldemir Freire, em entrevis-
ta à InterTV.

Conforme a STN, partindo 
para a Composição da Despesa 
Bruta com Pessoal – que inclui o 

somatório da despesa bruta com 
pessoal de todos os poderes e ór-
gãos, ou seja, Executivo, Legislati-
vo, Judiciário e Ministério Público 
-, o Relatório de Gestão Fiscal re-
ferente ao terceiro quadrimestre 

de 2021, mostra que o Rio Grande 
do Norte compromete 61% com 
o pagamento de pessoal que es-
tá na ativa, 38% com os aposenta-
dos e pensionistas e 1% com pes-
soal terceirizado.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

Aldemir: “A participação dos gastos com pessoal vem tendo uma trajetória consistente de queda ao longo da gestão Fátima”
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Lei do tempo máximo de espera em fi las de bancos é uma das mais desrespeitadas, embora reconhecida pelo STF

Assembleia do RN ganhou mais dois prêmios nacionais esta semana

Três premiações nacionais 
em uma única semana. Es-
se é o saldo da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do 
Norte, que ganhou, em intervalo 
de dois dias, troféus pelos proje-
tos ‘e-Legis’, Conexão Parlamen-
to e o aplicativo Escola Assem-
bleia. O primeiro foi na quarta-
-feira 25 e os outros dois, nesta 
sexta-feira 27, durante o 35° En-
contro da Associação Brasilei-
ra das Escolas Legislativas e de 
Contas (Abel), que aconteceu 
em Belo Horizonte (MG).

O projeto Conexão Parlamen-
to e o aplicativo Escola da As-
sembleia alcançaram os lugares 
mais altos dos pódios nas catego-
rias ‘projeto para a comunidade’ 
e ‘portal’, respectivamente. Os tí-
tulos chegaram na mesma sema-
na em que a Assembleia Legislati-
va do RN recebeu o troféu do Prê-

mio Assembleia Cidadã na cate-
goria Gestão,

“Este é mais um marco da ges-
tão do presidente Ezequiel Ferrei-
ra, que não tem medido esforços 
para fortalecer a educação em 
nosso estado. Nossa Escola é re-
ferência nacional, principalmen-
te pelo empenho de nossa equi-
pe, que abnegadamente se esfor-
ça para entregar à sociedade poti-
guar educação de qualidade. Isso 
nos orgulha e aumenta nossa res-
ponsabilidade. Esses prêmios re-
presentam a soma de esforços de 
todos os setores da Assembleia 
do RN, que trabalham coletiva-
mente nesta gestão”, comemora 
o diretor da Escola da Assembleia 
do RN, João Maria de Lima.

O Encontro integra a pro-
gramação comemorativa dos 30 
anos da educação legislativa no 
Brasil, instituída com a criação 

Leis de defesa do consumidor terão 
� scalização redobrada em Natal

Conexão Parlamento e aplicativo da Escola 
da Assembleia vencem premiação nacional

Mais 2 prêmios nacionais

da Escola do Legislativo da AL-
MG, em 1992. E é por essa razão 
que ele ocorre na capital mineira 
com ampla programação visan-

do a melhoria permanente dos 
cursos oferecidos pelas escolas 
mantidas pelas Assembleias Le-
gislativas. O intuito do encontro é 

debater sobre educação legislati-
va, a missão e função das escolas 
do legislativo e a apresentação do 
censo das escolas.

CONEXÃO PARLAMENTO. O 
projeto surgiu com a necessida-
de em levar informação e conhe-
cimento sobre formação políti-
ca e capacitação pessoal e pro-
fissional às diversas regiões do 
Rio Grande do Norte, promoven-
do ciclos de debates, palestras e 
cursos em parceria com as asso-
ciações representativas do poder 
legislativo municipal. A iniciativa 
já capacitou mais de dois mil ser-
vidores de câmaras municipais e 
população em geral, em mais de 
30 municípios.

APLICATIVO ESCOLA DA AS-
SEMBLEIA. A ferramenta é vol-
tada para os alunos da Escola da 
Assembleia Legislativa do RN e 
suas principais funcionalidades 
são: parte pública, programação 
acadêmica, notícias da Escola e 
parceiros da Escola. O aplicati-
vo é gratuito e roda nas platafor-
mas Android e IOS, permitindo a 
realização de matrícula em cur-
sos, oficinas e eventos promovi-
dos pela instituição. 

Câmara Municipal reforçará vigilância, em ação conjunta com Procon da Capital, para garantir cumpriment das legislações

O cumprimento das leis mu-
nicipais que tratam do 
tempo máximo de espera 

em filas de agências bancárias e 
da contratação de bombeiros ci-
vis em eventos e empreendimen-
tos de grande porte será fiscaliza-
do pela Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara Muni-
cipal de Natal (CMN). Segundo 
o presidente da comissão, verea-
dor Kleber Fernandes (PSDB), a 
constitucionalidade de ambas as 
leis foi questionada, mas julgadas 
legais pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e, portanto, precisam 
ser cumpridas integralmente.

“Eventos e empreendimentos 
de grande porte, como shoppings, 
hotéis, têm grande fluxo de pesso-
as e risco não só de incêndio, mas 
também de algum tipo de aciden-
te que precise de pessoas com ha-
bilidade para prestar os primeiros 
socorros. Já o tempo máximo de 
espera de 30 minutos nas filas de 
bancos também se trata de uma 
lei que foi reconhecida pelo STF”, 
explicou o vereador.

Kléber disse também que a Co-
missão de Defesa do Consumidor 

está elaborando um cronograma 
de visitas às agências bancárias, 
em parceria com o Procon Munici-
pal e também vai convocar entida-
des, como a Federação do Comér-
cio (Fecomércio/RN), para debater 
e orientar acerca da lei dos bom-
beiros civis nos estabelecimentos.

Os integrantes do colegiado 
também aprovaram projeto de lei 
de autoria da vereadora Ana Pau-
la (SD) que cria os componentes 
do município de Natal para o Sis-
tema Nacional de Segurança Ali-
mentar, com parâmetros para 
elaboração e implementação do 
Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

“Sabemos que a alimentação 
adequada proporciona vida com 
mais qualidade, então, que esse 
plano venha ser criado e estabele-
cido aqui no nosso município para 
que se tenha acesso a uma alimen-
tação mais equilibrada”, afirmou a 
vice-presidente da comissão, vere-
adora Camila Araújo (União Bra-
sil). Os vereadores Eribaldo Me-
deiros (PSB), Chagas Catarino (PS-
DB) e a vereadora Margarete Régia 
(Pros) completam o colegiado. 
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Segundo Eudiane Macedo, 
conversando com amigos que 
usam o transporte público em 
Natal, ela percebeu que a po-
pulação está, aparentemente, 
anestesiada com tantos pro-
blemas e já não se mobiliza em 
protestos como antes.

“Antigamente se faziam 
mobilizações, as pessoas iam 
para rua protestar. Hoje, não é 
que estejam acomodadas, eu 
não acredito nisso, mas acre-
dito que as pessoas estão tão 
cansadas que, às vezes, procu-
ram uma solução e não encon-
tram, não é por força de vonta-
de é porque realmente não dá, 
você trabalha o dia todinho. Eu 
sou testemunha disso, pois pa-
ra chegar às 8h da manhã ao 
Alecrim, onde já trabalhei, ou 
na Cidade Alta, tinha que pe-
gar o ônibus às 6h30, então se 
no meu tempo, há dez anos 
atrás já era assim e ainda ti-
nham todas essas linhas cir-
culando, imagine agora sem 
essas mais de trinta linhas que 
deixaram de rodar. Agora pio-
rou e a população aumentou”, 
pontuou.

Mobilizações 
por melhoria 
do sistema 
fazem falta, 
defende

Deputada cita decisão judicial 
que vem sendo descumprida

Eudiane Macedo disse 
também que existe uma de-
cisão judicial favorável ao re-
torno das linhas, porém essa 
decisão vem sendo descum-
prida há mais de um mês pela 
Prefeitura de Natal. “Faço ape-
lo para que a Prefeitura tenha 
um olhar diferenciado para os 

que precisam usar o transpor-
te público. As pessoas estão 
sofrendo, pedindo socorro. A 
Prefeitura de Natal tem dever 
de fazer seu papel, mas está de 
olhos tampados”, lastimou.

“Já peguei transporte públi-
co dentro de Natal, conheço a 
realidade que é porque não se 

tem parada adequadas para re-
ceber a população que precisa 
pegar um transporte público, já 
esperei por mais de duas horas 
um transporte para ir estudar ou 
ir trabalhar, pois precisava pe-
gar a linha 01”, relatou plenária 
desta quinta-feira 26, na Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Eudiane Macedo critica redução 
de linhas de ônibus em Natal

Parlamentar 
cobra ação efetiva 

da Prefeitura 
Municipal, para 

realização de 
licitação o mais 
rápido possível

“Conheço de perto a rea-
lidade dos transportes 
públicos de Natal. Até 

dez anos atrás, fui usuária e an-
dava em ônibus lotados. Imagine 
agora, sem paradas adequadas, 
esperando até duas horas para 
pegar um transporte, se prote-
gendo do sol na sombra de um 
poste ou procurando um local 
para se proteger da chuva”, de-
sabafou a deputada estadual Eu-
diane Macedo (PV), ao falar sobre 
o sistema de transporte público 
de Natal, que esta semana teve 
mais duas linhas devolvidas pe-
las empresas do setor: a 17 (Gra-
moré/Petrópolis) e a 19 (Rodovi-
ária/Ribeira).

“Ao todo, desde o início da pan-
demia, 30 linhas já foram devolvi-
das pelas empresas de transporte 
público à Prefeitura de Natal. Em 
março, foram as linhas 68 (Alvora-
da/Parque das Dunas); 33B (Pla-
nalto/Lagoa Seca); 76 (Felipe Ca-
marão/Parque das Dunas) e 593 
(Circular Residencial Redinha). As 
demais 22 linhas de ônibus que 
deixaram de operar, além das 22 
linhas que já tinham sido retiradas 
de circulação pelo Seturn, sob o 
argumento da baixa demanda de 
passageiros”, explicou.

Para a deputada, a população 
de Natal é a mais afetada pela re-
tirada das linhas de circulação. 
Quem está nas ruas de madru-
gada e não tem transporte, prin-
cipalmente, hotéis, garçons, fun-
cionários de bares, restaurantes, 
que trabalham até meia-noite. 
Eles estão dormindo na rua, sem 
poder voltar para casa, esperando 
amanhecer para pegar um trans-

porte e chegar em casa, tomar 
banho e voltar a trabalhar nova-
mente. Isso tudo deixa as pessoas 
sem qualidade de vida, sem estar 
perto de sua família, seus filhos. É 
um desgaste mental muito gran-
de”, lamentou.

Eudiane cobrou uma ação 
efetiva do prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB) para a solução 
do problema e relembrou que, na 
época que estava como vereado-
ra de Natal, participou da licita-
ção, junto com os vereadores em-
penhados para que esta saísse do 
papel e fosse concretizada.

“Que, de fato e de direito, 
atendesse a população nos que-
sitos que foram colocados lá (na 
licitação), por meio de emendas. 
Temos que ter bom senso, quan-
do estamos em um parlamento, 
para perceber quais são as emen-
das que podem realmente ser 
executadas. As emendas que não 
possam prejudicar um projeto 

integral. Já teve emendas absur-
das, que não teriam possibilida-
de de as empresas executarem, 
mas infelizmente a licitação deu 
deserta e, por ter dado deserta, de 
lá para cá, daria tempo suficiente 

para se fazer outro projeto, se ter 
outra licitação de transporte para 
ver quem aceitaria atender as exi-
gências que estão dentro do pro-
jeto e que foi votado dentro da 
Câmara Municipal de Natal”.

Eudiane disse que mais de 30 linhas de ônibus já foram devolvidas à Prefeitura 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Assembleia Legislativa do RN e 
suas principais funcionalidades 
são: parte pública, programação 
acadêmica, notícias da Escola e 
parceiros da Escola. O aplicati-
vo é gratuito e roda nas platafor-
mas Android e IOS, permitindo a 
realização de matrícula em cur-
sos, oficinas e eventos promovi-
dos pela instituição. 

Câmara Municipal reforçará vigilância, em ação conjunta com Procon da Capital, para garantir cumpriment das legislações

O cumprimento das leis mu-
nicipais que tratam do 
tempo máximo de espera 

em filas de agências bancárias e 
da contratação de bombeiros ci-
vis em eventos e empreendimen-
tos de grande porte será fiscaliza-
do pela Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara Muni-
cipal de Natal (CMN). Segundo 
o presidente da comissão, verea-
dor Kleber Fernandes (PSDB), a 
constitucionalidade de ambas as 
leis foi questionada, mas julgadas 
legais pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e, portanto, precisam 
ser cumpridas integralmente.

“Eventos e empreendimentos 
de grande porte, como shoppings, 
hotéis, têm grande fluxo de pesso-
as e risco não só de incêndio, mas 
também de algum tipo de aciden-
te que precise de pessoas com ha-
bilidade para prestar os primeiros 
socorros. Já o tempo máximo de 
espera de 30 minutos nas filas de 
bancos também se trata de uma 
lei que foi reconhecida pelo STF”, 
explicou o vereador.

Kléber disse também que a Co-
missão de Defesa do Consumidor 

está elaborando um cronograma 
de visitas às agências bancárias, 
em parceria com o Procon Munici-
pal e também vai convocar entida-
des, como a Federação do Comér-
cio (Fecomércio/RN), para debater 
e orientar acerca da lei dos bom-
beiros civis nos estabelecimentos.

Os integrantes do colegiado 
também aprovaram projeto de lei 
de autoria da vereadora Ana Pau-
la (SD) que cria os componentes 
do município de Natal para o Sis-
tema Nacional de Segurança Ali-
mentar, com parâmetros para 
elaboração e implementação do 
Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

“Sabemos que a alimentação 
adequada proporciona vida com 
mais qualidade, então, que esse 
plano venha ser criado e estabele-
cido aqui no nosso município para 
que se tenha acesso a uma alimen-
tação mais equilibrada”, afirmou a 
vice-presidente da comissão, vere-
adora Camila Araújo (União Bra-
sil). Os vereadores Eribaldo Me-
deiros (PSB), Chagas Catarino (PS-
DB) e a vereadora Margarete Régia 
(Pros) completam o colegiado. 
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Segundo Eudiane Macedo, 
conversando com amigos que 
usam o transporte público em 
Natal, ela percebeu que a po-
pulação está, aparentemente, 
anestesiada com tantos pro-
blemas e já não se mobiliza em 
protestos como antes.

“Antigamente se faziam 
mobilizações, as pessoas iam 
para rua protestar. Hoje, não é 
que estejam acomodadas, eu 
não acredito nisso, mas acre-
dito que as pessoas estão tão 
cansadas que, às vezes, procu-
ram uma solução e não encon-
tram, não é por força de vonta-
de é porque realmente não dá, 
você trabalha o dia todinho. Eu 
sou testemunha disso, pois pa-
ra chegar às 8h da manhã ao 
Alecrim, onde já trabalhei, ou 
na Cidade Alta, tinha que pe-
gar o ônibus às 6h30, então se 
no meu tempo, há dez anos 
atrás já era assim e ainda ti-
nham todas essas linhas cir-
culando, imagine agora sem 
essas mais de trinta linhas que 
deixaram de rodar. Agora pio-
rou e a população aumentou”, 
pontuou.

Mobilizações 
por melhoria 
do sistema 
fazem falta, 
defende

Deputada cita decisão judicial 
que vem sendo descumprida

Eudiane Macedo disse 
também que existe uma de-
cisão judicial favorável ao re-
torno das linhas, porém essa 
decisão vem sendo descum-
prida há mais de um mês pela 
Prefeitura de Natal. “Faço ape-
lo para que a Prefeitura tenha 
um olhar diferenciado para os 

que precisam usar o transpor-
te público. As pessoas estão 
sofrendo, pedindo socorro. A 
Prefeitura de Natal tem dever 
de fazer seu papel, mas está de 
olhos tampados”, lastimou.

“Já peguei transporte públi-
co dentro de Natal, conheço a 
realidade que é porque não se 

tem parada adequadas para re-
ceber a população que precisa 
pegar um transporte público, já 
esperei por mais de duas horas 
um transporte para ir estudar ou 
ir trabalhar, pois precisava pe-
gar a linha 01”, relatou plenária 
desta quinta-feira 26, na Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Eudiane Macedo critica redução 
de linhas de ônibus em Natal

Parlamentar 
cobra ação efetiva 

da Prefeitura 
Municipal, para 

realização de 
licitação o mais 
rápido possível

“Conheço de perto a rea-
lidade dos transportes 
públicos de Natal. Até 

dez anos atrás, fui usuária e an-
dava em ônibus lotados. Imagine 
agora, sem paradas adequadas, 
esperando até duas horas para 
pegar um transporte, se prote-
gendo do sol na sombra de um 
poste ou procurando um local 
para se proteger da chuva”, de-
sabafou a deputada estadual Eu-
diane Macedo (PV), ao falar sobre 
o sistema de transporte público 
de Natal, que esta semana teve 
mais duas linhas devolvidas pe-
las empresas do setor: a 17 (Gra-
moré/Petrópolis) e a 19 (Rodovi-
ária/Ribeira).

“Ao todo, desde o início da pan-
demia, 30 linhas já foram devolvi-
das pelas empresas de transporte 
público à Prefeitura de Natal. Em 
março, foram as linhas 68 (Alvora-
da/Parque das Dunas); 33B (Pla-
nalto/Lagoa Seca); 76 (Felipe Ca-
marão/Parque das Dunas) e 593 
(Circular Residencial Redinha). As 
demais 22 linhas de ônibus que 
deixaram de operar, além das 22 
linhas que já tinham sido retiradas 
de circulação pelo Seturn, sob o 
argumento da baixa demanda de 
passageiros”, explicou.

Para a deputada, a população 
de Natal é a mais afetada pela re-
tirada das linhas de circulação. 
Quem está nas ruas de madru-
gada e não tem transporte, prin-
cipalmente, hotéis, garçons, fun-
cionários de bares, restaurantes, 
que trabalham até meia-noite. 
Eles estão dormindo na rua, sem 
poder voltar para casa, esperando 
amanhecer para pegar um trans-

porte e chegar em casa, tomar 
banho e voltar a trabalhar nova-
mente. Isso tudo deixa as pessoas 
sem qualidade de vida, sem estar 
perto de sua família, seus filhos. É 
um desgaste mental muito gran-
de”, lamentou.

Eudiane cobrou uma ação 
efetiva do prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB) para a solução 
do problema e relembrou que, na 
época que estava como vereado-
ra de Natal, participou da licita-
ção, junto com os vereadores em-
penhados para que esta saísse do 
papel e fosse concretizada.

“Que, de fato e de direito, 
atendesse a população nos que-
sitos que foram colocados lá (na 
licitação), por meio de emendas. 
Temos que ter bom senso, quan-
do estamos em um parlamento, 
para perceber quais são as emen-
das que podem realmente ser 
executadas. As emendas que não 
possam prejudicar um projeto 

integral. Já teve emendas absur-
das, que não teriam possibilida-
de de as empresas executarem, 
mas infelizmente a licitação deu 
deserta e, por ter dado deserta, de 
lá para cá, daria tempo suficiente 

para se fazer outro projeto, se ter 
outra licitação de transporte para 
ver quem aceitaria atender as exi-
gências que estão dentro do pro-
jeto e que foi votado dentro da 
Câmara Municipal de Natal”.

Eudiane disse que mais de 30 linhas de ônibus já foram devolvidas à Prefeitura 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Programa ajudará 
empresas a reduzir 
custos com energia

Uma iniciativa conjun-
ta da Eletrobras, Confe-
deração Nacional da In-

dústria (CNI) e Associação dos 
Grandes Consumidores Indus-
triais de Energia e de Consumi-
dores Livres (Abrace) prome-
te ajudar as empresas a reduzir 
o custo com energia elétrica. A 
iniciativa, chamada de Progra-
ma Aliança 2.0 é voltada para 
aumentar os ganhos de eficiên-

cia energética nos processos de 
produção industrial. Os interes-
sados devem participar de uma 
chamada pública que analisará 
as demandas.

O Aliança 2.0, que está inse-
rido nas ações do Programa Na-
cional de Conservação de Ener-
gia Elétrica (Procel), visa a aten-
der 24 indústrias que fazem uso 
intensivo de energia em seus 
processos de produção. De 2022 
a 2025, serão destinados a essas 
indústrias R$ 20 milhões para o 
desenvolvimento de projetos de 
eficiência energética .

Pelo programa, as empre-
sas selecionadas receberão, ca-
da uma, R$ 400 mil e precisarão 
oferecer uma contrapartida no 
mesmo valor. Além disso, as em-
presas terão que assumir o com-
promisso de implementar um 
plano de ação, construído junto 
com a equipe técnica do projeto, 
para tornar os processos indus-
triais mais eficientes do ponto 
de vista energético.

Podem participar do progra-
ma Aliança empresas de qual-
quer setor industrial com con-
sumo mínimo de 10 megawatts 
(MW) médio de potência (87.600 
MWh/ano) ou quantidade equi-
valente em energia térmica (ga-
ses e combustíveis).

Segundo a CNI, na primeira 

fase do programa, foram aten-
didas 12 plantas industriais dos 
setores siderúrgico, químico, 
automobilístico e do cimento. A 
maioria dos projetos envolveu 
a otimização de processos, sem 
necessidade de troca de equipa-
mentos.

“De um total de R$ 198 mi-
lhões em oportunidades de re-
dução de consumo identifica-
das, 61% foram aprovadas e im-
plementadas pelas empresas, 
gerando economia anual de R$ 
122 milhões. Em termos ener-
géticos, evitou-se o consumo de 
176 GWh [o equivalente ao con-
sumo mensal de quase 1,1 mi-
lhão de residências]”, informou 
a CNI.

As inscrições tiveram início 
em maio, e o edital do programa 
é em caráter de chamada per-
manente, ou seja, só será finali-
zado quando as 24 indústrias fo-
rem selecionadas. Para se inscre-
ver no programa, basta acessar a 
página do Aliança 2.0 (https://
www.portaldaindustria.com.br/
cni/canais/programa-alianca/).

As empresas que participa-
ram da primeira etapa poderão 
se candidatar novamente, desde 
que com plantas industriais que 
não tenham sido selecionadas 
na edição anterior. (Com infor-
mações da Agência Brasil).

Ação reúne 
CNI, Eletrobras 

e associação 
de grandes 

consumidores

 JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Podem participar empresas do setor 
industrial consumo mínimo de 10 MW Leilão de energia contrata 

29 empreendimentos 
com deságio de 9,36%

Aneel

A  Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) e a Câ-
mara de Comercialização 

de Energia Elétrica realizaram 
nesta sexta-feira 27 um leilão pa-
ra compra de energia A-4. O cer-
tame negociou 237,5 megawatts 
(MW) médios, ao preço médio de 
R$ 258,16 por megawatt-hora.

O resultado representa um 
deságio médio de 9,36% em rela-
ção ao preço máximo determina-
do pela Aneel. Os projetos deve-
rão iniciar o suprimento em 1º de 
janeiro de 2026.

Ao todo, 29 projetos foram 
contratados no certame, dos 
quais dois foram empreendimen-
tos de biomassa, quatro de usinas 
eólicas, cinco de energia solar, 14 
de pequenas centrais hidrelétri-
cas (PCH) e quatro de centrais de 
geração elétrica (CGH). Os em-
preendimentos somam uma po-
tência total de 948 MW. São espe-
rados investimentos da ordem de 
R$ 7 bilhões.

De acordo com a CCEE, a 
energia foi adquirida pelas dis-
tribuidoras Cemig, Coelba, Neo-
energia e Light. A energia vai 
atender a demandas dos esta-

dos da Bahia (dois empreendi-
mentos), Mato Grosso (1), Mato 
Grosso do Sul (2), Minas Gerais 
(1), Paraíba (2), Paraná (6), Per-
nambuco (5), Santa Catarina (5), 
São Paulo (1), Tocantins (1) e Rio 
Grande do Sul (2).

Este foi o primeiro leilão de 
energia realizado pelo governo. 
O certame trouxe uma novidade 
ao colocar em concorrência dire-
ta os empreendimentos de fonte 
solar e eólica, negociados como 
um mesmo produto.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento Energético do Ministério 
de Minas e Energia, Paulo Cesar 
Domingues, a experiência aca-
bou sendo um teste e há a possi-
bilidade de que seja repetida em 
novos leilões.

“O número de projetos 
contratados, cinco solares e 
quatro eólicas, demonstra que 
foi uma distribuição equilibra-
da”, disse Rodrigues em entre-
vista coletiva após o resultado 
do leilão. “Foi um teste inte-
ressante para avaliar se man-
temos isso para os próximos 
leilões”, acrescentou. 

No leilão, energia eólica e energia solar foram negociadas como um só produto

JAMIL BITTAR
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Embora se reconheça que o problema dos preços de combustí-
veis não seja exclusivo do Brasil, os últimos fatos conduzem a 
colocar o governo diante de “tudo ou nada”. Isso porque, o pre-

sidente teria dois caminhos: explicar e lamentar as causas globais que 
levam aos aumentos, ou encampar a briga pela baixa dos preços.

Tudo ou nada

OPÇÃO. Bolsonaro optou pe-
la segunda alternativa e vem mu-
dando as diretorias da Petrobras, 
em busca da queda nos preços. O 
seu opositor Lula, coloca a ques-
tão de forma simplista, o que não 
é. Ele diz, que retirando a parida-
de com o dólar, tudo estará resol-
vido. Não é bem assim.

DOLARIZAÇÃO. Desde o go-
verno Temer, a   Petrobras segue 
o PPI, ou preço por paridade de 
importação. Na prática, a Petro-
brás passou a cobrar dos bra-
sileiros o preço da gasolina, do 
diesel e do gás em dólar, mesmo 
se eles forem produzidos no Bra-
sil e em real.

DILEMA. A Petrobras, embora 

seja autossuficiente em petróleo, 
não consegue refinar volume ne-
cessário para atender o mercado 
interno. As distribuidoras recor-
rem à importação e pagam em 
dólar. A única forma previsível de 
baixa o preço é aumentar a capa-
cidade de refino no país.

NEM LULA, NEM BOLSONA-
RO. Prevalecendo a polarização 
na disputa presidencial, nem 
Lula, nem Bolsonaro farão o 
milagre de aumentar em cur-
to prazo o refino no Brasil. Lo-
go, baixar o preço terá que ser 
através de (1) subsídio; (2) fun-
do de amortização, ou, (3) redu-
ção drástica dos impostos co-
brados. Difícil prever como sair 
desse “tudo ou nada”!

ROSALBA. Hoje o PP-RN se 
reúne. A meta é lançar a ex-go-
vernadora Rosalba Ciarlini para 
o governo do RN. Há quem diga 
que o senador José Agripino, do 
União Brasil, estaria propenso 
a apoiá-la. Caso se confirme, o 
quadro eleitoral mudará. Rosal-
ba tem inegável peso político.

FÁTIMA. Domingo será a vez 
do PT reunir-se e definir a cha-
pa que irá competir. O proble-
ma é a duplicidade de candida-
tos ao senado: Carlos Eduardo 
e Rafael Motta. Embora legal-
mente sejam possíveis os dois 
candidatos, do ponto de vista 
eleitoral é uma “dor de cabeça” 
para os governistas.

E?. Continua a dúvida: o se-
nador Stevenson Valentim será 
candidato a governador?

LUTO. Faleceu a irmã Lúcia 
Montenegro, 97 anos. Religiosa 
fundadora da Casa da Criança e 
da Casa do Menor Trabalhador. 
Prestou inestimáveis serviços 
ao nosso estado. Perda irrepa-
rável.

EXPLICAÇÕES. O ministro 
Fábio Faria irá no dia 8 à Câma-
ra Federal explicar as suas rela-

ções pessoais ultra próximas, 
com o bilionário americano 
Elon Musk. Ao que tudo indica, 
ainda tem muita água para ro-
lar debaixo dessa ponte de ami-
zade. Por envolver a Amazônia, 
a área militar estaria atenta

APOIO. PSD é cortejado por 
Lula, mas tende a Bolsonaro 
em pelo menos 12 estados. Es-
tranha-se que no RN, mesmo 
saindo do PSD, o ex-governa-
dor Robinson Faria mostra-se 
amigo de Gilberto Kassab e dá 
as cartas do partido.

MELHORES CIDADES. As 20 
melhores cidades do mundo 
para viver. São elas:    Londres, 
Tóquio, Xangai, Singapura, 
Melbourne, Sidney, Paris, Pe-
quim, Nova York, Amsterdam 
Hong Kong, Dubai, Seul, Cope-
nhague, Toronto, Berlim, Hel-
sinque, Estocolmo, Zurique e 
Viena.

SOBREVIVÊNCIA. Com o no-
me da senadora Simone Tebet, 
a terceira via tenta sobreviver. 
O maior equívoco, segundo 
ACM Netto, foi o MDB, PSDB e 
Cidadania terem excluído Ciro 
Gomes, afinal o terceiro colo-
cado na disputa.

Olho aberto

Fonte luminosa fi ca próxima ao letreiro Natal 400 Anos, na entrada da capital potiguar, no bairro de Ponta Negra

Segundo a população, a fonte só funcionou no período de inauguração

Lugar acumula água parada com possíveis focos do mosquito transmissor

Abandonada, fonte luminosa 
do viaduto de Ponta Negra 
acumula água parada 

A capital potiguar, assim 
como o restante do Rio 
Grande do Norte, vive 

dias de aumento dos casos de 
arboviroses. De acordo com o 
mais recente boletim da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), até 14 de maio, o esta-
do havia registrado 14.860 ca-
sos prováveis de dengue. Tan-
to o Governo do Estado quanto 
a Prefeitura do Natal decreta-
ram emergência por conta do 
aumento no número de casos 
da doença, e ambas as gestões 
buscam implementar ações de 
combate ao mosquito transmis-
sor, o Aedes aegypti.

No entanto, a população da 
Zona Sul de Natal enfrenta há 
anos problemas com um equi-
pamento público, que podem 
se transformar em prejuízos 
para a saúde dos moradores da 
região, agravando ainda mais a 
crise sanitária atual. Abando-
nada, a fonte luminosa do via-
duto de Ponta Negra acumula 
água parada em plena epide-
mia de dengue.

Denúncias enviadas ao Ago-

ra RN apontam, primeiramen-
te, que a fonte luminosa nunca 
funcionou de fato, apenas no pe-
ríodo de inauguração. O equipa-
mento deveria ter sido entregue 
pela gestão municipal em 2014, 
mas precisou passar por reade-
quações do projeto arquitetô-
nico em 2015. O que deveria ser 
um projeto de resgate das áreas 
de convivência da cidade, virou 
dor de cabeça para a população.

A fonte fica na entrada da ca-
pital potiguar, próximo ao letrei-
ro Natal 400 Anos. A reportagem 
procurou a Prefeitura do Natal, 
através da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur), 
que conduziu a obra. A pasta, no 
entanto, se limitou a responder 

apenas o questionamento sobre 
os possíveis focos do mosquito 
transmissor da dengue.

“A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos informa que 
tem realizado periodicamente a 
limpeza do canteiro do viaduto 
de Ponta Negra onde está inse-
rida uma fonte luminosa. A pre-
sença de água no local deve-se 
às constantes chuvas que têm 
caído em toda cidade. O Depar-
tamento de Operações da Sem-
sur já tem programada uma lim-
peza no local nos próximos dias, 
bem como já solicitou à Secre-
taria Municipal de Saúde uma 
ação preventiva dos agentes de 
saúde na referida área”, diz a no-
ta oficial da pasta.

População teme 
que o equipamento 

público possa piorar 
a crise sanitária, 

provacado pela alta 
nos casos de dengue

NEY DOUGLAS

NEY DOUGLAS

NEY DOUGLAS
Ney Douglas
Repórter
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Programa ajudará 
empresas a reduzir 
custos com energia

Uma iniciativa conjun-
ta da Eletrobras, Confe-
deração Nacional da In-

dústria (CNI) e Associação dos 
Grandes Consumidores Indus-
triais de Energia e de Consumi-
dores Livres (Abrace) prome-
te ajudar as empresas a reduzir 
o custo com energia elétrica. A 
iniciativa, chamada de Progra-
ma Aliança 2.0 é voltada para 
aumentar os ganhos de eficiên-

cia energética nos processos de 
produção industrial. Os interes-
sados devem participar de uma 
chamada pública que analisará 
as demandas.

O Aliança 2.0, que está inse-
rido nas ações do Programa Na-
cional de Conservação de Ener-
gia Elétrica (Procel), visa a aten-
der 24 indústrias que fazem uso 
intensivo de energia em seus 
processos de produção. De 2022 
a 2025, serão destinados a essas 
indústrias R$ 20 milhões para o 
desenvolvimento de projetos de 
eficiência energética .

Pelo programa, as empre-
sas selecionadas receberão, ca-
da uma, R$ 400 mil e precisarão 
oferecer uma contrapartida no 
mesmo valor. Além disso, as em-
presas terão que assumir o com-
promisso de implementar um 
plano de ação, construído junto 
com a equipe técnica do projeto, 
para tornar os processos indus-
triais mais eficientes do ponto 
de vista energético.

Podem participar do progra-
ma Aliança empresas de qual-
quer setor industrial com con-
sumo mínimo de 10 megawatts 
(MW) médio de potência (87.600 
MWh/ano) ou quantidade equi-
valente em energia térmica (ga-
ses e combustíveis).

Segundo a CNI, na primeira 

fase do programa, foram aten-
didas 12 plantas industriais dos 
setores siderúrgico, químico, 
automobilístico e do cimento. A 
maioria dos projetos envolveu 
a otimização de processos, sem 
necessidade de troca de equipa-
mentos.

“De um total de R$ 198 mi-
lhões em oportunidades de re-
dução de consumo identifica-
das, 61% foram aprovadas e im-
plementadas pelas empresas, 
gerando economia anual de R$ 
122 milhões. Em termos ener-
géticos, evitou-se o consumo de 
176 GWh [o equivalente ao con-
sumo mensal de quase 1,1 mi-
lhão de residências]”, informou 
a CNI.

As inscrições tiveram início 
em maio, e o edital do programa 
é em caráter de chamada per-
manente, ou seja, só será finali-
zado quando as 24 indústrias fo-
rem selecionadas. Para se inscre-
ver no programa, basta acessar a 
página do Aliança 2.0 (https://
www.portaldaindustria.com.br/
cni/canais/programa-alianca/).

As empresas que participa-
ram da primeira etapa poderão 
se candidatar novamente, desde 
que com plantas industriais que 
não tenham sido selecionadas 
na edição anterior. (Com infor-
mações da Agência Brasil).

Ação reúne 
CNI, Eletrobras 

e associação 
de grandes 

consumidores

 JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Podem participar empresas do setor 
industrial consumo mínimo de 10 MW Leilão de energia contrata 

29 empreendimentos 
com deságio de 9,36%

Aneel

A  Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) e a Câ-
mara de Comercialização 

de Energia Elétrica realizaram 
nesta sexta-feira 27 um leilão pa-
ra compra de energia A-4. O cer-
tame negociou 237,5 megawatts 
(MW) médios, ao preço médio de 
R$ 258,16 por megawatt-hora.

O resultado representa um 
deságio médio de 9,36% em rela-
ção ao preço máximo determina-
do pela Aneel. Os projetos deve-
rão iniciar o suprimento em 1º de 
janeiro de 2026.

Ao todo, 29 projetos foram 
contratados no certame, dos 
quais dois foram empreendimen-
tos de biomassa, quatro de usinas 
eólicas, cinco de energia solar, 14 
de pequenas centrais hidrelétri-
cas (PCH) e quatro de centrais de 
geração elétrica (CGH). Os em-
preendimentos somam uma po-
tência total de 948 MW. São espe-
rados investimentos da ordem de 
R$ 7 bilhões.

De acordo com a CCEE, a 
energia foi adquirida pelas dis-
tribuidoras Cemig, Coelba, Neo-
energia e Light. A energia vai 
atender a demandas dos esta-

dos da Bahia (dois empreendi-
mentos), Mato Grosso (1), Mato 
Grosso do Sul (2), Minas Gerais 
(1), Paraíba (2), Paraná (6), Per-
nambuco (5), Santa Catarina (5), 
São Paulo (1), Tocantins (1) e Rio 
Grande do Sul (2).

Este foi o primeiro leilão de 
energia realizado pelo governo. 
O certame trouxe uma novidade 
ao colocar em concorrência dire-
ta os empreendimentos de fonte 
solar e eólica, negociados como 
um mesmo produto.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento Energético do Ministério 
de Minas e Energia, Paulo Cesar 
Domingues, a experiência aca-
bou sendo um teste e há a possi-
bilidade de que seja repetida em 
novos leilões.

“O número de projetos 
contratados, cinco solares e 
quatro eólicas, demonstra que 
foi uma distribuição equilibra-
da”, disse Rodrigues em entre-
vista coletiva após o resultado 
do leilão. “Foi um teste inte-
ressante para avaliar se man-
temos isso para os próximos 
leilões”, acrescentou. 

No leilão, energia eólica e energia solar foram negociadas como um só produto

JAMIL BITTAR
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Embora se reconheça que o problema dos preços de combustí-
veis não seja exclusivo do Brasil, os últimos fatos conduzem a 
colocar o governo diante de “tudo ou nada”. Isso porque, o pre-

sidente teria dois caminhos: explicar e lamentar as causas globais que 
levam aos aumentos, ou encampar a briga pela baixa dos preços.

Tudo ou nada

OPÇÃO. Bolsonaro optou pe-
la segunda alternativa e vem mu-
dando as diretorias da Petrobras, 
em busca da queda nos preços. O 
seu opositor Lula, coloca a ques-
tão de forma simplista, o que não 
é. Ele diz, que retirando a parida-
de com o dólar, tudo estará resol-
vido. Não é bem assim.

DOLARIZAÇÃO. Desde o go-
verno Temer, a   Petrobras segue 
o PPI, ou preço por paridade de 
importação. Na prática, a Petro-
brás passou a cobrar dos bra-
sileiros o preço da gasolina, do 
diesel e do gás em dólar, mesmo 
se eles forem produzidos no Bra-
sil e em real.

DILEMA. A Petrobras, embora 

seja autossuficiente em petróleo, 
não consegue refinar volume ne-
cessário para atender o mercado 
interno. As distribuidoras recor-
rem à importação e pagam em 
dólar. A única forma previsível de 
baixa o preço é aumentar a capa-
cidade de refino no país.

NEM LULA, NEM BOLSONA-
RO. Prevalecendo a polarização 
na disputa presidencial, nem 
Lula, nem Bolsonaro farão o 
milagre de aumentar em cur-
to prazo o refino no Brasil. Lo-
go, baixar o preço terá que ser 
através de (1) subsídio; (2) fun-
do de amortização, ou, (3) redu-
ção drástica dos impostos co-
brados. Difícil prever como sair 
desse “tudo ou nada”!

ROSALBA. Hoje o PP-RN se 
reúne. A meta é lançar a ex-go-
vernadora Rosalba Ciarlini para 
o governo do RN. Há quem diga 
que o senador José Agripino, do 
União Brasil, estaria propenso 
a apoiá-la. Caso se confirme, o 
quadro eleitoral mudará. Rosal-
ba tem inegável peso político.

FÁTIMA. Domingo será a vez 
do PT reunir-se e definir a cha-
pa que irá competir. O proble-
ma é a duplicidade de candida-
tos ao senado: Carlos Eduardo 
e Rafael Motta. Embora legal-
mente sejam possíveis os dois 
candidatos, do ponto de vista 
eleitoral é uma “dor de cabeça” 
para os governistas.

E?. Continua a dúvida: o se-
nador Stevenson Valentim será 
candidato a governador?

LUTO. Faleceu a irmã Lúcia 
Montenegro, 97 anos. Religiosa 
fundadora da Casa da Criança e 
da Casa do Menor Trabalhador. 
Prestou inestimáveis serviços 
ao nosso estado. Perda irrepa-
rável.

EXPLICAÇÕES. O ministro 
Fábio Faria irá no dia 8 à Câma-
ra Federal explicar as suas rela-

ções pessoais ultra próximas, 
com o bilionário americano 
Elon Musk. Ao que tudo indica, 
ainda tem muita água para ro-
lar debaixo dessa ponte de ami-
zade. Por envolver a Amazônia, 
a área militar estaria atenta

APOIO. PSD é cortejado por 
Lula, mas tende a Bolsonaro 
em pelo menos 12 estados. Es-
tranha-se que no RN, mesmo 
saindo do PSD, o ex-governa-
dor Robinson Faria mostra-se 
amigo de Gilberto Kassab e dá 
as cartas do partido.

MELHORES CIDADES. As 20 
melhores cidades do mundo 
para viver. São elas:    Londres, 
Tóquio, Xangai, Singapura, 
Melbourne, Sidney, Paris, Pe-
quim, Nova York, Amsterdam 
Hong Kong, Dubai, Seul, Cope-
nhague, Toronto, Berlim, Hel-
sinque, Estocolmo, Zurique e 
Viena.

SOBREVIVÊNCIA. Com o no-
me da senadora Simone Tebet, 
a terceira via tenta sobreviver. 
O maior equívoco, segundo 
ACM Netto, foi o MDB, PSDB e 
Cidadania terem excluído Ciro 
Gomes, afinal o terceiro colo-
cado na disputa.

Olho aberto

Fonte luminosa fi ca próxima ao letreiro Natal 400 Anos, na entrada da capital potiguar, no bairro de Ponta Negra

Segundo a população, a fonte só funcionou no período de inauguração

Lugar acumula água parada com possíveis focos do mosquito transmissor

Abandonada, fonte luminosa 
do viaduto de Ponta Negra 
acumula água parada 

A capital potiguar, assim 
como o restante do Rio 
Grande do Norte, vive 

dias de aumento dos casos de 
arboviroses. De acordo com o 
mais recente boletim da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), até 14 de maio, o esta-
do havia registrado 14.860 ca-
sos prováveis de dengue. Tan-
to o Governo do Estado quanto 
a Prefeitura do Natal decreta-
ram emergência por conta do 
aumento no número de casos 
da doença, e ambas as gestões 
buscam implementar ações de 
combate ao mosquito transmis-
sor, o Aedes aegypti.

No entanto, a população da 
Zona Sul de Natal enfrenta há 
anos problemas com um equi-
pamento público, que podem 
se transformar em prejuízos 
para a saúde dos moradores da 
região, agravando ainda mais a 
crise sanitária atual. Abando-
nada, a fonte luminosa do via-
duto de Ponta Negra acumula 
água parada em plena epide-
mia de dengue.

Denúncias enviadas ao Ago-

ra RN apontam, primeiramen-
te, que a fonte luminosa nunca 
funcionou de fato, apenas no pe-
ríodo de inauguração. O equipa-
mento deveria ter sido entregue 
pela gestão municipal em 2014, 
mas precisou passar por reade-
quações do projeto arquitetô-
nico em 2015. O que deveria ser 
um projeto de resgate das áreas 
de convivência da cidade, virou 
dor de cabeça para a população.

A fonte fica na entrada da ca-
pital potiguar, próximo ao letrei-
ro Natal 400 Anos. A reportagem 
procurou a Prefeitura do Natal, 
através da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur), 
que conduziu a obra. A pasta, no 
entanto, se limitou a responder 

apenas o questionamento sobre 
os possíveis focos do mosquito 
transmissor da dengue.

“A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos informa que 
tem realizado periodicamente a 
limpeza do canteiro do viaduto 
de Ponta Negra onde está inse-
rida uma fonte luminosa. A pre-
sença de água no local deve-se 
às constantes chuvas que têm 
caído em toda cidade. O Depar-
tamento de Operações da Sem-
sur já tem programada uma lim-
peza no local nos próximos dias, 
bem como já solicitou à Secre-
taria Municipal de Saúde uma 
ação preventiva dos agentes de 
saúde na referida área”, diz a no-
ta oficial da pasta.

População teme 
que o equipamento 

público possa piorar 
a crise sanitária, 

provacado pela alta 
nos casos de dengue

NEY DOUGLAS

NEY DOUGLAS

NEY DOUGLAS
Ney Douglas
Repórter
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Quinta-feira, as 19:00, tivemos a missa na Igreja do Divino Espí-
rito Santo na Avenida Acaraú/Zona Norte, uma linda missa co-
mandada pelo Padre Virgílio e o diácono Domingos e demais 

coordenadores, as 19:00 as 20:00 com a presença de amigos e amigas 
da Zona Norte, Cidade da Esperança, Bom Pastor, Quintas, Alecrim, 
San Vale, na ocasião recebi a benção do Padre Virgílio para toda mi-
nha família, a saudosa aniversariante que está com Deus Dona Ne-
lise, aniversário do meu primeiro Neto Luiz Henry, para toda minha 
família, família 96FM, Band Natal, Jornal Agora RN, na oportunidade 
o Padre disse que com ou sem mandato via em mim um grande lu-
tador pelo desenvolvimento e a união do povo da Zona Norte, uma 
noite de mistura entre alegria e saudade, que Deus nos proteja.

DIVULGAÇÃO

LICITAÇÃO. A expectativa é mui-
to grande que após vencer a lici-
tação da Secretaria Municipal de 
Obras de Natal, a empresa de enge-
nharia e arquitetura, comece os ser-
viços de pavimentação, drenagem, 
alargamento, duplicação, sanea-
mento da Avenida Felizardo Moura 
e adequação do viaduto da urbana 
com trincheira de drenagem no tre-
cho viaduto da urbana a Ponte de 
Igapó, a empresa vencedora GSR 
CONSTRUÇÕES S/A promete ini-
ciar as obras nos primeiros dias de 
Junho, no valor de R$ 43,576.566,35.

VIOLENCIA. Mossoró, em me-
nos de cinco meses, já teve 63 as-
sassinatos, a maioria cometido por 
facções criminosas, ontem pela ter-
ceira vez, a UBS foi arrombada por 
vândalos na madrugada, levando 
computadores e séries de objetos, 
é preciso um reforço policial urgen-
te em mossoró, ou se não, teremos 
um são joão prejudicado.

MISSA

PONTA NEGRA. Muitas reclamações nos veículos de comunicação, 
sobre o uso de drogas a céu aberto na Praia de Ponta Negra, os jovens 
estão fumando, cheirando e usando toda espécie de droga, passeando 
na areia e calçadão da praia, desrespeitando turistas e autoridades poli-
ciais, é preciso ter cuidado para não se transformar em uma cracolândia.

EXTREMOZ ESPAÇO DO VA-
QUEIRO. Domingo, 29, a partir das 
14:00, haverá o Arraiá do Vaquei-
ro, shows com Rei do Brega Luiz 
Almir, Kaká Silva, na pegada do 
Coyote, Edyr Vaqueiro e Val Vallim 
que é um cover de Bell Marques, 
Paulo Simões e Luan Santiago, vai 
ser uma grande festa, das 14:00 às 
22:00, o organizador Miel da Ge-
ma Produções, mais informações: 
9-8873-9901.

VIOLENCIA. Criminosos fazem 
casal de idosos, refém e realizam 
arrastão em sua casa no conjunto 
Cidade Satélite, não é a primeira 
vez que isto ocorre, os morado-
res do satélite pedem mais segu-
rança.

CAMERAS INTELIGENTE. A ST-
TU, promete até final de Junho, 
instalar Câmeras inteligentes com 
uma dome panorâmica, para lei-
turas de placas de veiculos, maior 
fiscalização, começando pela salga-
do filho, Prudente de Morais, 25 de 
Dezembro na Praia do Meio, Parte 
da Ribeira, Ponte Newton Navarro, 
a STTU acha que com esse sistema, 
melhora o trânsito e diminui os gar-
galos em Natal. Muitos acham que 
vai melhorar o faturamento da pró-
pria STTU.

PESQUISA. Algumas empresas/
emissoras que detestam Bolsonaro, 
divulgam pesquisas que colocam 
Bolsonaro perdendo até para Fábio 
Dantas do RN. KKKKKKKKKK

Epidemia de dengue: Governo do RN 
aumenta frota de carros fumacê
Estado conta agora com sete veículos para operações de Ultra Baixo Volume (UBV), em combate às arboviroses

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) au-
mentou a frota de carros 

fumacê disponíveis aos municí-
pios. O RN conta agora com se-
te carros para operações de Ultra 
Baixo Volume (UBV) em com-
bate às arboviroses nas regiões 
do estado, com expectativa de 
incluir mais um carro nos pró-
ximos dias, totalizando oito ve-
ículos, o dobro do quantitativo 
anterior.

Algumas cidades já foram 
atendidas e a Sesap está ava-
liando as próximas operações 
de acordo com as solicitações e 
com a situação epidemiológica 
de cada município. As operações 
já foram realizadas em Parelhas, 
Santo Antônio, Várzea, Passa e Fi-
ca, Guamaré, Jardim do Seridó, 
Montanhas, Serrinha, Brejinho, 
Lagoa D’anta, alguns bairros de 
Macaíba, Poço Branco, Ielmo 
Marinho, Lajes Pintadas, Florâ-
nia, Sítio Novo, Boa Saúde, Serra 
de São Bento, Riachuelo e Caraú-
bas. Está em andamento a ope-
ração em João Câmara, Natal (no 
bairro das Quintas e Alecrim) e 
Parnamirim (na Maria Lacerda).

A responsável técnica pelo 
Programa Estadual de Contro-

le da Dengue, Silvia Dinara, res-
salta que a operação de UBV é 
importante para interromper a 
transmissão, pois elimina o mos-
quito adulto, mas deve ser ado-
tada como última medida. “As 

ações de combate e controle de 
criadouros devem permanecer 
concomitantemente e precisam 
se intensificar nesse momento 
para que não haja nova prolife-
ração”, explica.

A Sesap reforça os cuidados 
necessários para evitar a prolife-
ração do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor das arboviroses, 
como manter os quintais livres 
de possíveis criadouros do mos-

quito; esfregar com bucha as va-
silhas ou reservatórios de água de 
seus animais; não colocar lixo em 
terrenos baldios; manter caixas 
d´água sempre tampadas e cui-
dar de qualquer local que possa 
acumular água parada.

No último dia 20, a gestão es-
tadual publicou decreto que ofi-
cializou a situação de emergên-
cia.“O Estado reconhece a situa-
ção de crise sanitária declarando 
uma emergência. Convocamos 
todos para que as medidas de en-
frentamento a essa epidemia se-
jam eficazes. Um dos pontos do 
decreto é a criação de um comitê 
para que juntos possamos orien-
tar os municípios para a adoção 
do plano de contingenciamen-
to elaborado pela Sesap”, afirma 
Raimundo Alves, secretário-che-
fe do Gabinete Civil.

No dia 17, a Prefeitura do Na-
tal decretou situação de emer-
gência em virtude do aumento 
de casos de dengue, zika e chi-
kungunya na capital. A Secretaria 
Municipal de Saúde disponibiliza 
exames de dengue, zika e chikun-
gunya na rede municipal de Na-
tal. A coleta é realizada nos postos 
distritais do município após pres-
crição médica.

Operação de UBV é importante para interromper a transmissão, mas deve ser adotada como última medida

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Despoluir nas Escolas 
e Pelotão da Cidadania 
retomam atividades

O Despoluir nas Escolas em 
parceria com o Pelotão 
da Cidadania esteve na 

última quarta-feira 25 na Esco-
la Municipal Professora Angéli-
ca de Almeida Moura, no bairro 
das Quintas, em Natal. O projeto 
é uma parceria da Federação das 
Empresas de Transporte de Pas-
sageiros do Nordeste – FETRO-
NOR com o Pelotão da Cidada-
nia Escolar e Protagonismo Ju-
venil, da Secretaria Municipal de 
Educação de Natal (SME), que 
tem como objetivo a conscien-
tização sobre a importância da 
preservação do meio ambiente 
nas escolas da rede municipal.

O projeto retomou as ativi-
dades após o período da pande-
mia levando 39 alunos do 5º ano 
do ensino fundamental para co-
nheceram o Programa Ambien-
tal do Transporte (Despoluir) e 
as Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs) da capital. Os estudan-
tes participaram de uma aula de 
campo com visitação às ZPAs de 
Natal e depois assistiram a uma 
apresentação do Programa Am-
biental do Transporte realizada 
pela coordenadora do Despoluir 
da Fetronor, Samara Freire, e pe-
lo assessor técnico da Federação, 
Gustavo Costa. No final, todos 
os alunos receberam os brindes 

oferecidos pela Fetronor.
“É muito bom ver as crianças 

empolgadas e preocupadas com 
o ecossistema. O Projeto Des-
poluir nas Escolas, juntamente 
com o Pelotão da Cidadania, tem 
buscado destacar a importância 
da preservação e melhoria do 
meio ambiente, informando o 
impacto e preocupação com as 
nossas ZPAs, desde um saqui-
nho jogado na rua até a emissão 
de poluentes através de veículos 
automotivos”, afirmou Samara.

O Despoluir é o Programa 
Ambiental do Transporte, desen-
volvido pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) e pelo 
SEST SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional 
Aprendizagem do Transporte), 
que realiza desde 2007, ativida-
des práticas, em parceria com a 
Fetronor, visando solucionar os 
impactos ambientais advindos 
do transporte.

Ao longo da sua trajetória, 
foram mais de 3,6 milhões de 
avaliações veiculares ambien-
tais, atendendo mais de 55 mil 
transportadores, engajando-os 
em ações de responsabilidade 
ambiental e contribuindo para 
a melhoria da qualidade do ar, 
especialmente nos grandes cen-
tros urbanos. 

Projeto retoma 
atividades após 

o período da 
pandemia e tem 
como objetivo a 
conscientização 

sobre a importância 
da preservação do 

meio ambiente

Em Natal, pojeto foi retomado 
com 39 alunos do 5º ano

DIVULGAÇÃO
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Quinta-feira, as 19:00, tivemos a missa na Igreja do Divino Espí-
rito Santo na Avenida Acaraú/Zona Norte, uma linda missa co-
mandada pelo Padre Virgílio e o diácono Domingos e demais 

coordenadores, as 19:00 as 20:00 com a presença de amigos e amigas 
da Zona Norte, Cidade da Esperança, Bom Pastor, Quintas, Alecrim, 
San Vale, na ocasião recebi a benção do Padre Virgílio para toda mi-
nha família, a saudosa aniversariante que está com Deus Dona Ne-
lise, aniversário do meu primeiro Neto Luiz Henry, para toda minha 
família, família 96FM, Band Natal, Jornal Agora RN, na oportunidade 
o Padre disse que com ou sem mandato via em mim um grande lu-
tador pelo desenvolvimento e a união do povo da Zona Norte, uma 
noite de mistura entre alegria e saudade, que Deus nos proteja.

DIVULGAÇÃO

LICITAÇÃO. A expectativa é mui-
to grande que após vencer a lici-
tação da Secretaria Municipal de 
Obras de Natal, a empresa de enge-
nharia e arquitetura, comece os ser-
viços de pavimentação, drenagem, 
alargamento, duplicação, sanea-
mento da Avenida Felizardo Moura 
e adequação do viaduto da urbana 
com trincheira de drenagem no tre-
cho viaduto da urbana a Ponte de 
Igapó, a empresa vencedora GSR 
CONSTRUÇÕES S/A promete ini-
ciar as obras nos primeiros dias de 
Junho, no valor de R$ 43,576.566,35.

VIOLENCIA. Mossoró, em me-
nos de cinco meses, já teve 63 as-
sassinatos, a maioria cometido por 
facções criminosas, ontem pela ter-
ceira vez, a UBS foi arrombada por 
vândalos na madrugada, levando 
computadores e séries de objetos, 
é preciso um reforço policial urgen-
te em mossoró, ou se não, teremos 
um são joão prejudicado.

MISSA

PONTA NEGRA. Muitas reclamações nos veículos de comunicação, 
sobre o uso de drogas a céu aberto na Praia de Ponta Negra, os jovens 
estão fumando, cheirando e usando toda espécie de droga, passeando 
na areia e calçadão da praia, desrespeitando turistas e autoridades poli-
ciais, é preciso ter cuidado para não se transformar em uma cracolândia.

EXTREMOZ ESPAÇO DO VA-
QUEIRO. Domingo, 29, a partir das 
14:00, haverá o Arraiá do Vaquei-
ro, shows com Rei do Brega Luiz 
Almir, Kaká Silva, na pegada do 
Coyote, Edyr Vaqueiro e Val Vallim 
que é um cover de Bell Marques, 
Paulo Simões e Luan Santiago, vai 
ser uma grande festa, das 14:00 às 
22:00, o organizador Miel da Ge-
ma Produções, mais informações: 
9-8873-9901.

VIOLENCIA. Criminosos fazem 
casal de idosos, refém e realizam 
arrastão em sua casa no conjunto 
Cidade Satélite, não é a primeira 
vez que isto ocorre, os morado-
res do satélite pedem mais segu-
rança.

CAMERAS INTELIGENTE. A ST-
TU, promete até final de Junho, 
instalar Câmeras inteligentes com 
uma dome panorâmica, para lei-
turas de placas de veiculos, maior 
fiscalização, começando pela salga-
do filho, Prudente de Morais, 25 de 
Dezembro na Praia do Meio, Parte 
da Ribeira, Ponte Newton Navarro, 
a STTU acha que com esse sistema, 
melhora o trânsito e diminui os gar-
galos em Natal. Muitos acham que 
vai melhorar o faturamento da pró-
pria STTU.

PESQUISA. Algumas empresas/
emissoras que detestam Bolsonaro, 
divulgam pesquisas que colocam 
Bolsonaro perdendo até para Fábio 
Dantas do RN. KKKKKKKKKK

Epidemia de dengue: Governo do RN 
aumenta frota de carros fumacê
Estado conta agora com sete veículos para operações de Ultra Baixo Volume (UBV), em combate às arboviroses

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) au-
mentou a frota de carros 

fumacê disponíveis aos municí-
pios. O RN conta agora com se-
te carros para operações de Ultra 
Baixo Volume (UBV) em com-
bate às arboviroses nas regiões 
do estado, com expectativa de 
incluir mais um carro nos pró-
ximos dias, totalizando oito ve-
ículos, o dobro do quantitativo 
anterior.

Algumas cidades já foram 
atendidas e a Sesap está ava-
liando as próximas operações 
de acordo com as solicitações e 
com a situação epidemiológica 
de cada município. As operações 
já foram realizadas em Parelhas, 
Santo Antônio, Várzea, Passa e Fi-
ca, Guamaré, Jardim do Seridó, 
Montanhas, Serrinha, Brejinho, 
Lagoa D’anta, alguns bairros de 
Macaíba, Poço Branco, Ielmo 
Marinho, Lajes Pintadas, Florâ-
nia, Sítio Novo, Boa Saúde, Serra 
de São Bento, Riachuelo e Caraú-
bas. Está em andamento a ope-
ração em João Câmara, Natal (no 
bairro das Quintas e Alecrim) e 
Parnamirim (na Maria Lacerda).

A responsável técnica pelo 
Programa Estadual de Contro-

le da Dengue, Silvia Dinara, res-
salta que a operação de UBV é 
importante para interromper a 
transmissão, pois elimina o mos-
quito adulto, mas deve ser ado-
tada como última medida. “As 

ações de combate e controle de 
criadouros devem permanecer 
concomitantemente e precisam 
se intensificar nesse momento 
para que não haja nova prolife-
ração”, explica.

A Sesap reforça os cuidados 
necessários para evitar a prolife-
ração do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor das arboviroses, 
como manter os quintais livres 
de possíveis criadouros do mos-

quito; esfregar com bucha as va-
silhas ou reservatórios de água de 
seus animais; não colocar lixo em 
terrenos baldios; manter caixas 
d´água sempre tampadas e cui-
dar de qualquer local que possa 
acumular água parada.

No último dia 20, a gestão es-
tadual publicou decreto que ofi-
cializou a situação de emergên-
cia.“O Estado reconhece a situa-
ção de crise sanitária declarando 
uma emergência. Convocamos 
todos para que as medidas de en-
frentamento a essa epidemia se-
jam eficazes. Um dos pontos do 
decreto é a criação de um comitê 
para que juntos possamos orien-
tar os municípios para a adoção 
do plano de contingenciamen-
to elaborado pela Sesap”, afirma 
Raimundo Alves, secretário-che-
fe do Gabinete Civil.

No dia 17, a Prefeitura do Na-
tal decretou situação de emer-
gência em virtude do aumento 
de casos de dengue, zika e chi-
kungunya na capital. A Secretaria 
Municipal de Saúde disponibiliza 
exames de dengue, zika e chikun-
gunya na rede municipal de Na-
tal. A coleta é realizada nos postos 
distritais do município após pres-
crição médica.

Operação de UBV é importante para interromper a transmissão, mas deve ser adotada como última medida

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Despoluir nas Escolas 
e Pelotão da Cidadania 
retomam atividades

O Despoluir nas Escolas em 
parceria com o Pelotão 
da Cidadania esteve na 

última quarta-feira 25 na Esco-
la Municipal Professora Angéli-
ca de Almeida Moura, no bairro 
das Quintas, em Natal. O projeto 
é uma parceria da Federação das 
Empresas de Transporte de Pas-
sageiros do Nordeste – FETRO-
NOR com o Pelotão da Cidada-
nia Escolar e Protagonismo Ju-
venil, da Secretaria Municipal de 
Educação de Natal (SME), que 
tem como objetivo a conscien-
tização sobre a importância da 
preservação do meio ambiente 
nas escolas da rede municipal.

O projeto retomou as ativi-
dades após o período da pande-
mia levando 39 alunos do 5º ano 
do ensino fundamental para co-
nheceram o Programa Ambien-
tal do Transporte (Despoluir) e 
as Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPAs) da capital. Os estudan-
tes participaram de uma aula de 
campo com visitação às ZPAs de 
Natal e depois assistiram a uma 
apresentação do Programa Am-
biental do Transporte realizada 
pela coordenadora do Despoluir 
da Fetronor, Samara Freire, e pe-
lo assessor técnico da Federação, 
Gustavo Costa. No final, todos 
os alunos receberam os brindes 

oferecidos pela Fetronor.
“É muito bom ver as crianças 

empolgadas e preocupadas com 
o ecossistema. O Projeto Des-
poluir nas Escolas, juntamente 
com o Pelotão da Cidadania, tem 
buscado destacar a importância 
da preservação e melhoria do 
meio ambiente, informando o 
impacto e preocupação com as 
nossas ZPAs, desde um saqui-
nho jogado na rua até a emissão 
de poluentes através de veículos 
automotivos”, afirmou Samara.

O Despoluir é o Programa 
Ambiental do Transporte, desen-
volvido pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) e pelo 
SEST SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional 
Aprendizagem do Transporte), 
que realiza desde 2007, ativida-
des práticas, em parceria com a 
Fetronor, visando solucionar os 
impactos ambientais advindos 
do transporte.

Ao longo da sua trajetória, 
foram mais de 3,6 milhões de 
avaliações veiculares ambien-
tais, atendendo mais de 55 mil 
transportadores, engajando-os 
em ações de responsabilidade 
ambiental e contribuindo para 
a melhoria da qualidade do ar, 
especialmente nos grandes cen-
tros urbanos. 

Projeto retoma 
atividades após 

o período da 
pandemia e tem 
como objetivo a 
conscientização 

sobre a importância 
da preservação do 

meio ambiente

Em Natal, pojeto foi retomado 
com 39 alunos do 5º ano

DIVULGAÇÃO
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Rastreamento

Varíola dos macacos pode ser 
contida se agirmos agora, diz OMS

Os países devem tomar me-
didas rápidas para conter 
a propagação da varíola 

dos macacos e compartilhar da-
dos sobre seus estoques de va-
cinas. O alerta foi feito por uma 
autoridade da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) nesta sexta-
-feira 27. “Achamos que, se imple-
mentarmos as medidas corretas 
agora, provavelmente podemos 
conter isso facilmente”, disse Syl-
vie Briand, diretora da OMS pa-
ra Preparação Global para Riscos 
Infecciosos, na 75ª edição da As-
sembleia Mundial da Saúde, que 
acontece em Genebra, na Suíça.

A varíola dos macacos é uma 
infecção viral geralmente leve que 

é endêmica em partes da África 
Ocidental e Central. A doença se 
espalha principalmente por con-
tato próximo e, até o recente sur-
to, raramente era vista em outras 
partes do mundo, razão pela qual 
o recente surgimento de casos na 
Europa, Estados Unidos e outras 
áreas levantou alarmes.

Até agora, existem cerca de 
300 casos confirmados ou suspei-
tos em cerca de 20 países onde o 
vírus não circulava anteriormen-
te. “Para nós, a principal priorida-
de atualmente é tentar conter es-
sa transmissão em países não en-
dêmicos”, disse Sylvie em um co-
municado técnico para os países.

As medidas necessárias in-

cluem a detecção precoce, isola-
mento de casos e rastreamento 
de contatos, acrescentou. Os paí-
ses também devem compartilhar 
informações sobre estoques da 
primeira geração de vacinas con-
tra a varíola, que também podem 
ser eficazes contra a varíola dos 
macacos, disse Sylvie.

“Não sabemos exatamente o 
número de doses disponíveis no 
mundo e é por isso que incen-
tivamos os países a procurar a 
OMS e nos dizer quais são seus 
estoques”, disse ela. Um slide de 
sua apresentação descreveu os 
suprimentos globais como “mui-
to limitados”.

Atualmente, os especialistas 

da OMS estão desaconselhan-
do a vacinação em massa, suge-
rindo a vacinação direcionada, 
quando disponível, para conta-
tos próximos de pessoas infec-
tadas. “Investigação de casos, 
rastreamento de contatos, iso-

lamento em casa serão suas me-
lhores apostas”, disse Rosamund 
Lewis, chefe do secretariado de 
varíola da OMS, que faz parte 
do Programa de Emergências 
da OMS. (Com informações da 
Agência Reuters).

Sylvie Briand, diretora da OMS para Preparação Global para Riscos Infecciosos

OMS

ADNAN ABIDI/REUTERS

Talibãs rejeitam pedido da ONU 
para reverter restrições às mulheres

Os taliban rejeitaram, nes-
ta sexta-feira 27, um pedi-
do do Conselho de Segu-

rança da ONU para reverter as 
restrições impostas às mulheres 
afegãs, considerando “infunda-
das” as preocupações expressas 
pela comunidade internacional. 
O Conselho de Segurança pediu, 
na terça-feira 24, que os taliban, 
no poder no Afeganistão des-
de agosto de 2021, “revertam de 
imediato as políticas e práticas 
que atualmente restringem os di-
reitos humanos e as liberdades 
fundamentais das mulheres e das 
meninas afegãs”, numa declara-
ção adotada por unanimidade.

O texto do órgão da ONU, 
composto por 15 membros, cita “a 
imposição de restrições que limi-
tam o acesso à educação, ao em-
prego, à liberdade de movimento 
e à participação plena, igualitária 
e significativa das mulheres na vi-
da pública”. O Conselho de Segu-
rança apelou, sobretudo, à reaber-

O regime priva as 
mulheres de quase 

todos os seus direitos, 
em particular 

impondo-lhes o uso 
da burca

tura das escolas para todas as me-
ninas, expressando a sua “profun-
da preocupação” com a obrigação 
imposta às mulheres de cobrirem 
o rosto em espaços públicos e 
quando estiverem a ser gravadas 
pelas televisões.

Em comunicado divulgado 
esta sexta-feira, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros afegão 
considera as preocupações do 
Conselho de Segurança “infun-
dadas” e “irrealistas” e reafirma 
o seu “compromisso” de garantir 
os direitos das mulheres afegãs. 
“Dado que o povo afegão é pre-
dominantemente muçulmano, o 
Governo afegão considera o res-

peito pelo [uso] do ‘hijab’ islâmi-
co consistente com os valores re-
ligiosos e culturais da sociedade e 
as aspirações da maioria das mu-
lheres afegãs”, acrescenta o co-
municado.

No início de maio, o líder su-
premo dos talibãs emitiu uma 
ordem para que as mulheres se 

cubram totalmente em público, 
incluindo o rosto, de preferência 
com a burca, um véu que cobre 
o rosto por inteiro com uma gra-
de de tecido nos olhos. As restri-
ções impostas às mulheres afegãs 
“descrevem um modelo de total 
segregação sexual e visam tornar 
as mulheres invisíveis na socie-
dade”, denunciou, na quinta-fei-
ra em Cabul, o relator especial da 
ONU para os direitos humanos 
no Afeganistão, Richard Bennett.

A comunidade internacional 
fez do respeito pelos direitos hu-
manos, especialmente das mu-
lheres, um pré-requisito nas nego-
ciações de ajuda e reconhecimen-
to do regime islâmico, que regres-
sou ao poder no ano passado, 20 
anos depois de ter sido afastado, 
na sequência da saída de militares 
norte-americanos e dos seus alia-
dos do país. As novas restrições 
impostas às mulheres confirmam 
a radicalização dos talibãs, que 
inicialmente tentaram mostrar 
um lado mais aberto do que du-
rante a sua passagem anterior pe-
lo poder, entre 1996 e 2001. (Com 
informações do Portal TSF).

As novas restrições impostas 
às mulheres confi rmam a 
radicalização dos talibãs
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Distrito Federal  512.385  37,80%  1  1
Rio de Janeiro  2.045.045  31,90%  2  3
São Paulo  6.105.110  30,00%  3  2
Paraná  1.397.468  26,30%  4  8
Santa Catarina  866.892  25,40%  5  4
Rio Grande do Sul  1.301.919  25,30%  6  5
Brasil  20.464.035  24,10%
Acre  68.346  23,10%  7  22
Mato Grosso do Sul  270.243  22,40%  8  7
Espírito Santo  403.006  22,30%  9  9
Amapá  67.587  22,20%  10  16
Rio Grande do Norte  269.973  21,80%  12  19
Roraima  45.591  21,80%  11  14
Tocantins  131.731  21,10%  13  15
Minas Gerais  1.911.598  20,80%  14  10
Ceará  621.152  20,30%  15  23
Goiás  623.936  20,30%  16  11
Paraíba  262.450  19,80%  17  25
Alagoas  189.215  18,80%  18  24
Mato Grosso  298.657  18,70%  19  6
Rondônia  136.702  18,60%  20  12
Piauí  216.095  18,40%  21  26
Bahia  934.496  18,30%  22  18
Sergipe  148.478  17,50%  23  21
Amazonas  263.829  17,10%  24  13
Pernambuco  535.101  16,90%  25  17
Maranhão  342.363  16,10%  26  27
Pará  494.667  15,30%  27  20

UF
Número de pessoas 

emteletrabalho
Percentual potencial 

de teletrabalho 
Ranking 

teletrabalho
Ranking PIB 
per capita

Fonte: PNAD Contínua/IBGE. – 1º tri/2021.
Elaboração: Os autores.

Mais de 20 milhões poderiam 
trabalhar de casa, diz pesquisa
Na correlação entre o PIB per capita e a viabilidade do teletrabalho, o RN ocupa a primeira colocação no Nordeste

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada divulgou nes-
ta sexta 27 um panorama do 

potencial de trabalho remoto no 
país. De acordo com a análise, cer-
ca de 20,4 milhões de pessoas en-
contram-se em ocupações passí-
veis de serem realizadas de forma 
remota, o que representa 24,1% do 
total de pessoas ocupadas no mer-
cado de trabalho brasileiro no ho-
rizonte da pesquisa. O estudo foi 
feito pelos pesquisadores Geraldo 
Góes, Felipe Martins e Vinicius Al-
ves. Eles analisaram vários crité-
rios, e ao examinarem uma correla-
ção entre o PIB per capita e a viabi-
lidade do teletrabalho nos estados 
brasileiros. Neste aspecto, a análise 
no nível dos estados revela uma de-
sigualdade espacial no percentual 
de teletrabalho potencial. “De fato, 
enquanto o Distrito Federal apre-
senta essa estatística no valor de 
37,8%, no Pará esse percentual cai 
para menos da metade: 15,3%”, diz 
o estudo, que aponta, neste que-
sito, o Rio Grande do Norte confi-
gurando na primeira colocação no 
Nordeste, e 11ª no país, com o índi-
ce de 21,80%.

O estudo ainda mostrou que há 
um predomínio nas ocupações po-
tenciais de trabalho remoto entre 
mulheres (58,3%), pessoas brancas 
(60%), com nível superior comple-
to (62,6%) e na faixa etária entre 20 
e 49 anos (71,8%). Mais da metade 
desses trabalhadores em teletraba-
lho potencial encontra-se na região 
Sudeste (que tem o maior percen-
tual, 27,7%), seguida pela Região 
Sul, com 25,7%, e Centro-Oeste, 
com 23,5%. Nas regiões Norte e 
Nordeste, o patamar é inferior, res-
pectivamente, de 17,4% e 18,5%.

Embora as pessoas em ocupa-
ções com potencial de serem rea-
lizadas de forma remota represen-
tem 24,1% da força de trabalho, es-
ses trabalhadores são responsáveis 
por 40,4% da massa de rendimen-
tos total. O recorte por região mos-
trou que a maior contribuição pa-
ra esse montante vem do Sudeste, 
puxada principalmente pelo esta-
do de São Paulo, que tem 47,6% do 
total de rendimentos efetivos ge-
rados por pessoas em teletrabalho 
potencial.

O Sudeste conta com o maior 
percentual de pessoas ocupadas 
potencialmente em home office 
em ambas as zonas (29,2% urbana 
e 7% rural). Em contrapartida, a re-
gião Norte, cujo contingente de te-
letrabalho potencial nas zonas ur-
bana e rural corresponde a, respec-
tivamente, 20,5% e 4,9% do total de 

ocupados, está no outro extremo. 
A região Nordeste, que apresenta 
o quarto maior percentual de tele-
trabalho potencial na zona urbana 
(21,2%), salta para a segunda colo-
cação quando se observa a zona ru-
ral (6,7%).

No Norte e no Nordeste, o per-
centual de pessoas pretas ou par-
das no teletrabalho potencial passa 
de 70%, com destaque para o Ama-
pá, onde o resultado foi de 80,5%. 
A exceção nessas regiões é o Rio 
Grande do Norte, onde o percen-
tual fica próximo de 50%. Em ne-
nhum estado do Sul o total de pre-
tos e pardos nessa situação é supe-
rior a 25%.

Modalidade de teletrabalho deve constar no contrato indivudual, trazendo as atividades realizadas pelo empregado

JOSÉ ALDENIR

Teletrabalho: o 
trabalho onde 
você estiver

A previsão legal para o teletraba-
lho aparece no artigo 6º da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), 
que afasta as distinções entre o tra-
balho realizado no estabelecimen-
to do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o reali-
zado a distância, desde que este-
jam caracterizados os pressupostos 
da relação de emprego. O parágra-
fo único do dispositivo, introduzido 
em 2011, estabelece que “os meios 
telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordina-
ção jurídica, aos meios pessoais e di-
retos de comando, controle e super-
visão do trabalho alheio”.

A Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017) introduziu um novo 
capítulo na CLT dedicado especial-
mente ao tema: é o Capítulo II-A, 
“Do Teletrabalho”, com os artigos 
75-A a 75-E). Os dispositivos defi-
nem o teletrabalho como “a pres-
tação de serviços preponderante-
mente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de 
tecnologias de informação e de co-
municação que, por sua natureza, 
não se constituam como trabalho 
externo”. Assim, operações exter-
nas, como as de vendedor, motoris-
ta, ajudante de viagem e outros que 
não têm um local fixo de trabalho 
não são consideradas teletrabalho.

De acordo com o texto, embo-
ra o trabalho seja realizado remota-
mente, não há diferenças significa-
tivas em relação à proteção ao tra-
balhador. “Os direitos são os mes-
mos de um trabalhador normal. 
Ou seja, vai ter direito a carteira 

assinada, férias, 13º salário e depó-
sitos de FGTS”, explica o ministro 
Agra Belmonte, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST).

VANTAGENS DO TRABALHO 
REMOTO.  Usualmente realizado 
de casa, o teletrabalho também se 

adapta a outros lugares, como ca-
fés, ambientes de co-working e até 
restaurantes. Uma das vantagens 
é evitar gastos e tempo com des-
locamentos e engarrafamentos. A 
possibilidade de poder trabalhar 
de qualquer lugar também permi-
te maior flexibilidade e conforto 

ao trabalhador. De acordo com a 
SAP Consultores Associados, 77% 
dos profissionais que desempe-
nham suas atividades em home 
office afirmam que um dos princi-
pais objetivos é melhorar a quali-
dade de vida, e a gestão do próprio 
tempo. 



• Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 202214 Internacional

Rastreamento

Varíola dos macacos pode ser 
contida se agirmos agora, diz OMS

Os países devem tomar me-
didas rápidas para conter 
a propagação da varíola 

dos macacos e compartilhar da-
dos sobre seus estoques de va-
cinas. O alerta foi feito por uma 
autoridade da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) nesta sexta-
-feira 27. “Achamos que, se imple-
mentarmos as medidas corretas 
agora, provavelmente podemos 
conter isso facilmente”, disse Syl-
vie Briand, diretora da OMS pa-
ra Preparação Global para Riscos 
Infecciosos, na 75ª edição da As-
sembleia Mundial da Saúde, que 
acontece em Genebra, na Suíça.

A varíola dos macacos é uma 
infecção viral geralmente leve que 

é endêmica em partes da África 
Ocidental e Central. A doença se 
espalha principalmente por con-
tato próximo e, até o recente sur-
to, raramente era vista em outras 
partes do mundo, razão pela qual 
o recente surgimento de casos na 
Europa, Estados Unidos e outras 
áreas levantou alarmes.

Até agora, existem cerca de 
300 casos confirmados ou suspei-
tos em cerca de 20 países onde o 
vírus não circulava anteriormen-
te. “Para nós, a principal priorida-
de atualmente é tentar conter es-
sa transmissão em países não en-
dêmicos”, disse Sylvie em um co-
municado técnico para os países.

As medidas necessárias in-

cluem a detecção precoce, isola-
mento de casos e rastreamento 
de contatos, acrescentou. Os paí-
ses também devem compartilhar 
informações sobre estoques da 
primeira geração de vacinas con-
tra a varíola, que também podem 
ser eficazes contra a varíola dos 
macacos, disse Sylvie.

“Não sabemos exatamente o 
número de doses disponíveis no 
mundo e é por isso que incen-
tivamos os países a procurar a 
OMS e nos dizer quais são seus 
estoques”, disse ela. Um slide de 
sua apresentação descreveu os 
suprimentos globais como “mui-
to limitados”.

Atualmente, os especialistas 

da OMS estão desaconselhan-
do a vacinação em massa, suge-
rindo a vacinação direcionada, 
quando disponível, para conta-
tos próximos de pessoas infec-
tadas. “Investigação de casos, 
rastreamento de contatos, iso-

lamento em casa serão suas me-
lhores apostas”, disse Rosamund 
Lewis, chefe do secretariado de 
varíola da OMS, que faz parte 
do Programa de Emergências 
da OMS. (Com informações da 
Agência Reuters).

Sylvie Briand, diretora da OMS para Preparação Global para Riscos Infecciosos

OMS

ADNAN ABIDI/REUTERS

Talibãs rejeitam pedido da ONU 
para reverter restrições às mulheres

Os taliban rejeitaram, nes-
ta sexta-feira 27, um pedi-
do do Conselho de Segu-

rança da ONU para reverter as 
restrições impostas às mulheres 
afegãs, considerando “infunda-
das” as preocupações expressas 
pela comunidade internacional. 
O Conselho de Segurança pediu, 
na terça-feira 24, que os taliban, 
no poder no Afeganistão des-
de agosto de 2021, “revertam de 
imediato as políticas e práticas 
que atualmente restringem os di-
reitos humanos e as liberdades 
fundamentais das mulheres e das 
meninas afegãs”, numa declara-
ção adotada por unanimidade.

O texto do órgão da ONU, 
composto por 15 membros, cita “a 
imposição de restrições que limi-
tam o acesso à educação, ao em-
prego, à liberdade de movimento 
e à participação plena, igualitária 
e significativa das mulheres na vi-
da pública”. O Conselho de Segu-
rança apelou, sobretudo, à reaber-

O regime priva as 
mulheres de quase 

todos os seus direitos, 
em particular 

impondo-lhes o uso 
da burca

tura das escolas para todas as me-
ninas, expressando a sua “profun-
da preocupação” com a obrigação 
imposta às mulheres de cobrirem 
o rosto em espaços públicos e 
quando estiverem a ser gravadas 
pelas televisões.

Em comunicado divulgado 
esta sexta-feira, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros afegão 
considera as preocupações do 
Conselho de Segurança “infun-
dadas” e “irrealistas” e reafirma 
o seu “compromisso” de garantir 
os direitos das mulheres afegãs. 
“Dado que o povo afegão é pre-
dominantemente muçulmano, o 
Governo afegão considera o res-

peito pelo [uso] do ‘hijab’ islâmi-
co consistente com os valores re-
ligiosos e culturais da sociedade e 
as aspirações da maioria das mu-
lheres afegãs”, acrescenta o co-
municado.

No início de maio, o líder su-
premo dos talibãs emitiu uma 
ordem para que as mulheres se 

cubram totalmente em público, 
incluindo o rosto, de preferência 
com a burca, um véu que cobre 
o rosto por inteiro com uma gra-
de de tecido nos olhos. As restri-
ções impostas às mulheres afegãs 
“descrevem um modelo de total 
segregação sexual e visam tornar 
as mulheres invisíveis na socie-
dade”, denunciou, na quinta-fei-
ra em Cabul, o relator especial da 
ONU para os direitos humanos 
no Afeganistão, Richard Bennett.

A comunidade internacional 
fez do respeito pelos direitos hu-
manos, especialmente das mu-
lheres, um pré-requisito nas nego-
ciações de ajuda e reconhecimen-
to do regime islâmico, que regres-
sou ao poder no ano passado, 20 
anos depois de ter sido afastado, 
na sequência da saída de militares 
norte-americanos e dos seus alia-
dos do país. As novas restrições 
impostas às mulheres confirmam 
a radicalização dos talibãs, que 
inicialmente tentaram mostrar 
um lado mais aberto do que du-
rante a sua passagem anterior pe-
lo poder, entre 1996 e 2001. (Com 
informações do Portal TSF).

As novas restrições impostas 
às mulheres confi rmam a 
radicalização dos talibãs
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Distrito Federal  512.385  37,80%  1  1
Rio de Janeiro  2.045.045  31,90%  2  3
São Paulo  6.105.110  30,00%  3  2
Paraná  1.397.468  26,30%  4  8
Santa Catarina  866.892  25,40%  5  4
Rio Grande do Sul  1.301.919  25,30%  6  5
Brasil  20.464.035  24,10%
Acre  68.346  23,10%  7  22
Mato Grosso do Sul  270.243  22,40%  8  7
Espírito Santo  403.006  22,30%  9  9
Amapá  67.587  22,20%  10  16
Rio Grande do Norte  269.973  21,80%  12  19
Roraima  45.591  21,80%  11  14
Tocantins  131.731  21,10%  13  15
Minas Gerais  1.911.598  20,80%  14  10
Ceará  621.152  20,30%  15  23
Goiás  623.936  20,30%  16  11
Paraíba  262.450  19,80%  17  25
Alagoas  189.215  18,80%  18  24
Mato Grosso  298.657  18,70%  19  6
Rondônia  136.702  18,60%  20  12
Piauí  216.095  18,40%  21  26
Bahia  934.496  18,30%  22  18
Sergipe  148.478  17,50%  23  21
Amazonas  263.829  17,10%  24  13
Pernambuco  535.101  16,90%  25  17
Maranhão  342.363  16,10%  26  27
Pará  494.667  15,30%  27  20

UF
Número de pessoas 

emteletrabalho
Percentual potencial 

de teletrabalho 
Ranking 

teletrabalho
Ranking PIB 
per capita

Fonte: PNAD Contínua/IBGE. – 1º tri/2021.
Elaboração: Os autores.

Mais de 20 milhões poderiam 
trabalhar de casa, diz pesquisa
Na correlação entre o PIB per capita e a viabilidade do teletrabalho, o RN ocupa a primeira colocação no Nordeste

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada divulgou nes-
ta sexta 27 um panorama do 

potencial de trabalho remoto no 
país. De acordo com a análise, cer-
ca de 20,4 milhões de pessoas en-
contram-se em ocupações passí-
veis de serem realizadas de forma 
remota, o que representa 24,1% do 
total de pessoas ocupadas no mer-
cado de trabalho brasileiro no ho-
rizonte da pesquisa. O estudo foi 
feito pelos pesquisadores Geraldo 
Góes, Felipe Martins e Vinicius Al-
ves. Eles analisaram vários crité-
rios, e ao examinarem uma correla-
ção entre o PIB per capita e a viabi-
lidade do teletrabalho nos estados 
brasileiros. Neste aspecto, a análise 
no nível dos estados revela uma de-
sigualdade espacial no percentual 
de teletrabalho potencial. “De fato, 
enquanto o Distrito Federal apre-
senta essa estatística no valor de 
37,8%, no Pará esse percentual cai 
para menos da metade: 15,3%”, diz 
o estudo, que aponta, neste que-
sito, o Rio Grande do Norte confi-
gurando na primeira colocação no 
Nordeste, e 11ª no país, com o índi-
ce de 21,80%.

O estudo ainda mostrou que há 
um predomínio nas ocupações po-
tenciais de trabalho remoto entre 
mulheres (58,3%), pessoas brancas 
(60%), com nível superior comple-
to (62,6%) e na faixa etária entre 20 
e 49 anos (71,8%). Mais da metade 
desses trabalhadores em teletraba-
lho potencial encontra-se na região 
Sudeste (que tem o maior percen-
tual, 27,7%), seguida pela Região 
Sul, com 25,7%, e Centro-Oeste, 
com 23,5%. Nas regiões Norte e 
Nordeste, o patamar é inferior, res-
pectivamente, de 17,4% e 18,5%.

Embora as pessoas em ocupa-
ções com potencial de serem rea-
lizadas de forma remota represen-
tem 24,1% da força de trabalho, es-
ses trabalhadores são responsáveis 
por 40,4% da massa de rendimen-
tos total. O recorte por região mos-
trou que a maior contribuição pa-
ra esse montante vem do Sudeste, 
puxada principalmente pelo esta-
do de São Paulo, que tem 47,6% do 
total de rendimentos efetivos ge-
rados por pessoas em teletrabalho 
potencial.

O Sudeste conta com o maior 
percentual de pessoas ocupadas 
potencialmente em home office 
em ambas as zonas (29,2% urbana 
e 7% rural). Em contrapartida, a re-
gião Norte, cujo contingente de te-
letrabalho potencial nas zonas ur-
bana e rural corresponde a, respec-
tivamente, 20,5% e 4,9% do total de 

ocupados, está no outro extremo. 
A região Nordeste, que apresenta 
o quarto maior percentual de tele-
trabalho potencial na zona urbana 
(21,2%), salta para a segunda colo-
cação quando se observa a zona ru-
ral (6,7%).

No Norte e no Nordeste, o per-
centual de pessoas pretas ou par-
das no teletrabalho potencial passa 
de 70%, com destaque para o Ama-
pá, onde o resultado foi de 80,5%. 
A exceção nessas regiões é o Rio 
Grande do Norte, onde o percen-
tual fica próximo de 50%. Em ne-
nhum estado do Sul o total de pre-
tos e pardos nessa situação é supe-
rior a 25%.

Modalidade de teletrabalho deve constar no contrato indivudual, trazendo as atividades realizadas pelo empregado

JOSÉ ALDENIR

Teletrabalho: o 
trabalho onde 
você estiver

A previsão legal para o teletraba-
lho aparece no artigo 6º da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), 
que afasta as distinções entre o tra-
balho realizado no estabelecimen-
to do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o reali-
zado a distância, desde que este-
jam caracterizados os pressupostos 
da relação de emprego. O parágra-
fo único do dispositivo, introduzido 
em 2011, estabelece que “os meios 
telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordina-
ção jurídica, aos meios pessoais e di-
retos de comando, controle e super-
visão do trabalho alheio”.

A Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017) introduziu um novo 
capítulo na CLT dedicado especial-
mente ao tema: é o Capítulo II-A, 
“Do Teletrabalho”, com os artigos 
75-A a 75-E). Os dispositivos defi-
nem o teletrabalho como “a pres-
tação de serviços preponderante-
mente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de 
tecnologias de informação e de co-
municação que, por sua natureza, 
não se constituam como trabalho 
externo”. Assim, operações exter-
nas, como as de vendedor, motoris-
ta, ajudante de viagem e outros que 
não têm um local fixo de trabalho 
não são consideradas teletrabalho.

De acordo com o texto, embo-
ra o trabalho seja realizado remota-
mente, não há diferenças significa-
tivas em relação à proteção ao tra-
balhador. “Os direitos são os mes-
mos de um trabalhador normal. 
Ou seja, vai ter direito a carteira 

assinada, férias, 13º salário e depó-
sitos de FGTS”, explica o ministro 
Agra Belmonte, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST).

VANTAGENS DO TRABALHO 
REMOTO.  Usualmente realizado 
de casa, o teletrabalho também se 

adapta a outros lugares, como ca-
fés, ambientes de co-working e até 
restaurantes. Uma das vantagens 
é evitar gastos e tempo com des-
locamentos e engarrafamentos. A 
possibilidade de poder trabalhar 
de qualquer lugar também permi-
te maior flexibilidade e conforto 

ao trabalhador. De acordo com a 
SAP Consultores Associados, 77% 
dos profissionais que desempe-
nham suas atividades em home 
office afirmam que um dos princi-
pais objetivos é melhorar a quali-
dade de vida, e a gestão do próprio 
tempo. 



Lançamento dos fi lmes do Destino Coletivo
Data: 29/05/2022 (domingo) Hora: 16h00
Local:Teatro Alberto Maranhão. Ribeira. Natal (RN). 
  

CENA ROUBADA
Sinopse: Uma câ-

mera de vitrine com 
sensor de movimen-
to e o trânsito de uma 
agitada rua comer-
cial, flagrantes aleató-
rios de um cotidiano. 
Anoitece e as imagens se espaçam; são bêbados, men-
digos, cachorros, seres marginais. Direção: Kako Gomes. 
Roteiro: César Ferrário. Elenco: Ênio Cavalcante, Giovana 
Araújo, Nara Kelly, Ranniery Souza, Rogério Ferraz e Titina 
Medeiros.

 ENSAIO DE ROTEIRO
Sinopse: Ensaio de Ro-

teiro é um filme de meta-
linguagem que mostra o 
processo de construção 
de um roteiro para um 
curta-metragem. Direção 
e roteiro: Fábio DeSilva. 
Elenco: Débora Medeiros, Camile Carvalho, Joel Montei-
ro, Luana Menezes e Zeca Santos.

 A VIGÍLIA
Sinopse: Um grupo de fiéis de uma pequena igreja par-

te para um monte, onde será realizada uma vigília de ora-
ção. Direção: Victor Ciríaco. Roteiro: André Santos, Hélio 
Ronyvon e Victor Círiaco. Elenco: Carol Piñeiro, Marcílio 
Amorim, Paulinha Medeiros, Priscilla Vilela e Potyra Pi-
nheiro.Ator Convidado: Doc Câmara

A CAIXA DE LÁZARO
Sinopse: Lázaro leva uma vida monótona e solitá-

ria. Em mais um dia de transmissão de sua falida rádio 
pirata, ele resolve fazer um novo quadro em busca de 
ouvintes. Direção: Tereza Duarte e Júlio Castro. Rotei-
ro: Júlio Castro.  Uma simples brincadeira se transforma 
em uma série de de acontecimentos estranhos Elenco: 
Alessandra Augusta, Badu Morais, Dudu Galvão, Jania 
Santos, Léo Souza, Louise Marinho e MatteusCardoso. 

TORPOR
Sinopse: Após um assassinato na cidade de Rosário, 

viajam na caçamba de uma caminhoneta o acusado pe-
lo crime, o morto, a mãe do morto e um policial, além 
do motorista. Direção: Danilo Guanabara. Roteiro: Da-
nilo Guanabara e George Holanda.  Elenco: Alex Cor-
deiro, Arlindo Bezerra, George Holanda, Renata Kaiser 
e José Neto Barbosa.
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Cinco curtas-metragens
do projeto Destino Coletivo
serão lançado neste domingo

Grupo formado em 
2015 começou com 

cerca de 100 pessoas 
e passou por muitos 

desafios até concluira 
primeira missão

Ator e produtor cultural com 
(bem) mais de 20 anos de 
carreira, Marcílio Amorim 

foi desafiado muitas vezes a de-
senvolver projetos audaciosos, 
bem como também propôs mui-
tos desafios aos colegas e colegas 
do meio artístico. Artista multifa-
cetado, tanto ele atua como bus-
ca formas de realizar o sonho das 
pessoas. E, nos bastidores de uma 
oficina organizada por sua em-
presa Agente Trama, surgiu o gru-
po Destino Coletivo, responsável 
por lançar neste domingo 29, a 
partir das 16h, no Teatro Alberto 
Maranhão, em Natal (RN), cinco 
curta-metragens resultantes des-
se processo que iniciou em 2015. 

A “avant-premiere” – primeira 
exibição dos cinco filmes do Des-
tino Coletivo – é aberta ao públi-
co. Os ingressos serão liberados 
uma (01) hora antes do evento. 
Serão exibidos os títulos “A Cena 
Roubada”, “Ensaio de Roteiro”, 
“A Vigília”, “Torpor” e “A Caixa de 
Lázaro”. Quando surgiu, o projeto 
experimental teve como objetivo 
principal a realização de filmes 
que pudessem projetar os nomes 
dos profissionais do audiovisual 
potiguar no mercado nacional. 
Um projeto ousado, e que sem 
nenhum recurso inicial, conse-
guiu reunir mais de 100 pessoas, 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

que juntas produziram esses cin-
co curtas-metragens.

Mas, fica uma pergunta no ar: 
por que tanto tempo, sete anos 
para finalização desse projeto? “O 
projeto envolve mais de 100 pes-
soas, então isso tudo contribuiu 
pra esticar o prazo. A gente come-
çou com a ideia de fazer uma coi-
sa bem despretensiosa, que seria 
fazer cinco curtas para apresen-
tarmos aos diretores e produtores 
da Rede Globo. Só que, a partir 

do momento em que as equipes 
foram formadas, as histórias do-
minaram, cresceram e acabaram 
fazendo com que a gente demo-
rasse mais tempo”, explicou Mar-
cílio. 

A captação de recursos tam-
bém contribuiu para que o proje-
to caminhasse em passos lentos. 
“O grupo produzia um curta, ar-
ranjava dinheiro, produzia outro 
curta, parava para arranjar mais 
dinheiro. Não tivemos nenhum 

grande subsídio de patrocínio 
único, e sim várias ajudas ao lon-
go do processo, então tudo isso 
contribuiu pra demorar tanto”, 
argumentou o ator que integra o 
elenco do filme “A Vigília”. 

Para viabilizar a produção de 
cada curta-metragem, o grupo 
fez festa para arrecadar dinheiro, 
montou banquinha em festival 
de cinema, foi a campo para con-
seguir patrocínios, além dos di-
versos apoios e do financiamento 

coletivo com ajuda de um públi-
co bem considerável. “Hoje, sete 
anos depois dos seus primeiros 
passos, temos o orgulho de infor-
mar que nós conseguimos!”, co-
memora Tereza Duarte, diretora 
do curta “A Caixa de Lázaro” e in-
tegrante do projeto.

OFICINA. A ideia do Destino 
Coletivo nasceu a partir de uma 
oficina que Marcílio Amorim 
produziu em Natal (RN) com a 
preparadora de elenco Fátima 
Toledo. “Formei duas turmas 
com 30 pessoas cada, não só de 
atores, mas também com dire-
tores e produtores. E passamos 
uma semana vivendo o método 
que é muito bom, foi uma expe-
riência muito rica. A gente termi-
nou o curso querendoprolongar 
esse processo, querendo fazer ci-
nema. Sorteamos cinco grupos 
(a parte dos diretores), os dire-
tores foram sorteando os atores, 
e tudo foi por meio do sorteio. 
Quem está em cada curta foi sor-
teado para estar naquele curta. 
Foi tudo parecido com um jogo, 
o que foi muito interessante de 
participar. O resultado está in-
crível e eu acho que todo mundo 
vai gostar”, resumiu Marcílio. 

O projeto conta com patrocí-
nio da Caern, Prefeitura de Natal 
e UnP; apoio: Mangue Filmes, Se-
brae e Setbox. A realização é assi-
nada por Caboré Audiovisual, Bo-
box Produções e Prisma Filmes.

Marcílio Amorim (em pé, de camisa e gravata) é um dos idealizadores do Destino Coletivo e atua no curta “A Vigília”

DIVULGAÇÃO
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Semana Estadual do Meio Ambiente 
de 2022 tem programação divulgada
Evento terá atividades voltadas para educação ambiental, proteção das nascentes e mudanças climáticas

No dia 5 de junho, é come-
morado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Para cele-

brar essa data de importância in-
ternacional, o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte promo-
verá a Semana Estadual do Meio 
Ambiente 2022 – SEMA.

Em 2022, completam-se 50 
anos da Conferência de Estocol-
mo e tem como homenagem o 
resgate do tema de 1972, “Uma só 
Terra”, com foco na vida sustentá-
vel em harmonia com a natureza.

A SEMA será realizada de 1º 
a 5 de junho com atividades vol-
tadas para educação ambiental, 
proteção das nascentes, mudan-
ças climáticas, mutirão de limpe-
za, resíduos sólidos, conservação, 
licenciamento e gestão ambien-
tal, entre outros.

A abertura ocorrerá na quar-
ta-feira 1º, às 9h, no anfiteatro 
Pau-brasil, do Parque das Dunas, 
em Natal. O evento contará com 
a presença da governadora Fá-
tima Bezerra, de representantes 
de órgãos e secretarias do Esta-
do. Na abertura, será lançado o 
Programa RN Mais Verde, voltado 
para o aumento da cobertura ve-
getal do nosso estado. A apresen-
tação cultural será comas corde-
listas Clara Bezerra e Ana Beatriz, 
além da exposição fotográfica A 

Natureza Viva Em você.A entra-
da no parque será gratuita para o 
evento.

Para o secretário de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh), João Ma-
ria Cavalcanti, a Semana Esta-
dual do Meio Ambiente é uma 
oportunidade de dialogar sobre 
a preservação dos recursos natu-
rais do nosso planeta. “Nesta se-
mana, em que comemoramos o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
devemos aproveitar todos os es-
paços para chamar atenção, e em 
um movimento global, unir go-
vernos, empresas, sociedade civil 
e toda a população num esforço 
concentrado para apurar a Terra 
e restaurar os ecossistemas”. So-
bre a atuação da Semarh, o secre-
tário destacou a importância na 
elaboração de estudos e projetos, 
como o Programa RN Mais Verde 
e projeto de proteção da nascente 
do Rio Potengi.

Durante a tarde, a Escola de 
Governo sedia a mesa-redon-
da “EmpoderamentoFeminimo 
- Vivências na Gestão Ambien-
tal”, com participação de Teresa 
Freire (SESAP), erecebe duas ex-
posições de maquetes: Estações 
de Tratamento de Águas e Esgo-
tos (CAERN) e Aquaponia práti-
ca, benefícios e desafios (SAPE), 

além da apresentação o docu-
mentário “Gestão Participativa e 
desafios para o desenvolvimento 
sustentável na bacia hidrográfica 
do rio Apodi-Mossoró”, apresen-
tado pelo Igarn, para falar sobre a 
importância da preservação das 
nascentes.

Na quinta-feira 2, as ativida-
des ocorrerão online epresen-
ciais. Na Escola de Governo, às 
9h, haverá a mesa-redonda “Mu-
danças Climáticas e Queimadas: 
Ações do Estado - Divulgação do 
Projeto de Lei da Política Estadu-
al Sobre Mudanças Climáticas”. 
Durante a tarde, às 14h, ocorrerá 
a mesa-redonda “Reúso como al-
ternativa para a convivência com 
a seca - Programa Estadual de Re-
úso”. Online, via Facebook do Ide-
ma, teremos a roda de conversa 
“O descarte sustentável de eletro-
eletrônicos: Campanha RN+Lim-
po”, às 9h.

Na sexta-feira, 3, a programa-
ção segue na Escola de Governo 
com a Assinatura do Termo de 
Cooperação Semarh e Abes na 
Campanha Nacional “Brasil Te 
Quero Livre de Lixões”e o pré-
-lançamento do livro “Um olhar 
ambiental” de autoria de Sérgio 
Pinheiro. No auditório da reitoria 
da UFRN, das 8h às 18h, ocorre-
rá o I Workshop Potiguar de Sus-

tentabilidade Socioambiental e 
Energias Renováveis, com mesas-
-redondas e palestras.

Sobre a SEMA, o diretor-geral 
do Idema, Leon Aguiar, enfatiza:  
“A Semana destaca a necessidade 
de se viver em equilíbrio com a 
natureza, promovendo transfor-
mações, a partir de políticas pú-
blicas e das nossas escolhas, ru-
mo a hábitos menos poluentes e 
mais verdes”.

A programação do sábado 4 
será realizada em vários lugares 
do RN. Em Extremoz, serão reali-
zadas atividades na Área de Pro-
teção Ambiental Jenipabu, e em 
Natal, um Mutirão de Limpeza 
no entorno do Parque das Dunas, 
acontecerá das 7h às 11h. No mu-
nicípio de Cerro Corá, área inte-
grante do Geoparque Seridó, ha-
verá ações do estado através do 
Projeto Nascente do Potengi. O 
evento começa às 9h e tem a par-
ticipação da Semarh e Geopar-
que Seridó.

O encerramento da SEMA 
2022 será realizado no Parque 
das Dunas no domingo 5.A par-
tir das 9h, haverá a premiação 
dos vencedores do concurso 
fotográfico A Natureza Viva em 
Você, além de plantio de mudas, 
passeio ciclístico e exposições.  
As atividades de encerramento 

SEMAiniciam a partir das 16h, 
incluindoa apresentação  daBig 
Band Jerimum Jazz no projeto 
musical Som da Mata. A entra-
da no parque será gratuita para 
o evento.

COMO PARTICIPAR?. Acompa-
nhe a programação completa da 
SEMA 2022 no site semarh.rn.gov.
br e no instagram @semarhrn @
idemarn @igarn e @caern115. Se-
rão emitidos certificados de par-
ticipação no evento. As inscrições 
para mesa mesa-redonda podem 
ser feitas no link: https://www.
even3.com.br/semarn2022/. Para 
participar dos minicursos, acesse 
idema.rn.gov.br

ORGANIZAÇÃO. A Semana Es-
tadual do Meio Ambiente 2022 
– SEMA é uma iniciativa do Go-
verno do Estado do Rio Grande 
do Norte, através da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh); Se-
cretaria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape); Se-
cretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap); Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema), Instituto de 
Gestão das Águas (Igarn) e Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern). 

IMFORME PUBLICITÁRIO

SANDRO MENEZES

Parque das Dunas, em Natal,
receberá evento de abertura
na quarta-feira 1º



Lançamento dos fi lmes do Destino Coletivo
Data: 29/05/2022 (domingo) Hora: 16h00
Local:Teatro Alberto Maranhão. Ribeira. Natal (RN). 
  

CENA ROUBADA
Sinopse: Uma câ-

mera de vitrine com 
sensor de movimen-
to e o trânsito de uma 
agitada rua comer-
cial, flagrantes aleató-
rios de um cotidiano. 
Anoitece e as imagens se espaçam; são bêbados, men-
digos, cachorros, seres marginais. Direção: Kako Gomes. 
Roteiro: César Ferrário. Elenco: Ênio Cavalcante, Giovana 
Araújo, Nara Kelly, Ranniery Souza, Rogério Ferraz e Titina 
Medeiros.

 ENSAIO DE ROTEIRO
Sinopse: Ensaio de Ro-

teiro é um filme de meta-
linguagem que mostra o 
processo de construção 
de um roteiro para um 
curta-metragem. Direção 
e roteiro: Fábio DeSilva. 
Elenco: Débora Medeiros, Camile Carvalho, Joel Montei-
ro, Luana Menezes e Zeca Santos.

 A VIGÍLIA
Sinopse: Um grupo de fiéis de uma pequena igreja par-

te para um monte, onde será realizada uma vigília de ora-
ção. Direção: Victor Ciríaco. Roteiro: André Santos, Hélio 
Ronyvon e Victor Círiaco. Elenco: Carol Piñeiro, Marcílio 
Amorim, Paulinha Medeiros, Priscilla Vilela e Potyra Pi-
nheiro.Ator Convidado: Doc Câmara

A CAIXA DE LÁZARO
Sinopse: Lázaro leva uma vida monótona e solitá-

ria. Em mais um dia de transmissão de sua falida rádio 
pirata, ele resolve fazer um novo quadro em busca de 
ouvintes. Direção: Tereza Duarte e Júlio Castro. Rotei-
ro: Júlio Castro.  Uma simples brincadeira se transforma 
em uma série de de acontecimentos estranhos Elenco: 
Alessandra Augusta, Badu Morais, Dudu Galvão, Jania 
Santos, Léo Souza, Louise Marinho e MatteusCardoso. 

TORPOR
Sinopse: Após um assassinato na cidade de Rosário, 

viajam na caçamba de uma caminhoneta o acusado pe-
lo crime, o morto, a mãe do morto e um policial, além 
do motorista. Direção: Danilo Guanabara. Roteiro: Da-
nilo Guanabara e George Holanda.  Elenco: Alex Cor-
deiro, Arlindo Bezerra, George Holanda, Renata Kaiser 
e José Neto Barbosa.
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Cinco curtas-metragens
do projeto Destino Coletivo
serão lançado neste domingo

Grupo formado em 
2015 começou com 

cerca de 100 pessoas 
e passou por muitos 

desafios até concluira 
primeira missão

Ator e produtor cultural com 
(bem) mais de 20 anos de 
carreira, Marcílio Amorim 

foi desafiado muitas vezes a de-
senvolver projetos audaciosos, 
bem como também propôs mui-
tos desafios aos colegas e colegas 
do meio artístico. Artista multifa-
cetado, tanto ele atua como bus-
ca formas de realizar o sonho das 
pessoas. E, nos bastidores de uma 
oficina organizada por sua em-
presa Agente Trama, surgiu o gru-
po Destino Coletivo, responsável 
por lançar neste domingo 29, a 
partir das 16h, no Teatro Alberto 
Maranhão, em Natal (RN), cinco 
curta-metragens resultantes des-
se processo que iniciou em 2015. 

A “avant-premiere” – primeira 
exibição dos cinco filmes do Des-
tino Coletivo – é aberta ao públi-
co. Os ingressos serão liberados 
uma (01) hora antes do evento. 
Serão exibidos os títulos “A Cena 
Roubada”, “Ensaio de Roteiro”, 
“A Vigília”, “Torpor” e “A Caixa de 
Lázaro”. Quando surgiu, o projeto 
experimental teve como objetivo 
principal a realização de filmes 
que pudessem projetar os nomes 
dos profissionais do audiovisual 
potiguar no mercado nacional. 
Um projeto ousado, e que sem 
nenhum recurso inicial, conse-
guiu reunir mais de 100 pessoas, 

Eliade Pimentel
Repórter de Cultura

que juntas produziram esses cin-
co curtas-metragens.

Mas, fica uma pergunta no ar: 
por que tanto tempo, sete anos 
para finalização desse projeto? “O 
projeto envolve mais de 100 pes-
soas, então isso tudo contribuiu 
pra esticar o prazo. A gente come-
çou com a ideia de fazer uma coi-
sa bem despretensiosa, que seria 
fazer cinco curtas para apresen-
tarmos aos diretores e produtores 
da Rede Globo. Só que, a partir 

do momento em que as equipes 
foram formadas, as histórias do-
minaram, cresceram e acabaram 
fazendo com que a gente demo-
rasse mais tempo”, explicou Mar-
cílio. 

A captação de recursos tam-
bém contribuiu para que o proje-
to caminhasse em passos lentos. 
“O grupo produzia um curta, ar-
ranjava dinheiro, produzia outro 
curta, parava para arranjar mais 
dinheiro. Não tivemos nenhum 

grande subsídio de patrocínio 
único, e sim várias ajudas ao lon-
go do processo, então tudo isso 
contribuiu pra demorar tanto”, 
argumentou o ator que integra o 
elenco do filme “A Vigília”. 

Para viabilizar a produção de 
cada curta-metragem, o grupo 
fez festa para arrecadar dinheiro, 
montou banquinha em festival 
de cinema, foi a campo para con-
seguir patrocínios, além dos di-
versos apoios e do financiamento 

coletivo com ajuda de um públi-
co bem considerável. “Hoje, sete 
anos depois dos seus primeiros 
passos, temos o orgulho de infor-
mar que nós conseguimos!”, co-
memora Tereza Duarte, diretora 
do curta “A Caixa de Lázaro” e in-
tegrante do projeto.

OFICINA. A ideia do Destino 
Coletivo nasceu a partir de uma 
oficina que Marcílio Amorim 
produziu em Natal (RN) com a 
preparadora de elenco Fátima 
Toledo. “Formei duas turmas 
com 30 pessoas cada, não só de 
atores, mas também com dire-
tores e produtores. E passamos 
uma semana vivendo o método 
que é muito bom, foi uma expe-
riência muito rica. A gente termi-
nou o curso querendoprolongar 
esse processo, querendo fazer ci-
nema. Sorteamos cinco grupos 
(a parte dos diretores), os dire-
tores foram sorteando os atores, 
e tudo foi por meio do sorteio. 
Quem está em cada curta foi sor-
teado para estar naquele curta. 
Foi tudo parecido com um jogo, 
o que foi muito interessante de 
participar. O resultado está in-
crível e eu acho que todo mundo 
vai gostar”, resumiu Marcílio. 

O projeto conta com patrocí-
nio da Caern, Prefeitura de Natal 
e UnP; apoio: Mangue Filmes, Se-
brae e Setbox. A realização é assi-
nada por Caboré Audiovisual, Bo-
box Produções e Prisma Filmes.

Marcílio Amorim (em pé, de camisa e gravata) é um dos idealizadores do Destino Coletivo e atua no curta “A Vigília”

DIVULGAÇÃO

Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 2022 • 17Geral

Semana Estadual do Meio Ambiente 
de 2022 tem programação divulgada
Evento terá atividades voltadas para educação ambiental, proteção das nascentes e mudanças climáticas

No dia 5 de junho, é come-
morado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Para cele-

brar essa data de importância in-
ternacional, o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte promo-
verá a Semana Estadual do Meio 
Ambiente 2022 – SEMA.

Em 2022, completam-se 50 
anos da Conferência de Estocol-
mo e tem como homenagem o 
resgate do tema de 1972, “Uma só 
Terra”, com foco na vida sustentá-
vel em harmonia com a natureza.

A SEMA será realizada de 1º 
a 5 de junho com atividades vol-
tadas para educação ambiental, 
proteção das nascentes, mudan-
ças climáticas, mutirão de limpe-
za, resíduos sólidos, conservação, 
licenciamento e gestão ambien-
tal, entre outros.

A abertura ocorrerá na quar-
ta-feira 1º, às 9h, no anfiteatro 
Pau-brasil, do Parque das Dunas, 
em Natal. O evento contará com 
a presença da governadora Fá-
tima Bezerra, de representantes 
de órgãos e secretarias do Esta-
do. Na abertura, será lançado o 
Programa RN Mais Verde, voltado 
para o aumento da cobertura ve-
getal do nosso estado. A apresen-
tação cultural será comas corde-
listas Clara Bezerra e Ana Beatriz, 
além da exposição fotográfica A 

Natureza Viva Em você.A entra-
da no parque será gratuita para o 
evento.

Para o secretário de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (Semarh), João Ma-
ria Cavalcanti, a Semana Esta-
dual do Meio Ambiente é uma 
oportunidade de dialogar sobre 
a preservação dos recursos natu-
rais do nosso planeta. “Nesta se-
mana, em que comemoramos o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
devemos aproveitar todos os es-
paços para chamar atenção, e em 
um movimento global, unir go-
vernos, empresas, sociedade civil 
e toda a população num esforço 
concentrado para apurar a Terra 
e restaurar os ecossistemas”. So-
bre a atuação da Semarh, o secre-
tário destacou a importância na 
elaboração de estudos e projetos, 
como o Programa RN Mais Verde 
e projeto de proteção da nascente 
do Rio Potengi.

Durante a tarde, a Escola de 
Governo sedia a mesa-redon-
da “EmpoderamentoFeminimo 
- Vivências na Gestão Ambien-
tal”, com participação de Teresa 
Freire (SESAP), erecebe duas ex-
posições de maquetes: Estações 
de Tratamento de Águas e Esgo-
tos (CAERN) e Aquaponia práti-
ca, benefícios e desafios (SAPE), 

além da apresentação o docu-
mentário “Gestão Participativa e 
desafios para o desenvolvimento 
sustentável na bacia hidrográfica 
do rio Apodi-Mossoró”, apresen-
tado pelo Igarn, para falar sobre a 
importância da preservação das 
nascentes.

Na quinta-feira 2, as ativida-
des ocorrerão online epresen-
ciais. Na Escola de Governo, às 
9h, haverá a mesa-redonda “Mu-
danças Climáticas e Queimadas: 
Ações do Estado - Divulgação do 
Projeto de Lei da Política Estadu-
al Sobre Mudanças Climáticas”. 
Durante a tarde, às 14h, ocorrerá 
a mesa-redonda “Reúso como al-
ternativa para a convivência com 
a seca - Programa Estadual de Re-
úso”. Online, via Facebook do Ide-
ma, teremos a roda de conversa 
“O descarte sustentável de eletro-
eletrônicos: Campanha RN+Lim-
po”, às 9h.

Na sexta-feira, 3, a programa-
ção segue na Escola de Governo 
com a Assinatura do Termo de 
Cooperação Semarh e Abes na 
Campanha Nacional “Brasil Te 
Quero Livre de Lixões”e o pré-
-lançamento do livro “Um olhar 
ambiental” de autoria de Sérgio 
Pinheiro. No auditório da reitoria 
da UFRN, das 8h às 18h, ocorre-
rá o I Workshop Potiguar de Sus-

tentabilidade Socioambiental e 
Energias Renováveis, com mesas-
-redondas e palestras.

Sobre a SEMA, o diretor-geral 
do Idema, Leon Aguiar, enfatiza:  
“A Semana destaca a necessidade 
de se viver em equilíbrio com a 
natureza, promovendo transfor-
mações, a partir de políticas pú-
blicas e das nossas escolhas, ru-
mo a hábitos menos poluentes e 
mais verdes”.

A programação do sábado 4 
será realizada em vários lugares 
do RN. Em Extremoz, serão reali-
zadas atividades na Área de Pro-
teção Ambiental Jenipabu, e em 
Natal, um Mutirão de Limpeza 
no entorno do Parque das Dunas, 
acontecerá das 7h às 11h. No mu-
nicípio de Cerro Corá, área inte-
grante do Geoparque Seridó, ha-
verá ações do estado através do 
Projeto Nascente do Potengi. O 
evento começa às 9h e tem a par-
ticipação da Semarh e Geopar-
que Seridó.

O encerramento da SEMA 
2022 será realizado no Parque 
das Dunas no domingo 5.A par-
tir das 9h, haverá a premiação 
dos vencedores do concurso 
fotográfico A Natureza Viva em 
Você, além de plantio de mudas, 
passeio ciclístico e exposições.  
As atividades de encerramento 

SEMAiniciam a partir das 16h, 
incluindoa apresentação  daBig 
Band Jerimum Jazz no projeto 
musical Som da Mata. A entra-
da no parque será gratuita para 
o evento.

COMO PARTICIPAR?. Acompa-
nhe a programação completa da 
SEMA 2022 no site semarh.rn.gov.
br e no instagram @semarhrn @
idemarn @igarn e @caern115. Se-
rão emitidos certificados de par-
ticipação no evento. As inscrições 
para mesa mesa-redonda podem 
ser feitas no link: https://www.
even3.com.br/semarn2022/. Para 
participar dos minicursos, acesse 
idema.rn.gov.br

ORGANIZAÇÃO. A Semana Es-
tadual do Meio Ambiente 2022 
– SEMA é uma iniciativa do Go-
verno do Estado do Rio Grande 
do Norte, através da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh); Se-
cretaria de Estado da Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (Sape); Se-
cretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap); Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema), Instituto de 
Gestão das Águas (Igarn) e Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern). 

IMFORME PUBLICITÁRIO

SANDRO MENEZES

Parque das Dunas, em Natal,
receberá evento de abertura
na quarta-feira 1º
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Corolla ganha versão 
esportiva GR que 
chega em 2023
Modelo será movido 

por propulsor 1.6 
de três cilindros 

com 37,74 kgfm de 
torque e absurdos 

304 cv de potência. 
Objetivo é tornar 

incômoda a 
chegada do Honda 

Civic Type-R

Os fãs de carros esportivos 
têm mais um motivo pa-
ra comemorar. Se o seg-

mento de veículos que oferecem 
prazer ao dirigir parece cada vez 
mais agonizar, pelo menos mais 
uma fabricante resolveu dar so-
brevida à tocada esportiva em 
solo nacional e também encher 
de esperança aqueles que le-
vam a sério – e como uma 
diversão – a tarefa de di-
rigir. A Toyota confir-
mou nesta semana 
em uma postagem 
nas redes sociais que 
irá trazer ao Brasil o 
Corolla GR, versão es-
portiva do modelo.

A versão GR é uma 
abreviação de Gazoo Ra-
cing, a divisão esporti-
va da marca. E para os 
amantes de carros mais 

uma boa notícia: não esperem 
que a esportividade fique ape-
nas na aparência. O hot hatch 
– isso mesmo, não estamos fa-
lando do sedã – que foi revelado 
recentemente conta com motor 
G16E-GTS 1.6l de três cilindros, 
que despeja 304 cv de potência e 
37,74 kgfm de torque, associado 
a um câmbio manual de seis ve-
locidades. Ele virá para compe-
tir com o Civic Type R, que tam-
bém chegará no ano que vem e 
que foi anunciado recentemen-
te no Brasil, como nós mostra-
mos aqui na edição n° 1.317 do 
Agora RN. 

Definitivamente o Civic não 
terá vida fácil. Até porque a ver-
são esportiva do Corolla tem 
tração nas quatro rodas, o cha-
mado GR-FourAll-Wheel-Dri-
ve (AWD), que foi desenvolvido 
pela Gazoo Racing – divisão es-
portiva da fabricante nipônica 

– voltada para uso em rally. Este 
sistema dá aos condutores uma 
distribuição de potência de 60-
40, 50-50 ou 30-70 para as rodas 
dianteiras e traseiras.

Quando o assunto é o design 
do hatch, há um novo para-cho-
ques dianteiro com grandes en-
tradas de ar. O capô bem vinca-
do ajuda a deixar a frente do mo-
delo marcante. Na traseira, os 
destaques ficam para o aerofólio 
e escape com saída tripla. Nas la-
terais, as rodas de 18 polegadas 
chamam bastante atenção.

No interior, novo volante e 
painel digital com tela de 12,3 po-
legadas. Lá fora, o hot hatch será 
comercializado em duas versões: 
Core e Circuit Edition. A Toyota, 
no entanto, não confirmou se as 
duas virão ao Brasil ou se ape-
nas uma delas será oferecida em 
território nacional. Valores ainda 
não foram divulgados. 

D
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Corolla chega com carroceria hatch e 
esportividade de sobra. Estranho 
para os acostumados com a 
sobriedade do sedã

DIVULGAÇÃO

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO, 69.005.858/0001-45, 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 para extração mineral de cascalho com volume de extração 150 m3 /mês, em uma 
área de 18,00 ha, localizada na zona rural do município de Lajes/RN. 

Wiringhton Cristal Araújo 
Representante Legal 

 CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

FRANCISCO GUEDES JÚNIOR, CPF 146.539.404-44 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 10/12/2014, em favor do empreendimento para 
Extração de Granito para brita, localizada na Fazenda Palma do Serrote, Zona Rural, Acari/RN; 
- Licença Simplificada - LS, com prazo de validade até 28/07/2019, em favor do empreendimento para 
Beneficiamento de Granito para Brita, localizada na Fazenda Palma do Serrote, Zona Rural, Acari/RN; 
 

Francisco Guedes Junior 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, 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° 2017- 113111/TEC/RLS-0274 em favor do empreendimento acesso ao poço petrolífero 1-UTC-03-
RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, no município de Governador Dix Sept Rosado/RN. 

 
Sergio Fantini  

Diretor de Sustentabilidade 

 
 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada para poço petrolífero denominado 7-GC-0014-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de 
Campina, município de Felipe Guerra/RN.  

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

N. BARBOSA, inscrita sob o CNPJ nº 05.791.719/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS da atividade de Supermercado, localizada na Avenida Alzira Soriano, 398, Centro, Lajes - RN. 
 

NELSON BARBOSA 
Representante Legal 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 

SIMM SOLUÇÕES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E EMPREEENDIMENTOS S.A, CNPJ: 
12.598.528/0001-93, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS, para operação de uma usina de 
concreto, com produção de 80 m³/dia, na Fazenda Serra Talhada, s/n, zona rural, Fernando Pedroza/ RN. 
 

EMANUELLE XISTO DA COSTA  
PROCURADORA 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

OZENI PINTO DA SILVA - CNPJ: 18.333.000/0001-79, torna público que recebeu do IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada - Nº 2021-171162/TEC/RLS-0383, com prazo de validade até 26/05/2028, para atividade 
de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), empreendimento localizado na Av. Celso 
Lisboa, 959 - Centro - Passa e Fica/RN. 
 

Ozeni Pinto da Silva – Diretora 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 124.020/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN – Prefeitura Municipal, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; CONTRATADA: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.838.881/0001-26; OBJETO: 
Pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial nas Ruas Maria Pires de Azevedo, 
Patrício Joaquim de Medeiros e Expedito Antônio de Oliveira, localizadas na Zona Urbana do 
Município de Jardim do Seridó/RN; DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2022; VIGÊNCIA: 
27 de Maio de 2022 e termo final em 27 de Maio de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada 
de Preços; VALOR DO CONTRATO: R$ 187.389,09 (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e nove centavos),  ; SUBSCRITORES: Ilson Oliveira da Silva, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 080.894.804-03 – pelo Contratante e Judson Gutierre da Silva, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 067.710.494-42 – pela Contratada. Jardim do Seridó/RN, em 27 de Maio de 
2022. Ilson Oliveira da Silva - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0012-88, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada - LS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade máxima de 
6.240kg, localizado na Av. Dr. Rui Maryz, 950-A, São João, Jardim do Serido/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 
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GAMES 

Flight Simulator ganha expansão 
gratuita do filme Top Gun
A estreia do filme Top Gun: 

Maverick nos cinemas, 
causou muita repercussão 

e muito assunto nas redes sociais 
antes mesmo de ser exibido nos 
cinemas. Ao que parece, isso vai 
além das telas. O Microsoft Flight 
Simulator ganhou uma expansão 
gratuita da franquia com direito a 
uma pintura especial ao F/A-18E 
Super Hornet.

A expansão liberada e traz ele-
mentos de um dos maiores filmes 
que traz a aviação como tema em 
toda a história. O pacote oferece 

cinco desafios de alta velocidade 
e baixo nível, como navegar aci-
ma das montanhas e atravessar 
desfiladeiros. Pousar em um con-
vés de um porta-aviões, um das 
operações mais desafiadoras do 
mundo da aviação militar, tam-
bém faz parte da extensão segun-
do a Microsoft. 

“Desenvolva as habilidades 
necessárias e navegue pelas com-
plexidades encontradas por pi-
lotos reais de Top Gun em locais 
autênticos, incluindo o pouso 
mais desafiador - em um porta-a-

viões”, afirmou a Microsoft. “Esta 
oferta levará suas habilidades de 
pilotagem ao limite - e além.”

Além disso, também é possí-

vel pilotar uma aeronave hiper-
sônica a ponto de atingir veloci-
dades de Mach 10 e altitudes su-
periores a 150 mil pés acima do 
nível do mar. Também faz parte 
do pacote uma missão para “rugir 
na estratosfera”. A extensão do fil-
me original, Top Gun: Ases Indo-
máveis, de 1986, já está disponí-
vel para download para jogadores 
de computador e Xbox.

Flight Simulator ganhou expansão 
com base no fi lme Top Gun: 
Maverick
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Linha Galaxy A da 
Samsung oferece 
smartphones com 
quatro câmeras e 5G

Câmeras que 
alcançam resolução 

de até 108 MP tem 
diferentes tipos de 

lentes que dão a 
possibilidade de 

fazer fotos únicas em 
ângulos e situações 

parecidas

Smartphones com câmeras 
celulares cada vez mais po-
tentes são um retrato do que 

o mercado aguarda e exige pa-
ra os próximos lançamentos. E a 
Samsung tem acompanhado de 
perto essa evolução. Desta vez, 
a sul-coreana lança os Samsung 
Galaxy A33, A53 e A73. Todos com 
pelo menos quatro câmeras dis-
poníveis e conectividade para in-
ternet 5G.

Com essa variedade de op-
ções, é possível criar fotos em al-
ta resolução com a câmera prin-

cipal, fazer uma foto mais aberta 
de ângulo semelhante ao do olho 
humano com a câmera Ultra Wi-
de. Além disso é possível captar 
os detalhes minúsculos com o 
sensor macro e desenvolver re-
tratos bonitos e detalhados com 
o sensor de profundidade.

A variedade de sensores for-
nece a versatilidade necessária 
para experimentar e produzir fo-
tos e vídeos cheios de criativida-
de. Abaixo, a Samsung explica um 
pouco mais sobre cada um deles. 

CÂMERA PRINCIPAL. A câme-
ra principal dos Samsung Galaxy 
A33, A53 e A73 é responsável por 
entregar fotos e vídeos de maior 
resolução. Os sensores principais 
contam com mais megapixels e 
permitem criar fotos e vídeos em 
alta resolução com ricos em deta-
lhes, mesmo quando aproxima-
dos por zoom.

O  Galaxy A73 conta ainda com 
o maior destes sensores, de 108 
MP (a mesma quantidade do sen-
sor principal do Galaxy S22 Ultra 
5G), enquanto o A33 e A53 trazem 

um sensor principal de 48 MP e 64 
MP, respectivamente.

As gravações de vídeo tam-
bém são beneficiadas graças ao 
sensor OIS (Optical Image Sta-
bilization, na sigla em inglês) e 
a tecnologia VDIS (Video Digital 
Image Stabilization, na sigla em 
inglês) avançada, que estabilizam 
a imagem e diminuem as vibra-
ções que podem ocorrer duran-
te para garantir imagens nítidas e 
uniformes a todo momento.

CÂMERA ULTRA WIDE. Já o 
sensor Ultra Wide captura ima-
gens mais amplas e proporcio-
na um ângulo de visão similar ao 
olho humano (123º). Com ela, é 
possível gravar imagens mais lar-
gas, situação considerada ideal 
para paisagens ou para mostrar 
todo um ambiente em uma úni-
ca fotografia. Uma foto com toda 
a família, por exemplo, é o cená-
rio ideal para a utilização desta 
lente oferecida.

CÂMERA MACRO. O sensor 
macro deixa o objeto fotografado 
muito próximo enquanto man-
tém os detalhes. Com ele é pos-
sível capturar os detalhes de uma 
flor, animais, objetos, entre ou-
tros, de forma muito detalhada.

CÂMERA DE PROFUNDIDADE. 
A lente de profundidade é a me-
lhor pedida para criar aquela foto 
elegante e profissional. Ela per-
mite desfocar o fundo enquanto 
mantém o objeto fotografado em 
foco, criando, assim, um belo re-
sultado.

Com essa variedade de câme-
ras, as fotos e vídeos ficarão mui-
to mais versáteis e divertidos, li-
berando a criatividade para pro-
duzir conteúdo de qualidade.

SELFIES. E além das versáteis 
quatro câmeras traseiras, os Ga-
laxy A33, A53 e A73 também con-
tam com câmeras frontais que 

melhoram a resolução e também 
a qualidade das imagens.

Com estas lentes, as selfies 
e videoconferências serão mais 
iluminadas e ricas em detalhes. 
O Galaxy A33 5G conta com um 
sensor frontal de 13 MP, enquan-
to o A53 5G e A73 5G possuem um 
sensor de 32 MP.

De acordo com a Samsung, 
ainda é possível aplicar uma série 
de filtros sobre a foto e/ou o ros-
to da pessoa fotografada, que vão 
desde cores que podem mudar a 
temperatura e o tom da foto, até 
divertidas aplicações de imagens, 
como maquiagens digitais sobre 
os rostos. 

Galaxy A33 e Galaxy A53 
trazem quatro câmeras 
e estão prontos para 
internet 5G
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Corolla ganha versão 
esportiva GR que 
chega em 2023
Modelo será movido 

por propulsor 1.6 
de três cilindros 

com 37,74 kgfm de 
torque e absurdos 

304 cv de potência. 
Objetivo é tornar 

incômoda a 
chegada do Honda 

Civic Type-R

Os fãs de carros esportivos 
têm mais um motivo pa-
ra comemorar. Se o seg-

mento de veículos que oferecem 
prazer ao dirigir parece cada vez 
mais agonizar, pelo menos mais 
uma fabricante resolveu dar so-
brevida à tocada esportiva em 
solo nacional e também encher 
de esperança aqueles que le-
vam a sério – e como uma 
diversão – a tarefa de di-
rigir. A Toyota confir-
mou nesta semana 
em uma postagem 
nas redes sociais que 
irá trazer ao Brasil o 
Corolla GR, versão es-
portiva do modelo.

A versão GR é uma 
abreviação de Gazoo Ra-
cing, a divisão esporti-
va da marca. E para os 
amantes de carros mais 

uma boa notícia: não esperem 
que a esportividade fique ape-
nas na aparência. O hot hatch 
– isso mesmo, não estamos fa-
lando do sedã – que foi revelado 
recentemente conta com motor 
G16E-GTS 1.6l de três cilindros, 
que despeja 304 cv de potência e 
37,74 kgfm de torque, associado 
a um câmbio manual de seis ve-
locidades. Ele virá para compe-
tir com o Civic Type R, que tam-
bém chegará no ano que vem e 
que foi anunciado recentemen-
te no Brasil, como nós mostra-
mos aqui na edição n° 1.317 do 
Agora RN. 

Definitivamente o Civic não 
terá vida fácil. Até porque a ver-
são esportiva do Corolla tem 
tração nas quatro rodas, o cha-
mado GR-FourAll-Wheel-Dri-
ve (AWD), que foi desenvolvido 
pela Gazoo Racing – divisão es-
portiva da fabricante nipônica 

– voltada para uso em rally. Este 
sistema dá aos condutores uma 
distribuição de potência de 60-
40, 50-50 ou 30-70 para as rodas 
dianteiras e traseiras.

Quando o assunto é o design 
do hatch, há um novo para-cho-
ques dianteiro com grandes en-
tradas de ar. O capô bem vinca-
do ajuda a deixar a frente do mo-
delo marcante. Na traseira, os 
destaques ficam para o aerofólio 
e escape com saída tripla. Nas la-
terais, as rodas de 18 polegadas 
chamam bastante atenção.

No interior, novo volante e 
painel digital com tela de 12,3 po-
legadas. Lá fora, o hot hatch será 
comercializado em duas versões: 
Core e Circuit Edition. A Toyota, 
no entanto, não confirmou se as 
duas virão ao Brasil ou se ape-
nas uma delas será oferecida em 
território nacional. Valores ainda 
não foram divulgados. 
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Corolla chega com carroceria hatch e 
esportividade de sobra. Estranho 
para os acostumados com a 
sobriedade do sedã

DIVULGAÇÃO

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO, 69.005.858/0001-45, 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 para extração mineral de cascalho com volume de extração 150 m3 /mês, em uma 
área de 18,00 ha, localizada na zona rural do município de Lajes/RN. 

Wiringhton Cristal Araújo 
Representante Legal 

 CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

FRANCISCO GUEDES JÚNIOR, CPF 146.539.404-44 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 10/12/2014, em favor do empreendimento para 
Extração de Granito para brita, localizada na Fazenda Palma do Serrote, Zona Rural, Acari/RN; 
- Licença Simplificada - LS, com prazo de validade até 28/07/2019, em favor do empreendimento para 
Beneficiamento de Granito para Brita, localizada na Fazenda Palma do Serrote, Zona Rural, Acari/RN; 
 

Francisco Guedes Junior 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, 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° 2017- 113111/TEC/RLS-0274 em favor do empreendimento acesso ao poço petrolífero 1-UTC-03-
RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de Campina, no município de Governador Dix Sept Rosado/RN. 

 
Sergio Fantini  

Diretor de Sustentabilidade 

 
 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL  
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada para poço petrolífero denominado 7-GC-0014-RN, localizado no Campo Petrolífero de Galo de 
Campina, município de Felipe Guerra/RN.  

Sergio Fantini  
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

N. BARBOSA, inscrita sob o CNPJ nº 05.791.719/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS da atividade de Supermercado, localizada na Avenida Alzira Soriano, 398, Centro, Lajes - RN. 
 

NELSON BARBOSA 
Representante Legal 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 

SIMM SOLUÇÕES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E EMPREEENDIMENTOS S.A, CNPJ: 
12.598.528/0001-93, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS, para operação de uma usina de 
concreto, com produção de 80 m³/dia, na Fazenda Serra Talhada, s/n, zona rural, Fernando Pedroza/ RN. 
 

EMANUELLE XISTO DA COSTA  
PROCURADORA 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

OZENI PINTO DA SILVA - CNPJ: 18.333.000/0001-79, torna público que recebeu do IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada - Nº 2021-171162/TEC/RLS-0383, com prazo de validade até 26/05/2028, para atividade 
de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), empreendimento localizado na Av. Celso 
Lisboa, 959 - Centro - Passa e Fica/RN. 
 

Ozeni Pinto da Silva – Diretora 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO MJS/RN Nº 124.020/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN – Prefeitura Municipal, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; CONTRATADA: JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.838.881/0001-26; OBJETO: 
Pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial nas Ruas Maria Pires de Azevedo, 
Patrício Joaquim de Medeiros e Expedito Antônio de Oliveira, localizadas na Zona Urbana do 
Município de Jardim do Seridó/RN; DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2022; VIGÊNCIA: 
27 de Maio de 2022 e termo final em 27 de Maio de 2023; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada 
de Preços; VALOR DO CONTRATO: R$ 187.389,09 (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e nove centavos),  ; SUBSCRITORES: Ilson Oliveira da Silva, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 080.894.804-03 – pelo Contratante e Judson Gutierre da Silva, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 067.710.494-42 – pela Contratada. Jardim do Seridó/RN, em 27 de Maio de 
2022. Ilson Oliveira da Silva - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0012-88, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada - LS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade máxima de 
6.240kg, localizado na Av. Dr. Rui Maryz, 950-A, São João, Jardim do Serido/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 
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GAMES 

Flight Simulator ganha expansão 
gratuita do filme Top Gun
A estreia do filme Top Gun: 

Maverick nos cinemas, 
causou muita repercussão 

e muito assunto nas redes sociais 
antes mesmo de ser exibido nos 
cinemas. Ao que parece, isso vai 
além das telas. O Microsoft Flight 
Simulator ganhou uma expansão 
gratuita da franquia com direito a 
uma pintura especial ao F/A-18E 
Super Hornet.

A expansão liberada e traz ele-
mentos de um dos maiores filmes 
que traz a aviação como tema em 
toda a história. O pacote oferece 

cinco desafios de alta velocidade 
e baixo nível, como navegar aci-
ma das montanhas e atravessar 
desfiladeiros. Pousar em um con-
vés de um porta-aviões, um das 
operações mais desafiadoras do 
mundo da aviação militar, tam-
bém faz parte da extensão segun-
do a Microsoft. 

“Desenvolva as habilidades 
necessárias e navegue pelas com-
plexidades encontradas por pi-
lotos reais de Top Gun em locais 
autênticos, incluindo o pouso 
mais desafiador - em um porta-a-

viões”, afirmou a Microsoft. “Esta 
oferta levará suas habilidades de 
pilotagem ao limite - e além.”

Além disso, também é possí-

vel pilotar uma aeronave hiper-
sônica a ponto de atingir veloci-
dades de Mach 10 e altitudes su-
periores a 150 mil pés acima do 
nível do mar. Também faz parte 
do pacote uma missão para “rugir 
na estratosfera”. A extensão do fil-
me original, Top Gun: Ases Indo-
máveis, de 1986, já está disponí-
vel para download para jogadores 
de computador e Xbox.

Flight Simulator ganhou expansão 
com base no fi lme Top Gun: 
Maverick
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Linha Galaxy A da 
Samsung oferece 
smartphones com 
quatro câmeras e 5G

Câmeras que 
alcançam resolução 

de até 108 MP tem 
diferentes tipos de 

lentes que dão a 
possibilidade de 

fazer fotos únicas em 
ângulos e situações 

parecidas

Smartphones com câmeras 
celulares cada vez mais po-
tentes são um retrato do que 

o mercado aguarda e exige pa-
ra os próximos lançamentos. E a 
Samsung tem acompanhado de 
perto essa evolução. Desta vez, 
a sul-coreana lança os Samsung 
Galaxy A33, A53 e A73. Todos com 
pelo menos quatro câmeras dis-
poníveis e conectividade para in-
ternet 5G.

Com essa variedade de op-
ções, é possível criar fotos em al-
ta resolução com a câmera prin-

cipal, fazer uma foto mais aberta 
de ângulo semelhante ao do olho 
humano com a câmera Ultra Wi-
de. Além disso é possível captar 
os detalhes minúsculos com o 
sensor macro e desenvolver re-
tratos bonitos e detalhados com 
o sensor de profundidade.

A variedade de sensores for-
nece a versatilidade necessária 
para experimentar e produzir fo-
tos e vídeos cheios de criativida-
de. Abaixo, a Samsung explica um 
pouco mais sobre cada um deles. 

CÂMERA PRINCIPAL. A câme-
ra principal dos Samsung Galaxy 
A33, A53 e A73 é responsável por 
entregar fotos e vídeos de maior 
resolução. Os sensores principais 
contam com mais megapixels e 
permitem criar fotos e vídeos em 
alta resolução com ricos em deta-
lhes, mesmo quando aproxima-
dos por zoom.

O  Galaxy A73 conta ainda com 
o maior destes sensores, de 108 
MP (a mesma quantidade do sen-
sor principal do Galaxy S22 Ultra 
5G), enquanto o A33 e A53 trazem 

um sensor principal de 48 MP e 64 
MP, respectivamente.

As gravações de vídeo tam-
bém são beneficiadas graças ao 
sensor OIS (Optical Image Sta-
bilization, na sigla em inglês) e 
a tecnologia VDIS (Video Digital 
Image Stabilization, na sigla em 
inglês) avançada, que estabilizam 
a imagem e diminuem as vibra-
ções que podem ocorrer duran-
te para garantir imagens nítidas e 
uniformes a todo momento.

CÂMERA ULTRA WIDE. Já o 
sensor Ultra Wide captura ima-
gens mais amplas e proporcio-
na um ângulo de visão similar ao 
olho humano (123º). Com ela, é 
possível gravar imagens mais lar-
gas, situação considerada ideal 
para paisagens ou para mostrar 
todo um ambiente em uma úni-
ca fotografia. Uma foto com toda 
a família, por exemplo, é o cená-
rio ideal para a utilização desta 
lente oferecida.

CÂMERA MACRO. O sensor 
macro deixa o objeto fotografado 
muito próximo enquanto man-
tém os detalhes. Com ele é pos-
sível capturar os detalhes de uma 
flor, animais, objetos, entre ou-
tros, de forma muito detalhada.

CÂMERA DE PROFUNDIDADE. 
A lente de profundidade é a me-
lhor pedida para criar aquela foto 
elegante e profissional. Ela per-
mite desfocar o fundo enquanto 
mantém o objeto fotografado em 
foco, criando, assim, um belo re-
sultado.

Com essa variedade de câme-
ras, as fotos e vídeos ficarão mui-
to mais versáteis e divertidos, li-
berando a criatividade para pro-
duzir conteúdo de qualidade.

SELFIES. E além das versáteis 
quatro câmeras traseiras, os Ga-
laxy A33, A53 e A73 também con-
tam com câmeras frontais que 

melhoram a resolução e também 
a qualidade das imagens.

Com estas lentes, as selfies 
e videoconferências serão mais 
iluminadas e ricas em detalhes. 
O Galaxy A33 5G conta com um 
sensor frontal de 13 MP, enquan-
to o A53 5G e A73 5G possuem um 
sensor de 32 MP.

De acordo com a Samsung, 
ainda é possível aplicar uma série 
de filtros sobre a foto e/ou o ros-
to da pessoa fotografada, que vão 
desde cores que podem mudar a 
temperatura e o tom da foto, até 
divertidas aplicações de imagens, 
como maquiagens digitais sobre 
os rostos. 

Galaxy A33 e Galaxy A53 
trazem quatro câmeras 
e estão prontos para 
internet 5G



Vindo do Seridó, nascido em Caicó, mas criado em Ipueira, 
MARCUS FIGUEIREDO, 36, é um típico menino sonhador 
do interior. Em 2017 desembarcou em Natal com um pro-

jeto: apresentar em roupas o talento do Seridó e da sua região 
para o mundo. Assim nascia a MODA DEPEDRO, cuja principal 
característica é o handmade, ou seja, trabalho manual com téc-
nicas ancestrais. De grande apelo social, a marca potiguar ide-
alizada do zero por ele tem grande apelo social e sustentável, 
com a utilização de matéria prima 100% brasileira e orgânica, 
além de reaproveitamento dos resíduos sólidos. O estilista co-
ordena uma cadeia de 220 artesãs pelo interior do RN, pagan-
do pela mão de obra preços justos. É justamente essa história 
que leva a marca, pela segunda vez, ao São Paulo Fashion Week. 
Próximo sábado, dia 4, tem desfile na mais importante semana 
de moda do país, que chega a edição de número 53. O ad-
ministrador de formação e estilista de vocação con-
ta os minutos e diz nesta entrevista, em primeira 
mão, o que vai apresentar. “Juntei todas as refe-
rências do que vivi no Seridó para levar toda essa 
alma e cultura para o mundo através da moda. 
Minha mãe e minhas avós me inspiram. Por is-
so dedico meu dia-a-dia ao trabalho, pesquisas 
e tendências. Ver as pessoas vestindo DEPEDRO 
e isso gerando cada vez mais empregos no nosso 
estado me faz feliz”. Com vocês o super talen-
toso @marcusfigueiredodepedro

Como, onde e quando iniciou 
sua carreira profissional? 

Trabalhei muito tempo no 
setor público, depois fui pro-
fessor e então comecei a co-
nhecer a moda através da Cia 
do Boné, com Sueide e Jaed-
son, em São José do Seridó. 

Quando decidiu empreen-
der? 

Quando percebi que 
apenas finalizar peças de 
roupa não representa a 
alma e o talento do Seridó 
e do Nordeste. Percebi que 
podemos provar muito mais 
do que isso fazendo moda au-
têntica e autoral. 

Como e quando surgiu a Moda 
DEPEDRO? 

A marca surgiu em 2017 
quando tive a ideia de cons-
truir algo com o DNA serido-
ense. Então pensei em roupas 
com bordados, crochê e elemen-
tos regionais, mas não folclórica, e 
sim algo que tivesse design e conceito 
de moda. 

Porque escolheu esse nome para a marca?
O nome DEPEDRO é em homenagem ao 

meu Pai que se chama Francisco DE Paula e 
meu sobrinho que é PEDRO! Quando pensei 
na marca, pensei em minhas maiores refe-
rências masculinas que são meu Pai e meu 
sobrinho. 

O que significa participar da SPFW?
Ter a DEPEDRO no SPFW que é a maior se-

mana de moda da América Latina e uma das 

maiores do mundo é uma sensação indescritível de felicida-
de. Hoje, somos a única marca do estado a desfilar lá, mas 
espero em breve ter uma comitiva de marcas potiguares do 
SPFW. Levar a nossa moda e cultura para o mundo. 

O que vai apresentar no desfile?
Vamos apresentar a coleção AUDAZ - um voo pelo sertão. 

Que contará a história do primeiro voo ao Seridó feita pelo 
então Governador Juvenal Lamartine para a cidade de Acari. 

Quem é o público da DEPEDRO?
nosso público é agênero, vestimos homens com estilo, 

sofisticação e consciência ambiental, mas também estamos 
cada vez mais chegando no público feminino que gosta de 
exclusividade e valorizar as artes manuais e ancestralidades 
do Nordeste.

Qual o conceito e diferencial da marca? 
O nosso conceito é vestir com estilo e representativi-

dade. Hoje, somos uma marca handmade, com práticas 
sustentáveis e de impacto social. Sinto um sentimento de 
felicidade e satisfação vendo as pessoas vestirem a mar-

ca! Ver o nosso handmade através do crochê e dos borda-
dos sendo reconhecido nacional e internacionalmente 

não tem preço. 

Qual a maior lição da vida? 
Não há tempestade que não passe! 

O que você ainda sonha? 
Não sei, acho que já realizei tanta 

coisa. Capa Vogue, desfilamos São Pau-
lo Fashion Week. Talvez o que eu ainda 

sonhe seja que o Rio Grande do Nor-
te se reconheça como moda auto-
ral e valorize os artistas daqui. So-
mos uma potência em criativida-
de, mas a moda aqui anda a passos 
lentos. 

Quais suas principais característi-
cas como pessoa e como profissio-
nal? 

Acredito que resiliência, cal-
ma e confiança nas pessoas ao 

meu redor. 

O que falta e o que sobra em Na-
tal em termos de moda? 

Sobra criatividade, gente in-
teligente e capaz, mão de obra 
handmade. O que falta é apoio 
do poder público estadual, vis-
to que não existe setor de moda 
ou algo parecido como o Ceará 
que faz altos investimentos em 
moda no estado e vem sendo 
uma grande potência nacional. 
Somos moda autoral, somos 
pequenos, mas somos nós que 
temos movimentando a moda 
nacional. 

O natalense valoriza os estilistas 
locais?

Sim, valoriza! Nascemos 
aqui há um tempo atrás e fo-
mos sempre muito bem rece-
bidos pelo público de Natal e 
do estado todo.

TUDO COM MARCUS FIGUEIREDO

B-DAY - EDILSA VICTOR

B-DAY - RICARDO SÁ 

B-DAY - ZÉ MARIA XAVIER 

B-DAY - ANDREA RAMALHO 

B-DAY - SUZANO MOTA 

B-DAY - CÉLIA MARIA RIBEIRO

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn
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BOAS & CURTAS
 A Fat Guys que já faz sucesso na Romualdo Galvão vai 
chegar a Petrópolis. A franquia de hambúrguer e sorvete, 
que acredita em açúcar e carboidratos,  vai funcionar na Rua 
Seridó e já está em fase � nal de construção. 
 Nasceu Vicente, Nasceu Luíza. O primeiro, � lho do jornalis-
ta Octávio Santiago e da empreendedora � oral Larissa Soares; a 
segunda herdeira Da Grá� ca Diplomata, neta de Denise e � lha de 
Fernanda Lins e Marcelo Brito. 
 Festejando quatro anos de Petisqueria, as sócias Cecília 
Madruga e Sanylle Faraj agora lançam a Natú Light Food, 

linha de comidinhas leves, para quem busca uma vida mais 
saudável. 
 A Banda Detroit, aquela mesmo das antigas está a mil para a 
LIVE que vai realizar no dia 12 de junho, a partir das 17h, no seu 
canal no Youtube, tudo sob o comando de Munir Faraj. O repertório 
terá clássicos românticos.
 A primeira edição de 2022 do projeto ‘Saúde no Parque’ 
ocorre hoje. A programação é gratuita e reúne atividades de 
lazer, saúde e bem-estar para todas as idades no Parque das 
Dunas, em Tirol, das 14h às 16h30.

Você quer se curar? Então se liberte do que te 
deixa doente. E você sabe o que é!Happy    Birthday

Andrea Ramalho, Fernanda Dore, Ricar-
do Sá, Suzano Motta, José Humberto Pai-
va, José Zilmar, Jean Fernandes, Sandro 

Pimentel, Khrystal Saraiva e  mana Edilsa 
Mary Alves Victor.

Amanhã Zé Maria Dias Xavier, David 
Delfino, Robério Paulino, Maurício Kosi-
ma, Hérbart Spence, Amanda Fernandes, 
Marksuel Figueiredo, Célia Maria Ribeiro 

e Fernanda Paiva.

A)NOTA 
“O Amor, A Alma da Arte” é o tema es-

colhido pela organização internacional 
Nova Acrópole para festejar sua Semana 
de Arte, que oferece atividades vastas e 
gratuitas, de 30 de maio a 4 de junho, em 
duas das quatro escolas existentes em 
Natal: Petrópolis e Ponta Negra. Exposi-
ções, recitais, palestras integram a pro-
gramação inclusive com a participação 
dos professores Luís Carlos e Lúcia He-
lena Galvão. A entidade tem na filosofia, 
voluntariado e cultura suas bases. A se-
mana é aberta ao público em geral. 

EITA DANADO. A atriz potiguar Titi-
na Medeiros está, como se diz, feliz que 
nem pinto no lixo, tudo porque vai con-
tar com 15 atores nordestinos em seu no-
vo trabalho global, Mar do Sertão, novela 
que substituirá Além da Ilusão na faixa 
das seis. A emissora promoveu essa se-
mana um workshop para o elenco, com 
o intuito de explicar o conceito da histó-
ria e mostrar alguns aspectos que serão 
abordados, como os costumes e culiná-
ria relacionados ao ambiente e à época 
em que o folhetim se passa, numa cidade 
fictícia entre Bahia, Minas Gerais e Goi-
ás. “Isso é representatividade. Estou feliz 
demais em voltar as telenovelas acom-
panhada de tanta gente querida. Fora 
os que vieram do Nordeste há os que já 
moram no Rio”, disse Titina. A trama terá 
como protagonistas, Isadora Cruz, Sergio 
Guizé e Renato Góes.

ALMOÇO EMPREENDEDOR. A XX Con-
venção do Comércio e Serviços do RN 
foi oficialmente lançada ontem, em al-
moço no Chaplin. Empresários, empre-
endedores e imprensa compareceram 
em peso para ouvir Peter Kronstrom, do 
Kopenhagen Institute for Future Studies 
da América Latina, que falou sobre o fu-
turo. As expectativas para o evento são 
inúmeras, principalmente devido à crise 
enfrentada pelo segmento em virtude da 
pandemia da Covid-19. 

MOSSORÓ EM IRACEMA. Tem desta-
que do país de Mossoró na DFB Festi-
val, um dos maiores eventos de moda 
da América Latina e que ocorre em 
Fortaleza. 

George Azevedo e Danielle Porcino 
estão no espaço comandado pela ex-
pert Daniela Falcão, o Nordestesse. Ele 
com com a coleção Salto da Onça, peças 
pintadas à mão; ela com sua joalheria 
artesanal. Já o jornalista natalense Rener 
Oliveira cobre os desfiles e toda progra-
mação que ocorre na Praia de Iracema.

Maria Luíza e José Lucena ladeiam o palestrante Peter Kronstrom, 
no almoço de lançamento da Convenção  do Comércio e Serviços

Karla Veruska e Amaury Júnior brindam 
a inauguração do Kave Café e da Nobel Livraria

Titina e Quitéria Kelly nos corredores 
da Globo, no workshop de Mar do Sertão

Na praia de Iracema, em Fortaleza, o jornalista 
Rener Oliveira e a designer de joias Danielle Porcino

Em Lisboa o encontro de ANA VIRGÍNIA, 
com o casal Sérgio e Jussara Freire



Vindo do Seridó, nascido em Caicó, mas criado em Ipueira, 
MARCUS FIGUEIREDO, 36, é um típico menino sonhador 
do interior. Em 2017 desembarcou em Natal com um pro-

jeto: apresentar em roupas o talento do Seridó e da sua região 
para o mundo. Assim nascia a MODA DEPEDRO, cuja principal 
característica é o handmade, ou seja, trabalho manual com téc-
nicas ancestrais. De grande apelo social, a marca potiguar ide-
alizada do zero por ele tem grande apelo social e sustentável, 
com a utilização de matéria prima 100% brasileira e orgânica, 
além de reaproveitamento dos resíduos sólidos. O estilista co-
ordena uma cadeia de 220 artesãs pelo interior do RN, pagan-
do pela mão de obra preços justos. É justamente essa história 
que leva a marca, pela segunda vez, ao São Paulo Fashion Week. 
Próximo sábado, dia 4, tem desfile na mais importante semana 
de moda do país, que chega a edição de número 53. O ad-
ministrador de formação e estilista de vocação con-
ta os minutos e diz nesta entrevista, em primeira 
mão, o que vai apresentar. “Juntei todas as refe-
rências do que vivi no Seridó para levar toda essa 
alma e cultura para o mundo através da moda. 
Minha mãe e minhas avós me inspiram. Por is-
so dedico meu dia-a-dia ao trabalho, pesquisas 
e tendências. Ver as pessoas vestindo DEPEDRO 
e isso gerando cada vez mais empregos no nosso 
estado me faz feliz”. Com vocês o super talen-
toso @marcusfigueiredodepedro

Como, onde e quando iniciou 
sua carreira profissional? 

Trabalhei muito tempo no 
setor público, depois fui pro-
fessor e então comecei a co-
nhecer a moda através da Cia 
do Boné, com Sueide e Jaed-
son, em São José do Seridó. 

Quando decidiu empreen-
der? 

Quando percebi que 
apenas finalizar peças de 
roupa não representa a 
alma e o talento do Seridó 
e do Nordeste. Percebi que 
podemos provar muito mais 
do que isso fazendo moda au-
têntica e autoral. 

Como e quando surgiu a Moda 
DEPEDRO? 

A marca surgiu em 2017 
quando tive a ideia de cons-
truir algo com o DNA serido-
ense. Então pensei em roupas 
com bordados, crochê e elemen-
tos regionais, mas não folclórica, e 
sim algo que tivesse design e conceito 
de moda. 

Porque escolheu esse nome para a marca?
O nome DEPEDRO é em homenagem ao 

meu Pai que se chama Francisco DE Paula e 
meu sobrinho que é PEDRO! Quando pensei 
na marca, pensei em minhas maiores refe-
rências masculinas que são meu Pai e meu 
sobrinho. 

O que significa participar da SPFW?
Ter a DEPEDRO no SPFW que é a maior se-

mana de moda da América Latina e uma das 

maiores do mundo é uma sensação indescritível de felicida-
de. Hoje, somos a única marca do estado a desfilar lá, mas 
espero em breve ter uma comitiva de marcas potiguares do 
SPFW. Levar a nossa moda e cultura para o mundo. 

O que vai apresentar no desfile?
Vamos apresentar a coleção AUDAZ - um voo pelo sertão. 

Que contará a história do primeiro voo ao Seridó feita pelo 
então Governador Juvenal Lamartine para a cidade de Acari. 

Quem é o público da DEPEDRO?
nosso público é agênero, vestimos homens com estilo, 

sofisticação e consciência ambiental, mas também estamos 
cada vez mais chegando no público feminino que gosta de 
exclusividade e valorizar as artes manuais e ancestralidades 
do Nordeste.

Qual o conceito e diferencial da marca? 
O nosso conceito é vestir com estilo e representativi-

dade. Hoje, somos uma marca handmade, com práticas 
sustentáveis e de impacto social. Sinto um sentimento de 
felicidade e satisfação vendo as pessoas vestirem a mar-

ca! Ver o nosso handmade através do crochê e dos borda-
dos sendo reconhecido nacional e internacionalmente 

não tem preço. 

Qual a maior lição da vida? 
Não há tempestade que não passe! 

O que você ainda sonha? 
Não sei, acho que já realizei tanta 

coisa. Capa Vogue, desfilamos São Pau-
lo Fashion Week. Talvez o que eu ainda 

sonhe seja que o Rio Grande do Nor-
te se reconheça como moda auto-
ral e valorize os artistas daqui. So-
mos uma potência em criativida-
de, mas a moda aqui anda a passos 
lentos. 

Quais suas principais característi-
cas como pessoa e como profissio-
nal? 

Acredito que resiliência, cal-
ma e confiança nas pessoas ao 

meu redor. 

O que falta e o que sobra em Na-
tal em termos de moda? 

Sobra criatividade, gente in-
teligente e capaz, mão de obra 
handmade. O que falta é apoio 
do poder público estadual, vis-
to que não existe setor de moda 
ou algo parecido como o Ceará 
que faz altos investimentos em 
moda no estado e vem sendo 
uma grande potência nacional. 
Somos moda autoral, somos 
pequenos, mas somos nós que 
temos movimentando a moda 
nacional. 

O natalense valoriza os estilistas 
locais?

Sim, valoriza! Nascemos 
aqui há um tempo atrás e fo-
mos sempre muito bem rece-
bidos pelo público de Natal e 
do estado todo.

TUDO COM MARCUS FIGUEIREDO

B-DAY - EDILSA VICTOR

B-DAY - RICARDO SÁ 

B-DAY - ZÉ MARIA XAVIER 

B-DAY - ANDREA RAMALHO 

B-DAY - SUZANO MOTA 

B-DAY - CÉLIA MARIA RIBEIRO
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BOAS & CURTAS
 A Fat Guys que já faz sucesso na Romualdo Galvão vai 
chegar a Petrópolis. A franquia de hambúrguer e sorvete, 
que acredita em açúcar e carboidratos,  vai funcionar na Rua 
Seridó e já está em fase � nal de construção. 
 Nasceu Vicente, Nasceu Luíza. O primeiro, � lho do jornalis-
ta Octávio Santiago e da empreendedora � oral Larissa Soares; a 
segunda herdeira Da Grá� ca Diplomata, neta de Denise e � lha de 
Fernanda Lins e Marcelo Brito. 
 Festejando quatro anos de Petisqueria, as sócias Cecília 
Madruga e Sanylle Faraj agora lançam a Natú Light Food, 

linha de comidinhas leves, para quem busca uma vida mais 
saudável. 
 A Banda Detroit, aquela mesmo das antigas está a mil para a 
LIVE que vai realizar no dia 12 de junho, a partir das 17h, no seu 
canal no Youtube, tudo sob o comando de Munir Faraj. O repertório 
terá clássicos românticos.
 A primeira edição de 2022 do projeto ‘Saúde no Parque’ 
ocorre hoje. A programação é gratuita e reúne atividades de 
lazer, saúde e bem-estar para todas as idades no Parque das 
Dunas, em Tirol, das 14h às 16h30.

Você quer se curar? Então se liberte do que te 
deixa doente. E você sabe o que é!Happy    Birthday

Andrea Ramalho, Fernanda Dore, Ricar-
do Sá, Suzano Motta, José Humberto Pai-
va, José Zilmar, Jean Fernandes, Sandro 

Pimentel, Khrystal Saraiva e  mana Edilsa 
Mary Alves Victor.

Amanhã Zé Maria Dias Xavier, David 
Delfino, Robério Paulino, Maurício Kosi-
ma, Hérbart Spence, Amanda Fernandes, 
Marksuel Figueiredo, Célia Maria Ribeiro 

e Fernanda Paiva.

A)NOTA 
“O Amor, A Alma da Arte” é o tema es-

colhido pela organização internacional 
Nova Acrópole para festejar sua Semana 
de Arte, que oferece atividades vastas e 
gratuitas, de 30 de maio a 4 de junho, em 
duas das quatro escolas existentes em 
Natal: Petrópolis e Ponta Negra. Exposi-
ções, recitais, palestras integram a pro-
gramação inclusive com a participação 
dos professores Luís Carlos e Lúcia He-
lena Galvão. A entidade tem na filosofia, 
voluntariado e cultura suas bases. A se-
mana é aberta ao público em geral. 

EITA DANADO. A atriz potiguar Titi-
na Medeiros está, como se diz, feliz que 
nem pinto no lixo, tudo porque vai con-
tar com 15 atores nordestinos em seu no-
vo trabalho global, Mar do Sertão, novela 
que substituirá Além da Ilusão na faixa 
das seis. A emissora promoveu essa se-
mana um workshop para o elenco, com 
o intuito de explicar o conceito da histó-
ria e mostrar alguns aspectos que serão 
abordados, como os costumes e culiná-
ria relacionados ao ambiente e à época 
em que o folhetim se passa, numa cidade 
fictícia entre Bahia, Minas Gerais e Goi-
ás. “Isso é representatividade. Estou feliz 
demais em voltar as telenovelas acom-
panhada de tanta gente querida. Fora 
os que vieram do Nordeste há os que já 
moram no Rio”, disse Titina. A trama terá 
como protagonistas, Isadora Cruz, Sergio 
Guizé e Renato Góes.

ALMOÇO EMPREENDEDOR. A XX Con-
venção do Comércio e Serviços do RN 
foi oficialmente lançada ontem, em al-
moço no Chaplin. Empresários, empre-
endedores e imprensa compareceram 
em peso para ouvir Peter Kronstrom, do 
Kopenhagen Institute for Future Studies 
da América Latina, que falou sobre o fu-
turo. As expectativas para o evento são 
inúmeras, principalmente devido à crise 
enfrentada pelo segmento em virtude da 
pandemia da Covid-19. 

MOSSORÓ EM IRACEMA. Tem desta-
que do país de Mossoró na DFB Festi-
val, um dos maiores eventos de moda 
da América Latina e que ocorre em 
Fortaleza. 

George Azevedo e Danielle Porcino 
estão no espaço comandado pela ex-
pert Daniela Falcão, o Nordestesse. Ele 
com com a coleção Salto da Onça, peças 
pintadas à mão; ela com sua joalheria 
artesanal. Já o jornalista natalense Rener 
Oliveira cobre os desfiles e toda progra-
mação que ocorre na Praia de Iracema.

Maria Luíza e José Lucena ladeiam o palestrante Peter Kronstrom, 
no almoço de lançamento da Convenção  do Comércio e Serviços

Karla Veruska e Amaury Júnior brindam 
a inauguração do Kave Café e da Nobel Livraria

Titina e Quitéria Kelly nos corredores 
da Globo, no workshop de Mar do Sertão

Na praia de Iracema, em Fortaleza, o jornalista 
Rener Oliveira e a designer de joias Danielle Porcino

Em Lisboa o encontro de ANA VIRGÍNIA, 
com o casal Sérgio e Jussara Freire



Neste sábado 28, o Amé-
rica terá um jogo “duro” 
fora de casa contra o Ica-

sa-CE, na Arena Romeirão, às 
17h, em Juazeiro do Norte-CE. 
Na quinta colocação com no-
ve pontos ganhos, o alvirrubro 
está a um ponto do adversário 
- quarto colocado - e do G4 do 
Grupo A3 do Brasileirão, e uma 
vitória recolocará o time na zo-
na de classificação à segunda fa-
se da competição.

Com Edson Silva e Jean Pier-
re entregues ao Departamento 
Médico e Alexandre em transi-
ção, Lucas Rex repetirá a dupla 
da zaga com Rômulo contra o 
Icasa-CE. Em terras cearenses 
desde a noite de quarta-feira 
25, o grupo realizou, na tarde da 

quinta-feira 26, no CT do Cariri 
FC, o primeiro trabalho em Jua-
zeiro do Norte-CE.

GLOBO. Outro representante 

do Rio Grande do Norte, tam-
bém do Grupo A3, o Globo rece-
be o Sousa-PB no domingo 29, 
às 15h, no Barrettão, em Ceará-
-Mirim. 

• Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 202222
Esportes
Série C: ABC recebe 
Brasil de Pelotas-RS

O ABC enfrenta o Brasil de 
Pelotas-RS, no Frasquei-
rão, neste sábado 28, às 

19h, pela oitava rodada da Série 
C do Campeonato Brasileiro. Será 
um jogo importante e o alvinegro 
precisa vencer, porque, na sequ-
ência, terá dois confrontos dire-
tos pela liderança da competição: 
Botafogo-PB e Mirassol. Apesar 
de todos os problemas, o zaguei-
ro Richardson confia na força al-
vinegra e acredita na obtenção de 
um bom resultado amanhã.

“Será mais um jogo muito difícil, 
assim como todos os demais na Sé-
rie C até o momento, mas atuando 
dentro de casa nós temos de fazer 
o nosso papel, ir em busca dos três 
pontos. A competição está bastante 
equilibrada, dependendo do resul-
tado de uma partida você pode ir lá 
para cima na tabela ou lá para bai-
xo. Então o grupo vem trabalhando 
muito forte para buscar o resultado 

O jogo será realizado 
no Frasqueirão, com 

expectativa de um 
bom público

que interessa”, destacou.
Para a partida, o alvinegro 

não vai contar com quatro joga-
dores: Alyson, Felipinho. Erick 
Varão, Marcos Vinicius que vão 
cumprir suspensão. Três foram 
expulsos e um recebeu o tercei-
ro cartão amarelo. O técnico Fer-
nando Marchiori, portanto, vai 
modificar a equipe. Na manhã 
de sexta-feira, o Fernando Mar-
chiori comandou mais uma ati-
vidade preparatória para o com-
promisso contra o Brasil-RS. 
Também foi uma manhã de sex-
ta-feira 27 de muito trabalho pa-
ra os goleiros abecedistas.

EXPRESSO FRASQUEIRÃO. A 
STTU informa que, para facili-
tar o transporte dos torcedores, 
será disponibilizado ônibus cir-
cular entre Ponta Negra e o es-
tádio. O serviço, que começa a 
circular às 17h e vai até uma ho-
ra após a partida, será gratuito, 
mas o acesso aos veículos so-
mente será permitido para os 
torcedores com o ingresso da 
partida. A saída do circular no 
sentido Ponta Negra/estádio 
será do Varandinha Bar, e, no 
sentido inverso, estádio/Ponta 
Negra, o circular sairá da frente 
do Frasqueirão. 
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João Brigatti comandou na sexta-feira 27 preparação fi nal da equipe rubra

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

O América volta à campo logo mais quando enfrentará o Icasa, 
no Romeirão. Precisando da vitória, equipe e torcida rubra sa-
bem que o tempo está ficando exíguo, curto, pequeno, para a 

recuperação. Hoje, não tem outra alternativa. É vencer ou vencer.

O tempo está fi cando exíguo

PEDRO NETOEsporte

TEM QUE CHEGAR. Hoje tem ABC. Se hoje tem ABC, hoje tem Fras-
queirão. Com a vitória na última partida sobre o Atlético-CE fora de casa, 
a direção alvinegra aguarda a frasqueira na noite de hoje. Até porque o 
alvinegro é o atual vice líder da competição. Quando a frasqueira compa-
rece o caldeirão ferve.

ACREDITO QUE PASSE PELA PARTIDA DE HOJE. Alguns decisões deve-
rão ser tomadas no América nos próximos dias. Agora, dependendo do 
resultado da partida de hoje, contra o Icasa, elas poderão ser mais rápidas 
ou poderão esperar um pouco mais. O grande problema do América é a 
insatisfação da sua torcida que está chegando no limite. Não cabe mais 
desculpas. Não se pode mais postergar algo que precisa mudar de rumo.

PRESIDENTE TRABALHANDO PARCERIAS. Pelo que fui informado o 
presidente do ABC Bira Marques, está trabalhando diuturnamente bus-
cando novos parceiros para o ABC. Conquistar novos patrocinadores, in-
clusive a nível nacional, é hoje um dos principais objetivos de Bira Marques. 
A marca ABC é muito forte, e bem explorada pode render bons frutos.

“RECEBA”, UM CONVIDADO 
DE HONRA. E quem está em Paris 
para assistir hoje a grande final 
da Champions League, como um 
dos convidados da organização do 
evento é Iran Ferreira. Com cer-
teza vocês não conhecem. Agora,   
quando eu digo chamo por Luva de 
Pedreiro, todos sabem de quem es-
tou falando. Iran Ferreira vem sen-
do muito festejado pelas crianças e 
torcedores franceses. Eu vibro com 
a notícia, pois “Receba” merece 
muito mais do que isso.

NÃO DEVE MESMO IR PARA O 
JOGO. E tudo indica que o atacante 
Wallyson está mesmo de fora de fo-
ra da partida de hoje à noite. E, eu 
tenho um pensamento formado 
sobre o assunto. No meu entendi-
mento se o atacante ainda não está 
bem, então que permaneça de fora 
da equipe. Não é porque é ídolo da 
frasqueira que ele tem cadeira cati-
va. Que continue trabalhando a par-
te física para recuperar o tempo per-
dido. Simples assim.

É OUTRO NÍVEL. 
Vendo às reportagens nas TVs 

sobre a grande decisão da Cham-

pions League na tarde de hoje entre 
Liverpool x Real Madrid, é que me 
dou conta do quanto somos peque-
nos quando falamos em organiza-
ção no futebol brasileiro. Do quanto 
ainda temos o que aprender. Não é 
complexo de inferioridade. Apenas 
a realidade nua e crua sendo expos-
ta. Muitas vezes penso que não é fu-
tebol, e sim uma peça de teatro ao 
céu aberto que está em cartaz  nos 
estádios europeus.

PASSEANDO. E quem se encon-
tra em Natal passeando é o presi-
dente da Portuguesa-SP Antônio 
Carlos Castanheira. Presidente tem 
um bom relacionamento com a di-
reção do ABC. Castanheira vem sen-
do muito comemorado pela torcida 
da Lusa por ter conquistado o aces-
so a elite do futebol paulista.

ALEF
E quem deve aparecer na parti-

da de hoje contra o Icasa é Alef, que 
vem sem atuar desde às finais do es-
tadual. Se começará a partida como 
titular, se será lateral ou volante, isso 
João Brigatti é quem decidirá. Ago-
ra, acredito que Alef será útil a equi-
pe rubra.
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Potiguar busca se tornar primeiro 
campeão do País de Karatê Combat

O confronto entre 
Luiz e Skrivers é 

aguardado pelos fãs, 
pois coloca frente 

a frente dois dos 
melhores lutadores 

da categoria

Aos poucos, o Karatê Com-
bat ganha popularidade 
no Brasil e o potiguar Luiz 

Victor Rocha tem a chance de se 
tornar um dos pilares da conso-
lidação do esporte no país. Neste 
sábado 28, Luiz Victor – o ‘Pitbull’, 
como é conhecido na maior or-
ganização de karatê de combate 
no mundo, vai enfrentar o cam-
peão do peso-leve Edgars Skri-
vers e pode entrar para a história 
ao ser o primeiro lutador brasilei-
ro a conquistar o título da com-
panhia.

Em 2018, Skrivers venceu Luiz 
por nocaute técnico e alcançou o 
status de primeiro campeão da 
história do Karate Combat. Ago-
ra, o brasileiro tem a chance de se 

vingar do algoz e, de quebra, con-
quistar o título para o país. Derro-
tado pelo letão, o atleta da acade-
mia ‘Pitbull Brothers’ apimenta 
ainda mais a rivalidade para o de-
cisivo embate.

“Fui o primeiro brasileiro con-
tratado. Fui o primeiro brasileiro 
a vencer e a nocautear. Agora se-
rei o primeiro campeão. Skrivers 
foi o único cara que me venceu. 
Ele está com meu cinturão. É im-
possível não levar tudo isso para 
o lado pessoal. Então, a fórmula é 
simples. Vou vencê-lo, trazer o tí-
tulo para o Brasil e vingar minha 
derrota”, declarou o atleta à Agên-
cia Fight.

O segundo episódio do quarto 
ano do Karate Combat, liderado 
pela revanche entre Edgars Skri-
vers e Luiz Rocha, pode ser assis-
tido de graça pelas redes sociais 
da companhia, a partir das 20h 
deste sábado. A atual temporada 
da organização ainda conta com 
a presença ilustre de Georges St-
-Pierre, ex-campeão do UFC, e 
Stephen Thompson, ex-desafian-
te ao título do UFC, que partici-
pam como professores e analis-
tas das lutas. Luiz Victor, da equipe ‘Pitbull Brothers’, vai medir forças com o campeão Edgars Skrivers com chances de revanche

O potiguar Theo é tricampeão brasileiro e campeão sul-americano de xadrez

DIVULGAÇÃO/KARATE COMBAT

DIVULGAÇÃO

Competição

Natal vai sediar Campeonato Brasileiro de Xadrez
Natal é a cidade escolhida 

para sediar pela primei-
ra vez na região Nordes-

te o Festival Nacional da Criança 
(FENAC) e Festival Nacional da 
Juventude (FENAJ), dois eventos 
simultâneos do Campeonato Bra-
sileiro de Menores de Xadrez, pro-
movidos pela Confederação Bra-
sileira de Xadrez (CBX). Cerca de 
300 enxadristas de todo o Brasil 
estarão reunidos entre os dias 1º e 
5 de junho no salão de eventos do 
Praiamar Hotel, em Ponta Negra.

A maior competição de cate-
goria de base do país vai reunir 
atletas de 6 a 12 anos (FENAC) 
e 14 a 20 (FENAJ) nas modalida-
des de Blitz, Rápido e Clássico. 
Os melhores conquistarão vagas 
para o Campeonato Mundial na 
Georgia, o Pan-Americano em 
Montevideo e o Mundial da Ju-
ventude na Romênia. Haverá 
premiação de troféus e meda-
lhas para os três primeiros colo-
cados e medalhas até o 15º.

Vários campeões brasileiros 
estarão em Natal, entre eles o po-

tiguar Theo Magalhães de Lima, 
de apenas 11 anos e três vezes 
campeão brasileiro e campeão 
sul-americano. Aluno do colégio 
Marista, Theo subiu de categoria 
e disputará a Sub-12. No femini-
no, destaque para a paraibana de 
Patos, Sara Soares de Medeiros, 
de 17 anos, e que recentemente 
classificou-se para o Campeona-
to Mundial Escolar.

INSCRIÇÕES. As inscrições se-
guem abertas e os contatos po-
dem ser realizados através dos te-
lefones (84) 98725 6232 (Igor Ma-
cedo) e 98822 5960 (Maice Bárba-
ra), diretora da competição. Serão 
cinco dias de disputas. A abertura 
do evento está programada para 
às 14h, dia 1º de junho, e o en-
cerramento no dia 5, no salão de 
eventos do Praiamar Hotel, em 
Ponta Negra.

POTIGUAR NO COMANDO DA 
CBX. O evento inédito em Na-
tal faz parte do projeto da CBX: 
“Xadrez para todo o Brasil” e que 

breve para outras cidades da re-
gião Nordeste”, disse Igor Mace-
do que já colocou Recife, Teresina 
e João Pessoa no calendário das 
finais dos Campeonatos Brasilei-
ros Adulto Feminino, Veteranos, 
Blitz e Rápido.

FAMÍLIA DE ENXADRISTAS. 
Igor Macedo tem 43 anos, é na-
tural de Natal, formado em En-
genharia Civil, professor, árbitro 
e Mestre Nacional de xadrez, e 
ex-presidente da FNX no perío-
do de 2012 a 2017. O xadrez en-
trou em sua vida através do avô 
Luiz Soares de Macedo Neto, que 
aprendeu a jogar no final da dé-
cada de 30, na Marinha do Bra-
sil. A paixão pelo esporte passou 
para o pai de Igor, Maximo Valé-
rio, que esteve por muitos anos 
à frente da FNX. Seu irmão Ma-
ximo Iack virou um dos atletas 
mais respeitados do Brasil. Além 
dos vários títulos conquistados, 
é o único Mestre Internacional 
(MI) do Rio Grande do Norte e re-
presentante do Nordeste. 

tem à frente de seu comando o 
natalense Maximo Igor Miranda 
de Macedo, eleito presidente da 
confederação em 2021 numa dis-
puta acirrada com adversários do 
Sul e Sudeste. Igor é o primeiro 
norte-rio-grandense a comandar 
a CBX em 98 anos de história e 
tem como uma das propostas de 
gestão a inclusão da região Nor-

deste na rota do calendário na-
cional.

“Nosso objetivo é divulgar e 
promover a prática do xadrez, 
melhorar a qualidade técnica dos 
jogadores de todas as regiões do 
Brasil, e pela primeira vez, depois 
de 98 anos de fundação da CBX, 
estamos trazendo esse grande 
evento nacional para Natal e em 



Neste sábado 28, o Amé-
rica terá um jogo “duro” 
fora de casa contra o Ica-

sa-CE, na Arena Romeirão, às 
17h, em Juazeiro do Norte-CE. 
Na quinta colocação com no-
ve pontos ganhos, o alvirrubro 
está a um ponto do adversário 
- quarto colocado - e do G4 do 
Grupo A3 do Brasileirão, e uma 
vitória recolocará o time na zo-
na de classificação à segunda fa-
se da competição.

Com Edson Silva e Jean Pier-
re entregues ao Departamento 
Médico e Alexandre em transi-
ção, Lucas Rex repetirá a dupla 
da zaga com Rômulo contra o 
Icasa-CE. Em terras cearenses 
desde a noite de quarta-feira 
25, o grupo realizou, na tarde da 

quinta-feira 26, no CT do Cariri 
FC, o primeiro trabalho em Jua-
zeiro do Norte-CE.

GLOBO. Outro representante 

do Rio Grande do Norte, tam-
bém do Grupo A3, o Globo rece-
be o Sousa-PB no domingo 29, 
às 15h, no Barrettão, em Ceará-
-Mirim. 
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Série C: ABC recebe 
Brasil de Pelotas-RS

O ABC enfrenta o Brasil de 
Pelotas-RS, no Frasquei-
rão, neste sábado 28, às 

19h, pela oitava rodada da Série 
C do Campeonato Brasileiro. Será 
um jogo importante e o alvinegro 
precisa vencer, porque, na sequ-
ência, terá dois confrontos dire-
tos pela liderança da competição: 
Botafogo-PB e Mirassol. Apesar 
de todos os problemas, o zaguei-
ro Richardson confia na força al-
vinegra e acredita na obtenção de 
um bom resultado amanhã.

“Será mais um jogo muito difícil, 
assim como todos os demais na Sé-
rie C até o momento, mas atuando 
dentro de casa nós temos de fazer 
o nosso papel, ir em busca dos três 
pontos. A competição está bastante 
equilibrada, dependendo do resul-
tado de uma partida você pode ir lá 
para cima na tabela ou lá para bai-
xo. Então o grupo vem trabalhando 
muito forte para buscar o resultado 

O jogo será realizado 
no Frasqueirão, com 

expectativa de um 
bom público

que interessa”, destacou.
Para a partida, o alvinegro 

não vai contar com quatro joga-
dores: Alyson, Felipinho. Erick 
Varão, Marcos Vinicius que vão 
cumprir suspensão. Três foram 
expulsos e um recebeu o tercei-
ro cartão amarelo. O técnico Fer-
nando Marchiori, portanto, vai 
modificar a equipe. Na manhã 
de sexta-feira, o Fernando Mar-
chiori comandou mais uma ati-
vidade preparatória para o com-
promisso contra o Brasil-RS. 
Também foi uma manhã de sex-
ta-feira 27 de muito trabalho pa-
ra os goleiros abecedistas.

EXPRESSO FRASQUEIRÃO. A 
STTU informa que, para facili-
tar o transporte dos torcedores, 
será disponibilizado ônibus cir-
cular entre Ponta Negra e o es-
tádio. O serviço, que começa a 
circular às 17h e vai até uma ho-
ra após a partida, será gratuito, 
mas o acesso aos veículos so-
mente será permitido para os 
torcedores com o ingresso da 
partida. A saída do circular no 
sentido Ponta Negra/estádio 
será do Varandinha Bar, e, no 
sentido inverso, estádio/Ponta 
Negra, o circular sairá da frente 
do Frasqueirão. 
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O América volta à campo logo mais quando enfrentará o Icasa, 
no Romeirão. Precisando da vitória, equipe e torcida rubra sa-
bem que o tempo está ficando exíguo, curto, pequeno, para a 

recuperação. Hoje, não tem outra alternativa. É vencer ou vencer.

O tempo está fi cando exíguo

PEDRO NETOEsporte

TEM QUE CHEGAR. Hoje tem ABC. Se hoje tem ABC, hoje tem Fras-
queirão. Com a vitória na última partida sobre o Atlético-CE fora de casa, 
a direção alvinegra aguarda a frasqueira na noite de hoje. Até porque o 
alvinegro é o atual vice líder da competição. Quando a frasqueira compa-
rece o caldeirão ferve.

ACREDITO QUE PASSE PELA PARTIDA DE HOJE. Alguns decisões deve-
rão ser tomadas no América nos próximos dias. Agora, dependendo do 
resultado da partida de hoje, contra o Icasa, elas poderão ser mais rápidas 
ou poderão esperar um pouco mais. O grande problema do América é a 
insatisfação da sua torcida que está chegando no limite. Não cabe mais 
desculpas. Não se pode mais postergar algo que precisa mudar de rumo.

PRESIDENTE TRABALHANDO PARCERIAS. Pelo que fui informado o 
presidente do ABC Bira Marques, está trabalhando diuturnamente bus-
cando novos parceiros para o ABC. Conquistar novos patrocinadores, in-
clusive a nível nacional, é hoje um dos principais objetivos de Bira Marques. 
A marca ABC é muito forte, e bem explorada pode render bons frutos.

“RECEBA”, UM CONVIDADO 
DE HONRA. E quem está em Paris 
para assistir hoje a grande final 
da Champions League, como um 
dos convidados da organização do 
evento é Iran Ferreira. Com cer-
teza vocês não conhecem. Agora,   
quando eu digo chamo por Luva de 
Pedreiro, todos sabem de quem es-
tou falando. Iran Ferreira vem sen-
do muito festejado pelas crianças e 
torcedores franceses. Eu vibro com 
a notícia, pois “Receba” merece 
muito mais do que isso.

NÃO DEVE MESMO IR PARA O 
JOGO. E tudo indica que o atacante 
Wallyson está mesmo de fora de fo-
ra da partida de hoje à noite. E, eu 
tenho um pensamento formado 
sobre o assunto. No meu entendi-
mento se o atacante ainda não está 
bem, então que permaneça de fora 
da equipe. Não é porque é ídolo da 
frasqueira que ele tem cadeira cati-
va. Que continue trabalhando a par-
te física para recuperar o tempo per-
dido. Simples assim.

É OUTRO NÍVEL. 
Vendo às reportagens nas TVs 

sobre a grande decisão da Cham-

pions League na tarde de hoje entre 
Liverpool x Real Madrid, é que me 
dou conta do quanto somos peque-
nos quando falamos em organiza-
ção no futebol brasileiro. Do quanto 
ainda temos o que aprender. Não é 
complexo de inferioridade. Apenas 
a realidade nua e crua sendo expos-
ta. Muitas vezes penso que não é fu-
tebol, e sim uma peça de teatro ao 
céu aberto que está em cartaz  nos 
estádios europeus.

PASSEANDO. E quem se encon-
tra em Natal passeando é o presi-
dente da Portuguesa-SP Antônio 
Carlos Castanheira. Presidente tem 
um bom relacionamento com a di-
reção do ABC. Castanheira vem sen-
do muito comemorado pela torcida 
da Lusa por ter conquistado o aces-
so a elite do futebol paulista.

ALEF
E quem deve aparecer na parti-

da de hoje contra o Icasa é Alef, que 
vem sem atuar desde às finais do es-
tadual. Se começará a partida como 
titular, se será lateral ou volante, isso 
João Brigatti é quem decidirá. Ago-
ra, acredito que Alef será útil a equi-
pe rubra.
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Potiguar busca se tornar primeiro 
campeão do País de Karatê Combat

O confronto entre 
Luiz e Skrivers é 

aguardado pelos fãs, 
pois coloca frente 

a frente dois dos 
melhores lutadores 

da categoria

Aos poucos, o Karatê Com-
bat ganha popularidade 
no Brasil e o potiguar Luiz 

Victor Rocha tem a chance de se 
tornar um dos pilares da conso-
lidação do esporte no país. Neste 
sábado 28, Luiz Victor – o ‘Pitbull’, 
como é conhecido na maior or-
ganização de karatê de combate 
no mundo, vai enfrentar o cam-
peão do peso-leve Edgars Skri-
vers e pode entrar para a história 
ao ser o primeiro lutador brasilei-
ro a conquistar o título da com-
panhia.

Em 2018, Skrivers venceu Luiz 
por nocaute técnico e alcançou o 
status de primeiro campeão da 
história do Karate Combat. Ago-
ra, o brasileiro tem a chance de se 

vingar do algoz e, de quebra, con-
quistar o título para o país. Derro-
tado pelo letão, o atleta da acade-
mia ‘Pitbull Brothers’ apimenta 
ainda mais a rivalidade para o de-
cisivo embate.

“Fui o primeiro brasileiro con-
tratado. Fui o primeiro brasileiro 
a vencer e a nocautear. Agora se-
rei o primeiro campeão. Skrivers 
foi o único cara que me venceu. 
Ele está com meu cinturão. É im-
possível não levar tudo isso para 
o lado pessoal. Então, a fórmula é 
simples. Vou vencê-lo, trazer o tí-
tulo para o Brasil e vingar minha 
derrota”, declarou o atleta à Agên-
cia Fight.

O segundo episódio do quarto 
ano do Karate Combat, liderado 
pela revanche entre Edgars Skri-
vers e Luiz Rocha, pode ser assis-
tido de graça pelas redes sociais 
da companhia, a partir das 20h 
deste sábado. A atual temporada 
da organização ainda conta com 
a presença ilustre de Georges St-
-Pierre, ex-campeão do UFC, e 
Stephen Thompson, ex-desafian-
te ao título do UFC, que partici-
pam como professores e analis-
tas das lutas. Luiz Victor, da equipe ‘Pitbull Brothers’, vai medir forças com o campeão Edgars Skrivers com chances de revanche

O potiguar Theo é tricampeão brasileiro e campeão sul-americano de xadrez

DIVULGAÇÃO/KARATE COMBAT

DIVULGAÇÃO

Competição

Natal vai sediar Campeonato Brasileiro de Xadrez
Natal é a cidade escolhida 

para sediar pela primei-
ra vez na região Nordes-

te o Festival Nacional da Criança 
(FENAC) e Festival Nacional da 
Juventude (FENAJ), dois eventos 
simultâneos do Campeonato Bra-
sileiro de Menores de Xadrez, pro-
movidos pela Confederação Bra-
sileira de Xadrez (CBX). Cerca de 
300 enxadristas de todo o Brasil 
estarão reunidos entre os dias 1º e 
5 de junho no salão de eventos do 
Praiamar Hotel, em Ponta Negra.

A maior competição de cate-
goria de base do país vai reunir 
atletas de 6 a 12 anos (FENAC) 
e 14 a 20 (FENAJ) nas modalida-
des de Blitz, Rápido e Clássico. 
Os melhores conquistarão vagas 
para o Campeonato Mundial na 
Georgia, o Pan-Americano em 
Montevideo e o Mundial da Ju-
ventude na Romênia. Haverá 
premiação de troféus e meda-
lhas para os três primeiros colo-
cados e medalhas até o 15º.

Vários campeões brasileiros 
estarão em Natal, entre eles o po-

tiguar Theo Magalhães de Lima, 
de apenas 11 anos e três vezes 
campeão brasileiro e campeão 
sul-americano. Aluno do colégio 
Marista, Theo subiu de categoria 
e disputará a Sub-12. No femini-
no, destaque para a paraibana de 
Patos, Sara Soares de Medeiros, 
de 17 anos, e que recentemente 
classificou-se para o Campeona-
to Mundial Escolar.

INSCRIÇÕES. As inscrições se-
guem abertas e os contatos po-
dem ser realizados através dos te-
lefones (84) 98725 6232 (Igor Ma-
cedo) e 98822 5960 (Maice Bárba-
ra), diretora da competição. Serão 
cinco dias de disputas. A abertura 
do evento está programada para 
às 14h, dia 1º de junho, e o en-
cerramento no dia 5, no salão de 
eventos do Praiamar Hotel, em 
Ponta Negra.

POTIGUAR NO COMANDO DA 
CBX. O evento inédito em Na-
tal faz parte do projeto da CBX: 
“Xadrez para todo o Brasil” e que 

breve para outras cidades da re-
gião Nordeste”, disse Igor Mace-
do que já colocou Recife, Teresina 
e João Pessoa no calendário das 
finais dos Campeonatos Brasilei-
ros Adulto Feminino, Veteranos, 
Blitz e Rápido.

FAMÍLIA DE ENXADRISTAS. 
Igor Macedo tem 43 anos, é na-
tural de Natal, formado em En-
genharia Civil, professor, árbitro 
e Mestre Nacional de xadrez, e 
ex-presidente da FNX no perío-
do de 2012 a 2017. O xadrez en-
trou em sua vida através do avô 
Luiz Soares de Macedo Neto, que 
aprendeu a jogar no final da dé-
cada de 30, na Marinha do Bra-
sil. A paixão pelo esporte passou 
para o pai de Igor, Maximo Valé-
rio, que esteve por muitos anos 
à frente da FNX. Seu irmão Ma-
ximo Iack virou um dos atletas 
mais respeitados do Brasil. Além 
dos vários títulos conquistados, 
é o único Mestre Internacional 
(MI) do Rio Grande do Norte e re-
presentante do Nordeste. 

tem à frente de seu comando o 
natalense Maximo Igor Miranda 
de Macedo, eleito presidente da 
confederação em 2021 numa dis-
puta acirrada com adversários do 
Sul e Sudeste. Igor é o primeiro 
norte-rio-grandense a comandar 
a CBX em 98 anos de história e 
tem como uma das propostas de 
gestão a inclusão da região Nor-

deste na rota do calendário na-
cional.

“Nosso objetivo é divulgar e 
promover a prática do xadrez, 
melhorar a qualidade técnica dos 
jogadores de todas as regiões do 
Brasil, e pela primeira vez, depois 
de 98 anos de fundação da CBX, 
estamos trazendo esse grande 
evento nacional para Natal e em 



• Sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 202224 Esportes


