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Haroldo Azevedo 
desiste de disputar 
o Governo e critica 
‘jogo sujo’ da política
Empresário filiado ao Patriota retira pré-candidatura a governador
e afirma que se decepcionou com a maneira como os políticos agem

EXCLUSIVO

Um ano depois de lançar 
sua pré-candidatura ao 
governo do Estado, o em-

presário Haroldo Azevedo (Patrio-

ta) desistiu de ser candidato a go-
vernador. Em entrevista exclusiva 
ao AGORA RN, ele fala sobre o que 
motivou sua decisão e critica ad-

versários. Ele diz que vai se dedi-
car à atividade empresarial e que 
só apoiará alguém se surgir novi-
dade na pré-campanha.

__PÁG.3

Arboviroses

Secretaria de Saúde apon-
ta que foram mais de 11 mil 
casos da doença no período. 
Outras arboviroses, como chi-
kungunya, também assustam.

Número de 
casos de dengue 
explode no RN 
de janeiro a maio

__PÁG.12 Eleições

As três principais apostas do 
partido para a eleição de depu-
tado federal disputam liderança 
na nominata. Projeções apon-
tam que só um será eleito.

PL tem disputa 
interna entre 
Girão, Robinson 
e João Maia

__PÁG.5Energia

Grupo considera que “rea-
justes em patamares tão eleva-
dos têm aumentado a vulnera-
bilidade social de populações 
carentes”. Aneel rebate críticas.

Parlamentares 
tentam anular 
aumentos na 
conta de luz

__PÁG.10 Infraestrutura

Pré-candidato a deputado 
federal está percorrendo o Es-
tado a bordo de um motorho-
me e está vendo de perto situ-
ação das rodovias potiguares.

Kelps detona 
estradas do RN: 
“Estão uma 
vergonha”

__PÁG.8 Política

Ex-prefeito de Natal não 
quis falar sobre fato de o PDT 
ter alugado casa pertencente 
à sua própria mulher, a ex-pri-
meira-dama Andréa Ramalho.

Carlos Eduardo 
foge da polêmica 
e não comenta 
caso de aluguel

__PÁG.7

Empresário Haroldo Azevedo, do Patriota, lamenta que direita esteja “dividida”

Mônica Maria de Oliveira estava no Poder Judiciário do RN desde 2016
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AGORA RN divulgará 
superpesquisa eleitoral 
nesta semana

Caso de juíza morta 
em Belém intriga 
investigadores

MP denuncia deputado 
por espalhar outdoors
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Notas e Informes

Pedro Neto

Governo precisa deixar de ficar só 
na promessa e ajudar empresas

Ezequiel vai ouvir filiados para
decidir rumo do PSDB nas eleições

Fátima caminha para ter dois 
senadores: Carlos Eduardo e Rafael

Presidente da FNF quer ampliar
o já grande Super Matutão 2022

Propaganda?

Mistério

__PÁG.4

__PÁG.11__PÁG.8

Levantamento do Instituto 
Exatus está ouvindo 2 mil elei-
tores em todo o Estado.

Corpo da juíza Mônica Maria 
Andrade Figueiredo de Oliveira, de 
47 anos, que atuava em Martins, foi 
levado para uma delegacia de Be-
lém (PA) pelo próprio marido, que 
também é juiz. Versão dele é con-
frontada com outros relatos e cau-
sa estranheza na polícia.
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A base liderada pela governadora Fátima Bezer-
ra (PT) caminha para ter um fato inédito: dois 
senadores no mesmo apoio e disputando 

apenas uma vaga. Uma brecha jurídica para o des-
membramento de coligações estaduais para a dis-
puta ao Senado virou mais um componente na cos-
tura nos palanques pelo país. Uma consulta ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) feita pelo União Brasil 
avalia a possibilidade de partidos lançarem mais de 
uma candidatura ao Senado na mesma chapa para 
o governo estadual. Nesse cenário, o ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves (PDT) e o deputado fe-
deral Rafael Motta (PSB) ficariam na mesma chapa, 
a de Fátima. 

O caso, sob relatoria do ministro Ricardo Lewa-
ndowski, ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. 
A decisão pode impactar a formação de palanques 
em estados onde mais de um pré-candidato ao Se-
nado apoia o mesmo nome a governador e duela 
pela vaga na chapa. É o caso, por exemplo, de esta-
dos como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pará, 
Roraima e Mato Grosso.

No Rio Grande do Norte, o deputado Rafael Mot-
ta (PSB) aproveitou essa tese e corre com seu nome 

ao Senado. O PSB nacional apoia o nome do poti-
guar. Rafael garantiu que seu voto a Fátima Bezer-
ra é irrevogável e o tempo de televisão será direcio-
nado ao PT. “O PSB vai acompanhar a governadora, 
o presidente Lula, estamos formando chapa com 
Geraldo Alckmin e não há, no Rio Grande do Norte, 
quem tire o voto de Rafael Motta e do PSB a Fátima. 
E o tempo de TV será dado ao PT e a Fátima Bezerra, 
sem prejuízos à campanha eleitoral desta”.

Fátima Bezerra caminha para ter dois 
senadores: Carlos Eduardo e Rafael Motta

TEMPO. O dirigente estadu-
al do União Brasil, José Agripino 
Maia, admitiu que o tempo de 
rádio e TV do partido será conce-
dido aos candidatos majoritários 
que conquistarem a preferên-
cia da maioria dos candidatos do 
União Brasil que integram a no-
minata de federal e de estadual. 
Em entrevista à rádio 96 FM, Jo-
sé Agripino falou que o tempo de 
rádio e TV da sigla é “um bem do 
partido” e que esse patrimônio 
será usado nas negociações – em 
torno de propostas – que os can-
didatos do União Brasil terão com 
os candidatos majoritários de ou-
tras legendas.

APOIO. Na verdade, o apoio de 
José Agripino hoje é voltado para o 

presidente da Câmara de Natal, ve-
reador Paulinho Freire, nome a de-
putado federal do União Brasil. Pau-
linho lidera hoje a grande parte dos 
candidatos à Assembleia Legislativa 
e os vereadores de Natal que assina-
ram a ficha do União Brasil. 

JOGO. Agripino também an-
da trabalhando o nome do vi-
ce-prefeito Maurício Filho à As-
sembleia Legislativa. Ele é filho 
do ex-prefeito Maurício Caeta-
no, principal liderança política 
de João Câmara, maior colégio 
eleitoral da região Mato Grande. 
Os votos lá serão em dobradinha 
com Paulinho Freire. 

AMIGOS. Outro nome que o 
ex-senador José Agripino Maia 

vem ajudando é o deputado Ge-
túlio Rêgo (PSDB), seu amigo de 
40 anos. Os atuais candidatos do 
União Brasil não aceitavam o mé-
dico do Alto Oeste na nominata. 
Getúlio teve que deixar seu anti-
go partido, o DEM. Mas o seu fi-
lho, ex-prefeito Leonardo Rêgo, é 
pré-candidato a deputado federal 
para ajudar a nominata e o pai. 

URNAS. Diante das investidas 
do presidente Jair Bolsonaro e 
de seus aliados contra o sistema 
eleitoral, uma pesquisa mostra 
que 30% dos eleitores convoca-
dos para trabalhar como mesá-
rios na eleição temem sofrer ata-
ques e 70% acham que o TSE de-
veria adotar medidas de seguran-
ça adicionais este ano.
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Editorial
Palavras em vão

Todas as medidas que fo-
rem implementadas com 
o objetivo de baratear o 

custo da geração de empregos 
no País são extremamente bem-
-vindas. Afinal de contas, o Bra-
sil é um dos países campeões 
no mundo quando o assunto 
é despesa com encargos traba-
lhistas a serem suportados pelas 
empresas.

Contratar um funcionário 
representa para os geradores de 
emprego um custo muito maior 
do que o salário que é efetiva-
mente pago ao colaborador. Es-
tudos recentes apontam que, 
para cada R$ 1 pago ao funcio-
nário, outros R$ 0,70 são pagos 
em encargos, na média do País. 
Em alguns setores, a despesa é 
até maior.

É preciso urgentemente se 
pensar em ações para diminuir 
essa carga para as empresas. 
Neste sentido, é muito positiva 
a declaração do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, de que é 
necessário “atacar” a questão da 
carga excessiva de obrigações 
para os empreendedores.

O Governo Federal, no en-
tanto, precisa sair do discurso 
e ir realmente para a prática. A 
desoneração do custo para as 
empresas é promessa ainda da 
campanha do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e que, até agora, 
pouco avançou. O barateamen-
to dos custos para as empre-
sas precisa deixar de ser apenas 
uma promessa.

O comando da administra-
ção federal parece se dedicar 
muito mais à balbúrdia e à guer-
rilha política do que à discussão 
de normas efetivas que melho-
rem o ambiente de negócios e 

propiciem uma desburocrati-
zação para a abertura de novos 
postos de trabalho.

Essas medidas para desburo-
cratizar a geração de empregos 
são fundamentais para o cresci-
mento do País e já poderiam ter 
sido colocadas em prática caso 
houvesse real empenho do go-
verno nessas questões.

O presidente Bolsonaro, no 
entanto, não consegue sair do 
canto. Diante de seu enfraqueci-
mento político e da perspectiva 
real de enfrentar um processo de 
impeachment, terceirizou parte 
de sua gestão e do comando do 
orçamento para o Centrão, que 
trava também o avanço de refor-
mas estruturais, como a tributá-
ria, e da discussão de questões 
como a melhora do ambiente de 
negócios para as empresas.

O gestor máximo da Nação 
demonstra, ainda, inaptidão pa-
ra a formulação de políticas pú-
blicas que, de fato, mudem a vi-
da da sociedade como um todo. 
Há também incompetência no 
trato das questões mais urgen-
tes do País.

Em vez disso, o que o País 
tem assistido é o lançamento de 
uma série de ações sem contex-
to e real planejamento com ní-
tida intenção eleitoreira, vide a 
discussão destrambelhada do 
Auxílio Brasil que, ao fim, termi-
nou com o furo do teto de gas-
tos. O governo demonstra que, 
para ele, vale tudo em nome da 
reeleição.

É preciso avançar e ser mais 
ousado na gestão pública. Sem 
isso, as palavras de Paulo Gue-
des, que soam como música ao 
ouvido dos geradores de empre-
go, serão em vão.
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DADOS. Entre aqueles que veem ne-
cessidade para mais medidas de seguran-
ça, 75% acham que o TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) deveria providenciar maior 
policiamento ou seguranças particulares, 
e 5%, mais fiscais. O Instituto Ideia ouviu 
651 mesários, que foram entrevistados de 
28 de abril a 5 de maio —a margem de erro 
da pesquisa é de 2,85 pontos percentuais, 
para mais ou para menos. Segundo o TSE, 
em 2018, na última eleição presidencial, 
2,1 milhões de eleitores trabalharam como 
mesários.
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O empresário Haroldo 
Azevedo (Patriota) de-
cidiu retirar sua pré-

-candidatura ao governo do 
Estado nas eleições de 2022. 
Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, ele afirma que, ao 
mergulhar no projeto da pré-
-candidatura, se decepcionou 
com a maneira como os polí-
ticos agem.

Perguntado sobre seu fu-
turo, ele conta que só apoia-
rá algum candidato a gover-
nador ou senador caso sur-
ja uma novidade no cenário 
político. “Os que estão postos, 
até esse momento, não me 
representam. Sou de direi-
ta, conservador e, como citei, 
torço pelo presidente Jair Bol-
sonaro”, afirma o empresário.

Haroldo Azevedo desta-
ca, ainda, que pré-candidatos 
pensam “exclusivamente em 
seus interesses e projetos polí-
ticos pessoais”, o que o frustrou.

Confira na íntegra:

AGORA RN – Como tem sido 
sua pré-campanha ao governo 
do Estado e qual balanço o senhor 
faz até agora?

HAROLDO AZEVEDO – 
Iniciei uma jornada pelo Rio 
Grande do Norte em maio de 
2021. Percorri quase 38 mil Km 
concedendo entrevistas em rá-
dios, televisões, blogs e mídias 
sociais, em quase 100 municí-
pios do Estado. Minha intenção 
inicialmente era ser pré-candi-
dato ao Senado Federal, pois é 
na Casa da Federação que são 
debatidos os grandes proble-
mas e temas nacionais. Ocor-
re que, durante minhas an-
danças, fui surpreendido com 
o apelo popular para disputar 
uma pré-candidatura ao gover-
no do Estado, dada a minha ca-
pacidade de gestor. Neste gran-
de percurso, encontrei um esta-
do rico, com imenso potencial 
adormecido, mas praticamen-
te falido, pelas últimas gestões 
desastrosas que tivemos.

AGORA RN – Como o senhor 
analisa o cenário eleitoral no Rio 
Grande do Norte?

HAROLDO AZEVEDO – 
Lamentável! Infelizmente a 
maioria dos candidatos ao go-
verno ou ao Senado não pen-
sam no Rio Grande Norte, e 
sim apenas e exclusivamente 
em seus interesses e projetos 
políticos pessoais. Observa-
mos candidatos denunciados 
por ações em várias esferas. 

Alguns sequer conseguirão 
registrar suas candidaturas, 
meio a tantos processos que 
respondem nas diversas ins-
tâncias jurídicas. Ideologias 
políticas inexistem, o que pre-
valece são as vantagens parti-
culares de cada candidato no 
processo eleitoral. Até os gru-
pos de direita estão divididos. 
Não sou de fomentar a discór-
dia. O desrespeito à legislação 
eleitoral também é recorrente. 

AGORA RN – O senhor quer 
fazer um anúncio? Qual é?

HAROLDO AZEVEDO – 
Quero anunciar a desistência 
da minha pré-candidatura ao 
governo do Estado. 

AGORA RN – O que o levou a isso?
HAROLDO AZEVEDO – 

Não foi fácil tomar essa atitu-
de! Algumas circunstâncias 
praticamente me obrigaram 
a tomar essa inevitável e irre-
versível decisão. O apelo dos 
meus filhos e amigos, que por 
conhecerem minha índole, 
integridade e biografia, sa-
bem que eu jamais comunga-
ria dos mesmos modus ope-
randi da politicagem aí posta. 
Ademais, não pactuo com a 
triste realidade nua e crua en-
contrada na política potiguar, 
até hoje tomada pelos antigos 
nomes e práticas políticas. Por 
tudo isso, vejo que meu no-
me e minha história de vida 
não cabem e nem combinam 
com a velha política e com os 
que se dizem novos, mas que 
estão agindo com as mesmas 
práticas. O presidente Bolso-
naro está muito mal informa-
do e assessorado sobre a polí-
tica do nosso estado. A ala bol-
sonarista continua sem en-
tender como o presidente Jair 
Bolsonaro irá respaldar candi-
daturas originárias na esquer-
da e com a direita dividida. A 

permanecer esse cenário, fa-
talmente Bolsonaro – e olhe 
que torço por ele - terá uma 
derrota acachapante no RN, 
bem como os que se dizem 
seus candidatos. Seus preten-
sos líderes querem apenas de-
fender seus interesses e ten-
tar se eleger. Tinha ideia que a 
política era um jogo sujo, mas 
descobri que em certos mo-
mentos e por parte de certas 
pessoas, chega a ser asquero-
sa! Existe ainda uma minoria 
séria e trabalhadora, que luta 
pelos seus ideais e por uma vi-
da melhor para o nosso povo. 
Mas, infelizmente, o que pre-
valece são os conchavos de 
políticos profissionais, quase 
todos denunciados por cri-
mes eleitorais ou improbida-
de administrativa. 

AGORA RN  – Qual foi sua 
grande decepção na política?

HAROLDO AZEVEDO – 
Meu maior erro talvez tenha 
sido sonhar com um estado li-
vre das amarras impostas por 
uma corrupção sistêmica, por 
políticos que não sabem ad-
ministrar ou legislar, e que só 
estão comprometidos com 
sua manutenção no poder. 
Pretendia entrar na vida pú-
blica como forma de ajudar 
meu povo e de agradecimen-
to a Deus, por tudo que Ele 
nos proporcionou ao longo da 
vida, mas também por crença 
e verdadeira intuição na po-
tencialidade do nosso estado, 
que é tão rico, mas extrema-
mente mal administrado há 

décadas. Com nossas empre-
sas consolidadas e adminis-
tradas pelos filhos, quis dar 
minha contribuição ao meu 
estado, sem ser político pro-
fissional. Sou inclusive contra 
a reeleição e esse fundo par-
tidário bilionário. Tive experi-
ências na vida pública como 
senador suplente do saudoso 
amigo e irmão Geraldo Melo 
e como secretário de Turismo 
do Estado, onde vi de perto o 
quanto é urgente uma mu-
dança de comportamento do 
atual modelo de governança.

AGORA RN – O senhor apoia-
rá algum candidato?

HAROLDO AZEVEDO – 
Poderei ter candidato ao Se-
nado ou ao governo somente 
se aparecerem novos nomes, 
sérios, corretos, limpos, sem 
acusações nem denúncias de 
práticas ilícitas. Os que estão 
postos, até esse momento, 
não me representam. Sou de 

direita, conservador e, como 
citei, torço pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

AGORA RN – O que fará a par-
tir de agora?

HAROLDO AZEVEDO – 
Vou cuidar do que sempre fiz: 
trabalhar nas áreas empresa-
riais em que atuo, principal-
mente na construção e incor-
poração de imóveis; radiodi-
fusão e participações socie-
tárias diversas, contribuindo 
para o meu estado na geração 
de empregos e renda. O meu 
intuito continua sendo de fa-
zer e ver o meu estado crescer! 
Volto para minha trincheira, 
no empreendedorismo, on-
de a honestidade e o trabalho 
sério, determinado e focado, 
dão resultados. 

AGORA RN – A experiencia foi 
válida? Agradecimentos a fazer?

HAROLDO AZEVEDO - 
Experiencias são sempre váli-
das e proporcionam grandes 
aprendizados. Conheci mui-
ta gente e fiz novos amigos. 
Passei pela política para fazer 
apenas e somente o correto, 
honesto e legal. Recebi mui-
tos pedidos, na sua grande 
maioria “anormais”. Jamais 
irei rasgar minha história de 
retidão e lisura. Tenho agra-
decimentos especiais a fazer, 
afora meus filhos maravilho-
sos e a equipe de campanha. 
Ao presidente estadual do 
Partido Patriota, Marcel Vital; 
ao ex-deputado estadual e 
amigo José Adécio Costa;  ao 
radialista Júlio Cesar Nasci-
mento, pelo valoroso trabalho 
e incentivo ao longo dessa ca-
minhada, e ao motorista  Jef-
ferson Silva, responsável pelas 
nossas vidas ao volante pelas 
estradas do nosso Rio Grande 
do Norte. Um agradecimen-
to especial a todas as pessoas 
que acreditaram em mim, so-
bretudo as lideranças de direi-
ta, cristãs e patriotas verdadei-
ros, que se mobilizaram em 
torno do meu nome e ao meu 
partido, o Patriota. Essas lide-
ranças são formadas por pes-
soas honestas, conservado-
ras, comprometidas e ávidas 
por escrever uma nova histó-
ria para o nosso estado. Fina-
lizo dizendo que conto com a 
compreensão pela difícil deci-
são que tive de tomar e dizer 
que terão meu irrestrito apoio 
para continuarem na luta por 
melhores dias.

Haroldo Azevedo desiste de ser 
candidato a governador em 2022

“Ideologias políticas 
inexistem, o que 
prevalece são 
as vantagens 
particulares de 
cada candidato no 
processo eleitoral”

Haroldo Azevedo
Empresário

“Meu nome e 
minha história de 
vida não cabem e 
nem combinam 
com a velha política 
e com os que se 
dizem novos”

Haroldo Azevedo
Empresário
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reador Paulinho Freire, nome a de-
putado federal do União Brasil. Pau-
linho lidera hoje a grande parte dos 
candidatos à Assembleia Legislativa 
e os vereadores de Natal que assina-
ram a ficha do União Brasil. 

JOGO. Agripino também an-
da trabalhando o nome do vi-
ce-prefeito Maurício Filho à As-
sembleia Legislativa. Ele é filho 
do ex-prefeito Maurício Caeta-
no, principal liderança política 
de João Câmara, maior colégio 
eleitoral da região Mato Grande. 
Os votos lá serão em dobradinha 
com Paulinho Freire. 

AMIGOS. Outro nome que o 
ex-senador José Agripino Maia 

vem ajudando é o deputado Ge-
túlio Rêgo (PSDB), seu amigo de 
40 anos. Os atuais candidatos do 
União Brasil não aceitavam o mé-
dico do Alto Oeste na nominata. 
Getúlio teve que deixar seu anti-
go partido, o DEM. Mas o seu fi-
lho, ex-prefeito Leonardo Rêgo, é 
pré-candidato a deputado federal 
para ajudar a nominata e o pai. 

URNAS. Diante das investidas 
do presidente Jair Bolsonaro e 
de seus aliados contra o sistema 
eleitoral, uma pesquisa mostra 
que 30% dos eleitores convoca-
dos para trabalhar como mesá-
rios na eleição temem sofrer ata-
ques e 70% acham que o TSE de-
veria adotar medidas de seguran-
ça adicionais este ano.
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Editorial
Palavras em vão

Todas as medidas que fo-
rem implementadas com 
o objetivo de baratear o 

custo da geração de empregos 
no País são extremamente bem-
-vindas. Afinal de contas, o Bra-
sil é um dos países campeões 
no mundo quando o assunto 
é despesa com encargos traba-
lhistas a serem suportados pelas 
empresas.

Contratar um funcionário 
representa para os geradores de 
emprego um custo muito maior 
do que o salário que é efetiva-
mente pago ao colaborador. Es-
tudos recentes apontam que, 
para cada R$ 1 pago ao funcio-
nário, outros R$ 0,70 são pagos 
em encargos, na média do País. 
Em alguns setores, a despesa é 
até maior.

É preciso urgentemente se 
pensar em ações para diminuir 
essa carga para as empresas. 
Neste sentido, é muito positiva 
a declaração do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, de que é 
necessário “atacar” a questão da 
carga excessiva de obrigações 
para os empreendedores.

O Governo Federal, no en-
tanto, precisa sair do discurso 
e ir realmente para a prática. A 
desoneração do custo para as 
empresas é promessa ainda da 
campanha do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e que, até agora, 
pouco avançou. O barateamen-
to dos custos para as empre-
sas precisa deixar de ser apenas 
uma promessa.

O comando da administra-
ção federal parece se dedicar 
muito mais à balbúrdia e à guer-
rilha política do que à discussão 
de normas efetivas que melho-
rem o ambiente de negócios e 

propiciem uma desburocrati-
zação para a abertura de novos 
postos de trabalho.

Essas medidas para desburo-
cratizar a geração de empregos 
são fundamentais para o cresci-
mento do País e já poderiam ter 
sido colocadas em prática caso 
houvesse real empenho do go-
verno nessas questões.

O presidente Bolsonaro, no 
entanto, não consegue sair do 
canto. Diante de seu enfraqueci-
mento político e da perspectiva 
real de enfrentar um processo de 
impeachment, terceirizou parte 
de sua gestão e do comando do 
orçamento para o Centrão, que 
trava também o avanço de refor-
mas estruturais, como a tributá-
ria, e da discussão de questões 
como a melhora do ambiente de 
negócios para as empresas.

O gestor máximo da Nação 
demonstra, ainda, inaptidão pa-
ra a formulação de políticas pú-
blicas que, de fato, mudem a vi-
da da sociedade como um todo. 
Há também incompetência no 
trato das questões mais urgen-
tes do País.

Em vez disso, o que o País 
tem assistido é o lançamento de 
uma série de ações sem contex-
to e real planejamento com ní-
tida intenção eleitoreira, vide a 
discussão destrambelhada do 
Auxílio Brasil que, ao fim, termi-
nou com o furo do teto de gas-
tos. O governo demonstra que, 
para ele, vale tudo em nome da 
reeleição.

É preciso avançar e ser mais 
ousado na gestão pública. Sem 
isso, as palavras de Paulo Gue-
des, que soam como música ao 
ouvido dos geradores de empre-
go, serão em vão.
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DADOS. Entre aqueles que veem ne-
cessidade para mais medidas de seguran-
ça, 75% acham que o TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) deveria providenciar maior 
policiamento ou seguranças particulares, 
e 5%, mais fiscais. O Instituto Ideia ouviu 
651 mesários, que foram entrevistados de 
28 de abril a 5 de maio —a margem de erro 
da pesquisa é de 2,85 pontos percentuais, 
para mais ou para menos. Segundo o TSE, 
em 2018, na última eleição presidencial, 
2,1 milhões de eleitores trabalharam como 
mesários.
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O empresário Haroldo 
Azevedo (Patriota) de-
cidiu retirar sua pré-

-candidatura ao governo do 
Estado nas eleições de 2022. 
Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, ele afirma que, ao 
mergulhar no projeto da pré-
-candidatura, se decepcionou 
com a maneira como os polí-
ticos agem.

Perguntado sobre seu fu-
turo, ele conta que só apoia-
rá algum candidato a gover-
nador ou senador caso sur-
ja uma novidade no cenário 
político. “Os que estão postos, 
até esse momento, não me 
representam. Sou de direi-
ta, conservador e, como citei, 
torço pelo presidente Jair Bol-
sonaro”, afirma o empresário.

Haroldo Azevedo desta-
ca, ainda, que pré-candidatos 
pensam “exclusivamente em 
seus interesses e projetos polí-
ticos pessoais”, o que o frustrou.

Confira na íntegra:

AGORA RN – Como tem sido 
sua pré-campanha ao governo 
do Estado e qual balanço o senhor 
faz até agora?

HAROLDO AZEVEDO – 
Iniciei uma jornada pelo Rio 
Grande do Norte em maio de 
2021. Percorri quase 38 mil Km 
concedendo entrevistas em rá-
dios, televisões, blogs e mídias 
sociais, em quase 100 municí-
pios do Estado. Minha intenção 
inicialmente era ser pré-candi-
dato ao Senado Federal, pois é 
na Casa da Federação que são 
debatidos os grandes proble-
mas e temas nacionais. Ocor-
re que, durante minhas an-
danças, fui surpreendido com 
o apelo popular para disputar 
uma pré-candidatura ao gover-
no do Estado, dada a minha ca-
pacidade de gestor. Neste gran-
de percurso, encontrei um esta-
do rico, com imenso potencial 
adormecido, mas praticamen-
te falido, pelas últimas gestões 
desastrosas que tivemos.

AGORA RN – Como o senhor 
analisa o cenário eleitoral no Rio 
Grande do Norte?

HAROLDO AZEVEDO – 
Lamentável! Infelizmente a 
maioria dos candidatos ao go-
verno ou ao Senado não pen-
sam no Rio Grande Norte, e 
sim apenas e exclusivamente 
em seus interesses e projetos 
políticos pessoais. Observa-
mos candidatos denunciados 
por ações em várias esferas. 

Alguns sequer conseguirão 
registrar suas candidaturas, 
meio a tantos processos que 
respondem nas diversas ins-
tâncias jurídicas. Ideologias 
políticas inexistem, o que pre-
valece são as vantagens parti-
culares de cada candidato no 
processo eleitoral. Até os gru-
pos de direita estão divididos. 
Não sou de fomentar a discór-
dia. O desrespeito à legislação 
eleitoral também é recorrente. 

AGORA RN – O senhor quer 
fazer um anúncio? Qual é?

HAROLDO AZEVEDO – 
Quero anunciar a desistência 
da minha pré-candidatura ao 
governo do Estado. 

AGORA RN – O que o levou a isso?
HAROLDO AZEVEDO – 

Não foi fácil tomar essa atitu-
de! Algumas circunstâncias 
praticamente me obrigaram 
a tomar essa inevitável e irre-
versível decisão. O apelo dos 
meus filhos e amigos, que por 
conhecerem minha índole, 
integridade e biografia, sa-
bem que eu jamais comunga-
ria dos mesmos modus ope-
randi da politicagem aí posta. 
Ademais, não pactuo com a 
triste realidade nua e crua en-
contrada na política potiguar, 
até hoje tomada pelos antigos 
nomes e práticas políticas. Por 
tudo isso, vejo que meu no-
me e minha história de vida 
não cabem e nem combinam 
com a velha política e com os 
que se dizem novos, mas que 
estão agindo com as mesmas 
práticas. O presidente Bolso-
naro está muito mal informa-
do e assessorado sobre a polí-
tica do nosso estado. A ala bol-
sonarista continua sem en-
tender como o presidente Jair 
Bolsonaro irá respaldar candi-
daturas originárias na esquer-
da e com a direita dividida. A 

permanecer esse cenário, fa-
talmente Bolsonaro – e olhe 
que torço por ele - terá uma 
derrota acachapante no RN, 
bem como os que se dizem 
seus candidatos. Seus preten-
sos líderes querem apenas de-
fender seus interesses e ten-
tar se eleger. Tinha ideia que a 
política era um jogo sujo, mas 
descobri que em certos mo-
mentos e por parte de certas 
pessoas, chega a ser asquero-
sa! Existe ainda uma minoria 
séria e trabalhadora, que luta 
pelos seus ideais e por uma vi-
da melhor para o nosso povo. 
Mas, infelizmente, o que pre-
valece são os conchavos de 
políticos profissionais, quase 
todos denunciados por cri-
mes eleitorais ou improbida-
de administrativa. 

AGORA RN  – Qual foi sua 
grande decepção na política?

HAROLDO AZEVEDO – 
Meu maior erro talvez tenha 
sido sonhar com um estado li-
vre das amarras impostas por 
uma corrupção sistêmica, por 
políticos que não sabem ad-
ministrar ou legislar, e que só 
estão comprometidos com 
sua manutenção no poder. 
Pretendia entrar na vida pú-
blica como forma de ajudar 
meu povo e de agradecimen-
to a Deus, por tudo que Ele 
nos proporcionou ao longo da 
vida, mas também por crença 
e verdadeira intuição na po-
tencialidade do nosso estado, 
que é tão rico, mas extrema-
mente mal administrado há 

décadas. Com nossas empre-
sas consolidadas e adminis-
tradas pelos filhos, quis dar 
minha contribuição ao meu 
estado, sem ser político pro-
fissional. Sou inclusive contra 
a reeleição e esse fundo par-
tidário bilionário. Tive experi-
ências na vida pública como 
senador suplente do saudoso 
amigo e irmão Geraldo Melo 
e como secretário de Turismo 
do Estado, onde vi de perto o 
quanto é urgente uma mu-
dança de comportamento do 
atual modelo de governança.

AGORA RN – O senhor apoia-
rá algum candidato?

HAROLDO AZEVEDO – 
Poderei ter candidato ao Se-
nado ou ao governo somente 
se aparecerem novos nomes, 
sérios, corretos, limpos, sem 
acusações nem denúncias de 
práticas ilícitas. Os que estão 
postos, até esse momento, 
não me representam. Sou de 

direita, conservador e, como 
citei, torço pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

AGORA RN – O que fará a par-
tir de agora?

HAROLDO AZEVEDO – 
Vou cuidar do que sempre fiz: 
trabalhar nas áreas empresa-
riais em que atuo, principal-
mente na construção e incor-
poração de imóveis; radiodi-
fusão e participações socie-
tárias diversas, contribuindo 
para o meu estado na geração 
de empregos e renda. O meu 
intuito continua sendo de fa-
zer e ver o meu estado crescer! 
Volto para minha trincheira, 
no empreendedorismo, on-
de a honestidade e o trabalho 
sério, determinado e focado, 
dão resultados. 

AGORA RN – A experiencia foi 
válida? Agradecimentos a fazer?

HAROLDO AZEVEDO - 
Experiencias são sempre váli-
das e proporcionam grandes 
aprendizados. Conheci mui-
ta gente e fiz novos amigos. 
Passei pela política para fazer 
apenas e somente o correto, 
honesto e legal. Recebi mui-
tos pedidos, na sua grande 
maioria “anormais”. Jamais 
irei rasgar minha história de 
retidão e lisura. Tenho agra-
decimentos especiais a fazer, 
afora meus filhos maravilho-
sos e a equipe de campanha. 
Ao presidente estadual do 
Partido Patriota, Marcel Vital; 
ao ex-deputado estadual e 
amigo José Adécio Costa;  ao 
radialista Júlio Cesar Nasci-
mento, pelo valoroso trabalho 
e incentivo ao longo dessa ca-
minhada, e ao motorista  Jef-
ferson Silva, responsável pelas 
nossas vidas ao volante pelas 
estradas do nosso Rio Grande 
do Norte. Um agradecimen-
to especial a todas as pessoas 
que acreditaram em mim, so-
bretudo as lideranças de direi-
ta, cristãs e patriotas verdadei-
ros, que se mobilizaram em 
torno do meu nome e ao meu 
partido, o Patriota. Essas lide-
ranças são formadas por pes-
soas honestas, conservado-
ras, comprometidas e ávidas 
por escrever uma nova histó-
ria para o nosso estado. Fina-
lizo dizendo que conto com a 
compreensão pela difícil deci-
são que tive de tomar e dizer 
que terão meu irrestrito apoio 
para continuarem na luta por 
melhores dias.

Haroldo Azevedo desiste de ser 
candidato a governador em 2022

“Ideologias políticas 
inexistem, o que 
prevalece são 
as vantagens 
particulares de 
cada candidato no 
processo eleitoral”

Haroldo Azevedo
Empresário

“Meu nome e 
minha história de 
vida não cabem e 
nem combinam 
com a velha política 
e com os que se 
dizem novos”

Haroldo Azevedo
Empresário

ARQUIVO PESSOAL



A Defensoria Pública do Rio 
Grande do Norte (DPE/
RN) e o Ministério Públi-

co do Estado (MPRN) entraram 
na Justiça com ação civil pública 
pedindo a suspensão dos atos de 
remoção forçada de pessoas em 
situação de rua de Natal. Eles pe-
dem ainda a condenação da Pre-
feitura Municipal ao pagamen-
to de indenização por danos 
morais coletivos, no valor de R$ 
200 mil, pelas ações executadas 
durante os anos de 2020 e 2022, 
com violação a direitos e garan-
tias fundamentais das pessoas 
em situação de rua.

Conforme a ação, desde 2020, 
o Núcleo de Defesa dos Vulnerá-
veis (Nudev) e o Núcleo Espe-
cializado de Tutelas Coletivas da 
DPE e o MPRN foram informa-
dos sobre ações realizadas por 
agentes da Prefeitura de Natal 
no Viaduto do Baldo, na região 
conhecida como “Suvaco da Co-
bra”, próximo ao Passo da Pátria 
e próximo ao prédio do INSS da 

Ribeira. E que estas resultaram, 
segundo comprovado na ação, 
em episódios de graves viola-
ções de direitos humanos contra 
pessoas em situação de rua, com 
realização de remoções forçadas 
e violação.

Ao todo, a ação detalha seis 
ações de remoção no Viaduto do 
Baldo desde 2020. Na última de-
las, ocorrida no dia 11 de abril, o 
relatório psicossocial do Nudev/
DPE aponta, em conformidade 
com relatos das pessoas em situ-
ação de rua, que os agentes mu-
nicipais praticaram atos de agres-
são psicológica, moral e física. 
Nos anos de 2020 e 2021 também 
foram relatadas ações sem prévio 
aviso e com perda de documen-
tos e bens de uso pessoal das pes-
soas em situação de rua.

Diante da gravidade dos fa-
tos, a ação pede que o município 
se abstenha de “promover re-
moções de pessoas em situação 
de rua de logradouros e espaços 
públicos sem prévia notificação 

escrita das pessoas afetadas, efe-
tivação de auto de apreensão in-
dividualizada dos bens pessoais, 
concessão de prazo para defesa 
administrativa, bem como de 
elaboração de plano de remo-
ção”. E que a Guarda Municipal 
não procede com as ações sem 
ordem judicial.

Os órgãos pedem ainda que 
os agentes sejam proibidos pela 
Justiça de destruir bens e docu-
mentos de uso pessoal recolhi-
dos durante ações dessa nature-
za, devendo ser garantido local 
adequado para a guarda deles. 
As ações de remoção ou desocu-
pação devem ainda ser precedi-

das de notificação à Defensoria 
Pública e ao Ministério Público 
com antecedência de no míni-
mo 10 dias.

Já a indenização por danos 
morais coletivos, no valor de R$ 
200 mil, deve ser revertida em fa-
vor de políticas públicas assisten-
ciais para pessoas em situação de 
rua, mediante prestação de contas 
ao Poder Judiciário e fiscalização 
da DPE/RN e do MPRN. O docu-
mento registra que as ações de re-
moção forçada promovidas pelo 
município se encontravam veda-
das pela Lei Federal nº 14.216/21 
e pela Lei Estadual nº 11.000/2021.

STF. Além disso, decisão pro-
ferida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) na ADPF 828-TPI, em 
09 de dezembro de 2021, man-
teve a suspensão das ordens de 
desocupação e despejo até 30 de 
junho de 2022, tendo o Municí-
pio praticado atos em desacordo 
com a legislação e a referida deci-
são de efeito vinculante. 
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O deputado estadual infor-
mou que até as 16h desta terça-
-feira 17, ainda não havia sido 
notificado pelo MPF-RN, no en-
tanto, confirmou que a empre-
sa que administra o outdoor já 

havia sido informada para a re-
tirada há cerca de cinco dias, já 
tendo concluído o trabalho. Ele 
reforçou que há inexistência de 
propaganda antecipada e enal-
teceu o cunho informativo da 

premiação recebida, com con-
trato de divulgação restrito ao 
ano não eleitoral de 2021.

Em sua defesa, o parlamentar 
afirmou que o outdoor foi con-
feccionado ainda em 2021, para 

divulgação de atividade parla-
mentar, com referência ao fato 
de Albert Dickson ter sido esco-
lhido como parlamentar no ano 
passado. O contrato com a em-
presa responsável teve encerra-

mento em dezembro de 2021, 
tendo sido omitido a retirada 
de um outdoor no caminho da 
praia de Pirangi, no município 
de Parnamirim, sendo essa re-
moção realizada.

Deputado disse que ainda não havia sido notificado

O Ministério Público Eleito-
ral no Rio Grande do Nor-
te (MPE-RN) ajuizou uma 

representação contra o deputa-
do estadual Albert Dickson (Pros) 
por propaganda eleitoral anteci-
pada. Ele vem se apresentando 
publicamente como pré-candi-
dato à reeleição no próximo plei-
to e estava utilizando outdoor pa-
ra fazer promoção de seu nome. 
Consultado pela reportagem do 
AGORA RN por volta das 16h des-
ta terça-feira 17, ele afirmou que 
ainda não havia sido notificado 
pelo órgão ministerial.

A peça trazia em destaque 
uma premiação vencida pelo 
parlamentar e, para o procura-
dor regional Eleitoral, Rodrigo 
Telles, excedia os limites permi-
tidos no período da pré-campa-
nha eleitoral, “sob o pretexto de 
prestar contas de seu mandato”. 
Para o MPE, o conteúdo veicula-
do possui “evidente cunho eleito-
ral”, o que é proibido pela Lei n.º 
9.504/97, que veda a realização 
de propaganda eleitoral (positi-
va ou negativa) antes do dia 15 de 
agosto.

Embora a minirreforma elei-

toral (Lei 13.165/2015) tenha 
flexibilizado parcialmente o 
conceito de propaganda ante-
cipada (permitindo, por exem-
plo, a promoção de ideias, po-
sicionamentos, projetos e pla-
taformas políticas por parte de 
pré-candidatos), ainda assim 
os atos de pré-campanha pos-
suem limites, como a proibição 
de pedido explícito de voto e a 
utilização de meios que sejam 
proibidos inclusive no período 
oficial de campanha, como é o 
caso dos outdoors.

A representação do MP Elei-

toral irá tramitar no Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) sob o número 
0600206-32.2022.6.20.0000 e po-
de resultar em multa a ser paga 
pelo parlamentar, uma vez que 
os outdoors já foram removidos 
pela empresa de publicidade. Os 
responsáveis por esta confirma-
ram ter assinado um contrato 
com o deputado para a produção 
de 16 outdoors e que, pelo menos 
um deles, já havia sido instalado 
na Rota do Sol, entre as praias de 
Cotovelo e Pirangi, no município 
de Parnamirim.

MPE denuncia Albert Dickson por uso de outdoor
Propaganda antecipada

DPE e MP querem condenar Natal 
por tirar moradores de rua à força
Entidades pedem ainda pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$ 200 mil, por violação de direitos

Ordens de desocupação estão suspensas até 30 de junho, por ordem do STF

Albert: “Apenas prestação de contas”

BRUNO VITAL / AGORA RN / ARQUIVO

JOÃO GILBERTO/ALRN
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O PL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro, vive no Rio 
Grande do Norte uma dis-

puta interna acirrada. As três maio-
res apostas da legenda para a elei-
ção de deputado federal travam, 
antes mesmo de a campanha co-
meçar oficialmente, uma batalha 
pela liderança da nominata.

Analistas políticos projetam 
que dificlmente o PL terá votos 
para eleger mais que um depu-
tado federal. Com isso, apenas 
um dos 9 candidatos do partido 
será eleito.

Desses 9, o PL conta com pe-
lo menos três pré-candidatos 
de peso em sua nominata fe-
deral: seu presidente estadual e 
pré-candidato à reeleição João 
Maia, o pré-candidato à reelei-
ção General Girão e o ex-gover-
nador Robinson Faria.

As contas não favorecem o 
partido e as três principais pré-
-candidaturas.

Em 2018, cada nominata pre-
cisou ter 201 mil votos para ele-
ger um deputado federal. Este 
patamar deve se repetir nas elei-
ções deste ano.

Com isso, os nove candida-
tos do PL teriam de alcançar esse 
número de votos para eleger ao 
menos um. Naquela eleição, João 
Maia teve 93 mil votos. Já Gene-
ral Girão teve 81 mil. Ou seja, se os 
dois repetirem a performance, Ro-
binson e os outros 6 precisariam 
ter algo em torno de 230 mil votos 
para que o partido consiga eleger, 
no máximo, dois parlamentares.

Pelas informações de bas-
tidores, a disputa está acirrada 
e os três políticos buscam, em 
seus redutos eleitorais, apoio 
e espaço necessários para que 
possam viabilizar suas pré-can-
didaturas. Até o momento, não 
existe a mínima possibilidade 

de um deles abrir mão ou desis-
tir da corrida eleitoral. Portanto, 
a nominata segue jogando a res-
ponsabilidade para os eleitores 
potiguares decidirem nas urnas 
quem será o preferido.

Apesar da disputa interna no 
PL, Robinson Faria tem cumpri-
do agenda percorrendo os mu-
nicípios do Estado e se reunin-
do com prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, líderes políticos, 
tendo participado de eventos, 
como a celebração dos 60 anos 
de emancipação política da ci-
dade de Ruy Barbosa. O ex-go-
vernador segue relembrando, 
em suas redes sociais, as obras 
que entregou durante sua ges-
tão à frente, como a Estrada da 
Castanha e o Hospital Regional 
de Pau dos Ferros.

General Girão tem concedi-
do entrevistas aos veículos de 
comunicação do Estado, presta-
do contas de suas emendas par-
lamentares que foram entregues 

ao Rio Grande do Norte e tem 
usado as suas redes sociais pa-
ra defender a reeleição do pre-
sidente da República, Jair Bolso-
naro (PL), tecer duras críticas ao 
Partido dos Trabalhadores (PT) e 
à administração da governadora 
Fátima Bezerra (PT), sua adver-
sária nos campos político e ide-
ológico. Também segue defen-
dendo que Jair Bolsonaro garan-
tiu segurança hídrica para o Rio 
Grande do Norte.

Recentemente, anunciou, por 
meio de uma publicação em sua 
rede social, que entrou com uma 
ação na Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ) contra o PT Juven-
tude por promover “campanha 
eleitoral antecipada” em uma es-
cola pública no Estado. “É revol-
tante o que o Partido das Trevas 
faz com nossos adolescentes. In-
vadem um ambiente escolar pa-
ra apregoar suas falácias eleito-
reiras, antes do período legal. Por 
isso, representamos contra o Par-

tido por promoção de campanha 
antecipada em um ambiente pú-
blico, dentro de uma escola em 
Lajes”, escreveu.

Assim como os seus colegas de 
partido, o presidente estadual do 
PL e pré-candidato a reeleição João 
Maia, sempre calado com a im-
prensa potiguar, tem andado pelos 
municípios do Rio Grande do Nor-
te conversado com a população, 
autoridades da política, participa-
do de entregas e prestado contas 
das emendas parlamentares que 
tem enviado para o Estado.

SEM RETORNO. A reportagem 
do AGORA RN procurou os três 
pré-candidatos à Câmara Fede-
ral citados na matéria, entretan-
to, João Maia e Robinson Faria 
não responderam às mensagens 
de aplicativo nem atenderam às 
ligações. A assessoria de General 
Girão se comprometeu a enviar 
uma declaração, mas não retor-
nou os contatos.

PL potiguar enfrenta racha interno 
por única vaga na Câmara Federal
Pré-candidatos João Maia, General Girão e Robinson Faria silenciam sobre disputa velada dentro da legenda

Adenilson Costa
Repórter de Política

Os três pré-candidatos foram procurados pela reportagem do AGORA RN para comentar o fato, mas nenhum deles quis se pronunciar para confi rmar ou desmentir as informações que circulam no RN
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A Defensoria Pública do Rio 
Grande do Norte (DPE/
RN) e o Ministério Públi-

co do Estado (MPRN) entraram 
na Justiça com ação civil pública 
pedindo a suspensão dos atos de 
remoção forçada de pessoas em 
situação de rua de Natal. Eles pe-
dem ainda a condenação da Pre-
feitura Municipal ao pagamen-
to de indenização por danos 
morais coletivos, no valor de R$ 
200 mil, pelas ações executadas 
durante os anos de 2020 e 2022, 
com violação a direitos e garan-
tias fundamentais das pessoas 
em situação de rua.

Conforme a ação, desde 2020, 
o Núcleo de Defesa dos Vulnerá-
veis (Nudev) e o Núcleo Espe-
cializado de Tutelas Coletivas da 
DPE e o MPRN foram informa-
dos sobre ações realizadas por 
agentes da Prefeitura de Natal 
no Viaduto do Baldo, na região 
conhecida como “Suvaco da Co-
bra”, próximo ao Passo da Pátria 
e próximo ao prédio do INSS da 

Ribeira. E que estas resultaram, 
segundo comprovado na ação, 
em episódios de graves viola-
ções de direitos humanos contra 
pessoas em situação de rua, com 
realização de remoções forçadas 
e violação.

Ao todo, a ação detalha seis 
ações de remoção no Viaduto do 
Baldo desde 2020. Na última de-
las, ocorrida no dia 11 de abril, o 
relatório psicossocial do Nudev/
DPE aponta, em conformidade 
com relatos das pessoas em situ-
ação de rua, que os agentes mu-
nicipais praticaram atos de agres-
são psicológica, moral e física. 
Nos anos de 2020 e 2021 também 
foram relatadas ações sem prévio 
aviso e com perda de documen-
tos e bens de uso pessoal das pes-
soas em situação de rua.

Diante da gravidade dos fa-
tos, a ação pede que o município 
se abstenha de “promover re-
moções de pessoas em situação 
de rua de logradouros e espaços 
públicos sem prévia notificação 

escrita das pessoas afetadas, efe-
tivação de auto de apreensão in-
dividualizada dos bens pessoais, 
concessão de prazo para defesa 
administrativa, bem como de 
elaboração de plano de remo-
ção”. E que a Guarda Municipal 
não procede com as ações sem 
ordem judicial.

Os órgãos pedem ainda que 
os agentes sejam proibidos pela 
Justiça de destruir bens e docu-
mentos de uso pessoal recolhi-
dos durante ações dessa nature-
za, devendo ser garantido local 
adequado para a guarda deles. 
As ações de remoção ou desocu-
pação devem ainda ser precedi-

das de notificação à Defensoria 
Pública e ao Ministério Público 
com antecedência de no míni-
mo 10 dias.

Já a indenização por danos 
morais coletivos, no valor de R$ 
200 mil, deve ser revertida em fa-
vor de políticas públicas assisten-
ciais para pessoas em situação de 
rua, mediante prestação de contas 
ao Poder Judiciário e fiscalização 
da DPE/RN e do MPRN. O docu-
mento registra que as ações de re-
moção forçada promovidas pelo 
município se encontravam veda-
das pela Lei Federal nº 14.216/21 
e pela Lei Estadual nº 11.000/2021.

STF. Além disso, decisão pro-
ferida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) na ADPF 828-TPI, em 
09 de dezembro de 2021, man-
teve a suspensão das ordens de 
desocupação e despejo até 30 de 
junho de 2022, tendo o Municí-
pio praticado atos em desacordo 
com a legislação e a referida deci-
são de efeito vinculante. 
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O deputado estadual infor-
mou que até as 16h desta terça-
-feira 17, ainda não havia sido 
notificado pelo MPF-RN, no en-
tanto, confirmou que a empre-
sa que administra o outdoor já 

havia sido informada para a re-
tirada há cerca de cinco dias, já 
tendo concluído o trabalho. Ele 
reforçou que há inexistência de 
propaganda antecipada e enal-
teceu o cunho informativo da 

premiação recebida, com con-
trato de divulgação restrito ao 
ano não eleitoral de 2021.

Em sua defesa, o parlamentar 
afirmou que o outdoor foi con-
feccionado ainda em 2021, para 

divulgação de atividade parla-
mentar, com referência ao fato 
de Albert Dickson ter sido esco-
lhido como parlamentar no ano 
passado. O contrato com a em-
presa responsável teve encerra-

mento em dezembro de 2021, 
tendo sido omitido a retirada 
de um outdoor no caminho da 
praia de Pirangi, no município 
de Parnamirim, sendo essa re-
moção realizada.

Deputado disse que ainda não havia sido notificado

O Ministério Público Eleito-
ral no Rio Grande do Nor-
te (MPE-RN) ajuizou uma 

representação contra o deputa-
do estadual Albert Dickson (Pros) 
por propaganda eleitoral anteci-
pada. Ele vem se apresentando 
publicamente como pré-candi-
dato à reeleição no próximo plei-
to e estava utilizando outdoor pa-
ra fazer promoção de seu nome. 
Consultado pela reportagem do 
AGORA RN por volta das 16h des-
ta terça-feira 17, ele afirmou que 
ainda não havia sido notificado 
pelo órgão ministerial.

A peça trazia em destaque 
uma premiação vencida pelo 
parlamentar e, para o procura-
dor regional Eleitoral, Rodrigo 
Telles, excedia os limites permi-
tidos no período da pré-campa-
nha eleitoral, “sob o pretexto de 
prestar contas de seu mandato”. 
Para o MPE, o conteúdo veicula-
do possui “evidente cunho eleito-
ral”, o que é proibido pela Lei n.º 
9.504/97, que veda a realização 
de propaganda eleitoral (positi-
va ou negativa) antes do dia 15 de 
agosto.

Embora a minirreforma elei-

toral (Lei 13.165/2015) tenha 
flexibilizado parcialmente o 
conceito de propaganda ante-
cipada (permitindo, por exem-
plo, a promoção de ideias, po-
sicionamentos, projetos e pla-
taformas políticas por parte de 
pré-candidatos), ainda assim 
os atos de pré-campanha pos-
suem limites, como a proibição 
de pedido explícito de voto e a 
utilização de meios que sejam 
proibidos inclusive no período 
oficial de campanha, como é o 
caso dos outdoors.

A representação do MP Elei-

toral irá tramitar no Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) sob o número 
0600206-32.2022.6.20.0000 e po-
de resultar em multa a ser paga 
pelo parlamentar, uma vez que 
os outdoors já foram removidos 
pela empresa de publicidade. Os 
responsáveis por esta confirma-
ram ter assinado um contrato 
com o deputado para a produção 
de 16 outdoors e que, pelo menos 
um deles, já havia sido instalado 
na Rota do Sol, entre as praias de 
Cotovelo e Pirangi, no município 
de Parnamirim.

MPE denuncia Albert Dickson por uso de outdoor
Propaganda antecipada

DPE e MP querem condenar Natal 
por tirar moradores de rua à força
Entidades pedem ainda pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$ 200 mil, por violação de direitos

Ordens de desocupação estão suspensas até 30 de junho, por ordem do STF

Albert: “Apenas prestação de contas”

BRUNO VITAL / AGORA RN / ARQUIVO

JOÃO GILBERTO/ALRN
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O PL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro, vive no Rio 
Grande do Norte uma dis-

puta interna acirrada. As três maio-
res apostas da legenda para a elei-
ção de deputado federal travam, 
antes mesmo de a campanha co-
meçar oficialmente, uma batalha 
pela liderança da nominata.

Analistas políticos projetam 
que dificlmente o PL terá votos 
para eleger mais que um depu-
tado federal. Com isso, apenas 
um dos 9 candidatos do partido 
será eleito.

Desses 9, o PL conta com pe-
lo menos três pré-candidatos 
de peso em sua nominata fe-
deral: seu presidente estadual e 
pré-candidato à reeleição João 
Maia, o pré-candidato à reelei-
ção General Girão e o ex-gover-
nador Robinson Faria.

As contas não favorecem o 
partido e as três principais pré-
-candidaturas.

Em 2018, cada nominata pre-
cisou ter 201 mil votos para ele-
ger um deputado federal. Este 
patamar deve se repetir nas elei-
ções deste ano.

Com isso, os nove candida-
tos do PL teriam de alcançar esse 
número de votos para eleger ao 
menos um. Naquela eleição, João 
Maia teve 93 mil votos. Já Gene-
ral Girão teve 81 mil. Ou seja, se os 
dois repetirem a performance, Ro-
binson e os outros 6 precisariam 
ter algo em torno de 230 mil votos 
para que o partido consiga eleger, 
no máximo, dois parlamentares.

Pelas informações de bas-
tidores, a disputa está acirrada 
e os três políticos buscam, em 
seus redutos eleitorais, apoio 
e espaço necessários para que 
possam viabilizar suas pré-can-
didaturas. Até o momento, não 
existe a mínima possibilidade 

de um deles abrir mão ou desis-
tir da corrida eleitoral. Portanto, 
a nominata segue jogando a res-
ponsabilidade para os eleitores 
potiguares decidirem nas urnas 
quem será o preferido.

Apesar da disputa interna no 
PL, Robinson Faria tem cumpri-
do agenda percorrendo os mu-
nicípios do Estado e se reunin-
do com prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, líderes políticos, 
tendo participado de eventos, 
como a celebração dos 60 anos 
de emancipação política da ci-
dade de Ruy Barbosa. O ex-go-
vernador segue relembrando, 
em suas redes sociais, as obras 
que entregou durante sua ges-
tão à frente, como a Estrada da 
Castanha e o Hospital Regional 
de Pau dos Ferros.

General Girão tem concedi-
do entrevistas aos veículos de 
comunicação do Estado, presta-
do contas de suas emendas par-
lamentares que foram entregues 

ao Rio Grande do Norte e tem 
usado as suas redes sociais pa-
ra defender a reeleição do pre-
sidente da República, Jair Bolso-
naro (PL), tecer duras críticas ao 
Partido dos Trabalhadores (PT) e 
à administração da governadora 
Fátima Bezerra (PT), sua adver-
sária nos campos político e ide-
ológico. Também segue defen-
dendo que Jair Bolsonaro garan-
tiu segurança hídrica para o Rio 
Grande do Norte.

Recentemente, anunciou, por 
meio de uma publicação em sua 
rede social, que entrou com uma 
ação na Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ) contra o PT Juven-
tude por promover “campanha 
eleitoral antecipada” em uma es-
cola pública no Estado. “É revol-
tante o que o Partido das Trevas 
faz com nossos adolescentes. In-
vadem um ambiente escolar pa-
ra apregoar suas falácias eleito-
reiras, antes do período legal. Por 
isso, representamos contra o Par-

tido por promoção de campanha 
antecipada em um ambiente pú-
blico, dentro de uma escola em 
Lajes”, escreveu.

Assim como os seus colegas de 
partido, o presidente estadual do 
PL e pré-candidato a reeleição João 
Maia, sempre calado com a im-
prensa potiguar, tem andado pelos 
municípios do Rio Grande do Nor-
te conversado com a população, 
autoridades da política, participa-
do de entregas e prestado contas 
das emendas parlamentares que 
tem enviado para o Estado.

SEM RETORNO. A reportagem 
do AGORA RN procurou os três 
pré-candidatos à Câmara Fede-
ral citados na matéria, entretan-
to, João Maia e Robinson Faria 
não responderam às mensagens 
de aplicativo nem atenderam às 
ligações. A assessoria de General 
Girão se comprometeu a enviar 
uma declaração, mas não retor-
nou os contatos.

PL potiguar enfrenta racha interno 
por única vaga na Câmara Federal
Pré-candidatos João Maia, General Girão e Robinson Faria silenciam sobre disputa velada dentro da legenda

Adenilson Costa
Repórter de Política

Os três pré-candidatos foram procurados pela reportagem do AGORA RN para comentar o fato, mas nenhum deles quis se pronunciar para confi rmar ou desmentir as informações que circulam no RN
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Natal, a cidade 
que engole carros

A cena vista anteontem na 
Av Santa Luiza, na Zona 
Norte de Natal, pode pa-

recer grotesca, mas, na prática, 
é o limite de uma situação in-
sustentável que chegou a nos-
sa cidade. Parece que a Prefei-
tura de Natal esqueceu que as 
ruas precisam de constante 
cuidado e manutenção. E se 
está ruim de uma maneira ge-
ral na cidade, na Zona Norte 
parece ser ainda pior.

Que nossa cidade tem um 
problema sério de drenagem 
não é novidade. Mas a ques-
tão fica ain-
da pior quan-
do temos um 
prefeito que 
parece não se 
importar com 
o bem-estar 
da população. 
Por um lado, 
revitaliza pra-
ças e canteiros 
na Zona Sul e 
Leste, por ou-
tro, não ga-
rante nem a 
segurança da 
população da 
Zona Norte, 
que anda num 
campo mina-
do para ir ao trabalho todos os 
dias.

Se você vai para a Ponte No-
va, pode encontrar a Av. João 
Medeiros completamente ala-
gada e ficar preso. Se for pela 
Ponte Velha, encontra pelo ca-
minho tantos buracos que po-
de acabar como o motorista do 
carro engolido.

Mas o problema, mais gra-
ve nessa parte da cidade, não é 
exclusivo da Zona Norte. Natal 
parece ter sido completamen-
te abandonada, fazendo com 
que moradores precisem mui-
tas vezes pular poças (corren-
do riscos de doenças) ou arris-

car quebrar seus carros, tudo 
pelo que parece ser um desca-
so do poder público. Natal, que 
já foi conhecida por ser uma ci-
dade bonita, limpa e organiza-
da, parece cada vez mais larga-
da, suja e sem atenção. Nossa 
cidade é linda, mas precisa ser 
cuidada. E esse cuidado não 
pode ser algo feito só perto das 
eleições municipais (como vi-
mos em 2020).

Não parece também ser 
tão complexa a solução, afinal, 
se há dinheiro para engorda 
de Ponta Negra, por exemplo, 

também deve-
ria ter para os 
problemas mais 
imediatos de 
nosso municí-
pio.

Há quem 
comece a brin-
car nas redes 
de que existe 
uma união en-
tre Álvaro Dias 
e as empresas 
de manutenção 
de amortecedo-
res natalenses, 
porque essa tal-
vez fosse a úni-
ca explicação 
plausível para a 

buraqueira da cidade.
De acordo com o secretá-

rio municipal de Infraestru-
tura, Carlson Gomes, existe 
uma quantia de R$20 milhões 
destinadas a obras na cida-
de, mas que há um problema 
nas licitações. Bom, secretá-
rio, me parece que o que fal-
ta mesmo é vontade (e talvez 
você e o prefeito andarem 
mais pela cidade). Ou esse te-
ma é uma prioridade ou po-
demos acabar vendo cada vez 
mais cenas como as de on-
tem, e com o perigo real pa-
ra a vida das pessoas que mo-
ram em Natal.

 Tatiane Ribeiro é coordenadora da Rede Emancipa, 
com cursinhos gratuitos pré-universitários em 
Mãe Luiza, Felipe Camarão e Potengi

TATIANE RIBEIRO
taticribe@gmail.com O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar 

hoje três ações que podem alterar as regras 
do Código Brasileiro de Trânsito e a Lei Seca. 

Estão em jogo a tolerância zero com álcool na dire-
ção, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas 
estradas federais e a aplicação de sanções a quem 
se recusa a fazer o teste do bafômetro, como aplica-
ção de multa de R$ 3 mil e a suspensão do direito de 
dirigir por 1 ano. O relator das ações no Supremo, o 
ministro Luiz Fux, chegou a fazer audiência pública 
sobre esses temas em 2012, mas os casos nunca fo-
ram a julgamento.

Em janeiro de 2008, o então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva editou uma medida provisória para 
proibir a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias 
federais. O texto foi incrementado pelo Congresso, 
com a aprovação da chamada Lei Seca. Em vigor até 
hoje, ela prevê punição ao motorista que consumir 
qualquer quantidade de álcool, por menos que se-
ja. Normas posteriores vieram a tornar mais duras 
as penalidades aplicadas a quem se recusa a fazer o 
teste do bafômetro ou se submeter a outra forma de 
atestar o nível de álcool no sangue.

Das três ações, duas são de 2008. Numa delas a 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) plei-
teia a liberação da venda de bebidas ao longo das 
estradas. Na outra a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) questiona diversos pontos e 
considera alguns trechos da Lei Seca inconstitucio-
nais. Defende, entre outras medidas, que se estabe-
leça um limite de consumo de álcool por motoris-
ta, diferente de zero. Para isso, cita como exemplos 
o que vigora em outros países, como nos Estados 

Unidos e em nações da Europa.
“Nestes países, a concentração permitida é bem 

mais elevada do que era no Brasil mesmo antes da 
atual tolerância zero – equivalente ao de países mu-
çulmanos –, e nem por isso eles convivem com os 
drásticos índices de acidentes e mortes que afligem 
nosso país, como sofismam os prós Lei Seca”, desta-
cou a entidade em uma manifestação entregue ao 
STF em 2013.

Quanto ao uso do bafômetro, a Abrasel diz que 
ninguém é obrigado a produzir provas contra si 
mesmo. Segundo o atual presidente da entidade, 
Paulo Solmucci, os vários questionamentos à lei le-
varam a alterações que permitem o uso de outras 
provas, como vídeos e testemunhos, para consta-
tar se a o motorista está ou não sob efeito do álcool. 
Para ele, se alguém com indícios de embriaguez se 
recusa a soprar o equipamento, o correto é recorrer 
aos outros tipos de provas.

STF pode alterar regras da Lei Seca

QUEM GANHAR VAI LEVAR. 
“O Brasil tem instituições demo-
cráticas em pleno funcionamen-
to. O Brasil terá eleições e quem 
vencer o pleito em outubro será o 
próximo presidente”, disse ontem 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras. “Temos institui-
ções democráticas funcionando. 
Teremos eleições e quem ganhar, 
vai levar”, completou.

BLOQUEIO DO ORÇAMENTO. 
A necessidade de bloqueio de re-
cursos do atual Orçamento pa-
ra bancar novas despesas, como 
aumento salarial a servidores fe-
derais e subsídio a financiamen-
tos do próximo Plano Safra, já es-
tá próxima de R$ 10 bilhões. Mas 
esse valor deve ficar ainda maior 
caso o presidente Jair Bolsonaro 
opte por conceder um reajuste 
diferenciado a carreiras da segu-
rança pública federal.

CASO MORO. 
O ex-juiz Sérgio Moro divul-

gou um vídeo nesta terça-feira, 
17, em que contesta a investiga-
ção movida pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo (MP-SP) para 

avaliar se ele cometeu fraude ao 
mudar seu domicílio eleitoral do 
Paraná para São Paulo, em abril. 
Na publicação, ele alega que a 
“todo momento surge um fato 
novo” para minar uma possível 
candidatura dele. “É sério que es-
sa é a discussão quando tem con-
denado em três instâncias solto 
por aí posando de salvador da 
pátria?”, pergunta.

ABUSO DE AUTORIDADE. O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) en-
trou com uma ação contra o mi-
nistro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
por abuso de autoridade. Moraes 
é relator das investigações mais 
sensíveis contra o Planalto, co-
mo os inquéritos das fake news 
e das milícias digitais, e se tornou 
um dos alvos preferenciais do 
bolsonarismo. O pedido foi en-
viado por meio de um advogado 
privado e não através da Advoca-
cia-Geral da União (AGU). Bol-
sonaro cobra a abertura de uma 
investigação para apurar a con-
duta do ministro. A ação tramita 
em segredo de Justiça e foi distri-
buída ao gabinete de Dias Toffoli. 

Moraes ainda não se manifestou 
sobre a ação.

MAMÃE FALEI. A Assembleia 
Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp) aprovou, por unanimi-
dade, a cassação do mandato do 
ex-deputado estadual Arthur do 
Val (União Brasil), o Mamãe Falei 
– foram 73 votos a favor e nenhum 
contra. Embora tenha renunciado 
ao cargo em abril, do Val está ine-
legível por oito anos. A sessão, que 
ocorreu na tarde desta terça-feira, 
17, durou mais de duas horas.

PRESSÃO CONTRA DORIA. 
Convocada em resposta à guerra 
interna no PSDB e com a inten-
ção de indicar a posição do parti-
do em uma negociação de alian-
ça com o MDB e o Cidadania, a 
reunião ampliada da executiva 
nacional reforçou o movimento 
contra a postulação de João Do-
ria, pré-candidato à Presidência 
pela sigla. Durante o encontro, 
realizado ontem em Brasília, a 
maioria dos presentes defendeu 
a tese de candidatura própria, 
mas com outro nome que não o 
de Doria.

AGÊNCIA BRASIL

 “Não parece ser tão 
complexa a solução, 
se há dinheiro para 
a engorda de Ponta 
Negra, por exemplo, 
também deveria ter 
para os problemas 
mais imediatos de 
nosso município”
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Pedro Lopes: “Tudo a seu tempo”

Carlos: “Diz uma coisa e vem outra, é melhor procurar na prestação de contas”
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Ex-CGE: ‘Carlos é fundamental para reeleger Fátima’

Pré-candidato ao Senado prefere se manter calado sobre fato do PDT ter alugado imóvel pertencente à sua esposa

“Carlos Eduardo, hoje, é 
peça fundamental para 
a reeleição da governa-

dora Fátima Bezerra e a continui-
dade do projeto de recuperação 
e desenvolvimento do nosso Es-
tado”, afirmou o ex-controlador-
-geral do Estado e pré-candidato 
a deputado estadual Pedro Lopes 
(PT), ao defender a permanência 
de Carlos Eduardo Alves (PDT), 
na chapa majoritária da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Pa-
ra ele, caso o presidente estadual 
do PSB, deputado federal Rafael 
Motta, insista em ser pré-candi-
dato pela chapa governista, po-
derá dividir os votos dos eleitores 
progressistas no RN.

“Ao se confirmar como can-
didato ao Senado, poderá dividir 

votos com Carlos Eduardo, que 
também tem identidade progres-
sista, e pode acabar favorecen-
do a eleição de Rogério Marinho, 
que todos sabemos ser um repre-
sentante do fracassado ultrali-
beralismo que tanto mal está fa-
zendo ao país, aos trabalhadores 
e empobrecendo a classe média, 
levando a miséria os mais po-
bres”, explicou.

Pedro Lopes afirmou espe-
rar que o “bom senso e o inte-
resse” em resolver os problemas 
enfrentados pelo RN prevale-
ça, em detrimento dos “proje-
tos pessoas” e acredita que o 
impasse entre os dois será su-
perado. Ele disse ainda consi-
derar Rafael Motta um parla-
mentar coerente na defesa das 
pautas progressistas e do tra-
balhador, que certamente terá 
espaço maior na política local. 
Mas que, para o pleito de 2022, 

deve concorrer à reeleição fede-
ral. “Tudo a seu tempo. Tenho 
grande respeito e entusiasmo 
pelo desempenho político do 
deputado”, ressaltou.

Sobre a aliança política en-
tre PT e PDT no Rio Grande do 
Norte, Pedro Lopes disse que 
qualquer projeto eleitoral que se 
propõe ser vitorioso deve buscar 
alianças. E que, quem deseja ocu-
par o comando do Executivo, de-
ve dialogar e unir forças conver-
gentes, do ponto de vista ideoló-
gico, e nesse pleito em particular, 
na unidade progressista, cabe to-
dos os partidos de centro, esquer-
da e direita.

“Assim, compreendo que a 
aliança PT-PDT é possível por-
que são partidos que defendem 
a social-democracia, ou seja, a 
conciliação entre a pauta do 
desenvolvimento econômico 
com a promoção da justiça so-

conseguinte maior arrecada-
ção de impostos, que por sua 
vez são revertidos em políticas 
públicas inclusivas e que bus-
cam melhorar a vida das pesso-
as”, pontuou.

Ele afirmou ainda que cada 
pleito tem sua história e, na po-
lítica, deve-se, quase sempre, 
olhar para frente. “O ponto cen-
tral das alianças deve ser a con-
vergência sobre o melhor cami-
nho para o futuro do país e do 
Estado, e, nesse sentido, é plena-
mente justificável a aliança Fá-
tima Bezerra e Carlos Eduardo. 
Olhemos o exemplo do ex-presi-
dente Lula, que foi o maior pre-
judicado em 2018 e hoje, dá uma 
aula prática de como se deve fa-
zer política, dialogando com to-
das as forças de centro com o 
objetivo de retomar o projeto 
desenvolvimentista para o país”, 
disse. 

cial. De um lado estimulando o 
fortalecimento das empresas, 
que gera emprego, renda e por 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Chapa majoritária

Carlos Eduardo mantém silêncio: 
‘Não vou entrar nessa polêmica’

O pré-candidato ao Sena-
do Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que na semana 

passada concedeu uma entre-
vista exclusiva bombástica ao 
AGORA RN, denunciando to-
dos seus adversários políticos e 
que, no outro dia, passou a ser 
alvo de denúncias como o fato 
de ter, como presidente estadual 
do PDT, feito o partido alugar o 
imóvel pertencente à sua esposa 
e secretária municipal das Mu-
lheres do Natal, Andréa Rama-
lho Alves, mergulhou e sumiu. 
Ele permaneceu em silêncio nos 
últimos cinco dias, preferindo 
não dar justificativa sobre o caso, 
mesmo após ter sido procurado 
pela reportagem.

Sem cumprir agenda política 
nestes dias, o que levantou sus-
peitas de observadores da cena 
política, que acreditam que ele 
mergulhou justamente para evi-
tar falar sobre o assunto.  No en-
tanto, reapareceu nesta terça-fei-
ra 17, em uma publicação no Ins-
tagram, sorridente, mas continua 
sem esclarecer o episódio do alu-
guel do imóvel de sua esposa pe-

lo partido. “Não vou entrar nessa 
polêmica não. Não quero falar 
sobre isso não. Você diz uma coi-
sa e vem outra, é melhor procurar 
na prestação de contas. Pode dei-
xar, outra vez a gente fala mais”, 
afirmou Carlos Eduardo, ao ser 
procurado pela reportagem do 
AGORA RN nesta terça-feira 17.

O imóvel foi alugado em ja-
neiro de 2016 por R$ 1 mil por 
mês. Cinco meses depois, foi re-
ajustado para R$ 2,5 mil, o que 
causou estranheza devido ao al-
to crescimento do preço cobra-
do, cerca de 150% em relação ao 
valor inicialmente firmado no 
contrato. O caso chamou a aten-
ção do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), que 
emitiu parecer apontando que o 
pagamento violava os princípios 
da moralidade e da probidade. O 
imóvel fica localizado na Rua Ca-
pitão Abdon Nunes, 832, no bair-
ro do Tirol, Natal-RN.

O aluguel do imóvel, em si, 
não foi apontado como uma irre-
gularidade, mas o fato contribuiu 
para a Justiça Eleitoral desaprovar 
as contas do partido referentes ao 

ano de 2017. A Procuradoria Ge-
ral Eleitoral (PGE) quer saber se 
houve alguma irregularidade nos 
reajustes firmados, sobretudo pe-
lo “fato de a proprietária do imó-
vel ser a esposa do presidente do 
partido e que o contrato inicial-
mente firmado em 06 de janeiro 
de 2016 tenha sofrido um reajus-
te considerável em menos de cin-
co meses de vigência, conside-
rando que o Termo Aditivo foi as-
sinado em 01 de junho de 2016”.

JUSTIFICATIVA DO PDT. Nos 
autos, o PDT do Rio Grande do 
Norte afirmou que o contrato de 
locação questionado foi firmado 
e, posteriormente, reajustado em 
2016. Naquele ano, as contas do 
partido foram aprovadas. No en-
tanto, o partido manifesta estra-
nheza pelo assunto ter apareci-
do no ano seguinte (2017) como 
argumento para reprovação das 
contas da legenda por outro mo-
tivo. Além disso, a legenda afir-
ma que o contrato de aluguel foi 
aprovado por toda a direção do 
partido, através de reunião regis-
trada em ata. 



• Quarta-feira, 18 de maio de 20226
Plural

Direto da RedaçãoArtigo

Natal, a cidade 
que engole carros

A cena vista anteontem na 
Av Santa Luiza, na Zona 
Norte de Natal, pode pa-

recer grotesca, mas, na prática, 
é o limite de uma situação in-
sustentável que chegou a nos-
sa cidade. Parece que a Prefei-
tura de Natal esqueceu que as 
ruas precisam de constante 
cuidado e manutenção. E se 
está ruim de uma maneira ge-
ral na cidade, na Zona Norte 
parece ser ainda pior.

Que nossa cidade tem um 
problema sério de drenagem 
não é novidade. Mas a ques-
tão fica ain-
da pior quan-
do temos um 
prefeito que 
parece não se 
importar com 
o bem-estar 
da população. 
Por um lado, 
revitaliza pra-
ças e canteiros 
na Zona Sul e 
Leste, por ou-
tro, não ga-
rante nem a 
segurança da 
população da 
Zona Norte, 
que anda num 
campo mina-
do para ir ao trabalho todos os 
dias.

Se você vai para a Ponte No-
va, pode encontrar a Av. João 
Medeiros completamente ala-
gada e ficar preso. Se for pela 
Ponte Velha, encontra pelo ca-
minho tantos buracos que po-
de acabar como o motorista do 
carro engolido.

Mas o problema, mais gra-
ve nessa parte da cidade, não é 
exclusivo da Zona Norte. Natal 
parece ter sido completamen-
te abandonada, fazendo com 
que moradores precisem mui-
tas vezes pular poças (corren-
do riscos de doenças) ou arris-

car quebrar seus carros, tudo 
pelo que parece ser um desca-
so do poder público. Natal, que 
já foi conhecida por ser uma ci-
dade bonita, limpa e organiza-
da, parece cada vez mais larga-
da, suja e sem atenção. Nossa 
cidade é linda, mas precisa ser 
cuidada. E esse cuidado não 
pode ser algo feito só perto das 
eleições municipais (como vi-
mos em 2020).

Não parece também ser 
tão complexa a solução, afinal, 
se há dinheiro para engorda 
de Ponta Negra, por exemplo, 

também deve-
ria ter para os 
problemas mais 
imediatos de 
nosso municí-
pio.

Há quem 
comece a brin-
car nas redes 
de que existe 
uma união en-
tre Álvaro Dias 
e as empresas 
de manutenção 
de amortecedo-
res natalenses, 
porque essa tal-
vez fosse a úni-
ca explicação 
plausível para a 

buraqueira da cidade.
De acordo com o secretá-

rio municipal de Infraestru-
tura, Carlson Gomes, existe 
uma quantia de R$20 milhões 
destinadas a obras na cida-
de, mas que há um problema 
nas licitações. Bom, secretá-
rio, me parece que o que fal-
ta mesmo é vontade (e talvez 
você e o prefeito andarem 
mais pela cidade). Ou esse te-
ma é uma prioridade ou po-
demos acabar vendo cada vez 
mais cenas como as de on-
tem, e com o perigo real pa-
ra a vida das pessoas que mo-
ram em Natal.

 Tatiane Ribeiro é coordenadora da Rede Emancipa, 
com cursinhos gratuitos pré-universitários em 
Mãe Luiza, Felipe Camarão e Potengi

TATIANE RIBEIRO
taticribe@gmail.com O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar 

hoje três ações que podem alterar as regras 
do Código Brasileiro de Trânsito e a Lei Seca. 

Estão em jogo a tolerância zero com álcool na dire-
ção, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas 
estradas federais e a aplicação de sanções a quem 
se recusa a fazer o teste do bafômetro, como aplica-
ção de multa de R$ 3 mil e a suspensão do direito de 
dirigir por 1 ano. O relator das ações no Supremo, o 
ministro Luiz Fux, chegou a fazer audiência pública 
sobre esses temas em 2012, mas os casos nunca fo-
ram a julgamento.

Em janeiro de 2008, o então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva editou uma medida provisória para 
proibir a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias 
federais. O texto foi incrementado pelo Congresso, 
com a aprovação da chamada Lei Seca. Em vigor até 
hoje, ela prevê punição ao motorista que consumir 
qualquer quantidade de álcool, por menos que se-
ja. Normas posteriores vieram a tornar mais duras 
as penalidades aplicadas a quem se recusa a fazer o 
teste do bafômetro ou se submeter a outra forma de 
atestar o nível de álcool no sangue.

Das três ações, duas são de 2008. Numa delas a 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) plei-
teia a liberação da venda de bebidas ao longo das 
estradas. Na outra a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) questiona diversos pontos e 
considera alguns trechos da Lei Seca inconstitucio-
nais. Defende, entre outras medidas, que se estabe-
leça um limite de consumo de álcool por motoris-
ta, diferente de zero. Para isso, cita como exemplos 
o que vigora em outros países, como nos Estados 

Unidos e em nações da Europa.
“Nestes países, a concentração permitida é bem 

mais elevada do que era no Brasil mesmo antes da 
atual tolerância zero – equivalente ao de países mu-
çulmanos –, e nem por isso eles convivem com os 
drásticos índices de acidentes e mortes que afligem 
nosso país, como sofismam os prós Lei Seca”, desta-
cou a entidade em uma manifestação entregue ao 
STF em 2013.

Quanto ao uso do bafômetro, a Abrasel diz que 
ninguém é obrigado a produzir provas contra si 
mesmo. Segundo o atual presidente da entidade, 
Paulo Solmucci, os vários questionamentos à lei le-
varam a alterações que permitem o uso de outras 
provas, como vídeos e testemunhos, para consta-
tar se a o motorista está ou não sob efeito do álcool. 
Para ele, se alguém com indícios de embriaguez se 
recusa a soprar o equipamento, o correto é recorrer 
aos outros tipos de provas.

STF pode alterar regras da Lei Seca

QUEM GANHAR VAI LEVAR. 
“O Brasil tem instituições demo-
cráticas em pleno funcionamen-
to. O Brasil terá eleições e quem 
vencer o pleito em outubro será o 
próximo presidente”, disse ontem 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras. “Temos institui-
ções democráticas funcionando. 
Teremos eleições e quem ganhar, 
vai levar”, completou.

BLOQUEIO DO ORÇAMENTO. 
A necessidade de bloqueio de re-
cursos do atual Orçamento pa-
ra bancar novas despesas, como 
aumento salarial a servidores fe-
derais e subsídio a financiamen-
tos do próximo Plano Safra, já es-
tá próxima de R$ 10 bilhões. Mas 
esse valor deve ficar ainda maior 
caso o presidente Jair Bolsonaro 
opte por conceder um reajuste 
diferenciado a carreiras da segu-
rança pública federal.

CASO MORO. 
O ex-juiz Sérgio Moro divul-

gou um vídeo nesta terça-feira, 
17, em que contesta a investiga-
ção movida pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo (MP-SP) para 

avaliar se ele cometeu fraude ao 
mudar seu domicílio eleitoral do 
Paraná para São Paulo, em abril. 
Na publicação, ele alega que a 
“todo momento surge um fato 
novo” para minar uma possível 
candidatura dele. “É sério que es-
sa é a discussão quando tem con-
denado em três instâncias solto 
por aí posando de salvador da 
pátria?”, pergunta.

ABUSO DE AUTORIDADE. O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) en-
trou com uma ação contra o mi-
nistro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
por abuso de autoridade. Moraes 
é relator das investigações mais 
sensíveis contra o Planalto, co-
mo os inquéritos das fake news 
e das milícias digitais, e se tornou 
um dos alvos preferenciais do 
bolsonarismo. O pedido foi en-
viado por meio de um advogado 
privado e não através da Advoca-
cia-Geral da União (AGU). Bol-
sonaro cobra a abertura de uma 
investigação para apurar a con-
duta do ministro. A ação tramita 
em segredo de Justiça e foi distri-
buída ao gabinete de Dias Toffoli. 

Moraes ainda não se manifestou 
sobre a ação.

MAMÃE FALEI. A Assembleia 
Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp) aprovou, por unanimi-
dade, a cassação do mandato do 
ex-deputado estadual Arthur do 
Val (União Brasil), o Mamãe Falei 
– foram 73 votos a favor e nenhum 
contra. Embora tenha renunciado 
ao cargo em abril, do Val está ine-
legível por oito anos. A sessão, que 
ocorreu na tarde desta terça-feira, 
17, durou mais de duas horas.

PRESSÃO CONTRA DORIA. 
Convocada em resposta à guerra 
interna no PSDB e com a inten-
ção de indicar a posição do parti-
do em uma negociação de alian-
ça com o MDB e o Cidadania, a 
reunião ampliada da executiva 
nacional reforçou o movimento 
contra a postulação de João Do-
ria, pré-candidato à Presidência 
pela sigla. Durante o encontro, 
realizado ontem em Brasília, a 
maioria dos presentes defendeu 
a tese de candidatura própria, 
mas com outro nome que não o 
de Doria.

AGÊNCIA BRASIL

 “Não parece ser tão 
complexa a solução, 
se há dinheiro para 
a engorda de Ponta 
Negra, por exemplo, 
também deveria ter 
para os problemas 
mais imediatos de 
nosso município”
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Pedro Lopes: “Tudo a seu tempo”

Carlos: “Diz uma coisa e vem outra, é melhor procurar na prestação de contas”
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Ex-CGE: ‘Carlos é fundamental para reeleger Fátima’

Pré-candidato ao Senado prefere se manter calado sobre fato do PDT ter alugado imóvel pertencente à sua esposa

“Carlos Eduardo, hoje, é 
peça fundamental para 
a reeleição da governa-

dora Fátima Bezerra e a continui-
dade do projeto de recuperação 
e desenvolvimento do nosso Es-
tado”, afirmou o ex-controlador-
-geral do Estado e pré-candidato 
a deputado estadual Pedro Lopes 
(PT), ao defender a permanência 
de Carlos Eduardo Alves (PDT), 
na chapa majoritária da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). Pa-
ra ele, caso o presidente estadual 
do PSB, deputado federal Rafael 
Motta, insista em ser pré-candi-
dato pela chapa governista, po-
derá dividir os votos dos eleitores 
progressistas no RN.

“Ao se confirmar como can-
didato ao Senado, poderá dividir 

votos com Carlos Eduardo, que 
também tem identidade progres-
sista, e pode acabar favorecen-
do a eleição de Rogério Marinho, 
que todos sabemos ser um repre-
sentante do fracassado ultrali-
beralismo que tanto mal está fa-
zendo ao país, aos trabalhadores 
e empobrecendo a classe média, 
levando a miséria os mais po-
bres”, explicou.

Pedro Lopes afirmou espe-
rar que o “bom senso e o inte-
resse” em resolver os problemas 
enfrentados pelo RN prevale-
ça, em detrimento dos “proje-
tos pessoas” e acredita que o 
impasse entre os dois será su-
perado. Ele disse ainda consi-
derar Rafael Motta um parla-
mentar coerente na defesa das 
pautas progressistas e do tra-
balhador, que certamente terá 
espaço maior na política local. 
Mas que, para o pleito de 2022, 

deve concorrer à reeleição fede-
ral. “Tudo a seu tempo. Tenho 
grande respeito e entusiasmo 
pelo desempenho político do 
deputado”, ressaltou.

Sobre a aliança política en-
tre PT e PDT no Rio Grande do 
Norte, Pedro Lopes disse que 
qualquer projeto eleitoral que se 
propõe ser vitorioso deve buscar 
alianças. E que, quem deseja ocu-
par o comando do Executivo, de-
ve dialogar e unir forças conver-
gentes, do ponto de vista ideoló-
gico, e nesse pleito em particular, 
na unidade progressista, cabe to-
dos os partidos de centro, esquer-
da e direita.

“Assim, compreendo que a 
aliança PT-PDT é possível por-
que são partidos que defendem 
a social-democracia, ou seja, a 
conciliação entre a pauta do 
desenvolvimento econômico 
com a promoção da justiça so-

conseguinte maior arrecada-
ção de impostos, que por sua 
vez são revertidos em políticas 
públicas inclusivas e que bus-
cam melhorar a vida das pesso-
as”, pontuou.

Ele afirmou ainda que cada 
pleito tem sua história e, na po-
lítica, deve-se, quase sempre, 
olhar para frente. “O ponto cen-
tral das alianças deve ser a con-
vergência sobre o melhor cami-
nho para o futuro do país e do 
Estado, e, nesse sentido, é plena-
mente justificável a aliança Fá-
tima Bezerra e Carlos Eduardo. 
Olhemos o exemplo do ex-presi-
dente Lula, que foi o maior pre-
judicado em 2018 e hoje, dá uma 
aula prática de como se deve fa-
zer política, dialogando com to-
das as forças de centro com o 
objetivo de retomar o projeto 
desenvolvimentista para o país”, 
disse. 

cial. De um lado estimulando o 
fortalecimento das empresas, 
que gera emprego, renda e por 

Adenilson Costa
Repórter de Política

Chapa majoritária

Carlos Eduardo mantém silêncio: 
‘Não vou entrar nessa polêmica’

O pré-candidato ao Sena-
do Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que na semana 

passada concedeu uma entre-
vista exclusiva bombástica ao 
AGORA RN, denunciando to-
dos seus adversários políticos e 
que, no outro dia, passou a ser 
alvo de denúncias como o fato 
de ter, como presidente estadual 
do PDT, feito o partido alugar o 
imóvel pertencente à sua esposa 
e secretária municipal das Mu-
lheres do Natal, Andréa Rama-
lho Alves, mergulhou e sumiu. 
Ele permaneceu em silêncio nos 
últimos cinco dias, preferindo 
não dar justificativa sobre o caso, 
mesmo após ter sido procurado 
pela reportagem.

Sem cumprir agenda política 
nestes dias, o que levantou sus-
peitas de observadores da cena 
política, que acreditam que ele 
mergulhou justamente para evi-
tar falar sobre o assunto.  No en-
tanto, reapareceu nesta terça-fei-
ra 17, em uma publicação no Ins-
tagram, sorridente, mas continua 
sem esclarecer o episódio do alu-
guel do imóvel de sua esposa pe-

lo partido. “Não vou entrar nessa 
polêmica não. Não quero falar 
sobre isso não. Você diz uma coi-
sa e vem outra, é melhor procurar 
na prestação de contas. Pode dei-
xar, outra vez a gente fala mais”, 
afirmou Carlos Eduardo, ao ser 
procurado pela reportagem do 
AGORA RN nesta terça-feira 17.

O imóvel foi alugado em ja-
neiro de 2016 por R$ 1 mil por 
mês. Cinco meses depois, foi re-
ajustado para R$ 2,5 mil, o que 
causou estranheza devido ao al-
to crescimento do preço cobra-
do, cerca de 150% em relação ao 
valor inicialmente firmado no 
contrato. O caso chamou a aten-
ção do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), que 
emitiu parecer apontando que o 
pagamento violava os princípios 
da moralidade e da probidade. O 
imóvel fica localizado na Rua Ca-
pitão Abdon Nunes, 832, no bair-
ro do Tirol, Natal-RN.

O aluguel do imóvel, em si, 
não foi apontado como uma irre-
gularidade, mas o fato contribuiu 
para a Justiça Eleitoral desaprovar 
as contas do partido referentes ao 

ano de 2017. A Procuradoria Ge-
ral Eleitoral (PGE) quer saber se 
houve alguma irregularidade nos 
reajustes firmados, sobretudo pe-
lo “fato de a proprietária do imó-
vel ser a esposa do presidente do 
partido e que o contrato inicial-
mente firmado em 06 de janeiro 
de 2016 tenha sofrido um reajus-
te considerável em menos de cin-
co meses de vigência, conside-
rando que o Termo Aditivo foi as-
sinado em 01 de junho de 2016”.

JUSTIFICATIVA DO PDT. Nos 
autos, o PDT do Rio Grande do 
Norte afirmou que o contrato de 
locação questionado foi firmado 
e, posteriormente, reajustado em 
2016. Naquele ano, as contas do 
partido foram aprovadas. No en-
tanto, o partido manifesta estra-
nheza pelo assunto ter apareci-
do no ano seguinte (2017) como 
argumento para reprovação das 
contas da legenda por outro mo-
tivo. Além disso, a legenda afir-
ma que o contrato de aluguel foi 
aprovado por toda a direção do 
partido, através de reunião regis-
trada em ata. 
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‘Condições das estradas potiguares 
estão uma vergonha’, afirma Kelps

Denúncia

O deputado estadual Ke-
lps Lima (Solidarieda-
de), que está viajando pe-

lo Rio Grande do Norte em um 
motorhome, aproveitou a ses-
são plenária desta terça-feira 17, 
da Assembleia Legislativa do RN 
(ALRN), para criticar as condi-
ções das rodovias estaduais do 
Rio Grande do Norte. De acordo 
com o parlamentar, as vias so-
frem com o excesso de buracos e 
falta de manutenção por parte do 
governo do Estado. “Venho per-
correndo o Estado e é unânime a 
questão da má qualidade das es-
tradas potiguares, em especial a 
RN São Pedro Filho, que dá aces-
so ao município de Guamaré e 
por onde é escoada uma enorme 
produção que gera milhões em 
impostos ao Governo”, disse ele.

Ainda se referindo ao muni-
cípio, o parlamentar acrescen-

ta que “é uma das cidades mais 
ricas e bonitas do Rio Grande do 
Norte, mas lá o cartão de visitas 
oferecido pelo governo do Esta-
do ao turismo é uma tábua de pi-
rulitos. Em linhas gerais, as con-
dições das estradas potiguares 
estão uma vergonha”, concluiu 
Kelps Lima.

A má conservação das estra-
das estaduais vem sendo alvo 
de críticas constantes por parte 
dos parlamentares potiguares. 
Os deputados Nelter Queiroz 
e Tomba Farias, ambos do PS-
DB, já teceram diversas críticas 
e já denunciaram a situação das 
RN’s. Assim como no plenário 
da ALRN, nas redes sociais, pre-
feitos, vereadores e populares 
reclamam da falta de estruturas 
nas vias do RN.

Atento aos pronunciamentos 
dos colegas parlamentares du-

rante a sessão plenária desta ter-
ça-feira 17, o deputado Herma-
no Morais (PV) comunicou, em 
resposta ao deputado Kelps Lima 
(SDD), que o Governo do Esta-

do vai assinar em breve um con-
vênio para a recuperação da RN 
São Pedro Filho, que dá acesso ao 
município de Guamaré.

“Quero parabenizar o discur-

so e tranquilizar o deputado Ke-
lps pela reivindicação, que é uma 
luta antiga de vários governos e 
onde o município fez a sua par-
te. Ontem estive no DER e tomei 
conhecimento que o Governo vai 
assinar o convênio junto à prefei-
tura para que a obra de recupera-
ção da via seja licitada e a estrada, 
que hoje é precária, seja assim re-
feita”, comunicou Hermano.

Ainda em pronunciamento, 
o deputado acrescentou que a 
recuperação da rodovia vai be-
neficiar o turismo e a população 
local. “Dará melhores condições 
de vida àqueles que trafegam pe-
la região, beneficiando também o 
turismo e os novos investimentos 
que estão por chegar com a em-
presa que está substituindo a Pe-
trobras - um alento para a criação 
de novos postos de trabalho para 
os munícipes”, observou.

NA AGENDA. Na segunda-feira 
16, na agenda da governadora Fá-
tima Bezerra constaram reuniões 
com a senadora Zenaide Maia, o 
ex-secretário Jaime Calado, o de-
putado federal Walter Alves, o de-
putado estadual George Soares e 
prefeitos. Em todos, houve solici-
tações para recuperação de rodo-
vias administradas pelo governo 
do Estado. 

Kelps: “É unânime a questão da má qualidade das estradas potiguares”

Foram consultados dois mil eleitores, em 60 municípios potiguares, para a pesquisa feita pelo Instituto Exatus

ARQUIVO PESSOAL

ASCOM TSE

Pesquisa mais completa do RN será 
publicada pelo AGORA RN e Exatus 
Levantamento realizado em parceria por este jornal e o Instituto Exatus será divulgado na edição desta quinta 19

O jornal AGORA RN publica-
rá, com exclusividade, em 
sua edição desta quinta-

-feira 19, a mais completa pesqui-
sa eleitoral com foco nas eleições 
gerais deste ano, para governo do 
Estado, senador, deputado federal 
e deputado estadual, no Rio Gran-
de do Norte. O Instituto Exatus 
Consultoria e Pesquisa, em parce-
ria com o AGORA RN, entrevistou 
nos dias 12, 13 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa foi 
registrada junto ao Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) sob o número de 
identificação RN-00845/2022.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-
tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Haroldo 
Azevedo (Patriotas) e Clorisa Li-
nhares (Brasil 35). Indagou tam-
bém a questão da rejeição e um 
dos quesitos pergunta qual dos 
nomes apresentados é o mais for-

te para vencer a atual governado-
ra Fátima Bezerra.

Para a disputa de Senado Fe-
deral, o Exatus estimulou os no-
mes de Carlos Eduardo Alves 
(PDT), Rafael Motta (PSB), Rogé-
rio Marinho (PL), Robério Pauli-
no (Psol) e Ney Lopes (Brasil 35). 
Há também pesquisa estimulada 
e espontânea para a Presidência 
da República.

A pesquisa foi distribuída por 
meio da técnica de Probabilida-
de Proporcional ao Tamanho. 
Empregou-se a técnica de obser-
vação direta, fazendo uso de um 
questionário semiestruturado. 
Os dois mil eleitores consultados 
foram selecionados conforme a 
proporção do eleitorado em cada 
município, sendo 77,8% na zo-
na urbana e 22,2% na zona rural; 
sexo - 47,1% masculino e 52,9% 
feminino; faixa etária, sendo 16 
a 24 anos - 14,0%, 25 a 34 anos - 
21,4%, 35 a 44 anos - 21,2%, 45 a 
59 anos - 24,4% e 60 anos e/ou 
mais - 19%, e escolaridade.

As 60 cidades foram distribuí-

das na Região Metropolitana, on-
de foram ouvidos eleitores em 
todas as zonas dos municípios 
de Natal, Parnamirim, São Gon-
çalo do Amarante, Ceará-Mirim, 
Macaíba, São José do Mipibu, Ex-
tremoz, Nísia Floresta, Maxaran-
guape, Ielmo Marinho e Vera Cruz. 
Além desta, foram ouvidos eleito-
res nas regiões do Agreste, Seridó, 

Alto, Médio e Oeste Potiguar, além 
das regiões Mato Grande, Vale do 
Açu, Costa Branca/Salineira, Trai-
ri, Potengi e Central.

“Trata-se da primeira de uma 
série de pesquisas que faremos 
nas eleições deste ano, trazen-
do o retrato do momento, no to-
cante às eleições. Desta forma, o 
AGORA RN e o Instituto Exatus 

esperam contribuir para a análi-
se do quadro pré-eleitoral e elei-
toral, bem como também para as 
discussões em torno do quadro 
de candidaturas para as eleições 
deste ano”, disse o diretor-presi-
dente do jornal AGORA RN e di-
retor-geral do Instituto Exatus 
Consultoria e Pesquisa, jornalista 
Alex Viana. 
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1º LEILÃO: 26/05/2022  - 10:10h       -        2º LEILÃO: 27/05/2022  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devida-
mente autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cás-
sia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o 
imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL:  Apartamento Residencial Nº 1402 do 
14º pavimento do bloco 6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CON-
DOMÍNIO CLUBE”, situado na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no 
bairro de Neópolis, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de 
cozinha, serviço, estar/jantar, varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total 
de 75,11m², sendo 64,47m² de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 
623744,0492/6252516 avos do terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² 
de superfície, com direito a 01 vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro 
de Imóveis 3ª Zona Comarca de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do 
art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado 
na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
26/05/2022, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/05/2022, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de 
Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: 
SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 002.275.503 SSP/
RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, nascido em 
22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de Comunhão Par-
cial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, CEP 59500-000. 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arre-
matação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral 
da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente 
vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores 
o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$568.664,91 (Quinhen-
tos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) 2º leilão: 
R$ 284.332,46 (Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os 
valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, 
ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) se-
rá(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, 
exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilitese”, com antecedência de 01 hora, antes 
do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) 
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma 
do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no 
exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será respon-
sável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do 
VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do 
preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhe-
cimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado 
de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisa-
das pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação 
do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumen-
tos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel 
em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de respon-
sabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública 
de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será 
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa 
ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da 
propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o 
valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos 
pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematan-
te o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arre-
matação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por 
meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de 
comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de 
TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento 
dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, 
fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por 
cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá 
o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por 
falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 
21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a 
aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obede-
cerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores infor-
mações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 22/04/2022.

Tempo do partido que não 
disputa majoritária será 
dividido entre aqueles que 
lançaram candidaturas

Legenda que não 
lançar candidato à 
eleição majoritária 

não pode, 
simplesmente, doar 
seu tempo de rádio 
e TV a quem esteja 

disputando o pleito, 
terá que se coligar 

com a agremiação 
partidária que tem 
candidato próprio

Durante a campanha ma-
joritária eleitoral, o tem-
po que um partido dis-

põe para veiculação de publici-
dade no horário gratuito de Rá-
dio e TV vira e vale ouro. No caso 
do Rio Grande do Norte, sem-
pre se vê líderes do União Bra-
sil e do PSDB, que não lançaram 
pré-candidatos até o momento, 
e também não definiram apoio 
às pré-candidaturas já postas, 
comentarem sobre seus tempos 
na pro. Várias são as negocia-
ções que levam em conta este 
tempo. Porém, muitos têm dú-
vidas do que acontece caso um 
partido tenha expressivo tempo 
de TV e não esteja no embate 
majoritário.

Voltando-se para o caso do 
Rio Grande do Norte, o especia-
lista em Direito Eleitoral Wlade-
mir Capistrano explicou o que 
acontece com o tempo destina-
do ao partido que não vai dispu-
tar, por exemplo, o governo do 
Estado, nem o Senado Federal, e 
também não quis se coligar com 
quem já está na disputa. “O tem-
po do partido, que não disputa a 
eleição majoritária, não se perde 
e será dividido entre os partidos 
que lançaram candidaturas”, es-
clareceu o especialista em Direi-
to Eleitoral.

Exemplificando o caso do 

PSDB local, que possivelmente 
poderá liberar seus filiados pa-
ra escolha de livre preferência 
ao governo do Estado, o tempo 
que o mesmo disponibiliza irá 
para soma total e será dividido 
entre as candidaturas registra-
das junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RN). Levando 
em conta o cenário atual, têm-
-se as pré-candidaturas da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 
Styvenson Valentim (Podemos), 
Flávio Dantas (Solidariedade), 
Haroldo Azevedo (Patriota), 
Danniel Morais (Psol), e Clorisa 
Linhares (Brasil 35).

Já no caso do União Brasil 
- partido com maior tempo no 
horário da propaganda eleitoral 
gratuita por eleger o maior nú-
mero de deputados federais em 
2018 (lembrando o União Brasil 
é a junção do PSL com o Demo-
cratas) -, em que o seu presiden-
te estadual, José Agripino Maia, 
afirma que deve destinar o tem-
po que a legenda tem para algu-
ma candidatura ao governo do 
Estado já posta, para que isto se 
efetive, terá que se coligar com a 
agremiação partidária que tem 
candidato próprio ao governo 
do Estado. O mesmo vale para o 
Senado Federal.

HORÁRIO GRATUITO. A pro-
paganda no horário eleito-
ral gratuito será veiculada nas 
emissoras de rádio e de tele-
visão que operam, bem como 
nos canais de TV por assinatura 
administradas pelo Senado Fe-
deral, pela Câmara dos Depu-
tados, pelas Assembleias Legis-
lativas, pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal ou pelas Câ-
mara Municipais. Deverão ser 
utilizados recursos de acessibi-
lidade, como legendas em texto, 
janela com intérprete de Libras 
e áudio descrição sob respon-
sabilidade dos partidos, federa-
ções e coligações.

A distribuição do tempo de 
propaganda entre as candidatu-
ras registradas é de competência 
das legendas, federações e co-
ligações, que, nas eleições pro-
porcionais, devem respeitar aos 
percentuais destinados às can-
didaturas femininas (mínimo de 
30%) e de pessoas negras (defi-
nidos a cada eleição e calculados 
com base no total de pedidos de 
registro apresentados na respec-

tiva circunscrição).
De acordo com a resolução, 

não serão admitidos cortes ins-
tantâneos ou qualquer tipo de 
censura prévia nos programas 
eleitorais gratuitos. O texto tam-
bém veda a exibição de propa-
ganda que possa degradar ou 
ridicularizar candidatas e candi-
datos. É proibido incluir, no ho-
rário destinado às candidaturas 
proporcionais, propaganda de 
candidaturas majoritárias ou vi-
ce-versa. Está ressalvada, entre-
tanto, a utilização, durante a exi-
bição do programa, de legendas 
com referência às candidaturas 
majoritárias ou, ao fundo, de 
cartazes ou fotografias de can-
didatas ou candidatos, ficando 
autorizada a menção ao nome 
e ao número de qualquer can-
didatura do partido, federação e 
coligação.

PRIMEIRO TURNO. As propa-
gandas deverão ser exibidas por 
todas as emissoras indicadas 
nos 35 dias anteriores à antevés-
pera do primeiro turno da elei-
ção, de acordo com o horário de 
Brasília e respeitando a seguinte 
divisão: para presidente da Re-
pública, a propaganda eleitoral 
gratuita deverá ser transmitida 
às terças, quintas-feiras e aos sá-
bados, das 7h às 7h12m30 e das 
12h às 12h12m30 no rádio; das 
13h às 13h12m30 e das 20h30 às 
20h42m30 na televisão. Candi-
daturas ao governo terão anún-
cios exibidos às segundas, quar-
tas e sextas, das 7h15 às 7h25 e 
das 12h15 às 12h25 no rádio; das 
13h15 às 13h25 e das 20h35 às 
20h45 na televisão. Nas eleições 
para Senado, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 7h às 7h05 
e das 12h às 12h05 no rádio; 
das 13h às 13h05 e das 20h30 às 
20h35 na televisão.

Nas eleições para o cargo de 
deputada ou deputado federal, 
às terças, quintas-feiras e aos sá-
bados, das 7h12m30 às 7h25 e 
das 12h12m30 às 12h25 no rá-
dio; e das 13h12m30 às 13h25 e 
das 20h42m30 às 20h55 na tele-
visão. Já para deputadas ou de-
putados estaduais e distritais, 
as propagandas deverão ser vei-
culadas às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 7h05 às 7h15 e 
das 12h05 às 12h15 no rádio; das 
13h05 às 13h15 e das 20h35 às 
20h45 na televisão.

Wlademir Capistrano explica como fi cará tempo de rádio e TV para partidos políticos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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‘Condições das estradas potiguares 
estão uma vergonha’, afirma Kelps

Denúncia

O deputado estadual Ke-
lps Lima (Solidarieda-
de), que está viajando pe-

lo Rio Grande do Norte em um 
motorhome, aproveitou a ses-
são plenária desta terça-feira 17, 
da Assembleia Legislativa do RN 
(ALRN), para criticar as condi-
ções das rodovias estaduais do 
Rio Grande do Norte. De acordo 
com o parlamentar, as vias so-
frem com o excesso de buracos e 
falta de manutenção por parte do 
governo do Estado. “Venho per-
correndo o Estado e é unânime a 
questão da má qualidade das es-
tradas potiguares, em especial a 
RN São Pedro Filho, que dá aces-
so ao município de Guamaré e 
por onde é escoada uma enorme 
produção que gera milhões em 
impostos ao Governo”, disse ele.

Ainda se referindo ao muni-
cípio, o parlamentar acrescen-

ta que “é uma das cidades mais 
ricas e bonitas do Rio Grande do 
Norte, mas lá o cartão de visitas 
oferecido pelo governo do Esta-
do ao turismo é uma tábua de pi-
rulitos. Em linhas gerais, as con-
dições das estradas potiguares 
estão uma vergonha”, concluiu 
Kelps Lima.

A má conservação das estra-
das estaduais vem sendo alvo 
de críticas constantes por parte 
dos parlamentares potiguares. 
Os deputados Nelter Queiroz 
e Tomba Farias, ambos do PS-
DB, já teceram diversas críticas 
e já denunciaram a situação das 
RN’s. Assim como no plenário 
da ALRN, nas redes sociais, pre-
feitos, vereadores e populares 
reclamam da falta de estruturas 
nas vias do RN.

Atento aos pronunciamentos 
dos colegas parlamentares du-

rante a sessão plenária desta ter-
ça-feira 17, o deputado Herma-
no Morais (PV) comunicou, em 
resposta ao deputado Kelps Lima 
(SDD), que o Governo do Esta-

do vai assinar em breve um con-
vênio para a recuperação da RN 
São Pedro Filho, que dá acesso ao 
município de Guamaré.

“Quero parabenizar o discur-

so e tranquilizar o deputado Ke-
lps pela reivindicação, que é uma 
luta antiga de vários governos e 
onde o município fez a sua par-
te. Ontem estive no DER e tomei 
conhecimento que o Governo vai 
assinar o convênio junto à prefei-
tura para que a obra de recupera-
ção da via seja licitada e a estrada, 
que hoje é precária, seja assim re-
feita”, comunicou Hermano.

Ainda em pronunciamento, 
o deputado acrescentou que a 
recuperação da rodovia vai be-
neficiar o turismo e a população 
local. “Dará melhores condições 
de vida àqueles que trafegam pe-
la região, beneficiando também o 
turismo e os novos investimentos 
que estão por chegar com a em-
presa que está substituindo a Pe-
trobras - um alento para a criação 
de novos postos de trabalho para 
os munícipes”, observou.

NA AGENDA. Na segunda-feira 
16, na agenda da governadora Fá-
tima Bezerra constaram reuniões 
com a senadora Zenaide Maia, o 
ex-secretário Jaime Calado, o de-
putado federal Walter Alves, o de-
putado estadual George Soares e 
prefeitos. Em todos, houve solici-
tações para recuperação de rodo-
vias administradas pelo governo 
do Estado. 

Kelps: “É unânime a questão da má qualidade das estradas potiguares”

Foram consultados dois mil eleitores, em 60 municípios potiguares, para a pesquisa feita pelo Instituto Exatus

ARQUIVO PESSOAL

ASCOM TSE

Pesquisa mais completa do RN será 
publicada pelo AGORA RN e Exatus 
Levantamento realizado em parceria por este jornal e o Instituto Exatus será divulgado na edição desta quinta 19

O jornal AGORA RN publica-
rá, com exclusividade, em 
sua edição desta quinta-

-feira 19, a mais completa pesqui-
sa eleitoral com foco nas eleições 
gerais deste ano, para governo do 
Estado, senador, deputado federal 
e deputado estadual, no Rio Gran-
de do Norte. O Instituto Exatus 
Consultoria e Pesquisa, em parce-
ria com o AGORA RN, entrevistou 
nos dias 12, 13 e 14 de maio, dois 
mil eleitores em todas as regiões 
do Estado, totalizando 60 muni-
cípios pesquisados. A pesquisa foi 
registrada junto ao Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) sob o número de 
identificação RN-00845/2022.

Para o governo do Estado, a 
Exatus estimulou os nomes de 
Fátima Bezerra (PT), Fábio Dan-
tas (Solidariedade), Styvenson 
Valentim (Podemos), Haroldo 
Azevedo (Patriotas) e Clorisa Li-
nhares (Brasil 35). Indagou tam-
bém a questão da rejeição e um 
dos quesitos pergunta qual dos 
nomes apresentados é o mais for-

te para vencer a atual governado-
ra Fátima Bezerra.

Para a disputa de Senado Fe-
deral, o Exatus estimulou os no-
mes de Carlos Eduardo Alves 
(PDT), Rafael Motta (PSB), Rogé-
rio Marinho (PL), Robério Pauli-
no (Psol) e Ney Lopes (Brasil 35). 
Há também pesquisa estimulada 
e espontânea para a Presidência 
da República.

A pesquisa foi distribuída por 
meio da técnica de Probabilida-
de Proporcional ao Tamanho. 
Empregou-se a técnica de obser-
vação direta, fazendo uso de um 
questionário semiestruturado. 
Os dois mil eleitores consultados 
foram selecionados conforme a 
proporção do eleitorado em cada 
município, sendo 77,8% na zo-
na urbana e 22,2% na zona rural; 
sexo - 47,1% masculino e 52,9% 
feminino; faixa etária, sendo 16 
a 24 anos - 14,0%, 25 a 34 anos - 
21,4%, 35 a 44 anos - 21,2%, 45 a 
59 anos - 24,4% e 60 anos e/ou 
mais - 19%, e escolaridade.

As 60 cidades foram distribuí-

das na Região Metropolitana, on-
de foram ouvidos eleitores em 
todas as zonas dos municípios 
de Natal, Parnamirim, São Gon-
çalo do Amarante, Ceará-Mirim, 
Macaíba, São José do Mipibu, Ex-
tremoz, Nísia Floresta, Maxaran-
guape, Ielmo Marinho e Vera Cruz. 
Além desta, foram ouvidos eleito-
res nas regiões do Agreste, Seridó, 

Alto, Médio e Oeste Potiguar, além 
das regiões Mato Grande, Vale do 
Açu, Costa Branca/Salineira, Trai-
ri, Potengi e Central.

“Trata-se da primeira de uma 
série de pesquisas que faremos 
nas eleições deste ano, trazen-
do o retrato do momento, no to-
cante às eleições. Desta forma, o 
AGORA RN e o Instituto Exatus 

esperam contribuir para a análi-
se do quadro pré-eleitoral e elei-
toral, bem como também para as 
discussões em torno do quadro 
de candidaturas para as eleições 
deste ano”, disse o diretor-presi-
dente do jornal AGORA RN e di-
retor-geral do Instituto Exatus 
Consultoria e Pesquisa, jornalista 
Alex Viana. 
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1º LEILÃO: 26/05/2022  - 10:10h       -        2º LEILÃO: 27/05/2022  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devida-
mente autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cás-
sia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o 
imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL:  Apartamento Residencial Nº 1402 do 
14º pavimento do bloco 6, integrante do empreendimento denominado “ECOCIL CENTRAL PARK CON-
DOMÍNIO CLUBE”, situado na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, com fundos para a Avenida das Alagoas no 
bairro de Neópolis, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, Natal/RN, do tipo 02, composto de 
cozinha, serviço, estar/jantar, varanda, circulação, bwc, quarto e suíte com bwc, possuindo uma área total 
de 75,11m², sendo 64,47m² de área privativa e 10,64m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 
623744,0492/6252516 avos do terreno próprio, constituído pela Gleba 02 e Área B, medindo 62.525,16m² 
de superfície, com direito a 01 vaga de estacionamento. Imóvel objeto da Matrícula nº 48036 do Registro 
de Imóveis 3ª Zona Comarca de Natal/RN.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do 
art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado 
na matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
26/05/2022, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/05/2022, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de 
Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: 
SUZE ELKE CABRAL DE LIMA, brasileira, empresária, nascida em 22/01/1978, RG 002.275.503 SSP/
RN, CPF 048.727.664-74 e ELIAS BARBODA DE LIMA FILHO, brasileiro, autônomo, nascido em 
22/03/1972, CNH 01620559934, CPF 852.408.854-00, casados entre si sob o regime de Comunhão Par-
cial, residentes e domiciliados a Rua Pereira Carneiro, nº160, Bairro Centro. Macau/RN, CEP 59500-000. 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arre-
matação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral 
da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente 
vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores 
o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$568.664,91 (Quinhen-
tos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) 2º leilão: 
R$ 284.332,46 (Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os 
valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco 
por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, 
ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) se-
rá(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, 
exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilitese”, com antecedência de 01 hora, antes 
do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) 
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma 
do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no 
exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será respon-
sável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do 
VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do 
preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhe-
cimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado 
de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisa-
das pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação 
do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumen-
tos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel 
em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de respon-
sabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública 
de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será 
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa 
ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da 
propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o 
valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos 
pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematan-
te o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arre-
matação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por 
meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de 
comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de 
TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento 
dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, 
fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por 
cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá 
o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por 
falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 
21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a 
aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obede-
cerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores infor-
mações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 22/04/2022.

Tempo do partido que não 
disputa majoritária será 
dividido entre aqueles que 
lançaram candidaturas

Legenda que não 
lançar candidato à 
eleição majoritária 

não pode, 
simplesmente, doar 
seu tempo de rádio 
e TV a quem esteja 

disputando o pleito, 
terá que se coligar 

com a agremiação 
partidária que tem 
candidato próprio

Durante a campanha ma-
joritária eleitoral, o tem-
po que um partido dis-

põe para veiculação de publici-
dade no horário gratuito de Rá-
dio e TV vira e vale ouro. No caso 
do Rio Grande do Norte, sem-
pre se vê líderes do União Bra-
sil e do PSDB, que não lançaram 
pré-candidatos até o momento, 
e também não definiram apoio 
às pré-candidaturas já postas, 
comentarem sobre seus tempos 
na pro. Várias são as negocia-
ções que levam em conta este 
tempo. Porém, muitos têm dú-
vidas do que acontece caso um 
partido tenha expressivo tempo 
de TV e não esteja no embate 
majoritário.

Voltando-se para o caso do 
Rio Grande do Norte, o especia-
lista em Direito Eleitoral Wlade-
mir Capistrano explicou o que 
acontece com o tempo destina-
do ao partido que não vai dispu-
tar, por exemplo, o governo do 
Estado, nem o Senado Federal, e 
também não quis se coligar com 
quem já está na disputa. “O tem-
po do partido, que não disputa a 
eleição majoritária, não se perde 
e será dividido entre os partidos 
que lançaram candidaturas”, es-
clareceu o especialista em Direi-
to Eleitoral.

Exemplificando o caso do 

PSDB local, que possivelmente 
poderá liberar seus filiados pa-
ra escolha de livre preferência 
ao governo do Estado, o tempo 
que o mesmo disponibiliza irá 
para soma total e será dividido 
entre as candidaturas registra-
das junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RN). Levando 
em conta o cenário atual, têm-
-se as pré-candidaturas da go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), 
Styvenson Valentim (Podemos), 
Flávio Dantas (Solidariedade), 
Haroldo Azevedo (Patriota), 
Danniel Morais (Psol), e Clorisa 
Linhares (Brasil 35).

Já no caso do União Brasil 
- partido com maior tempo no 
horário da propaganda eleitoral 
gratuita por eleger o maior nú-
mero de deputados federais em 
2018 (lembrando o União Brasil 
é a junção do PSL com o Demo-
cratas) -, em que o seu presiden-
te estadual, José Agripino Maia, 
afirma que deve destinar o tem-
po que a legenda tem para algu-
ma candidatura ao governo do 
Estado já posta, para que isto se 
efetive, terá que se coligar com a 
agremiação partidária que tem 
candidato próprio ao governo 
do Estado. O mesmo vale para o 
Senado Federal.

HORÁRIO GRATUITO. A pro-
paganda no horário eleito-
ral gratuito será veiculada nas 
emissoras de rádio e de tele-
visão que operam, bem como 
nos canais de TV por assinatura 
administradas pelo Senado Fe-
deral, pela Câmara dos Depu-
tados, pelas Assembleias Legis-
lativas, pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal ou pelas Câ-
mara Municipais. Deverão ser 
utilizados recursos de acessibi-
lidade, como legendas em texto, 
janela com intérprete de Libras 
e áudio descrição sob respon-
sabilidade dos partidos, federa-
ções e coligações.

A distribuição do tempo de 
propaganda entre as candidatu-
ras registradas é de competência 
das legendas, federações e co-
ligações, que, nas eleições pro-
porcionais, devem respeitar aos 
percentuais destinados às can-
didaturas femininas (mínimo de 
30%) e de pessoas negras (defi-
nidos a cada eleição e calculados 
com base no total de pedidos de 
registro apresentados na respec-

tiva circunscrição).
De acordo com a resolução, 

não serão admitidos cortes ins-
tantâneos ou qualquer tipo de 
censura prévia nos programas 
eleitorais gratuitos. O texto tam-
bém veda a exibição de propa-
ganda que possa degradar ou 
ridicularizar candidatas e candi-
datos. É proibido incluir, no ho-
rário destinado às candidaturas 
proporcionais, propaganda de 
candidaturas majoritárias ou vi-
ce-versa. Está ressalvada, entre-
tanto, a utilização, durante a exi-
bição do programa, de legendas 
com referência às candidaturas 
majoritárias ou, ao fundo, de 
cartazes ou fotografias de can-
didatas ou candidatos, ficando 
autorizada a menção ao nome 
e ao número de qualquer can-
didatura do partido, federação e 
coligação.

PRIMEIRO TURNO. As propa-
gandas deverão ser exibidas por 
todas as emissoras indicadas 
nos 35 dias anteriores à antevés-
pera do primeiro turno da elei-
ção, de acordo com o horário de 
Brasília e respeitando a seguinte 
divisão: para presidente da Re-
pública, a propaganda eleitoral 
gratuita deverá ser transmitida 
às terças, quintas-feiras e aos sá-
bados, das 7h às 7h12m30 e das 
12h às 12h12m30 no rádio; das 
13h às 13h12m30 e das 20h30 às 
20h42m30 na televisão. Candi-
daturas ao governo terão anún-
cios exibidos às segundas, quar-
tas e sextas, das 7h15 às 7h25 e 
das 12h15 às 12h25 no rádio; das 
13h15 às 13h25 e das 20h35 às 
20h45 na televisão. Nas eleições 
para Senado, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 7h às 7h05 
e das 12h às 12h05 no rádio; 
das 13h às 13h05 e das 20h30 às 
20h35 na televisão.

Nas eleições para o cargo de 
deputada ou deputado federal, 
às terças, quintas-feiras e aos sá-
bados, das 7h12m30 às 7h25 e 
das 12h12m30 às 12h25 no rá-
dio; e das 13h12m30 às 13h25 e 
das 20h42m30 às 20h55 na tele-
visão. Já para deputadas ou de-
putados estaduais e distritais, 
as propagandas deverão ser vei-
culadas às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 7h05 às 7h15 e 
das 12h05 às 12h15 no rádio; das 
13h05 às 13h15 e das 20h35 às 
20h45 na televisão.

Wlademir Capistrano explica como fi cará tempo de rádio e TV para partidos políticos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



O Senado aprovou nesta ter-
ça-feira 17 o restabeleci-
mento da franquia gratuita 

de bagagens nos voos comerciais 
que operam no Brasil. A regra foi 
incluída pela Câmara em uma me-
dida provisória sobre o setor aéreo 
e mantida agora pelos senadores.

A retomada da gratuidade ge-
rou disputa no Senado e, por isso, 
o trecho sobre esse tema foi vota-
do em separado. O placar foi de 
16 votos pela derrubada do tre-
cho contra 53 pela manutenção da 
mudança no texto da MP.

Se for sancionada, a nova regra 
permitirá o despacho gratuito de 
bagagem de até 23 quilos em voos 

nacionais e de até 30 quilos em 
voos internacionais.

A “MP do Voo Simples”, como 
ficou conhecido o texto enviado 
pelo governo, terá de passar por 
nova votação na Câmara porque 
os senadores alteraram outros 
pontos do texto.

Em seguida, todas essas alte-
rações em relação à proposta ori-
ginal seguem para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro. O governo, 
no entanto, já indicou que é contra 
a retomada da gratuidade.

FRANQUIA CAIU EM 2016. Em 
2016, a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) publicou uma re-

solução que dava ao passageiro o 
direito de levar na cabine uma ba-
gagem de mão de até 10 quilos – 
mas autorizava as aéreas a cobra-
rem por bagagens despachadas.

A justificativa da agência, à 
época, era que a autorização para 
a cobrança do despacho de baga-
gem aumentaria a concorrência e 
poderia, por consequência, redu-
zir os preços das passagens.

Atualmente, bagagens de 23 
quilos em voos nacionais e 32 qui-
los nos voos internacionais são co-
bradas à parte, com um valor adi-
cional ao da passagem. Cada em-
presa estabelece o critério de co-
brança e as dimensões das malas. 
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
RAIMUNDO ALVES JUNIOR, CPF 282.624.094-34, MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES, CPF 
146.284.904-06, EDIVANE VILAR DE SOUZA, CPF 455.830.054-91, LUCIANA DALTRO DE CASTRO 
PÁDUA BEZERRA, CPF 657.228.502-25, DALTRO FREIRE DE PAIVA, CPF 274.344.604-82, JACKSON 
SILVA SANTOS, CPF 058.286.854-81, RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES, CPF 108.293.854-87, 
AUGUSTO CÉSAR MACEDO BRANDÃO DE ARAÚJO, CPF 052.150.494-59, MARCUS VINICIUS 
CAVALCANTE DANTAS, CPF 065.066.254-73, ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS, CPF 267.185.884-15.

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargos de Conselheiros de administração na Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte S.A., CNPJ 03.848.103/0001-02.

ESCLARECEM que eventuais objeções a presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife  –  GTREC
Rua da Aurora, 1259, Santo Amaro, CEP 50040-090, Recife/PE.

Natal/RN, 17 de maio de 2022.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação – RLO, em favor das Linha de Surgencia do Poço 1-PTX-8-RN. 

Localizada no campo COLIBRI, zona rural do município de Gov. Dix-sept Rosado; 
 Renovação de Licença de Operação – RLO, em favor das Linha de Surgencia do Poço 1-PTX-11-RN. 

Localizada no campo CARDEAL, zona rural do município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 
2X3 

 
LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP para 
Sistema de Injeção de Água do Poço 7-CLD-6-RN. Localizado no município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Sócio-Diretor 

 
2X 

 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, de um acesso de 456m para Poço 1-PTX-3-RN. Localizado na zona rural do município de 
Gov. Dix-sept Rosado/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
GUSTAVO GONÇALVES BRAZ DE ALBUQUERQUE, inscrito sob CPF nº: 465.325.104-59, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA – a Licença Previa - LP, para um empreendimento de extração de Saibro/cascalho com volume de 
4.500m³/mês e área de 4,42 hectares, localizado no Sítio Monte, zona rural do município de Acari/RN.  
 

Gustavo Gonçalves Braz De Albuquerque - Proprietário 
 

 
 

Parlamentares tentam 
derrubar aumentos nas 
contas de energia elétrica
Ex-diretor geral da Aneel disse que reajustes acima da inflação 
são herança da crise energética e que os aumentos estão previstos

Um grupo de parlamen-
tares enviou um ofício 
à Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) nesta 
terça-feira 17 pedindo esclare-
cimentos sobre os aumentos na 
conta de luz neste ano.

O Congresso tem, desde o 
início do mês, pressionado a 
Aneel para sustar os reajustes 
— previstos em contratos — em 
ano de eleições gerais. No iní-
cio do mês, a Câmara dos De-
putados aprovou a urgência na 
tramitação de um projeto que 
suspende o reajuste médio de 
24,88% da Enel Ceará -- a inten-
ção dos parlamentares é ampliar 
o alcance do projeto para as de-
mais distribuidoras de energia.

O grupo considera que “os rea-
justes em patamares tão elevados 
têm aumentado a vulnerabilidade 
social de populações carentes”.

O ofício também alega falta de 
transparência da agência nos rea-
justes, apesar de todos os proces-
sos de reajustes tarifários serem 
conduzidos de maneira pública, 
inclusive com a realização de con-
sulta e audiência públicas.

Os reajustes nas contas de luz 
têm chegado a quase 25%, depen-
dendo do estado (no Rio Grande 
do Norte, o aumento foi de 19,87% 
em abril). Os principais motivos 
para a alta são a crise energética do 
ano passado, à alta da inflação e do 
dólar e à disparada do preço dos 
combustíveis.

Em sua despedida na Ane-
el nesta terça-feira, o diretor-geral 

André Pepitone citou os motivos 
que levaram à alta na conta de luz.

“Não é a Aneel que cria as con-
dições para esses aumentos. A 
Aneel faz a conta. Subsídio vem to-
do de política de lei do Congresso 
Nacional, e aumentou em R$ 10 bi 
de 2021 para 2022, saindo de R$ 20 
bi para R$ 32 bi. Não foi ação des-
sa casa (...)”, argumentou Pepitone 
em seu discurso. 

No Rio Grande do Norte, tarifa aumentou 19,87% em abril

Aéreas

Senado aprova volta do despacho gratuito 
de bagagem em voos; MP volta à Câmara

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL
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Prefeitura promove 
ação no Dia de Combate 
à LGBTfobia em Natal

17 de maio

No dia de combate a LGB-
Tfobia, a Prefeitura do Na-
tal promoveu, no Centro 

Municipal de Cidadania LGBT, 
ações integradas durante toda a 

terça-feira, 17 de maio. A progra-
mação contou com roda de con-
versa sobre trabalho e população 
LGBT, atendimento do Cadastro 
Único, designer de sobrancelhas, 

limpeza de pele, vacinação de in-
fluenza e da covid-19, testes rápi-
dos de sífilis e HIV e distribuição 
de insumos de prevenção e apre-
sentações culturais.

Além disso, o Centro Muni-
cipal de Trabalho e Empreende-
dorismo está ofertando, exclusi-
vamente para este público, duas 
turmas de estética facial, que ini-
ciam dia 23 de maio e terminam 
no dia 10 de junho. A Prefeitura 
criou o Conselho Municipal dos 
Direitos da População de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais de Natal. 

Por meio do Conselho, a ges-
tão municipal inaugurou o Cen-
tro de Cidadania LGBT, ofertan-
do vários serviços e já é conside-
rado um marco na luta por polí-
ticas públicas na nossa cidade. 
O Centro conta com uma rede 
de apoio, atendimento e promo-
ção dos direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros. A missão maior 
é garantir direitos e possibilitar 
o acesso da população LGBT a 
atendimentos psicossocial, so-
ciojurídico, saúde, informação, e 
qualificação profissional.

O centro é gerido pelas secre-
tarias municipais do Trabalho e 
Assistência Social (Semtas), Se-
cretaria de Segurança Pública e 
Defesa Social (Semdes), da Saúde 
(SMS) e Igualdade Racial e Direi-
tos Humanos (Semidh), e está lo-
calizado na Avenida Nascimento 
de Castro, 2024, Lagoa Nova. O 
contato pelo telefone (84) 3232-
8075. A LGBTfobia é crime e para 
denunciar basta ligar para o Dis-
que 0800 281 1314. 

Morte de juíza de Martins com
tiro no peito intriga investigadores

A Polícia Civil do Pará investi-
ga a morte, nesta terça-feira 
17, da juíza Mônica Maria 

Andrade Figueiredo de Oliveira.
A magistrada, de 47 anos, 

atuava na cidade de Martins, no 
Oeste Potiguar, e estava visitan-
do a capital paraense, Belém. 
Ela tem familiares na cidade, 
incluindo o marido, o também 
juiz João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior, com quem ca-
sou em julho do ano passado.

Mônica tinha dois filhos, um 
adulto e uma adolescente, do 
primeiro casamento.

A polícia tomou conheci-
mento do caso quando o corpo 
da juíza foi levado pelo próprio 
marido para a sede da Divisão 
de Homicídios de Belém, no 
bairro de São Brás.

O corpo de Mônica apresen-
tava um ferimento por arma de 
fogo na altura do peito. A ma-
gistrada era natural de Barra de 
Santana, na Paraíba.

Em seu depoimento, João 
disse qu  e a mulher se matou 
dentro do carro dele, na gara-
gem do prédio onde o casal mo-
rava. O juiz, ao encontrar o cor-
po, teria dirigido até a unidade 
policial. Antes, fez contato com 
a família para informar sobre o 
que havia ocorrido.

A versão do juiz foi contes-
tada por funcionários do con-
domínio. Ao jornal O Liberal, 
um gerente do condomínio dis-
se que João Augusto não mora 
no prédio há pelo menos cinco 

anos. E nunca viu ou ouviu falar 
da juíza Monica.

Porteiros e moradores não 
notaram nenhum movimento 
atípico, como barulhos estra-
nhos, brigas ou barulho de tiro.

Ao fazer o boletim de ocor-
rência, além de apontar o resi-
dencial como local da morte da 
juíza Monica, o juiz deu esse en-
dereço como o de residência de-
le. O gerente reforçou que des-
conhece que o magistrado ain-
da mantenha um apartamento 
no prédio. A Polícia Civil do Pará 
investiga o caso.

Ivonete Ludgério, prima da 

juíza, afirmou desconfiar da ver-
são do marido de Mônica. “Logo 
cedo pela manhã, o esposo fez 
contato com a família, com os ir-
mãos dela, para dar uma versão 
de que ela havia cometido suicí-
dio. Nós fomos pegos de surpre-
sa. E, à medida que as horas fo-
ram passando, nós começamos 
a desconfiar da versão dele. Não 
queremos fazer nenhum pré-
-julgamento, mas a minha pri-
ma era uma mulher muito linda, 
muito feliz, muito alegre, não ti-
nha característica de quem co-
meteria uma loucura dessa”, de-
clarou Ludgério.

Várias entidades emitiram no-
ta de pesar. O desembargador Vi-
valdo Pinheiro, presidente do Tri-
bunal de Justiça do RN, lamentou 
a perda da magistrada, que entrou 
no Poder Judiciário em 2016.

À noite, o Ministério Públi-
co do Estado do Pará (MPPA) 
informou que designou o pro-
motor de Justiça Luiz Márcio 
Teixeira Cypriano, da Promo-
toria de Justiça de Controle Ex-
terno da Atividade Policial e da 
Tutela Coletiva da Segurança 
Pública de Belém, para acom-
panhar as investigações e atuar 
no inquérito. 

Corpo da 
magistrada foi 

levado para uma 
delegacia de Belém, 

no Pará, pelo marido 
dela, que alega que 

esposa cometeu 
suicídio

Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi encontrada morta nesta terça-feira 17 em Belém, capital do Pará 
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O Senado aprovou nesta ter-
ça-feira 17 o restabeleci-
mento da franquia gratuita 

de bagagens nos voos comerciais 
que operam no Brasil. A regra foi 
incluída pela Câmara em uma me-
dida provisória sobre o setor aéreo 
e mantida agora pelos senadores.

A retomada da gratuidade ge-
rou disputa no Senado e, por isso, 
o trecho sobre esse tema foi vota-
do em separado. O placar foi de 
16 votos pela derrubada do tre-
cho contra 53 pela manutenção da 
mudança no texto da MP.

Se for sancionada, a nova regra 
permitirá o despacho gratuito de 
bagagem de até 23 quilos em voos 

nacionais e de até 30 quilos em 
voos internacionais.

A “MP do Voo Simples”, como 
ficou conhecido o texto enviado 
pelo governo, terá de passar por 
nova votação na Câmara porque 
os senadores alteraram outros 
pontos do texto.

Em seguida, todas essas alte-
rações em relação à proposta ori-
ginal seguem para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro. O governo, 
no entanto, já indicou que é contra 
a retomada da gratuidade.

FRANQUIA CAIU EM 2016. Em 
2016, a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) publicou uma re-

solução que dava ao passageiro o 
direito de levar na cabine uma ba-
gagem de mão de até 10 quilos – 
mas autorizava as aéreas a cobra-
rem por bagagens despachadas.

A justificativa da agência, à 
época, era que a autorização para 
a cobrança do despacho de baga-
gem aumentaria a concorrência e 
poderia, por consequência, redu-
zir os preços das passagens.

Atualmente, bagagens de 23 
quilos em voos nacionais e 32 qui-
los nos voos internacionais são co-
bradas à parte, com um valor adi-
cional ao da passagem. Cada em-
presa estabelece o critério de co-
brança e as dimensões das malas. 
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
RAIMUNDO ALVES JUNIOR, CPF 282.624.094-34, MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES, CPF 
146.284.904-06, EDIVANE VILAR DE SOUZA, CPF 455.830.054-91, LUCIANA DALTRO DE CASTRO 
PÁDUA BEZERRA, CPF 657.228.502-25, DALTRO FREIRE DE PAIVA, CPF 274.344.604-82, JACKSON 
SILVA SANTOS, CPF 058.286.854-81, RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES, CPF 108.293.854-87, 
AUGUSTO CÉSAR MACEDO BRANDÃO DE ARAÚJO, CPF 052.150.494-59, MARCUS VINICIUS 
CAVALCANTE DANTAS, CPF 065.066.254-73, ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS, CPF 267.185.884-15.

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto 
de 2012, sua intenção de exercer cargos de Conselheiros de administração na Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte S.A., CNPJ 03.848.103/0001-02.

ESCLARECEM que eventuais objeções a presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife  –  GTREC
Rua da Aurora, 1259, Santo Amaro, CEP 50040-090, Recife/PE.

Natal/RN, 17 de maio de 2022.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação – RLO, em favor das Linha de Surgencia do Poço 1-PTX-8-RN. 

Localizada no campo COLIBRI, zona rural do município de Gov. Dix-sept Rosado; 
 Renovação de Licença de Operação – RLO, em favor das Linha de Surgencia do Poço 1-PTX-11-RN. 

Localizada no campo CARDEAL, zona rural do município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 
2X3 

 
LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP para 
Sistema de Injeção de Água do Poço 7-CLD-6-RN. Localizado no município de Mossoró/RN. 
 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Sócio-Diretor 

 
2X 

 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
MANDACARU ENERGIA LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação – LRO, de um acesso de 456m para Poço 1-PTX-3-RN. Localizado na zona rural do município de 
Gov. Dix-sept Rosado/RN. 

CLARINDO CAETANO MACHADO NETO 
Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
GUSTAVO GONÇALVES BRAZ DE ALBUQUERQUE, inscrito sob CPF nº: 465.325.104-59, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA – a Licença Previa - LP, para um empreendimento de extração de Saibro/cascalho com volume de 
4.500m³/mês e área de 4,42 hectares, localizado no Sítio Monte, zona rural do município de Acari/RN.  
 

Gustavo Gonçalves Braz De Albuquerque - Proprietário 
 

 
 

Parlamentares tentam 
derrubar aumentos nas 
contas de energia elétrica
Ex-diretor geral da Aneel disse que reajustes acima da inflação 
são herança da crise energética e que os aumentos estão previstos

Um grupo de parlamen-
tares enviou um ofício 
à Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) nesta 
terça-feira 17 pedindo esclare-
cimentos sobre os aumentos na 
conta de luz neste ano.

O Congresso tem, desde o 
início do mês, pressionado a 
Aneel para sustar os reajustes 
— previstos em contratos — em 
ano de eleições gerais. No iní-
cio do mês, a Câmara dos De-
putados aprovou a urgência na 
tramitação de um projeto que 
suspende o reajuste médio de 
24,88% da Enel Ceará -- a inten-
ção dos parlamentares é ampliar 
o alcance do projeto para as de-
mais distribuidoras de energia.

O grupo considera que “os rea-
justes em patamares tão elevados 
têm aumentado a vulnerabilidade 
social de populações carentes”.

O ofício também alega falta de 
transparência da agência nos rea-
justes, apesar de todos os proces-
sos de reajustes tarifários serem 
conduzidos de maneira pública, 
inclusive com a realização de con-
sulta e audiência públicas.

Os reajustes nas contas de luz 
têm chegado a quase 25%, depen-
dendo do estado (no Rio Grande 
do Norte, o aumento foi de 19,87% 
em abril). Os principais motivos 
para a alta são a crise energética do 
ano passado, à alta da inflação e do 
dólar e à disparada do preço dos 
combustíveis.

Em sua despedida na Ane-
el nesta terça-feira, o diretor-geral 

André Pepitone citou os motivos 
que levaram à alta na conta de luz.

“Não é a Aneel que cria as con-
dições para esses aumentos. A 
Aneel faz a conta. Subsídio vem to-
do de política de lei do Congresso 
Nacional, e aumentou em R$ 10 bi 
de 2021 para 2022, saindo de R$ 20 
bi para R$ 32 bi. Não foi ação des-
sa casa (...)”, argumentou Pepitone 
em seu discurso. 

No Rio Grande do Norte, tarifa aumentou 19,87% em abril

Aéreas

Senado aprova volta do despacho gratuito 
de bagagem em voos; MP volta à Câmara

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL
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Prefeitura promove 
ação no Dia de Combate 
à LGBTfobia em Natal

17 de maio

No dia de combate a LGB-
Tfobia, a Prefeitura do Na-
tal promoveu, no Centro 

Municipal de Cidadania LGBT, 
ações integradas durante toda a 

terça-feira, 17 de maio. A progra-
mação contou com roda de con-
versa sobre trabalho e população 
LGBT, atendimento do Cadastro 
Único, designer de sobrancelhas, 

limpeza de pele, vacinação de in-
fluenza e da covid-19, testes rápi-
dos de sífilis e HIV e distribuição 
de insumos de prevenção e apre-
sentações culturais.

Além disso, o Centro Muni-
cipal de Trabalho e Empreende-
dorismo está ofertando, exclusi-
vamente para este público, duas 
turmas de estética facial, que ini-
ciam dia 23 de maio e terminam 
no dia 10 de junho. A Prefeitura 
criou o Conselho Municipal dos 
Direitos da População de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais de Natal. 

Por meio do Conselho, a ges-
tão municipal inaugurou o Cen-
tro de Cidadania LGBT, ofertan-
do vários serviços e já é conside-
rado um marco na luta por polí-
ticas públicas na nossa cidade. 
O Centro conta com uma rede 
de apoio, atendimento e promo-
ção dos direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros. A missão maior 
é garantir direitos e possibilitar 
o acesso da população LGBT a 
atendimentos psicossocial, so-
ciojurídico, saúde, informação, e 
qualificação profissional.

O centro é gerido pelas secre-
tarias municipais do Trabalho e 
Assistência Social (Semtas), Se-
cretaria de Segurança Pública e 
Defesa Social (Semdes), da Saúde 
(SMS) e Igualdade Racial e Direi-
tos Humanos (Semidh), e está lo-
calizado na Avenida Nascimento 
de Castro, 2024, Lagoa Nova. O 
contato pelo telefone (84) 3232-
8075. A LGBTfobia é crime e para 
denunciar basta ligar para o Dis-
que 0800 281 1314. 

Morte de juíza de Martins com
tiro no peito intriga investigadores

A Polícia Civil do Pará investi-
ga a morte, nesta terça-feira 
17, da juíza Mônica Maria 

Andrade Figueiredo de Oliveira.
A magistrada, de 47 anos, 

atuava na cidade de Martins, no 
Oeste Potiguar, e estava visitan-
do a capital paraense, Belém. 
Ela tem familiares na cidade, 
incluindo o marido, o também 
juiz João Augusto Figueiredo de 
Oliveira Júnior, com quem ca-
sou em julho do ano passado.

Mônica tinha dois filhos, um 
adulto e uma adolescente, do 
primeiro casamento.

A polícia tomou conheci-
mento do caso quando o corpo 
da juíza foi levado pelo próprio 
marido para a sede da Divisão 
de Homicídios de Belém, no 
bairro de São Brás.

O corpo de Mônica apresen-
tava um ferimento por arma de 
fogo na altura do peito. A ma-
gistrada era natural de Barra de 
Santana, na Paraíba.

Em seu depoimento, João 
disse qu  e a mulher se matou 
dentro do carro dele, na gara-
gem do prédio onde o casal mo-
rava. O juiz, ao encontrar o cor-
po, teria dirigido até a unidade 
policial. Antes, fez contato com 
a família para informar sobre o 
que havia ocorrido.

A versão do juiz foi contes-
tada por funcionários do con-
domínio. Ao jornal O Liberal, 
um gerente do condomínio dis-
se que João Augusto não mora 
no prédio há pelo menos cinco 

anos. E nunca viu ou ouviu falar 
da juíza Monica.

Porteiros e moradores não 
notaram nenhum movimento 
atípico, como barulhos estra-
nhos, brigas ou barulho de tiro.

Ao fazer o boletim de ocor-
rência, além de apontar o resi-
dencial como local da morte da 
juíza Monica, o juiz deu esse en-
dereço como o de residência de-
le. O gerente reforçou que des-
conhece que o magistrado ain-
da mantenha um apartamento 
no prédio. A Polícia Civil do Pará 
investiga o caso.

Ivonete Ludgério, prima da 

juíza, afirmou desconfiar da ver-
são do marido de Mônica. “Logo 
cedo pela manhã, o esposo fez 
contato com a família, com os ir-
mãos dela, para dar uma versão 
de que ela havia cometido suicí-
dio. Nós fomos pegos de surpre-
sa. E, à medida que as horas fo-
ram passando, nós começamos 
a desconfiar da versão dele. Não 
queremos fazer nenhum pré-
-julgamento, mas a minha pri-
ma era uma mulher muito linda, 
muito feliz, muito alegre, não ti-
nha característica de quem co-
meteria uma loucura dessa”, de-
clarou Ludgério.

Várias entidades emitiram no-
ta de pesar. O desembargador Vi-
valdo Pinheiro, presidente do Tri-
bunal de Justiça do RN, lamentou 
a perda da magistrada, que entrou 
no Poder Judiciário em 2016.

À noite, o Ministério Públi-
co do Estado do Pará (MPPA) 
informou que designou o pro-
motor de Justiça Luiz Márcio 
Teixeira Cypriano, da Promo-
toria de Justiça de Controle Ex-
terno da Atividade Policial e da 
Tutela Coletiva da Segurança 
Pública de Belém, para acom-
panhar as investigações e atuar 
no inquérito. 

Corpo da 
magistrada foi 

levado para uma 
delegacia de Belém, 

no Pará, pelo marido 
dela, que alega que 

esposa cometeu 
suicídio

Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi encontrada morta nesta terça-feira 17 em Belém, capital do Pará 

REPRODUÇÃO
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O presidente da Câmara Municipal de Natal e da 
Federação das Câmaras do RN (Fecam), Pauli-
nho Freire, pré-candidato a deputado federal pela 

União Brasil, esteve domingo passado no aniversário da 
amiga e deputada Eudiane Macedo, no colégio Expansi-
vo, na Zona Norte. Foi muito bem recebido.

DIVULGAÇÃO

CHUVA. A previsão da Em-
parn é que tenhamos chuvas 
em quase todo o Estado até a 
próxima quinta-feira, podendo 
se estender até o fim de sema-
na. Precisamos redobrar os cui-
dados de higiene em nossas ca-
sas, nos protegendo da dengue 
e chikungunya.

COVID. Graças a Deus, o nos-
so Estado completou um mês 
sem vítimas da Covid-19. Vamos 

manter os cuidados e agradecer 
a Deus. Essa maldita doença es-
tá indo embora.

SENADO. Comenta-se nas 
redes sociais que a disputa entre 
Carlos Eduardo e Rafael Motta, 
ambos querendo o apoio de Fá-
tima Bezerra para Senado, tem 
feito crescer o pré-candidato 
Rogério Marinho. Conforme al-
gumas pesquisas, ele já aparece 
em primeiro lugar.

PSDB. O presidente estadual do PSDB, 
deputado estadual pré-candidato à reelei-
ção Ezequiel Ferreira, disse que vai conver-
sar com os pré-candidatos ao governo. Só 
após a conversa, tomará uma decisão. Ele 
poderá liberar todos os filiados do PSDB pa-
ra que cada um escolha os seus pré-candi-
datos. O presidente da Assembleia Legislati-
va afirmou, ainda, total apoio ao pré-candi-
dato ao Senado Rogério Marinho (PL).

TITULO DE CIDADÃO. O presidente da 
Câmara Municipal de Natal, Paulinho Frei-
re, vai entregar um titulo de cidadão na-
talense ao desembargador Glauber Rêgo. 
Paulinho vai conversar com o desembar-
gador para marcar a data. Com certeza será 
um grande evento e uma homenagem me-
recida ao magistrado.

BURACOS. A população da Zona Nor-
te, da qual faço parte, espera que o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, se pronuncie dizendo 
quando teremos uma operação tapa-buraco 
em todos os bairros da região e quando será 
concluída a obra do saneamento, um com-
promisso prometido há muitos anos.

ANIVERSÁRIO

LOUVOR. Na segunda-feira passada, na residência da amiga e irmã 
Luduvina, houve um louvor na voz da nossa amiga Fátima. Na ocasião, 
Luduvina reuniu quase 100 pessoas. Juntos rezamos pedindo a Deus 
paz, saúde e felicidade para nossa família Zona Norte. O louvor foi tão 
emocionante que levou muitas pessoas às lágrimas. A dona da casa Lu-
duvina pediu orações para que Deus protegesse este velho pai e avô, co-
municador com 30 anos de Band e 12 anos de 96FM. Foram também 8 
anos como deputado na Assembleia Legislativa e 16 anos como verea-
dor em Natal sem que nada desabonasse a minha conduta. Que Deus 
não deixe que eu sofra nenhuma injustiça ou perseguição, pelo fato de 
ser o legítimo defensor dos mais humildes no rádio, jornal e televisão, 
aos 70 anos de idade. Obrigado do fundo do coração.

2022: Estado tem 11,4 mil 
casos prováveis de dengue 

Incidência geral está 
em 323,93 casos/100 

mil habitante; maior 
número de casos é 

registrado na região  
Agreste potiguar

O Rio Grande do Norte re-
gistrou até o dia 7 de maio, 
11.427 casos prováveis de 

dengue. A incidência geral de ca-
sos está em 323,93 casos/100 mil 
habitantes. Os números são do 
Boletim Epidemiológico das Arbo-
viroses da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap). Em relação às Re-
giões de Saúde, a maior incidência 
foi registrada na 1ª Região/Agres-
te (489,2/100 mil hab.), seguida da 
4º Região/Seridó (435,77/100 mil 
hab.) e 7ª Região/Metropolitana 
(435.06/100 mil hab.).

O crescimento da doença no 
estado pode ser constatado na 
comparação com 2021, quando 
foram registrados nesse mes-
mo período um total de 806 ca-
sos prováveis. O número de ca-
sos das demais arboviroses está 
crescendo em todo o Rio Grande 
do Norte. Em 2022 já foram re-
gistrados 3.397 casos prováveis 
de chikungunya e 708 casos pro-
váveis de zika.

Ao constatar a situação viven-
ciada com relação às arboviro-
ses, a Sesap vem desenvolvendo 
uma série de ações para mitigar 
o número de casos e reduzir os 
danos causados. Assim, foram re-
tomadas as discussões no Comitê 
Operacional de Emergências, no 
qual, além da Sesap, estão o Mi-

nistério Público Estadual, o Con-
selho Estadual de Saúde e o Con-
selho de Secretários Municipais 
de Saúde do RN.

Segundo a responsável téc-
nica pelo Programa Estadual de 
Controle da Dengue, Silvia Di-
nara, “o trabalho que vem sendo 
feito com os carros de UBV é algo 
que deve ser colocado como úl-

tima medida. Antes disso, todos 
devemos ser vigilantes para que 
consigamos combater o mosqui-
to nos nossos quintais, residên-
cias, ruas e bairros. Convidamos, 
então, toda a população para fa-
zer sua parte. Além disso, publi-
camos um plano de contingência 
para controle das arboviroses e 
estamos estimulando os municí-

pios a elaborarem os seus planos 
de ações com base no estadual, 
para que todas essas ações se-
jam efetivadas de forma oportu-
na e obtenham sucesso. Tudo is-
so está sendo pensado de forma 
regionalizada e descentralizada, 
para que as ações impactem nos 
territórios”.

A Sesap reforça, junto à po-

pulação, os cuidados necessários 
para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmis-
sor das arboviroses, como man-
ter os quintais livres de possíveis 
criadouros do mosquito; esfregar 
com bucha as vasilhas ou reser-
vatórios de água de seus animais; 
não colocar lixo em terrenos bal-
dios; manter caixas d´água sem-
pre tampadas e cuidar de qual-
quer local que possa acumular 
água parada. Além dos cuidados, 
é importante receber a visita do 
agente de endemias e esclarecer 
possíveis dúvidas.

As arboviroses apresentam si-
nais e sintomas comuns entre si, 
como febre, dores nas articula-
ções, manchas vermelhas na pele, 
coceira e vermelhidão nos olhos 
no caso da chikungunya e zika.

A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap) reconheceu 
uma epidemia de dengue no Rio 
Grande do Norte, assim como 
a Secretaria Municipal de Natal 
(SMS). Esta tem intensificado as 
ações de combate ao mosquito 
transmissor de arboviroses (den-
gue, zika e chikungunya). Além 
de ampliar as ações educativas e 
visitas domiciliares, a utilização 
de UBV portátil e pesada (carro 
fumacê) vem sendo aplicada em 
algumas áreas da cidade.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Utilização de UBV portátil e pesada (carro fumacê) vem sendo aplicada em algumas áreas da cidade recentemente

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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Instituições mantêm projetos sociais 
com recursos doados pela sociedade

Espaço Solidário atua no acolhimento de pessoas idosas, em Mãe Luíza

Ações de solidariedade, co-
mo as que a Campanha Restitua 
Amor estimula, podem trans-
formar e fortalecer vidas. Desde 
2006, a ONG Atitude e Coopera-
ção desenvolve projetos voltados 
para educação cidadã, arte, lazer 
e esportes de crianças e jovens da 
Zona Oeste de Natal. Parte dessas 
ações e programas foram possí-
veis graças aos recursos repassa-
dos pelo FIA, aprovadas median-
te edital lançado pelo fundo.  No 
ano passado, a ONG conseguiu 
aprovação para financiar o pro-
jeto “Celeiro”, voltado para o fo-
mento de práticas esportivas, 
com foco na cidadania e na in-
clusão social. Este ano, o objetivo 
é ampliar o programa de musica-
lização “Tocando a Vida”.  

“Quando fazemos a destina-
ção desses 3% do imposto, pode-
mos saber onde o dinheiro está 

sendo investido e por isso pedi-
mos aos contribuintes natalenses 
que venham conhecer os nossos 
projetos e atestem o alcance e a 
qualidade do trabalho que é de-
senvolvido aqui”, ressalta o coor-
denador administrativo da ONG, 
Eduardo Ataíde.   

O Centro Educacional Dom 
Bosco, na Zona Norte de Natal, 
é outra instituição que recebeu 
em 2021 os recursos repassados 
pelo Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolscente 
(Comdica). No apoio pedagógico, 
projeto que a instituição subme-
teu ao edital do FIA, são atendi-
dos 700 alunos entre 6 e 17 anos, 
no contraturno escolar. Diaria-
mente, eles participam de aulas 
de reforço escolar nas disciplinas 
de português e matemática.   

“A pandemia trouxe impac-
tos fortíssimos na vida da popu-

lação mais vulnerável. Esse é o 
momento em que a sociedade 
civil se une para ajudar todas as 
instituições que estão trabalhan-
do com crianças e adolescen-

tes em situação de vulnerabili-
dade social. E essa é uma forma 
tão fácil de ajudar que eu tenho 
certeza que, se todos soubessem 
o quanto é simples, nós conse-

guiríamos viabilizar mais e mais 
projetos em Natal”, projeta a co-
ordenadora pedagógica do Cen-
tro, Magda Cardoso.  

ESPAÇO SOLIDÁRIO. Há 21 
anos, o Espaço Solidário atua no 
acolhimento de pessoas idosas, 
no bairro de Mãe Luíza. A insti-
tuição se mantém majoritaria-
mente por meio de doações da 
sociedade civil. Hoje, o Espaço 
Solidário conta com 24 morado-
res que diariamente participam 
de uma rotina diversa, e tem o 
idoso como protagonista de to-
das as atividades.   

“Semanalmente esses ido-
sos estão realizando atividades 
de saúde e lazer. Temos um dia 
para a oficina de culinária, ses-
são de cinema e missa. Todos os 
dias, eles fazem fisioterapia aqui 
no salão. Temos uma piscina on-
de poderíamos desenvolver mais 
atividades, focadas no fortale-
cimento da musculatura desses 
idosos. Mas não temos condições 
de contratar um profissional”, la-
menta Loyse de Andrade, respon-
sável pela administração do Es-
paço Solidário. 

Contribuintes de Natal ainda 
podem usar IRPF para doações
Ação “Restitua Amor” estimula doações de parte do imposto para fundos em benefício de crianças e idosos

O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de 
Renda 2022 está encerran-

do — termina às 23h59 do próxi-
mo dia 31 —, e ainda é possível 
acertar as contas com a Receita 
Federal e ao mesmo tempo aju-
dar outras pessoas. Os contri-
buintes podem destinar parte do 
seu IR a instituições socioassis-
tenciais sem pagar nenhum va-
lor a mais. A Campanha Restitua 
Amor, criada pela Prefeitura de 
Natal, continua incentivando os 
natalenses a dar essa destinação 
social aos recursos.  

A campanha sensibiliza o 
contribuinte a destinar até 6% 
do imposto devido para os Fun-
dos Municipais da Pessoa Ido-
sa (Fumapi) e da Infância e Ado-
lescência (FIA). São com esses 
recursos que instituições filan-
trópicas conseguem executar e 
até ampliar projetos sociais que 
atendem crianças, adolescentes e 
idosos na capital potiguar. As do-
ações são repassadas diretamen-
te para esses fundos e os respec-
tivos conselhos municipais defi-
nem, por meio de edital, onde o 
dinheiro será investido.   

A possibilidade de fazer es-
sa destinação existe desde 2012, 
mas ainda hoje esse direciona-

mento é pouco conhecido no 
Brasil. Segundo dados da Recei-
ta Federal, apenas 3% dos con-
tribuintes brasileiros fazem esse 
encaminhamento. Com o obje-
tivo de informar e sensibilizar a 
população, a Prefeitura do Natal 
criou em 2020 a Campanha Resti-
tua Amor. A cada ano, a ação vem 
conseguindo ampliar a adesão 
entre os natalenses. No primeiro 

ano da campanha, somente na 
capital foram destinados R$ 209,5 
mil. Já no ano passado as contri-
buições somaram R$ 407 mil, 
quase o dobro do ano anterior. 

“São recursos empregados no 
Município para atender às neces-
sidades, às deficiências e às soli-
citações das instituições compro-
metidas com a infância, a ado-
lescência e com o idoso. Nada 

mais justo que cada pessoa que 
tenha essa consciência faça isso, 
porque é realmente um gesto de 
amor”, assinalou o prefeito Álvaro 
Dias, ao lançar a campanha, no 
início de março passado. 

No primeiro ano, a Campa-
nha Restitua Amor conseguiu 
destinar pouco mais de R$ 169 
mil ao FIA. Em 2021, esse valor 
foi praticamente dobrado, arre-

cadando mais de R$ 329 mil. A 
novidade este ano é que a Cam-
panha foi unificada. E lembra ao 
contribuinte que as doações po-
dem ser feitas simultaneamente 
para o FIA (até 3%) e para o Fu-
mapi (até 3%).  

É importante destacar que a 
contribuição para a campanha 
não significa o pagamento de 
qualquer valor a mais. Esse tipo de 
destinação direciona o recurso e 
evita que 100% do imposto vá pa-
ra os cofres do Tesouro Nacional. 

COMO DOAR.Nas doações a 
projetos sociais, os contribuintes 
não podem escolher uma entida-
de específica. Eles devem esco-
lher o modelo completo e entrar 
na opção “Doações Diretamente 
na Declaração”. No formulário, 
deve clicar no botão “Novo” e es-
colher o fundo para o qual pre-
tende doar.   

Caso o contribuinte opte por 
destinar parte dos recursos do 
Imposto de Renda para o Fundo 
da Infância e Adolescência (3%) 
e para o Fundo do idoso (3%), se-
rão geradas duas DARFs para o 
pagamento, sem que essa opera-
ção interfira em outras deduções 
da declaração e sem gerar custos 
adicionais para o contribuinte.   

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Campanha sensibiliza o contribuinte a destinar até 6% do imposto aos fundos da pessoa idosa, criança e adolescente

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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Rogério Marinho. Conforme al-
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ção Ezequiel Ferreira, disse que vai conver-
sar com os pré-candidatos ao governo. Só 
após a conversa, tomará uma decisão. Ele 
poderá liberar todos os filiados do PSDB pa-
ra que cada um escolha os seus pré-candi-
datos. O presidente da Assembleia Legislati-
va afirmou, ainda, total apoio ao pré-candi-
dato ao Senado Rogério Marinho (PL).

TITULO DE CIDADÃO. O presidente da 
Câmara Municipal de Natal, Paulinho Frei-
re, vai entregar um titulo de cidadão na-
talense ao desembargador Glauber Rêgo. 
Paulinho vai conversar com o desembar-
gador para marcar a data. Com certeza será 
um grande evento e uma homenagem me-
recida ao magistrado.

BURACOS. A população da Zona Nor-
te, da qual faço parte, espera que o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, se pronuncie dizendo 
quando teremos uma operação tapa-buraco 
em todos os bairros da região e quando será 
concluída a obra do saneamento, um com-
promisso prometido há muitos anos.

ANIVERSÁRIO

LOUVOR. Na segunda-feira passada, na residência da amiga e irmã 
Luduvina, houve um louvor na voz da nossa amiga Fátima. Na ocasião, 
Luduvina reuniu quase 100 pessoas. Juntos rezamos pedindo a Deus 
paz, saúde e felicidade para nossa família Zona Norte. O louvor foi tão 
emocionante que levou muitas pessoas às lágrimas. A dona da casa Lu-
duvina pediu orações para que Deus protegesse este velho pai e avô, co-
municador com 30 anos de Band e 12 anos de 96FM. Foram também 8 
anos como deputado na Assembleia Legislativa e 16 anos como verea-
dor em Natal sem que nada desabonasse a minha conduta. Que Deus 
não deixe que eu sofra nenhuma injustiça ou perseguição, pelo fato de 
ser o legítimo defensor dos mais humildes no rádio, jornal e televisão, 
aos 70 anos de idade. Obrigado do fundo do coração.

2022: Estado tem 11,4 mil 
casos prováveis de dengue 

Incidência geral está 
em 323,93 casos/100 

mil habitante; maior 
número de casos é 

registrado na região  
Agreste potiguar

O Rio Grande do Norte re-
gistrou até o dia 7 de maio, 
11.427 casos prováveis de 

dengue. A incidência geral de ca-
sos está em 323,93 casos/100 mil 
habitantes. Os números são do 
Boletim Epidemiológico das Arbo-
viroses da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap). Em relação às Re-
giões de Saúde, a maior incidência 
foi registrada na 1ª Região/Agres-
te (489,2/100 mil hab.), seguida da 
4º Região/Seridó (435,77/100 mil 
hab.) e 7ª Região/Metropolitana 
(435.06/100 mil hab.).

O crescimento da doença no 
estado pode ser constatado na 
comparação com 2021, quando 
foram registrados nesse mes-
mo período um total de 806 ca-
sos prováveis. O número de ca-
sos das demais arboviroses está 
crescendo em todo o Rio Grande 
do Norte. Em 2022 já foram re-
gistrados 3.397 casos prováveis 
de chikungunya e 708 casos pro-
váveis de zika.

Ao constatar a situação viven-
ciada com relação às arboviro-
ses, a Sesap vem desenvolvendo 
uma série de ações para mitigar 
o número de casos e reduzir os 
danos causados. Assim, foram re-
tomadas as discussões no Comitê 
Operacional de Emergências, no 
qual, além da Sesap, estão o Mi-

nistério Público Estadual, o Con-
selho Estadual de Saúde e o Con-
selho de Secretários Municipais 
de Saúde do RN.

Segundo a responsável téc-
nica pelo Programa Estadual de 
Controle da Dengue, Silvia Di-
nara, “o trabalho que vem sendo 
feito com os carros de UBV é algo 
que deve ser colocado como úl-

tima medida. Antes disso, todos 
devemos ser vigilantes para que 
consigamos combater o mosqui-
to nos nossos quintais, residên-
cias, ruas e bairros. Convidamos, 
então, toda a população para fa-
zer sua parte. Além disso, publi-
camos um plano de contingência 
para controle das arboviroses e 
estamos estimulando os municí-

pios a elaborarem os seus planos 
de ações com base no estadual, 
para que todas essas ações se-
jam efetivadas de forma oportu-
na e obtenham sucesso. Tudo is-
so está sendo pensado de forma 
regionalizada e descentralizada, 
para que as ações impactem nos 
territórios”.

A Sesap reforça, junto à po-

pulação, os cuidados necessários 
para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmis-
sor das arboviroses, como man-
ter os quintais livres de possíveis 
criadouros do mosquito; esfregar 
com bucha as vasilhas ou reser-
vatórios de água de seus animais; 
não colocar lixo em terrenos bal-
dios; manter caixas d´água sem-
pre tampadas e cuidar de qual-
quer local que possa acumular 
água parada. Além dos cuidados, 
é importante receber a visita do 
agente de endemias e esclarecer 
possíveis dúvidas.

As arboviroses apresentam si-
nais e sintomas comuns entre si, 
como febre, dores nas articula-
ções, manchas vermelhas na pele, 
coceira e vermelhidão nos olhos 
no caso da chikungunya e zika.

A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap) reconheceu 
uma epidemia de dengue no Rio 
Grande do Norte, assim como 
a Secretaria Municipal de Natal 
(SMS). Esta tem intensificado as 
ações de combate ao mosquito 
transmissor de arboviroses (den-
gue, zika e chikungunya). Além 
de ampliar as ações educativas e 
visitas domiciliares, a utilização 
de UBV portátil e pesada (carro 
fumacê) vem sendo aplicada em 
algumas áreas da cidade.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Utilização de UBV portátil e pesada (carro fumacê) vem sendo aplicada em algumas áreas da cidade recentemente

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 
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Instituições mantêm projetos sociais 
com recursos doados pela sociedade

Espaço Solidário atua no acolhimento de pessoas idosas, em Mãe Luíza

Ações de solidariedade, co-
mo as que a Campanha Restitua 
Amor estimula, podem trans-
formar e fortalecer vidas. Desde 
2006, a ONG Atitude e Coopera-
ção desenvolve projetos voltados 
para educação cidadã, arte, lazer 
e esportes de crianças e jovens da 
Zona Oeste de Natal. Parte dessas 
ações e programas foram possí-
veis graças aos recursos repassa-
dos pelo FIA, aprovadas median-
te edital lançado pelo fundo.  No 
ano passado, a ONG conseguiu 
aprovação para financiar o pro-
jeto “Celeiro”, voltado para o fo-
mento de práticas esportivas, 
com foco na cidadania e na in-
clusão social. Este ano, o objetivo 
é ampliar o programa de musica-
lização “Tocando a Vida”.  

“Quando fazemos a destina-
ção desses 3% do imposto, pode-
mos saber onde o dinheiro está 

sendo investido e por isso pedi-
mos aos contribuintes natalenses 
que venham conhecer os nossos 
projetos e atestem o alcance e a 
qualidade do trabalho que é de-
senvolvido aqui”, ressalta o coor-
denador administrativo da ONG, 
Eduardo Ataíde.   

O Centro Educacional Dom 
Bosco, na Zona Norte de Natal, 
é outra instituição que recebeu 
em 2021 os recursos repassados 
pelo Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolscente 
(Comdica). No apoio pedagógico, 
projeto que a instituição subme-
teu ao edital do FIA, são atendi-
dos 700 alunos entre 6 e 17 anos, 
no contraturno escolar. Diaria-
mente, eles participam de aulas 
de reforço escolar nas disciplinas 
de português e matemática.   

“A pandemia trouxe impac-
tos fortíssimos na vida da popu-

lação mais vulnerável. Esse é o 
momento em que a sociedade 
civil se une para ajudar todas as 
instituições que estão trabalhan-
do com crianças e adolescen-

tes em situação de vulnerabili-
dade social. E essa é uma forma 
tão fácil de ajudar que eu tenho 
certeza que, se todos soubessem 
o quanto é simples, nós conse-

guiríamos viabilizar mais e mais 
projetos em Natal”, projeta a co-
ordenadora pedagógica do Cen-
tro, Magda Cardoso.  

ESPAÇO SOLIDÁRIO. Há 21 
anos, o Espaço Solidário atua no 
acolhimento de pessoas idosas, 
no bairro de Mãe Luíza. A insti-
tuição se mantém majoritaria-
mente por meio de doações da 
sociedade civil. Hoje, o Espaço 
Solidário conta com 24 morado-
res que diariamente participam 
de uma rotina diversa, e tem o 
idoso como protagonista de to-
das as atividades.   

“Semanalmente esses ido-
sos estão realizando atividades 
de saúde e lazer. Temos um dia 
para a oficina de culinária, ses-
são de cinema e missa. Todos os 
dias, eles fazem fisioterapia aqui 
no salão. Temos uma piscina on-
de poderíamos desenvolver mais 
atividades, focadas no fortale-
cimento da musculatura desses 
idosos. Mas não temos condições 
de contratar um profissional”, la-
menta Loyse de Andrade, respon-
sável pela administração do Es-
paço Solidário. 

Contribuintes de Natal ainda 
podem usar IRPF para doações
Ação “Restitua Amor” estimula doações de parte do imposto para fundos em benefício de crianças e idosos

O prazo para entrega da de-
claração do Imposto de 
Renda 2022 está encerran-

do — termina às 23h59 do próxi-
mo dia 31 —, e ainda é possível 
acertar as contas com a Receita 
Federal e ao mesmo tempo aju-
dar outras pessoas. Os contri-
buintes podem destinar parte do 
seu IR a instituições socioassis-
tenciais sem pagar nenhum va-
lor a mais. A Campanha Restitua 
Amor, criada pela Prefeitura de 
Natal, continua incentivando os 
natalenses a dar essa destinação 
social aos recursos.  

A campanha sensibiliza o 
contribuinte a destinar até 6% 
do imposto devido para os Fun-
dos Municipais da Pessoa Ido-
sa (Fumapi) e da Infância e Ado-
lescência (FIA). São com esses 
recursos que instituições filan-
trópicas conseguem executar e 
até ampliar projetos sociais que 
atendem crianças, adolescentes e 
idosos na capital potiguar. As do-
ações são repassadas diretamen-
te para esses fundos e os respec-
tivos conselhos municipais defi-
nem, por meio de edital, onde o 
dinheiro será investido.   

A possibilidade de fazer es-
sa destinação existe desde 2012, 
mas ainda hoje esse direciona-

mento é pouco conhecido no 
Brasil. Segundo dados da Recei-
ta Federal, apenas 3% dos con-
tribuintes brasileiros fazem esse 
encaminhamento. Com o obje-
tivo de informar e sensibilizar a 
população, a Prefeitura do Natal 
criou em 2020 a Campanha Resti-
tua Amor. A cada ano, a ação vem 
conseguindo ampliar a adesão 
entre os natalenses. No primeiro 

ano da campanha, somente na 
capital foram destinados R$ 209,5 
mil. Já no ano passado as contri-
buições somaram R$ 407 mil, 
quase o dobro do ano anterior. 

“São recursos empregados no 
Município para atender às neces-
sidades, às deficiências e às soli-
citações das instituições compro-
metidas com a infância, a ado-
lescência e com o idoso. Nada 

mais justo que cada pessoa que 
tenha essa consciência faça isso, 
porque é realmente um gesto de 
amor”, assinalou o prefeito Álvaro 
Dias, ao lançar a campanha, no 
início de março passado. 

No primeiro ano, a Campa-
nha Restitua Amor conseguiu 
destinar pouco mais de R$ 169 
mil ao FIA. Em 2021, esse valor 
foi praticamente dobrado, arre-

cadando mais de R$ 329 mil. A 
novidade este ano é que a Cam-
panha foi unificada. E lembra ao 
contribuinte que as doações po-
dem ser feitas simultaneamente 
para o FIA (até 3%) e para o Fu-
mapi (até 3%).  

É importante destacar que a 
contribuição para a campanha 
não significa o pagamento de 
qualquer valor a mais. Esse tipo de 
destinação direciona o recurso e 
evita que 100% do imposto vá pa-
ra os cofres do Tesouro Nacional. 

COMO DOAR.Nas doações a 
projetos sociais, os contribuintes 
não podem escolher uma entida-
de específica. Eles devem esco-
lher o modelo completo e entrar 
na opção “Doações Diretamente 
na Declaração”. No formulário, 
deve clicar no botão “Novo” e es-
colher o fundo para o qual pre-
tende doar.   

Caso o contribuinte opte por 
destinar parte dos recursos do 
Imposto de Renda para o Fundo 
da Infância e Adolescência (3%) 
e para o Fundo do idoso (3%), se-
rão geradas duas DARFs para o 
pagamento, sem que essa opera-
ção interfira em outras deduções 
da declaração e sem gerar custos 
adicionais para o contribuinte.   

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Campanha sensibiliza o contribuinte a destinar até 6% do imposto aos fundos da pessoa idosa, criança e adolescente

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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Entre os dias 23 e 28 de maio, 
a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do 

Norte (FIERN) realiza a Semana 
da Indústria, evento anual em co-
memoração ao Dia da Indústria, 
celebrado em 25 de maio. A pro-
gramação acontece em diversas 
unidades operacionais do Sistema 
Indústria no estado. Entre as ações 
estão palestras, rodadas de negó-
cios, ofertas de descontos em ser-
viços oferecidos pelas entidades 
que compõem o Sistema FIERN — 
FIERN, SESI, SENAI e IEL — e apre-
sentação cultural.

A programação começa na se-
gunda-feira 23, com palestras se-
toriais, visitas de clientes e vendas 
de serviços promocionais, nas uni-
dades operacionais do SESI/SE-
NAI/IEL e seguem até a sexta-feira 
27. Os descontos variam de 15% a 
50%, em serviços e cursos ofereci-
dos pelo SESI, SENAI e IEL. 

“Festejamos 25 de maio como 
a nossa data no calendário social. 
É um marco para homenagens, 
reflexões e fixação de novos desa-
fios. A FIERN, fiel a sua missão de 
defender os interesses da indús-
tria, celebra a data a cada ano evi-
denciando temas diferentes, mas 
sempre ressalvando ser o segmen-
to um grande indutor e um elo es-
tratégico do desenvolvimento”, en-
fatiza o presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo.

Ele fará a abertura oficial do 
evento, na segunda 23, a partir das 
14h30, com um ciclo de palestras 
no auditório Albano Franco, na Ca-
sa da Indústria, sede da FIERN. 

Já a palestra “Competências 
e Futuro do Trabalho”, ministra-
da pela administradora Katari-
na Alcântara, pós-graduada em 

Gestão Estratégica de Negócios 
e em Gestão de Pessoas, aconte-
ce às 14h45. Em seguida, aconte-
cem as apresentações “Programa 
IEL EMPREGOS e seus benefícios 
para sua empresa”, com a psicó-
loga Gabriela Sousa, e “RN MAIS 
CHANCE – Reinserção dos Apena-
dos no Mercado de Trabalho”, com 
o superintendente do IEL-RN, Ju-
an Saavedra. Por fim, às 16h15, a 
especialista em Desenvolvimento 
Industrial, da Diretoria de Educa-
ção e Tecnologia do Departamen-
to Nacional do SESI, Migliane Réus 
de Mello, ministra a palestra “O 
eSocial e os Programas de Gestão 

de Risco – PGR”.
O cronograma segue na terça-

-feira 24, com a assinatura de um 
acordo de cooperação técnica en-
tre a FIERN e a Empresa Gerencial 
de Projetos Navais (Emgepron), 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, e o diretor-pre-
sidente da Emgepron, Almirante 
Edésio Teixeira, para a criação e 
lançamento do Cluster Tecnológi-
co Naval do RN. 

Após a assinatura, às 16h, ocor-
re a palestra “Apresentação da pro-
posta de criação do Cluster Tec-
nológico Naval no Rio Grande do 
Norte” proferida pelo Alm. Edésio 

Texeira, que também é vice-presi-
dente do Cluster Tecnológico Na-
val do Rio de Janeiro. A palestra se-
rá no auditório Joaquim Victor de 
Holanda, na Casa da Indústria.

 O Cluster, que será coordena-
do pelo Instituto SENAI de Inova-
ção em Energias Renováveis (ISI-
-ER), visa contribuir para o desen-
volvimento das atividades econô-
micas relacionadas ao Mar no Rio 
Grande do Norte

Na quarta-feira 25, quando é 
celebrado o Dia da Indústria, se-
rá realizada a Palestra Magna “A 
Tecnologia 5G e sua importância 
para o Desenvolvimento da In-

dústria”,  às 17h, com o ministro 
das Comunicações, Fabio Faria, 
no auditório Albano Franco, na 
Casa da Indústria.

Já na quinta-feira 26, o evento 
terá programação cultural com o 
show da SESI Big Band e do can-
tor Waldonys, no Solar Bela Vis-
ta, às 19h. E na sexta-feira 27, as 
ações encerram nas unidades 
operacionais.

Durante toda a Semana, de 
23 a 28, o SESI realiza ainda uma 
Ação Social para levar atendi-
mentos na área de saúde — me-
diante agendamento — para po-
pulação em geral, além dos tra-
balhadores da indústria e seus 
dependentes. Os serviços acon-
tecem das 14h às 20h, nas unida-
des da SESI Clínica em Natal (Av. 
Capitão-Mor Gouveia, nº 2770, 
Lagoa Nova) e Mossoró (Rua Silva 
Jardim, nº 65, Doze Anos). 

Semana da Indústria traz ciclo de
palestras, negócios e show cultural
Estão previstas também ações sociais, apresentações e ofertas de descontos em serviços oferecidos por entidades

Presidente da Federação das Indústrias, Amaro Sales, enaltece indústria como elo estratégico do desenvolvimento

Conheça os serviços do Sistema FIERN que estarão 
com descontos especiais na Semana da Indústria:

IEL
15% de desconto para os Serviços de Consultoria
50% de desconto nos serviços de capacitação em 

LGPD
50% de desconto na Taxa de Estágio *para CNPJ 

do segmento indústria que aderirem e iniciarem seus 
programas de estágio até 30/jun/22. A primeira taxa 
mensal terá um desconto de 50% para TCEs (Contra-
tos de estágios) com vigência mínima de 06 (seis) me-
ses

SENAI
30% de desconto em todos os serviços contratados, ex-

ceto os produtos SEBRAETEC
50% CTGAS-ER: Combo eólica - Inédito será lançado 

na Semana da Indústria
Segurança aplicada à energia eólica - 100% EAD - CH: 

30 horas Fundamentos de Sistemas de Energia Renová-
vel - 100% EAD - CH: 20 horas Energias Renováveis e Meio 
Ambiente - 100% EAD - CH: 20 horas – 196,00 e com 50% 
fica 98,00

Tecnologia em Aerogeradores - 100% EAD - CH: 20 horas 
50% CTGAS-ER: 
Combo fotovoltaica - Inédito será lançado na Semana 

da Indústria
Segurança aplicada à Sistemas Fotovoltaicos - 100% 

EAD - CH: 30 horas Fundamentos de Sistemas de Energia 
Renovável - 100% EAD - CH: 20 horas 

Energias Renováveis e Meio Ambiente - 100% EAD - 
CH: 20 horas 

Introdução à Energia Solar Fotovoltaica - 100% EAD - 
CH: 20 horas 

SESI
30% de desconto em PGR, PCMSO, LTCAT, ASO e 

exames complementares, durante a Semana da In-
dústria

Serviços com descontos promocionais

“É um marco para 
homenagens, 
reflexões e fixação 
de novos desafios. 
A FIERN celebra 
a data a cada ano 
evidenciando
temas diferentes”
Amaro Sales
Presidente da Fiern

FIERN / REPRODUÇÃO
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Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN – AACCRN 
 
 
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação: O Coordenador Geral da AACC – Associação de 
Apoio às Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados e 
associadas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de maio de 2022, 
às 18:00 horas para primeira convocação, 18:30 horas para segunda convocação, que devido ao contexto da 
pandemia de COVID-19 será por videoconferência, com acesso através de link divulgado 1 (uma) hora antes 
no grupo de WHATSAPP dos/as associados/as ou ainda sob solicitação através do e-mail 
aaccrnnatal@gmail.com, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Eleição da Coordenação e Conselho Fiscal 
com mandato de 2020-2022; e, b) Outros Assuntos. Natal, 27 de maio de 2022. Pedro Ferreira da Silva - 
Coordenador Geral da AACC.  

 
2X4 
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

– AFURN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – AFURN, com 
base no Artigo 13 alínea “b” de seu Estatuto em vigor, vem, através deste, convocar Assembléia Geral para o 
dia 25 de maio de 2022, às 9:30 horas, na Sede Administrativa da AFURN, para prestação de contas. 
 

Natal/RN, 18 de maio de 2022. 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente da AFURN 

 

 
2X 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
BENTO GAS – SANTANA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME inscrito sobre CNPJ 12.975.786/0001-41 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença Simplificada para um Deposito Revendedor de GLP classe III com 
capacidade de 6.240KG, localizado na Rua Dona Bilro, s/n – Parazinho – Currais Novos – RN. 
 

BENTO DE LIMA VASCO 
Sócio Proprietário. 

 

 
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Rua Juvêncio Soares, 399, Centro, São Rafael/RN  

CEP: 59518000 - CNPJ: 08.085.417/0001-06 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL/RN, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 02 de Junho de 2022, às 08h00min, na sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Rafael, localizada na Sede do Poder Executivo Municipal, com 
endereço à Rua Juvêncio Soares, 399, Centro, São Rafael/RN, a sessão para o recebimento, abertura e 
julgamento dos documentos de habilitação e propostas de preços referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 
04/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para 
construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São 
Rafael/RN. A quem interessar encontra-se à disposição, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 
08h00min às 12h00mino Edital e seus Anexos na integra, ou ainda pelo e-mail: cpl.saorafael.rn@gmail.com. 
Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail acima citado. 
 

São Rafael/RN, em 12 de Junho de 2022. 
 

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO 
Presidente da CPL 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma 
da lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) Eduardo Figueirêdo de Araújo, CPF: 322.693.074-53, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) nº 0122819-50.2013.8.20.0001, proposta por BANCO SAFRA S/A contra Eduardo Figueirêdo 
de Araújo, cuja cópia da petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, para, no 
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% 
(dez por cento). No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. A 
parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecer embargos, independente da garantia 
do juízo, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos 
articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 
257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 
05/05/2022. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 
 

Daniella Paraiso Guedes Pereira  
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
SINSECAM 

 
O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE NATAL – SINSECAM, resolve convocar todos os membros sindicalizados em dia com suas obrigações sociais e que 
preencham os requisitos do Estatuto Social da entidade, para participar das eleições para renovação do mandato dos 
integrantes do Sistema Diretivo do Sindicato: Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, e respectivos Suplentes, conforme 
ARTIGO 5 do Estatuto Social. As eleições sindicais serão coordenadas e conduzidas por JUNTA ELEITORAL, 
composta de um Presidente, um Secretário e um colaborador, indicados pela Assembleia Geral. Ato este já ocorrido em 
Assembleia Geral Extraordinária devidamente convocada e realizada 08/04/2021. A presente convocação segue ao 
determinado no Protocolo Eleitoral, aprovado pela Junta Eleitoral eleita e devidamente publicado em jornal de grande 
circulação. Todos os procedimentos relativos a eleição constante no presente Edital, obedecerão ao disposto nos 
Decretos Municipais, Estaduais e Federais, referentes ao estado de calamidade pública, em razão da pandemia do 
Covid19. A votação ocorrerá no dia 02 (dois) de junho 2022, das 07h00 às 13h00 horas, com uma urna na sede do 
sindicato e uma outra volante que percorrerá os municípios abrangidos pelo Sindicato. O prazo para registro das chapas 
será de 07 (sete) dias, a contar do dia 24/05/2022 tendo o dia 25/05/2022 para possíveis impugnações. A Junta Eleitoral 
manterá uma Secretaria durante o período dedicado ao registro de chapas no horário das 07h00h às 13h00h, na sede 
do Sindicato.  

Natal – RN, 17 de maio de 2022. 
 

JOÃO ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA 
Presidente SINSECAM 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
A empresa VALENC ENERGIA LTDA., CNPJ 28.893.977/0001-02, torna a público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) com validade até 16/05/2024 
em favor do Parque Eólico Barro Vermelho (42,4MW) para Geração de Energia com Fonte Eólica, localizada à 
Rodovia RN 305, Fazenda Barro Vermelho, Zona Rural, Extremoz/RN. 
 

Armindo Bredariol Junior 
Diretor Técnico 

 

VENTOS DE SANTA TEREZA 04 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.002.801/0001-04. JUCERN/NIRE nº 2430001393-1.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 10h45, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da 
Silva. Deliberações: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da 
Ventos de Santa Tereza Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de 
Santa Tereza 04 Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial 
da Ventos de Santa Tereza Energias Renováveis S.A. (“Tereza 0”) com a subsequente incorporação do 
Acervo Cindido Tereza 0 pela Companhia (“Operação Tereza 0” e “Protocolo e Justificação Tereza 0”, 
respectivamente). 2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa Tereza 01 
Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 04 Energias 
Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de Santa Tereza 
01 Energias Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido Tereza 01 
pela Companhia (“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação Tereza 01”, respectivamente).  
3. Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria E Avaliações Ltda., como empresa 
especializada responsável pela elaboração dos Laudos de Avaliação. 4. Aprovar: (a) o laudo de avaliação, a 
valor contábil, do acervo cindido da Tereza 0, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 0, com base no balanço patrimonial da Tereza 0 em 31 de outubro de 2021; e (b) o laudo de avaliação, 
a valor contábil, do acervo cindido da Tereza 01, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 01, com base no balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021. 5. Aprovar: (a) a 
Operação Tereza 0, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 0, incluindo a incorporação pela 
Companhia do Acervo Cindido Tereza 0, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no 
montante de R$253.363,44, mediante a emissão de 253.363 ações pela Companhia; e (b) a Operação Tereza 
01, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo 
Cindido Tereza 01, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de 
R$56.289,84, mediante a emissão de 56.289 ações pela Companhia. 6. o aumento do capital social da 
Companhia, no montante de R$31.850.136,21, mediante a emissão de 31.850.136 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, definido nos termos do artigo 170, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-se frações de ação, a serem integralizados 
mediante capitalização de créditos detidos pela Acionista Única contra a Companhia, nos termos do boletim 
de subscrição, de modo que o capital social da Companhia passará de R$649.242,28, representado  
por 649.241 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$32.499.378,49 representado 
por 32.499.377 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. 7. a autorização para a 
prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à 
consumação da Operação Tereza 0 e da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e quaisquer 
atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas 
nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. LAJES, 31/01/2022. Mesa: Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: 
Totalidade. CNPJ/ME nº 37.002.801/0001-04. JUCERN/NIRE nº 2430001393-1. Registrado sob o 
nº 20220198241 em 09/05/2021.

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO – LIO 

 
NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS LTDA, CNPJ 27.102.380/0001-21, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a licença de 
operação, em favor do empreendimento para  Extração de Quartzo para fins ornamentais em uma área de 
1,38 ha e volume de 100 m³/mês, localizada no Sítio Saco da Onça, s/n, Zona Rural, Município de Assu/RN. 
  

MANOELA PAIVA MOULIN 
Sócia 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA DA CRUZ, CNPJ: 35.223.857/0001-55, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, para Projeto Carcinicultura, com Área de Produção 23,42ha, localizada na 
Fazenda Ilha, 9999, Currais, Nísia Floresta/RN. 
 

FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA DA CRUZ 
ARRENDATÁRIO 

 

Paquistão tem 
surto mortal de 
cólera em meio à 
onda de calor do 
Sul da Ásia

Um surto mortal de cóle-
ra, ligado a água potável 
contaminada, infectou 

milhares de pessoas na região 
central do Paquistão. O país so-
fre com uma crise hídrica agra-
vada pela onda de calor brutal 
no Sul da Ásia.

As temperaturas em partes 
de Paquistão e da Índia atingi-
ram níveis recorde nas últimas 
semanas, pondo as vidas de mi-
lhões em risco, num sinal claro 
dos efeitos da crise climática no 
subcontinente asiático.

Os casos de cólera foram 
identificados pela primeira vez 
em Pir Koh, uma remota cida-
de montanhosa na província 
de Balochistan, no dia 17 de 
abril. Desde então, mais de du-
as mil pessoas foram infecta-
das e seis morreram, segundo 
o médico Ahmed Baloch, do 
departamento de saúde de Ba-
lochistan.

Os moradores de Pir Koh 
dizem que não têm acesso a 
água potável. A falta de chuva 
deste ano fez com que as lago-
as da região secassem. A úni-
ca fonte de água é uma tubu-
lação que “enferrujou e con-
taminou o abastecimento de 
água”, como contou o mora-
dor Hassan Bugti.

“As pessoas são forçadas a 
beber água suja”, disse.

O primeiro-ministro pa-
quistanês Shehbaz Sharif orde-
nou “medidas de emergência” 
para conter o surto de cólera 
em Pir Koh.

Os militares foram chama-
dos para ajudar que os carros-
-pipa com água potável chegue 
à população e criar instalações 
médicas para tratar os doentes.

A cólera é uma doença 
diarreica aguda que mata mi-
lhares de pessoas em todo o 
mundo todos os anos. É facil-
mente transmitida ao se con-
sumir alimentos ou água con-
taminados com a bactéria fe-
cal Vibrio cholerae. 

País tem seca e onda de calor

ANUSHREE FADNAVIS/ REUTERS



• Quarta-feira, 18 de maio de 202214
Geral

Entre os dias 23 e 28 de maio, 
a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do 

Norte (FIERN) realiza a Semana 
da Indústria, evento anual em co-
memoração ao Dia da Indústria, 
celebrado em 25 de maio. A pro-
gramação acontece em diversas 
unidades operacionais do Sistema 
Indústria no estado. Entre as ações 
estão palestras, rodadas de negó-
cios, ofertas de descontos em ser-
viços oferecidos pelas entidades 
que compõem o Sistema FIERN — 
FIERN, SESI, SENAI e IEL — e apre-
sentação cultural.

A programação começa na se-
gunda-feira 23, com palestras se-
toriais, visitas de clientes e vendas 
de serviços promocionais, nas uni-
dades operacionais do SESI/SE-
NAI/IEL e seguem até a sexta-feira 
27. Os descontos variam de 15% a 
50%, em serviços e cursos ofereci-
dos pelo SESI, SENAI e IEL. 

“Festejamos 25 de maio como 
a nossa data no calendário social. 
É um marco para homenagens, 
reflexões e fixação de novos desa-
fios. A FIERN, fiel a sua missão de 
defender os interesses da indús-
tria, celebra a data a cada ano evi-
denciando temas diferentes, mas 
sempre ressalvando ser o segmen-
to um grande indutor e um elo es-
tratégico do desenvolvimento”, en-
fatiza o presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo.

Ele fará a abertura oficial do 
evento, na segunda 23, a partir das 
14h30, com um ciclo de palestras 
no auditório Albano Franco, na Ca-
sa da Indústria, sede da FIERN. 

Já a palestra “Competências 
e Futuro do Trabalho”, ministra-
da pela administradora Katari-
na Alcântara, pós-graduada em 

Gestão Estratégica de Negócios 
e em Gestão de Pessoas, aconte-
ce às 14h45. Em seguida, aconte-
cem as apresentações “Programa 
IEL EMPREGOS e seus benefícios 
para sua empresa”, com a psicó-
loga Gabriela Sousa, e “RN MAIS 
CHANCE – Reinserção dos Apena-
dos no Mercado de Trabalho”, com 
o superintendente do IEL-RN, Ju-
an Saavedra. Por fim, às 16h15, a 
especialista em Desenvolvimento 
Industrial, da Diretoria de Educa-
ção e Tecnologia do Departamen-
to Nacional do SESI, Migliane Réus 
de Mello, ministra a palestra “O 
eSocial e os Programas de Gestão 

de Risco – PGR”.
O cronograma segue na terça-

-feira 24, com a assinatura de um 
acordo de cooperação técnica en-
tre a FIERN e a Empresa Gerencial 
de Projetos Navais (Emgepron), 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, e o diretor-pre-
sidente da Emgepron, Almirante 
Edésio Teixeira, para a criação e 
lançamento do Cluster Tecnológi-
co Naval do RN. 

Após a assinatura, às 16h, ocor-
re a palestra “Apresentação da pro-
posta de criação do Cluster Tec-
nológico Naval no Rio Grande do 
Norte” proferida pelo Alm. Edésio 

Texeira, que também é vice-presi-
dente do Cluster Tecnológico Na-
val do Rio de Janeiro. A palestra se-
rá no auditório Joaquim Victor de 
Holanda, na Casa da Indústria.

 O Cluster, que será coordena-
do pelo Instituto SENAI de Inova-
ção em Energias Renováveis (ISI-
-ER), visa contribuir para o desen-
volvimento das atividades econô-
micas relacionadas ao Mar no Rio 
Grande do Norte

Na quarta-feira 25, quando é 
celebrado o Dia da Indústria, se-
rá realizada a Palestra Magna “A 
Tecnologia 5G e sua importância 
para o Desenvolvimento da In-

dústria”,  às 17h, com o ministro 
das Comunicações, Fabio Faria, 
no auditório Albano Franco, na 
Casa da Indústria.

Já na quinta-feira 26, o evento 
terá programação cultural com o 
show da SESI Big Band e do can-
tor Waldonys, no Solar Bela Vis-
ta, às 19h. E na sexta-feira 27, as 
ações encerram nas unidades 
operacionais.

Durante toda a Semana, de 
23 a 28, o SESI realiza ainda uma 
Ação Social para levar atendi-
mentos na área de saúde — me-
diante agendamento — para po-
pulação em geral, além dos tra-
balhadores da indústria e seus 
dependentes. Os serviços acon-
tecem das 14h às 20h, nas unida-
des da SESI Clínica em Natal (Av. 
Capitão-Mor Gouveia, nº 2770, 
Lagoa Nova) e Mossoró (Rua Silva 
Jardim, nº 65, Doze Anos). 

Semana da Indústria traz ciclo de
palestras, negócios e show cultural
Estão previstas também ações sociais, apresentações e ofertas de descontos em serviços oferecidos por entidades

Presidente da Federação das Indústrias, Amaro Sales, enaltece indústria como elo estratégico do desenvolvimento

Conheça os serviços do Sistema FIERN que estarão 
com descontos especiais na Semana da Indústria:

IEL
15% de desconto para os Serviços de Consultoria
50% de desconto nos serviços de capacitação em 

LGPD
50% de desconto na Taxa de Estágio *para CNPJ 

do segmento indústria que aderirem e iniciarem seus 
programas de estágio até 30/jun/22. A primeira taxa 
mensal terá um desconto de 50% para TCEs (Contra-
tos de estágios) com vigência mínima de 06 (seis) me-
ses

SENAI
30% de desconto em todos os serviços contratados, ex-

ceto os produtos SEBRAETEC
50% CTGAS-ER: Combo eólica - Inédito será lançado 

na Semana da Indústria
Segurança aplicada à energia eólica - 100% EAD - CH: 

30 horas Fundamentos de Sistemas de Energia Renová-
vel - 100% EAD - CH: 20 horas Energias Renováveis e Meio 
Ambiente - 100% EAD - CH: 20 horas – 196,00 e com 50% 
fica 98,00

Tecnologia em Aerogeradores - 100% EAD - CH: 20 horas 
50% CTGAS-ER: 
Combo fotovoltaica - Inédito será lançado na Semana 

da Indústria
Segurança aplicada à Sistemas Fotovoltaicos - 100% 

EAD - CH: 30 horas Fundamentos de Sistemas de Energia 
Renovável - 100% EAD - CH: 20 horas 

Energias Renováveis e Meio Ambiente - 100% EAD - 
CH: 20 horas 

Introdução à Energia Solar Fotovoltaica - 100% EAD - 
CH: 20 horas 

SESI
30% de desconto em PGR, PCMSO, LTCAT, ASO e 

exames complementares, durante a Semana da In-
dústria

Serviços com descontos promocionais

“É um marco para 
homenagens, 
reflexões e fixação 
de novos desafios. 
A FIERN celebra 
a data a cada ano 
evidenciando
temas diferentes”
Amaro Sales
Presidente da Fiern

FIERN / REPRODUÇÃO
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Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN – AACCRN 
 
 
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação: O Coordenador Geral da AACC – Associação de 
Apoio às Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados e 
associadas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de maio de 2022, 
às 18:00 horas para primeira convocação, 18:30 horas para segunda convocação, que devido ao contexto da 
pandemia de COVID-19 será por videoconferência, com acesso através de link divulgado 1 (uma) hora antes 
no grupo de WHATSAPP dos/as associados/as ou ainda sob solicitação através do e-mail 
aaccrnnatal@gmail.com, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Eleição da Coordenação e Conselho Fiscal 
com mandato de 2020-2022; e, b) Outros Assuntos. Natal, 27 de maio de 2022. Pedro Ferreira da Silva - 
Coordenador Geral da AACC.  
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ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

– AFURN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – AFURN, com 
base no Artigo 13 alínea “b” de seu Estatuto em vigor, vem, através deste, convocar Assembléia Geral para o 
dia 25 de maio de 2022, às 9:30 horas, na Sede Administrativa da AFURN, para prestação de contas. 
 

Natal/RN, 18 de maio de 2022. 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente da AFURN 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
BENTO GAS – SANTANA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME inscrito sobre CNPJ 12.975.786/0001-41 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença Simplificada para um Deposito Revendedor de GLP classe III com 
capacidade de 6.240KG, localizado na Rua Dona Bilro, s/n – Parazinho – Currais Novos – RN. 
 

BENTO DE LIMA VASCO 
Sócio Proprietário. 

 

 
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Rua Juvêncio Soares, 399, Centro, São Rafael/RN  

CEP: 59518000 - CNPJ: 08.085.417/0001-06 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL/RN, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 02 de Junho de 2022, às 08h00min, na sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Rafael, localizada na Sede do Poder Executivo Municipal, com 
endereço à Rua Juvêncio Soares, 399, Centro, São Rafael/RN, a sessão para o recebimento, abertura e 
julgamento dos documentos de habilitação e propostas de preços referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 
04/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para 
construção de uma ampliação na Unidade Básica de Saúde no bairro soledade do Município de São 
Rafael/RN. A quem interessar encontra-se à disposição, na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 
08h00min às 12h00mino Edital e seus Anexos na integra, ou ainda pelo e-mail: cpl.saorafael.rn@gmail.com. 
Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail acima citado. 
 

São Rafael/RN, em 12 de Junho de 2022. 
 

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO 
Presidente da CPL 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma 
da lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) Eduardo Figueirêdo de Araújo, CPF: 322.693.074-53, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) nº 0122819-50.2013.8.20.0001, proposta por BANCO SAFRA S/A contra Eduardo Figueirêdo 
de Araújo, cuja cópia da petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria deste Juízo, para, no 
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de honorários advocatícios à razão de 10% 
(dez por cento). No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. A 
parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecer embargos, independente da garantia 
do juízo, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos 
articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 
257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 
05/05/2022. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza. 
 

Daniella Paraiso Guedes Pereira  
Juíza de Direito - 3ª. Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 
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SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
SINSECAM 

 
O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE NATAL – SINSECAM, resolve convocar todos os membros sindicalizados em dia com suas obrigações sociais e que 
preencham os requisitos do Estatuto Social da entidade, para participar das eleições para renovação do mandato dos 
integrantes do Sistema Diretivo do Sindicato: Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, e respectivos Suplentes, conforme 
ARTIGO 5 do Estatuto Social. As eleições sindicais serão coordenadas e conduzidas por JUNTA ELEITORAL, 
composta de um Presidente, um Secretário e um colaborador, indicados pela Assembleia Geral. Ato este já ocorrido em 
Assembleia Geral Extraordinária devidamente convocada e realizada 08/04/2021. A presente convocação segue ao 
determinado no Protocolo Eleitoral, aprovado pela Junta Eleitoral eleita e devidamente publicado em jornal de grande 
circulação. Todos os procedimentos relativos a eleição constante no presente Edital, obedecerão ao disposto nos 
Decretos Municipais, Estaduais e Federais, referentes ao estado de calamidade pública, em razão da pandemia do 
Covid19. A votação ocorrerá no dia 02 (dois) de junho 2022, das 07h00 às 13h00 horas, com uma urna na sede do 
sindicato e uma outra volante que percorrerá os municípios abrangidos pelo Sindicato. O prazo para registro das chapas 
será de 07 (sete) dias, a contar do dia 24/05/2022 tendo o dia 25/05/2022 para possíveis impugnações. A Junta Eleitoral 
manterá uma Secretaria durante o período dedicado ao registro de chapas no horário das 07h00h às 13h00h, na sede 
do Sindicato.  

Natal – RN, 17 de maio de 2022. 
 

JOÃO ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA 
Presidente SINSECAM 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
A empresa VALENC ENERGIA LTDA., CNPJ 28.893.977/0001-02, torna a público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) a Licença Prévia (LP) com validade até 16/05/2024 
em favor do Parque Eólico Barro Vermelho (42,4MW) para Geração de Energia com Fonte Eólica, localizada à 
Rodovia RN 305, Fazenda Barro Vermelho, Zona Rural, Extremoz/RN. 
 

Armindo Bredariol Junior 
Diretor Técnico 

 

VENTOS DE SANTA TEREZA 04 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 37.002.801/0001-04. JUCERN/NIRE nº 2430001393-1.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 31/01/2022, às 10h45, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi; Secretária: Sra. Sabrina Cassará Andrade da 
Silva. Deliberações: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da 
Ventos de Santa Tereza Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de 
Santa Tereza 04 Energias Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial 
da Ventos de Santa Tereza Energias Renováveis S.A. (“Tereza 0”) com a subsequente incorporação do 
Acervo Cindido Tereza 0 pela Companhia (“Operação Tereza 0” e “Protocolo e Justificação Tereza 0”, 
respectivamente). 2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Ventos de Santa Tereza 01 
Energias Renováveis S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Ventos de Santa Tereza 04 Energias 
Renováveis S.A.”, que estabelece os termos e condições aplicáveis à cisão parcial da Ventos de Santa Tereza 
01 Energias Renováveis S.A. (“Tereza 01”) com a subsequente incorporação do Acervo Cindido Tereza 01 
pela Companhia (“Operação Tereza 01” e “Protocolo e Justificação Tereza 01”, respectivamente).  
3. Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria E Avaliações Ltda., como empresa 
especializada responsável pela elaboração dos Laudos de Avaliação. 4. Aprovar: (a) o laudo de avaliação, a 
valor contábil, do acervo cindido da Tereza 0, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 0, com base no balanço patrimonial da Tereza 0 em 31 de outubro de 2021; e (b) o laudo de avaliação, 
a valor contábil, do acervo cindido da Tereza 01, a ser incorporado pela Companhia, no âmbito da Operação 
Tereza 01, com base no balanço patrimonial da Tereza 01 em 31 de outubro de 2021. 5. Aprovar: (a) a 
Operação Tereza 0, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 0, incluindo a incorporação pela 
Companhia do Acervo Cindido Tereza 0, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no 
montante de R$253.363,44, mediante a emissão de 253.363 ações pela Companhia; e (b) a Operação Tereza 
01, nos termos do Protocolo e Justificação Tereza 01, incluindo a incorporação pela Companhia do Acervo 
Cindido Tereza 01, com o consequente aumento do capital social da Companhia, no montante de 
R$56.289,84, mediante a emissão de 56.289 ações pela Companhia. 6. o aumento do capital social da 
Companhia, no montante de R$31.850.136,21, mediante a emissão de 31.850.136 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, definido nos termos do artigo 170, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, desconsiderando-se frações de ação, a serem integralizados 
mediante capitalização de créditos detidos pela Acionista Única contra a Companhia, nos termos do boletim 
de subscrição, de modo que o capital social da Companhia passará de R$649.242,28, representado  
por 649.241 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para R$32.499.378,49 representado 
por 32.499.377 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. 7. a autorização para a 
prática, pelos administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à 
consumação da Operação Tereza 0 e da Operação Tereza 01, incluindo a ratificação de todos e quaisquer 
atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia em relação às matérias aprovadas 
nesta Assembleia. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. LAJES, 31/01/2022. Mesa: Clarissa 
Della Nina Sadock Accorsi - Presidente; Sabrina Cassará Andrade da Silva - Secretária. Acionistas: 
Totalidade. CNPJ/ME nº 37.002.801/0001-04. JUCERN/NIRE nº 2430001393-1. Registrado sob o 
nº 20220198241 em 09/05/2021.

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO – LIO 

 
NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS LTDA, CNPJ 27.102.380/0001-21, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a licença de 
operação, em favor do empreendimento para  Extração de Quartzo para fins ornamentais em uma área de 
1,38 ha e volume de 100 m³/mês, localizada no Sítio Saco da Onça, s/n, Zona Rural, Município de Assu/RN. 
  

MANOELA PAIVA MOULIN 
Sócia 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA DA CRUZ, CNPJ: 35.223.857/0001-55, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, para Projeto Carcinicultura, com Área de Produção 23,42ha, localizada na 
Fazenda Ilha, 9999, Currais, Nísia Floresta/RN. 
 

FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA DA CRUZ 
ARRENDATÁRIO 

 

Paquistão tem 
surto mortal de 
cólera em meio à 
onda de calor do 
Sul da Ásia

Um surto mortal de cóle-
ra, ligado a água potável 
contaminada, infectou 

milhares de pessoas na região 
central do Paquistão. O país so-
fre com uma crise hídrica agra-
vada pela onda de calor brutal 
no Sul da Ásia.

As temperaturas em partes 
de Paquistão e da Índia atingi-
ram níveis recorde nas últimas 
semanas, pondo as vidas de mi-
lhões em risco, num sinal claro 
dos efeitos da crise climática no 
subcontinente asiático.

Os casos de cólera foram 
identificados pela primeira vez 
em Pir Koh, uma remota cida-
de montanhosa na província 
de Balochistan, no dia 17 de 
abril. Desde então, mais de du-
as mil pessoas foram infecta-
das e seis morreram, segundo 
o médico Ahmed Baloch, do 
departamento de saúde de Ba-
lochistan.

Os moradores de Pir Koh 
dizem que não têm acesso a 
água potável. A falta de chuva 
deste ano fez com que as lago-
as da região secassem. A úni-
ca fonte de água é uma tubu-
lação que “enferrujou e con-
taminou o abastecimento de 
água”, como contou o mora-
dor Hassan Bugti.

“As pessoas são forçadas a 
beber água suja”, disse.

O primeiro-ministro pa-
quistanês Shehbaz Sharif orde-
nou “medidas de emergência” 
para conter o surto de cólera 
em Pir Koh.

Os militares foram chama-
dos para ajudar que os carros-
-pipa com água potável chegue 
à população e criar instalações 
médicas para tratar os doentes.

A cólera é uma doença 
diarreica aguda que mata mi-
lhares de pessoas em todo o 
mundo todos os anos. É facil-
mente transmitida ao se con-
sumir alimentos ou água con-
taminados com a bactéria fe-
cal Vibrio cholerae. 

País tem seca e onda de calor

ANUSHREE FADNAVIS/ REUTERS
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Turismo

A cada viagem, Titina conhece um pouco – e o 
melhor - de todas as regiões do estado, sem-
pre na presença de convidados ilustres para 

se aventurar e experimentar todos os pólos turísti-
cos. Dentre os entrevistados, destaque para Júnior 
Tubarão, responsável pela criação de um estilo de 
passeio turístico ecológico em Galinhos; Seu Dedé 
e Dona Vânia, mestre de reis centenário do Boi de 
Reis Calemba Pintadinho; e José de Santana, arte-
são há 33  anos é reconhecido como rei do barro. 

Cada capítulo da websérie explora um dos po-
los turísticos do estado.  Polo Serrano: Martins e 
Umarizal; Polo Seridó: Acari, Currais Novos, Geo-
parque Seridó, Polo Agreste Trairi: Santa Cruz; Po-
lo Costa Branca: Galinhos e Guamaré; Polo Costa 
das Dunas: Natal, Pipa, Tibau do Sul, São Miguel 
do Gostoso, Forte dos Reis Magos, Arena das Du-
nas, São Gonçalo do Amarante, Dunas de Geni-
pabu, Touros, Parques Eólicos e Centro de Con-
venções de Natal. 

MEMÓRIA AFETIVA

Websérie “Simbora” dá a volta
no Estado em cinco episódios

Artista seridoense 
Titina Medeiros 

apresenta websérie 
realizada pelo 

Governo do Estado, 
através da Emprotur

A bordo de uma Kombi que 
é chamada de Cajuína, veí-
culo que desperta a aten-

ção por onde passa pela 
aparência retrô, a atriz 
Titina Medeiros revela 
o Rio Grande do Nor-
te por uma ótica di-
ferenciada, para não 
dizer, inusitada. Lan-
çada na noite desta se-
gunda-feira 16, pelo Go-
verno do Estado, através 
da Emprotur (Empresa Potiguar 
de Promoção Turística), a web-
série Simbora! Visite Rio Grande 
do Norte “é um presente do ta-
manho do mundo e espero con-
tinuar”, disse a apresentadora, já 
ansiosa pela continuação do tra-
balho como guia virtual. 

“Eu amo Youtube, adoro a lin-
guagem, acompanho youtubers, 
associado a isso, tem o fato de 
falar do meu estado, conhecer o 
meu estado, porque muitos luga-
res eu não conhecia. E ainda, tem 
o aspecto humano, pois estáva-
mos conversando com pessoas 

que trabalham com a possibi-
lidade de levar pessoas para os lu-
gares que elas cuidam. E com tu-
do isso, estimular a interiorização, 
fazer o turista vir para o RN saindo 
um pouco do litoral”, declarou a 
Çãozinha de os Roni (Multishow).

Ela se referiu ao convite feito 
pela coordenadora de marketing 
Anna Paula Andrade, que ideali-
zou e roteirizou os cinco capítulos 
iniciais da série. “Foram meses de 
viagens, de conversas, de visitas a 
diversos cantinhos deste estado 
em formato de elefante, que ofe-
rece desde o tradicional turismo 

de sol e mar, ao mais diversos ti-
pos de turismo, como religioso, de 
aventura, ecológico, cultural e gas-
tronômico”, destacou Anna Paula, 
que tem formação em jornalismo 
e audiovisual, e estreia agora neste 
segmento. 

A solenidade de lançamento 
contou com a presença do vice-
-governador, Antenor Roberto, da 
secretária de estado do Turismo, 
Ana Maria Costa, gestores(as) mu-
nicipais e representantes do trade 
turístico. O produto audiovisual 
faz parte da etapa final do convê-
nio global executado pela Empro-
tur, com verbas de emendas parla-
mentar da bancada federal do RN e 
também do Ministério do Turismo.

A Websérie, que vai ao ar to-
das às terças-feiras, às 18h, no 
Youtube do Visite Rio Grande do 
Norte, com chamadas nas redes 
sociais do perfil, tem como fi-
nalidade promover e divulgar o 
Estado e reconhecimento da ca-
deia produtiva do turismo.  Em-
barque na Cajuína e @visiterio-
grandedonorte. 

Eliade Pimentel
Repórter de turismo

AUANA CÂMARA

Roteiro e direção de Anna Paula Andrade (detalhe) conduzem apresentadora ao interior do estado 

O serviço diferenciado de Tubarão em Galinhos é um dos focos do programa

Quarta-feira, 18 de maio de 2022 • 17Geral
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Automóveis

Esportes

Fiat anuncia Abarth 
como patrocinadora 
da Fórmula 4
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Modelos da F4 
no Brasil terão 
motores 1.4 T-Jet 
de 180 cv

BMW X3 M40i M Sport 
Edition chega com 
pintura exclusiva

Apenas 30 unidades 
na cor Fronzen 

Deep Grey serão 
vendidas no país por 

R$ 603.950. Modelo 
tem motor 3.0l 

TwinPower de 387cv 
de potência e 500Nm 

de torque.

Com foco na demanda dos 
clientes brasileiros em itens 
mais exclusivos, a  BMW 

agora traz ao Brasil a X3 M40i M 
Sport Edition em versão limita-
da e com a pintura exclusiva Fro-
zen Deep Grey. Ao todo, 30 carros 
chegarão ao Brasil com o tom fos-
co na carroceria. Com motor de 
387cv, a versão especial chega ao 
Brasil importada de Spartanburg, 
nos EUA. O preço já denuncia 
que a exclusividade é realmente 
pra poucos: R$ 603.950. 

A pintura exclusiva em preto 
fosco faz parte da linha Individu-
al. Mas a exclusividade mesmo 
fica apenas na cor. Debaixo do 
capô, o motor é um seis cilindros 
em linha, 2.998cm³, TwinPower 
Turbo, que rende 387cv de po-
tência (entre 5.800 e 6.500rpm) e 
500Nm de torque máximo (entre 
1.900 e 5.000rpm). Mesmo mo-
tor da versão produzida em solo 
nacional. A tração é integral por 
demanda. Com esse conjunto, 
a versão acelera de 0 a 100km/h 
em 4,5s, e a velocidade máxi-
ma é limitada eletronicamente a 
250km/h.

Visualmente, a versão M 
Sport Edition se destaca pelos fa-
róis duplos a laser, a grade com 
o duplo rim em preto brilhan-
te, capa do retrovisor de fibra de 
carbono, pinças de freio verme-
lhas, para-choque dianteiro com 
grandes entradas de ar e as rodas 
de 21 polegadas. Por dentro, aca-
bamento de fibra de carbono no 
painel, revestimento dos bancos 
em couro Merino Vermelho Fio-
na/Preto e sistema de som da re-
nomada Harman Kardon são os 

destaques. 

TECNOLOGIA. Produzido 
com base na versão topo de li-
nha M40i, o modelo é recheado 
de tecnologia e tem os mesmos 
equipamentos das versões tradi-
cionais, como o BMW Live Co-
ckpit Professional. Duas telas, de 
12,3 polegadas de alta resolução, 
exibem as informações do veícu-
lo e do sistema de entretenimen-
to – sendo esta última sensível ao 
toque e compatível com Apple 

Car Play e Android Auto.
O ar-condicionado tem con-

trole de temperatura automáti-
co com três zonas e o teto-solar é 
panorâmico. No console central 
a alavanca seletora de marchas, 
botões para o sistema start/stop 
e partida do motor, freio de esta-
cionamento elétrico, controle da 
multimídia e outros comandos.

Há ainda os sistemas Driving 
Assistant, Parking Assistant Plus 
e Surround View, com câmera de 
ré e sensores de estacionamento 
dianteiro e traseiro. O Driving As-
sistant oferece uma condução in-

teligente em situações de trânsito 
lento ou em longos deslocamen-
tos, informando condições de 
tráfego cruzado, riscos de colisão 
traseira, mudanças involuntárias 
de faixa de rolamento e controle e 
prevenção de aproximação fron-
tal, entre outras funções.

A versão conta com o Dri-
ve Recorder, uma funcionalida-
de capaz de capturar vídeos em 
360° ao redor do veículo. As gra-
vações podem ter até 40 segun-
dos de duração, incluindo os 20 
segundos imediatamente antes 
da ativação e os 20 segundos pos-
teriores. A função pode ser ativa-
da a qualquer momento através 
do menu iDrive ou automatica-
mente quando algum acidente 
for detectado. Os vídeos podem 
ser gravados para entretenimen-
to e diversão como em viagens 
mas também pode ser configura-
do para ativação automática em 
caso de acidente.

Com o My BMW App, é possí-
vel ativar funções remotas, como 
localizar o veículo, trancar e des-
trancar o carro, acender os faróis, 
ligar as buzinas e acionar a venti-
lação do carro. Além disso, com o 
My BMW App é possível verificar 
o status do carro, caso tenha al-
guma porta ou janela aberta, ter 
informações sobre a quilometra-
gem, o nível do tanque de com-
bustível ou a autonomia, manu-
tenções e serviços necessários, 
localizar e fazer contato com con-
cessionários, mensagem de che-
ck control como fluído de freio ou 
óleo do motor, e ainda, receber 
notificações a cada atualização 
remota de software (Remote Sof-
tware Upgrade).  

A Abarth, divisão esportiva 
da Fiat, está voltando ao 
Brasil. Ela chega de vez no 

último trimestre deste ano com 
a chegada do Pulse Abarth. Mas 
para pavimentar este caminho, 
a italiana já prepara o terreno e 
anuncia oficialmente o patrocí-
nio da primeira temporada do 
Campeonato Brasileiro de Fór-
mula 4, certificada pela FIA. 

A categoria representa o pri-
meiro passo para pilotos oriun-
dos do kart e que sonham em ter 

uma carreira no au-
tomobilismo profissional. 
Todos os veículos monopos-
tos Tatuus F4 T-021, mesmos 
dos campeonatos da categoria 
na Itália, Inglaterra, Alemanha, 
Espanha, Emirados Árabes Uni-
dos e Índia, serão equipados com 
o motor Abarth 1.4 T-Jet de 180 cv 
produzido na Itália. 

“O patrocínio à Fórmula 4 no 
Brasil faz parte de um conjunto de 
ações para lançar a marca Abar-
th no país. Após apresentarmos a 

Abarth no Big Brother Bra-
sil 2022, a marca agora anuncia 
sua presença na Fórmula 4, dei-
xando claro o seu DNA: o mundo 
das pistas, velocidade e emoção. É 
um grande orgulho participar ati-
vamente desse momento históri-
co, em que estamos incentivando 
com nossos motores e patrocínio 
o surgimento das próximas estre-
las do automobilismo nacional e 

talvez até da Fórmula 1”,  diz Her-
lander Zola, vice-presidente sê-
nior da Fiat para América do Sul.

A Fórmula 4 no Brasil 
terá supervisão da Confe-
deração Brasileira de Au-
tomobilismo (CBA). As pri-
meiras provas serão neste 
fim de semana no Autó-
dromo Velocitta, em Mogi 

Guaçu (SP), de 3.493 metros. Ao 
todo, serão seis rodadas triplas ao 
longo da temporada, totalizan-
do 18 corridas. Cada etapa terá 
duas provas aos sábados e uma 
aos domingos, cada uma com 25 
minutos de duração. Neste fim 
de semana, as disputas serão às 
9h40 e 14h40 no dia 14 de maio e 
às 12h10 no dia 15.  

A disputa terá 16 competidores 
com idade a partir de 15 anos dis-
tribuídos em quatro equipes (Ca-
valeiro Sports, Full Time Sports, 
KTF Sports e TMG Racing). Entre 
eles estarão Fernando Barrichello, 
filho do ex-piloto de F1 Rubinho 

Barrichello, Nicolas Giaffone, filho 
de Felipe Giaffone, piloto de Fór-
mula Truck, e uma piloto mulher, 
Aurélia Nobels. O vencedor da 
temporada da categoria por aqui 
receberá 12 pontos dos 40 neces-
sários para a Superlicença exigida 
pela FIA para quem deseja correr 
na Fórmula 1.

As próximas etapas do Cam-
peonato Brasileiro de Fórmula 4 
serão: 30 e 31 de julho no Autódro-
mo de Interlagos (São Paulo/SP), 3 
e 4 de setembro em circuito a de-
finir, 24 e 25 de setembro no Autó-
dromo Velocitta (Mogi Guaçu/SP), 
22 e 23 de outubro no Autódromo 
Ayrton Senna (Goiânia/GO) e 19 
e 20 de novembro no Autódromo 
Nelson Piquet (Brasília/DF).

“A Fórmula 4 será também, 
muito em breve, uma importante 
plataforma de relacionamento com 
nossos clientes e uma grande opor-
tunidade de apresentar, testar e 
aproximar nossos produtos dos fãs 
de velocidade”, acrescenta Zola.  

Modelo terá versão com cor 
exclusiva e tiragem limitada: 
serão apenas 30 unidades 
vendidas no Brasil

DIVULGAÇÃO / BM
W

Quarta-feira, 18 de maio de 2022 • 19
Tecnologia

RE
PR

O
D

U
Ç

ÃO
 / 

FR
EE

PI
K

Dicas

WhatsApp Web: resolva problemas 
que atrapalham sua empresa
A integração de ferramen-

tas digitais para aumen-
tar produtividade é ponto 

obrigatório para os empreende-
dores que querem expandir seus 
negócios. Dentre elas, a tecno-
logia do WhatsApp para uso no 
computador, ou WhatsApp Web, 
é uma ferramenta com poten-
cial para ser mais explorada na 
comunicação entre empresas 
e clientes. De acordo com uma 
pesquisa do Sebrae, sobre trans-
formação digital nas micro e pe-
quenas empresas, 72% das em-
presas utilizam WhatsApp para 
se comunicar com clientes, espe-
cialmente para disponibilizar in-
formação de produtos/serviços 
(59%), atendimento (59%) e ven-
das (43%). 

Esse cenário se intensificou 
com a pandemia, e a troca de 
mensagens entre clientes e em-
presas cresceu 251% em 2021, 
comparado com o ano anterior, 
segundo pesquisa do Panorama 
Mobile Time/Opinion Box. Pa-
ra quem trabalha com negócios 
digitais, a rede social possui faci-
lidades que podem ser incorpo-

radas. Nesse caso, a utilização do 
WhatsApp Business em sua ver-
são Web traz algumas vantagens.

Agrega as funcionalidades do 
WhatsApp Business, entre elas, 
a criação de mensagens rápidas 
personalizadas que podem ser 
enviadas com atalhos, a possi-
bilidade de criação de um perfil 
profissional com informações de 
contato, criação de catálogos de 
produtos/serviços e análise esta-
tística de dados de performance.

Já com a versão Web, existe a 
vantagem de focar em um só dis-
positivo ao invés de dividir aten-
ção entre celular e computador. 
Tudo é facilitado com a utilização 
do mouse e do teclado, inclusive 
os erros de digitação. Aumenta a 
praticidade para enviar arquivos 
maiores e importantes direto do 
computador, como recibos, do-
cumentos para assinatura e ima-
gens. Também ajuda no direcio-
namento do cliente para loja on-
line ou a entrar em contato com 
quem acabou de fazer uma com-
pra no e-commerce.

NOVIDADES. Com a atualiza-

ção mais recente do WhatsApp 
Web, lançada em fevereiro deste 
ano, as principais novidades são 
o acesso às mensagens no com-
putador com o aparelho celu-
lar desconectado e o uso de até 
quatro dispositivos simultanea-
mente. Para realizar essa sincro-
nização, com o cuidado de man-
ter a criptografia e garantir sigilo 
ao usuário, o dispositivo precisa 
criptografar as mensagens rece-
bidas no celular e sincronizá-las 
com os demais dispositivos, in-
cluindo a versão web/desktop.

Esse processo demanda um 
tempo de atualização que gerou 
uma lentidão comentada pelos 
usuários na rede social Twitter 
desde o último update, em 25 de 
abril. As principais reclamações 
são sobre demora para abrir a te-
la inicial e para carregar o história 
de mensagens. O tempo de carre-
gamento de mensagens chegava 
a 20 minutos e o bug gerava um 
erro seguido do informe “Aguar-
dando mensagens. Essa ação po-
de levar alguns instantes.”

No último dia 5 de maio, a re-
de social anunciou em seu blog 

oficial algumas novidades para 
a plataforma WhatsApp. Dentre 
elas, a possibilidade de reagir às 
mensagens com emojis, o com-
partilhamento de arquivos de 
até 2GB por vez (o limite ante-
rior era 100MB) e grupos com até 
512 membros. Outra novidade 
são as “pequenas comunidades”, 
que reunirão vários grupos com 
algum interesse em comum no 
mesmo espaço.

Para os empreendedores que 
querem aproveitar as funções do 
WhatsApp Business Web, mas 
ainda continuam tendo proble-
mas no carregamento por conta 
da sincronização, algumas dicas 
técnicas feitas pelo empreende-
dor Gustavo Saraiva do Doutor 
Multas podem ajudar:

REDES DE CONEXÃO. É preci-
so uma conexão à internet está-
vel para utilizar a plataforma. Se 
no WhatsApp Web aparecer uma 
barra amarela com o aviso “com-
putador desconectado”, a dica é 
verificar as configurações de rede 
e internet na barra de tarefas do 
computador.

NAVEGADOR. Para boa utili-
zação da versão web é necessá-
rio ter o navegador atualizado. 
O WhatsApp Web funciona no 
Chrome, Firefox, Microsoft Edge, 
Opera ou Safari. Mas outros na-
vegadores, como o Internet Ex-
plorer, não são compatíveis.

REDE COMPARTILHADA. Em 
caso de redes não-doméstica, co-
mo uma biblioteca, coworking ou 
universidade, por exemplo, é im-
portante verificar se a rede não 
está configurada para bloquear 
ou limitar o WhatsApp Web. Apa-
recerá uma mensagem avisando 
que “a rede Wi-Fi está impedin-
do o WhatsApp Web de funcionar 
corretamente”. Nesse caso, a so-
lução é contatar o administrador 
e solicitar que os endereços “web.
whatsapp.com”, “.web.whatsa-
pp.com” e “.whatsapp.net” sejam 
autorizados.

APARELHOS. A nova versão 
permite usar até quatro disposi-
tivos vinculados ao programa e 
é preciso certificar quais apare-
lhos estão conectados. O atalho 
é acessar Configurações > Apare-
lhos Conectados > “Conectar um 
aparelho” > e usar a câmera para 
ler o QR Code. 

REINICIAR. Uma última dica é 
experimentar reiniciar o aplica-
tivo para web. Se o bug levou ao 
congelamento da tela, a solução 
é fechar o software e abrir nova-
mente.

Facebook vai remover 
recursos que coletam 
localização de usuários

Medida vai acontecer 
a partir de 31 de 

maio. Histórico de 
localização vai ficar 
disponível até 1º de 

agosto. Funcionalidade 
foi incluída na rede 

social em 2014

O Facebook anunciou que 
vai descontinuar funcio-
nalidades que solicitavam 

acesso à localização dos usuários, 
como o recurso “Amigos nas Ime-
diações” e as atualizações me-
teorológicas, em 31 de maio. Se-
gundo a Meta, a decisão foi mo-
tivada pelo baixo uso do sistema 
pelos participantes da rede so-
cial. O histórico de localização, 
no entanto, ficará disponível pa-
ra download até 1º de agosto. De-
pois desse período, as informa-
ções serão excluídas automatica-
mente.

Vale ressaltar que, apesar de 

os recursos terem sido descon-
tinuados, o Facebook continua-
rá coletando os dados de locali-
zação dos usuários para “ajustar 
outras experiências na platafor-
ma”, como o compartilhamento 
de check-ins e a otimização dos 
anúncios. Interessados em con-
trolar como suas informações de 
localização são coletadas podem 
fazer esses ajustes nos serviços de 
localização do aplicativo.

Incluído na plataforma em 
2014, o recurso Amigos nas Ime-
diações” permitia compartilhar a 
localização e descobrir se haviam 
pessoas adicionadas à rede nas 

redondezas. Outros serviços que 
também não farão mais parte da 
plataforma são os históricos de 
localização, as atualizações me-
teorológicas e a localização em 
segundo plano – uma permissão 
requisitada para rastrear os per-
fis, mesmo com o aplicativo fe-
chado.

BAIXAR HISTÓRICO. Para ter 
acesso ao histórico de localiza-
ção, é necessário acessar o Face-
book , selecionar a seta localizada 
no canto superior direito da tela, 
buscar por “Configurações e pri-
vacidade” e depois “Configura-

ções”. O acesso ao arquivo estará 
na seção “Suas informações”, no 
app, e “Suas informações no Fa-
cebook” no desktop.

 Após abrir essa página, op-
ções para baixar diversos dados 
salvos no Facebook estarão dis-
poníveis. É possível selecionar 
quais informações deseja fazer 
download. Para baixar o históri-
co de localização, marque a se-
leção “Seus locais” e desmarque 
as restantes. Selecione “Solicitar 
um download”, no navegador, 
ou pressione “Criar arquivo”, no 
aplicativo.

Funcionalidade permitia descobrir 
se haviam pessoas adicionadas à 
rede nas redondezas



• Quarta-feira, 18 de maio de 202218
Automóveis

Esportes

Fiat anuncia Abarth 
como patrocinadora 
da Fórmula 4
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Modelos da F4 
no Brasil terão 
motores 1.4 T-Jet 
de 180 cv

BMW X3 M40i M Sport 
Edition chega com 
pintura exclusiva

Apenas 30 unidades 
na cor Fronzen 

Deep Grey serão 
vendidas no país por 

R$ 603.950. Modelo 
tem motor 3.0l 

TwinPower de 387cv 
de potência e 500Nm 

de torque.

Com foco na demanda dos 
clientes brasileiros em itens 
mais exclusivos, a  BMW 

agora traz ao Brasil a X3 M40i M 
Sport Edition em versão limita-
da e com a pintura exclusiva Fro-
zen Deep Grey. Ao todo, 30 carros 
chegarão ao Brasil com o tom fos-
co na carroceria. Com motor de 
387cv, a versão especial chega ao 
Brasil importada de Spartanburg, 
nos EUA. O preço já denuncia 
que a exclusividade é realmente 
pra poucos: R$ 603.950. 

A pintura exclusiva em preto 
fosco faz parte da linha Individu-
al. Mas a exclusividade mesmo 
fica apenas na cor. Debaixo do 
capô, o motor é um seis cilindros 
em linha, 2.998cm³, TwinPower 
Turbo, que rende 387cv de po-
tência (entre 5.800 e 6.500rpm) e 
500Nm de torque máximo (entre 
1.900 e 5.000rpm). Mesmo mo-
tor da versão produzida em solo 
nacional. A tração é integral por 
demanda. Com esse conjunto, 
a versão acelera de 0 a 100km/h 
em 4,5s, e a velocidade máxi-
ma é limitada eletronicamente a 
250km/h.

Visualmente, a versão M 
Sport Edition se destaca pelos fa-
róis duplos a laser, a grade com 
o duplo rim em preto brilhan-
te, capa do retrovisor de fibra de 
carbono, pinças de freio verme-
lhas, para-choque dianteiro com 
grandes entradas de ar e as rodas 
de 21 polegadas. Por dentro, aca-
bamento de fibra de carbono no 
painel, revestimento dos bancos 
em couro Merino Vermelho Fio-
na/Preto e sistema de som da re-
nomada Harman Kardon são os 

destaques. 

TECNOLOGIA. Produzido 
com base na versão topo de li-
nha M40i, o modelo é recheado 
de tecnologia e tem os mesmos 
equipamentos das versões tradi-
cionais, como o BMW Live Co-
ckpit Professional. Duas telas, de 
12,3 polegadas de alta resolução, 
exibem as informações do veícu-
lo e do sistema de entretenimen-
to – sendo esta última sensível ao 
toque e compatível com Apple 

Car Play e Android Auto.
O ar-condicionado tem con-

trole de temperatura automáti-
co com três zonas e o teto-solar é 
panorâmico. No console central 
a alavanca seletora de marchas, 
botões para o sistema start/stop 
e partida do motor, freio de esta-
cionamento elétrico, controle da 
multimídia e outros comandos.

Há ainda os sistemas Driving 
Assistant, Parking Assistant Plus 
e Surround View, com câmera de 
ré e sensores de estacionamento 
dianteiro e traseiro. O Driving As-
sistant oferece uma condução in-

teligente em situações de trânsito 
lento ou em longos deslocamen-
tos, informando condições de 
tráfego cruzado, riscos de colisão 
traseira, mudanças involuntárias 
de faixa de rolamento e controle e 
prevenção de aproximação fron-
tal, entre outras funções.

A versão conta com o Dri-
ve Recorder, uma funcionalida-
de capaz de capturar vídeos em 
360° ao redor do veículo. As gra-
vações podem ter até 40 segun-
dos de duração, incluindo os 20 
segundos imediatamente antes 
da ativação e os 20 segundos pos-
teriores. A função pode ser ativa-
da a qualquer momento através 
do menu iDrive ou automatica-
mente quando algum acidente 
for detectado. Os vídeos podem 
ser gravados para entretenimen-
to e diversão como em viagens 
mas também pode ser configura-
do para ativação automática em 
caso de acidente.

Com o My BMW App, é possí-
vel ativar funções remotas, como 
localizar o veículo, trancar e des-
trancar o carro, acender os faróis, 
ligar as buzinas e acionar a venti-
lação do carro. Além disso, com o 
My BMW App é possível verificar 
o status do carro, caso tenha al-
guma porta ou janela aberta, ter 
informações sobre a quilometra-
gem, o nível do tanque de com-
bustível ou a autonomia, manu-
tenções e serviços necessários, 
localizar e fazer contato com con-
cessionários, mensagem de che-
ck control como fluído de freio ou 
óleo do motor, e ainda, receber 
notificações a cada atualização 
remota de software (Remote Sof-
tware Upgrade).  

A Abarth, divisão esportiva 
da Fiat, está voltando ao 
Brasil. Ela chega de vez no 

último trimestre deste ano com 
a chegada do Pulse Abarth. Mas 
para pavimentar este caminho, 
a italiana já prepara o terreno e 
anuncia oficialmente o patrocí-
nio da primeira temporada do 
Campeonato Brasileiro de Fór-
mula 4, certificada pela FIA. 

A categoria representa o pri-
meiro passo para pilotos oriun-
dos do kart e que sonham em ter 

uma carreira no au-
tomobilismo profissional. 
Todos os veículos monopos-
tos Tatuus F4 T-021, mesmos 
dos campeonatos da categoria 
na Itália, Inglaterra, Alemanha, 
Espanha, Emirados Árabes Uni-
dos e Índia, serão equipados com 
o motor Abarth 1.4 T-Jet de 180 cv 
produzido na Itália. 

“O patrocínio à Fórmula 4 no 
Brasil faz parte de um conjunto de 
ações para lançar a marca Abar-
th no país. Após apresentarmos a 

Abarth no Big Brother Bra-
sil 2022, a marca agora anuncia 
sua presença na Fórmula 4, dei-
xando claro o seu DNA: o mundo 
das pistas, velocidade e emoção. É 
um grande orgulho participar ati-
vamente desse momento históri-
co, em que estamos incentivando 
com nossos motores e patrocínio 
o surgimento das próximas estre-
las do automobilismo nacional e 

talvez até da Fórmula 1”,  diz Her-
lander Zola, vice-presidente sê-
nior da Fiat para América do Sul.

A Fórmula 4 no Brasil 
terá supervisão da Confe-
deração Brasileira de Au-
tomobilismo (CBA). As pri-
meiras provas serão neste 
fim de semana no Autó-
dromo Velocitta, em Mogi 

Guaçu (SP), de 3.493 metros. Ao 
todo, serão seis rodadas triplas ao 
longo da temporada, totalizan-
do 18 corridas. Cada etapa terá 
duas provas aos sábados e uma 
aos domingos, cada uma com 25 
minutos de duração. Neste fim 
de semana, as disputas serão às 
9h40 e 14h40 no dia 14 de maio e 
às 12h10 no dia 15.  

A disputa terá 16 competidores 
com idade a partir de 15 anos dis-
tribuídos em quatro equipes (Ca-
valeiro Sports, Full Time Sports, 
KTF Sports e TMG Racing). Entre 
eles estarão Fernando Barrichello, 
filho do ex-piloto de F1 Rubinho 

Barrichello, Nicolas Giaffone, filho 
de Felipe Giaffone, piloto de Fór-
mula Truck, e uma piloto mulher, 
Aurélia Nobels. O vencedor da 
temporada da categoria por aqui 
receberá 12 pontos dos 40 neces-
sários para a Superlicença exigida 
pela FIA para quem deseja correr 
na Fórmula 1.

As próximas etapas do Cam-
peonato Brasileiro de Fórmula 4 
serão: 30 e 31 de julho no Autódro-
mo de Interlagos (São Paulo/SP), 3 
e 4 de setembro em circuito a de-
finir, 24 e 25 de setembro no Autó-
dromo Velocitta (Mogi Guaçu/SP), 
22 e 23 de outubro no Autódromo 
Ayrton Senna (Goiânia/GO) e 19 
e 20 de novembro no Autódromo 
Nelson Piquet (Brasília/DF).

“A Fórmula 4 será também, 
muito em breve, uma importante 
plataforma de relacionamento com 
nossos clientes e uma grande opor-
tunidade de apresentar, testar e 
aproximar nossos produtos dos fãs 
de velocidade”, acrescenta Zola.  

Modelo terá versão com cor 
exclusiva e tiragem limitada: 
serão apenas 30 unidades 
vendidas no Brasil
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WhatsApp Web: resolva problemas 
que atrapalham sua empresa
A integração de ferramen-

tas digitais para aumen-
tar produtividade é ponto 

obrigatório para os empreende-
dores que querem expandir seus 
negócios. Dentre elas, a tecno-
logia do WhatsApp para uso no 
computador, ou WhatsApp Web, 
é uma ferramenta com poten-
cial para ser mais explorada na 
comunicação entre empresas 
e clientes. De acordo com uma 
pesquisa do Sebrae, sobre trans-
formação digital nas micro e pe-
quenas empresas, 72% das em-
presas utilizam WhatsApp para 
se comunicar com clientes, espe-
cialmente para disponibilizar in-
formação de produtos/serviços 
(59%), atendimento (59%) e ven-
das (43%). 

Esse cenário se intensificou 
com a pandemia, e a troca de 
mensagens entre clientes e em-
presas cresceu 251% em 2021, 
comparado com o ano anterior, 
segundo pesquisa do Panorama 
Mobile Time/Opinion Box. Pa-
ra quem trabalha com negócios 
digitais, a rede social possui faci-
lidades que podem ser incorpo-

radas. Nesse caso, a utilização do 
WhatsApp Business em sua ver-
são Web traz algumas vantagens.

Agrega as funcionalidades do 
WhatsApp Business, entre elas, 
a criação de mensagens rápidas 
personalizadas que podem ser 
enviadas com atalhos, a possi-
bilidade de criação de um perfil 
profissional com informações de 
contato, criação de catálogos de 
produtos/serviços e análise esta-
tística de dados de performance.

Já com a versão Web, existe a 
vantagem de focar em um só dis-
positivo ao invés de dividir aten-
ção entre celular e computador. 
Tudo é facilitado com a utilização 
do mouse e do teclado, inclusive 
os erros de digitação. Aumenta a 
praticidade para enviar arquivos 
maiores e importantes direto do 
computador, como recibos, do-
cumentos para assinatura e ima-
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Juliette rebate crítica
de Samantha Schmütz: 
“Sou artista e aprendiz”
Cantora e ex-BBB se pronunciou e falou sobre polêmica com atriz

Juliette se pronunciou pe-
la primeira vez sobre uma 
crítica feita por Samantha 

Schmütz. A atriz se tornou um 
dos assuntos mais comentados 
na internet após comentar um 
discurso feito pela campeã do 
BBB21 no programa ‘Altas Ho-
ras’, da TV Globo.

Na ocasião, a cantora foi ques-
tionada sobre seus posiciona-
mentos políticos e afirmou que 
artistas deveriam se pronunciar 
sobre “tudo que atinge a socie-
dade”. Uma página nas redes so-
ciais publicou o vídeo de Juliette 
e legendou com a frase: “Artista 
se posiciona”. Ao ver a postagem, 
Schmütz disparou uma crítica: 

“Acho ótimo se posicionar, mas 
ela é artista?”, escreveu ela, que 
pouco tempo depois apagou a 
mensagem.

Ao longo do dia, Juliette rece-
beu o apoio de muitos internau-
tas e famosos, já Samantha foi 
bastante criticada. Mais tarde, 
a ex-BBB participou do progra-
ma ‘TVZ’, do Multishow, para di-
vulgar o clipe de seu novo single, 
‘Cansar De Dançar’, e, sem citar 
nomes, respondeu o comentário 
feito pela atriz.

“Essa música fala de empo-
deramento, julgamento (neste 
momento ela pisca e dá a enten-
der que se referia ao comentá-
rio de Samantha) e é dançante”, 

afirmou ela. Pedro Sampaio, que 
apresentou o programa, ainda 
acrescentou: “Uma verdadeira 
artista!”, disse o cantor.

Mais tarde, Juliette também se 
manifestou sobre o assunto em 
seu perfil no Twitter e agradeceu 
o apoio que recebeu dos seguido-
res e dos famosos. 

“A arte abraça, encanta, emo-
ciona e transcende qualquer ró-
tulo. Ser artista é algo tão bonito 
e maior que tudo isso… é tocar 
o outro com o que há de melhor 
em você, é doação, é amor, é ver-
dade... Então, sim, eu SOU artista 
e aprendiz de muita coisa. Obri-
gada por cada palavra”, disse a 
cantora.  Juliette iniciou carreira musical após vencer edição de 2021 do Big Brother
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Quem vive de depois, perde o agora“ ”

VESTIDO. No encantador  ca-
samento da publicitária Gabriela 
Alves com o empresário Marcos 
Queiroz, ocorrido no último final 
de semana, impossível não desta-
car a beleza do vestido da noiva: 
uma concepção da estilista e con-
sultora de moda Dani Motta, exe-
cutado em  parceria com a mara-
vilhosa Juraci Lira. A peça exclusi-
va, em tom perolado, foi feita em 
tecido do ateliê Giorgio Armani, 
em cerca de 15 dias. Dani, que 
vem se destacado em Natal pelo 
trabalho preciso e comprome-
tido,  prestou total assistência 
a amiga, que inclusive já havia 
adquirido um vestido. O modelo 
terminou não servindo e a esti-
lista potiguar recebeu a missão 
de um novo dress. Acompanhou 
cada detalhe do look, incluindo 
acessórios e Make.   O casal Ga-
briela e Marcos se conheceu há 
dois anos num casório. Eles opta-
ram por uma cerimônia restrita-
mente familiar, com recepção no 
Thomé. Estão juntos ha dois anos 
e já esperam o primeiro filho, que 
vai se chamar Joaquim.

DE NOIVA. Já o vestido de 
noiva da socióloga Janja, futura 
esposa do ex-presidente Lula, vai 
contar uma história, só revelada 
hoje dia do casamento, em São 
Paulo. Bordados e riscos persona-
lizados foram criados pelas bor-
dadeiras de Timbaúba dos Ba-
tistas, região Serido, mesclando 
técnicas de ponto cheio, richelieu 
e sombreado. Será confecciona-
do por Edson Honda e assinado 
pela estilista Helô Rocha, como já 
se sabe.

  *
As lembrancinhas do casa-

mento, também foram bordadas 
pelas seridoense, um  presente 
de um grupo de amigas da noiva. 
Sem duvida todas as atenções 
desta quarta estarão voltadas 
para o enlace, tanto dos que gos-
tam, quanto dos que detestam o 
presidenciável. 

Happy    Birthday

Andréia Rocha, Ana Zelia Facci, 
Priscila Freire, Markus Guedes, 
Armandinho José, Angélica Fer-
nandes Azevêdo, Arnaldo Gas-

par, Cefas Carvalho, 
Johnny Coiffeur

B-DAY - ANA ZÉLIA

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

O bolo de Robinson 
Câmara para Diogo Maia

MAGISTRADOS . A coluna 
participou como convidada, na 
última semana, do XXIV Congres-
so Brasileiro de Magistratura, em 
Salvador. Dentre os cerca de 50 
jornalistas, a única do RN. O even-
to promovido pela AMB, maior 
entidade de magistrados do 
mundo, com 72 anos de história, 
é presidida pela primeira vez por 
uma mulher, Renata Gil, reuniu 
cerca de quase 2000 juízes, e me-
nos de 20 do Rio Grande do Nor-
te. Na abertura o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux, foi o orador da 
Conferência Magna; já o presi-
dente do Congresso Nacional, se-
nador Rodrigo Pacheco defendeu 
a aprovação da PEC 63/2013, que 
trata da Valorização por Tempo de 
Magistratura (VTM). 

*
No Congresso diversas parti-

cipações de outros Ministros do 
Supremo Tribunal, como Luís Ro-
berto Barroso, Dias Toffoli e Ale-
xandre de Morais, este com um 
aparato formado por 11 seguran-
ças. Em todas as falas, defesa da 
democracia, das prerrogativas da 
magistratura e do processo eleito-
ral livre  e transparente. A primeira 
apátrida do Brasil, Maha Mano e 
a belíssima Luiza Brunet, 60 anos, 
trouxeram falas importantes so-
bre refugiados e violência domés-
tica. Um destaque merecido é da 
ação da AMB em prol das juízas 
afegãs e familiares. Mostra a sensi-
bilidade da entidade em questões 
envolvendo a magistratura mas 
que vão alem da luta própria.

ARTE DO SERIDÓ. Falando em 
bordado, ocorre até o próximo 
dia 08 de junho, na Cidade da 
Criança, no Centro de Referência 
do Artesanato do RN, a “Mostra 
do Bordado de Caicó”, promovida 
pelo Sebrae. Com curadoria do 
designer Renato Imbroisi, apre-
senta a tradição e multiplicidade 
dos trabalho seridoense, mun-
dialmente conhecidos pela bele-
za, qualidade e delicadeza única 
nas peças. 

BOAS & CURTAS
 Arraia do KD Xoxó chega a sua terceira edição no próximo 
dia 10 de junho, no Chaplin Recepções. Entre as atrações con-
� rmadas, Socorro Lima. Mesas já disponíveis para aquisição, 
na Appreciatte, na Campus Sales.
 O Projeto Diagnóstico Precoce, realizado pela Casa Durval Paiva, 
em parceria com o PRONON, em São José de Mipibu, capacitou 148 
pro� ssionais, multiplicadores que vão ajudar combater o câncer 
infanto-juvenil.
 Hoje, Daniela Falcão, coordenadora do Nordestesse e Sheila 
Morais, Designer de Jóias, falam sobre estratégias para  nacio-
nalizar uma marca. No Sebrae, às 17h30. No Meeting da Moda.
 E a Uber lançou um serviço piloto de entrega de comida com veícu-
los autônomos e elétricos em duas regiões da Califórnia, EUA. Anunciou 
ainda testes com um robô que transita nas ruas e calçadas para entregas 
curta.

#DESTAQUE
O paulista RENATO DE LUCCA,56, está em 
Natal há 35 anos, sempre em Ponta Negra. 
Foi lá que ergueu  o Castelo e a Taverna 
mais famosos do RN. A mescla de hostel 
(Lua Cheia) e pub são conhecidos em toda 
América Latina e lá se vão 25 anos, come-
morados numa White Party, próximo dia 21. 
O menino que folheava enciclopédias, en-
cantado com o tema medieval é o respon-
sável pelo primeiro bar temático potiguar. 
Decidiu empreender após vários empregos, 
dentre eles, office-boy, bancário, garçon e 
músico. Hoje ele é a cara e a voz que promo-
ve a  noite das “segundas intenções”. Já são 
7.500 shows e 800 mil visitas. Tudo fruto da 
imaginar de Sir @renatoluacheia

Mademoiselles e jornalindas Silvinha Miranda, 
Marília Rocha, Heloísa Guimarães e Débora 
Fernandes, em casamento no Di Trento

A presidente da Associação dos Magistrados do 
Barsil, Renata Gil, com o juíz potiguar Jarbas Bezerra

Recém casados e apaixonados 
Marcos Queiroz e Gabriela Alves

Toda, toda maravilhosa, a apresentadora 
Pri Freire troca de idade hoje
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ve a  noite das “segundas intenções”. Já são 
7.500 shows e 800 mil visitas. Tudo fruto da 
imaginar de Sir @renatoluacheia

Mademoiselles e jornalindas Silvinha Miranda, 
Marília Rocha, Heloísa Guimarães e Débora 
Fernandes, em casamento no Di Trento

A presidente da Associação dos Magistrados do 
Barsil, Renata Gil, com o juíz potiguar Jarbas Bezerra

Recém casados e apaixonados 
Marcos Queiroz e Gabriela Alves

Toda, toda maravilhosa, a apresentadora 
Pri Freire troca de idade hoje
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 Excelente a cobertura da 
Record sobre a prisão de Paulo 
Cupertino, suspeito de matar o 

ator Rafael Miguel...
 ... Em cima do laço, muito fac-

tual e sem exageros. Como deve ser.
 Oscar Filho lança o álbum 

“Putz Grill...” pela Cancel Records, 
a primeira gravadora de comédia 
Stand-up do Brasil...
 ... O show de comemoração 

acontece no dia 10 de junho no 
clube de comédia do apresentador 
Danilo Gentili, em São Paulo.
 Victor Pecoraro, outro ex-“Fa-

zenda 13”, iniciou as filmagens de 
“A entrega”, sob a direção de Fabio 
Faria...
 ...Também no elenco Bren-

dha Haddad, Rayanne Morais, Fer-
nando Sampaio, Helena Santana e 
Matheus Dantas.

Bate-Rebate

Tv Tudo

OUTRA CERTEZA. Também já 
está certo que no dia 30 deste mês, 
finalmente, haverá a inversão do 
“TV Fama” com o “Rede TV News”.

O jornal voltará para a faixa das 
19h30 e o programa de variedades 
irá ao ar das 21h30 às 22h30.

DESLIGAMENTO. O Comandan-
te Hamilton não integra mais o Jor-
nalismo da Record, que agradece 
seu empenho nesses últimos anos.    
Depois de diversas conversas e ne-
gociações, as partes não chegaram 
a um acordo. Assim, a emissora de-
cidiu não renovar a parceria.

TEM BRASILEIRO. Na próxima 
terça, dia 24, o Discovery+ estreia a 
quinta temporada de “Battlebots”, 
competição de robôs que conta 
com equipes de todo o mundo.

A curiosidade da edição inédi-

ta da série, cujas temporadas an-
teriores fizeram sucesso no Disco-
very Turbo, é a participação de uma 
equipe brasileira chamada “Uair-
riors” e seu robô “Black Dragon”

FOGO AMIGO. A Globo mostrou 
os dois primeiros episódios da série 
“La Brea”, segunda, em “Tela Quen-
te”, dentro da estratégia de usar a 
força da TV aberta para conseguir 
novos assinantes para o seu strea-
ming.

Agora, quem já é assinante, cer-
tamente deixou a Globo e os inter-
valos de lado e foi maratonar.

PRÉ. Marcos Uchôa, até bem 
poucos dias na primeira fila dos 
repórteres da Globo, entrou para a 
política.

Filiado ao PSB, pretende sair 
candidato nas próximas eleições e 

disputar uma vaga na Câmara Fe-
deral.

ACELERADO. A Record e a En-
demol Shine estão voando nas 
gravações da nova temporada do 
“Canta Comigo Teen”, com apre-
sentação de Rodrigo Faro e Ticiane 
Pinheiro.

Tanto assim, que sete episódios 
já foram concluídos. Faltam qua-
tro.

NO CAPRICHO. E o que se obser-
va, nessas gravações do “Canta Co-
migo Teen”, é que o nível dos parti-
cipantes – crianças e adolescentes 
– está muito alto. A edição promete.

Os trabalhos acontecem no 
complexo de estúdios da Rede TV! 
em Osasco, porém, a estrutura 
(equipe, cenários...) é toda da En-
demol. 

A Rede TV! não fechou e 
nem vai fechar para re-
formas, mas, durante 

toda essa semana, vários mo-
vimentos serão pensados e ou-
tros realizados, para tentar fa-
zer a televisão voltar pelo me-
nos um pouco ao que foi no 
passado.

Há o reconhecimento que 
muitos erros foram cometidos, 
alguns até pelo desinteresse e 

falta de um maior empenho da 
sua alta direção.

Informa-se agora que a par-
tir dos dois donos, Amilcare 
Dallevo e Marcelo de Carvalho, 
um trabalho de reconstrução 

será colocado em prática para 
tentar corrigir o tanto que exis-
te de errado, de modo especial 
na sua grade de programação.

Os maus resultados são 
vistos e considerados simples 
consequências de um certo 
desleixo, pouco caso mesmo, e 
dos inúmeros erros cometidos.

Por exemplo, a grade das 
manhãs, lançada recentemen-
te, já sofrerá modificações a 
partir da próxima segunda-fei-
ra. “Bom Dia Você”, do Eri John-
son e Alinne Prado, será levado 
ao ar das 8h45 às 10h. “Você na 
TV”, do João Kleber, das 10h às 
11h40 e o “Vou Te Contar”, das 
11h40 até 12h45.

Isso é o que já existe. Mas 
vem mais por aí.

Na Rede TV! a 
ordem de agora 
é começar 
tudo de novo

REDE TV!/DIVULGAÇÃO
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3/con — hat. 5/festa. 6/avaros — rarear. 7/malária — sararás.

Logo pela manhã, os assuntos do trabalho to-
mam conta da sua rotina, fazendo com que alguns pla-
nejamentos acontecerem, mas pode se preparar para 
pequenas mudanças na rota. Não vai adiantar tentar ba-
ter de frente com seu chefe, arianjo, caso seja contraria-

da – nessa disputa de gigantes vai vencer quem souber agir para tudo fl uir.

Quarta-feira recheada de situações para resol-
ver, librinha, especialmente em casa. Um famíliar ou 
parente poderá te pedir uma ajuda hoje e você pas-
sa boa parte do seu dia resolvendo essa questão. No 
trabalho, a praticidade será seu ponto alto, não enrole 

com sua conhecida indecisão algo que precise de direcionamento, ok?

A quarta-feira começa com um jogo entre Urano 
e a Lua o que faz com que seu trabalho e seus resul-
tados possam ser surpreendentes. Oportunidades cer-
teiras vindas de fora ou através de colegas importantes 
podem ser uma boa chance de você mostrar seu talen-

to. Não tenha medo de arriscar, tourinho!

O dia vai parecer truncado e você não vê a hora 
de chegar o fi m de semana. A Lua na Casa 3 empa-
ca algumas negociações e projetos no trabalho podem 
atrasar. Utilize esse tempo para colocar mais foco no 
que precisa fazer sem distrações paralelas. Com a gra-

na, alguns ímpetos podem te atrapalhar no contato com seu dinheiro.

A Lua na Casa 8 chega já de manhã trazendo al-
guns incômodos e uma vontade de mudar algumas coisas 
por aí ganha força. Planeje, pense com cuidado e carinho 
para não agir por impulso, ok? Hoje o dia dá uma arrastada, 
pois a energia pede um pouco mais de racionalidade, pen-

sar antes de agir e você vai preferir ser mais prática e colocar tudo para andar.

Pode esperar um dia corrido com o trabalho, 
com responsabilidades batendo na porta. Você vai 
querer seguir por um lado mais prático para atingir o 
que deseja e tenha certeza que os astros dizem amém 
para essa jornada. O dinheiro pode trazer certa preocu-

pação, pois algumas inseguranças surgem com compromissos.

No trabalho, há chances de uma novidade, 
mas não grite vitória antes da hora antes de saber o 
tamanho dessa notícia. Tenha cautela com excesso 
de serviço hoje ou poderá fi car mais cansada que 
o normal – saiba colocar seus limites na vida pro-

fi ssional.

Logo de manhã, a Lua chega na Casa 1 trazen-
do um movimento de algumas incertezas, sobretudo no 
trabalho e no trato com as pessoas. Não tenha receio 
de propor suas ideias, mas fi que atenta para não pare-
cer exigente demais, cristalzinho! Suas emoções hoje 

vão falar por si só!

Algumas encrenquinhas na sua rotina podem 
fazer com que mude algumas rotas, pois imprevistos 
podem acontecer logo pela manhã. No trabalho, o che-
fe pode fi car em cima com cobranças e prazos e para 
não despertar a sua fúria, é melhor buscar maneiras 

para solucionar os problemas. 

Pela manhã, vai bater aquela preguiça, mas os 
compromissos gritam, bebê e você vai ser requisitada 
a fazer tudo que precisa para entregar o serviço em dia. 
Pode vir uma certa dúvida sobre a sua carreira, mas se 
estiver pensando em mudar de trampo, espere mais 

uns dias para colocar esse plano em prática.

A Lua na Casa 5 logo de manhã traz um incô-
modo no trabalho e algo ligado a projetos criativos ou 
que precisa de boas ideias pode fi car meio truncado. 
Relaxe as ideias, virginiano, libera espaço na mente 
para se concentrar que vai tudo correr bem. Sem fi car 

se cobrando muito também para não surtir efeito contrário.

No trabalho, uma notícia ou novidade pode chegar 
de supetão e fazer com que você tenha que pensar rápido 
em alternativas de solução. A grana pode dar aquela aper-
tada hoje e agir por impulso para resolver não é solução, 
tente fazer renegociações ou buscar ajuda com quem con-

fi a mais, um irmão ou parente pode ajudar.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)
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O presidente da FNF, José Vanildo, pretende viajar nos 
próximos dias para algumas cidades do interior do 
RN. O presidente pretende se reunir com alguns pre-

feitos para que a adesão ao Super Matutão seja ainda maior 
do que já é no momento. Ao todo, 47 municípios já con-
firmaram participação no campeonato. José Vanildo es-
pera contar com um número ainda maior de municípios 
participando do Super Matutão. Então, você que é prefeito 
ou dirigente de clube da sua cidade no interior, não perca a 
oportunidade de participar do maior campeonato do RN.

Viagem ao interior

REPRODUÇÃO VAI TER QUE MUDAR. O técnico 
Fernando Marchiori vai ter que en-
contrar outra formação para a zaga 
do ABC. Falo de nomes, não do es-
quema com três zagueiros. Já está 
provado que Ikaro, Eduardo e Ri-
chardson não passam confiança. 
Dos três, apenas Richardson tem 
condições de ser titular. Agora, co-
mo quem trabalha diariamente com 
os jogadores é Fernando Marchiori, 
melhor esperar para sabermos dele 
quais serão os escolhidos para atua-
rem como titulares.

JOGANDO MUITO. Se existe um jo-
gador que está sobrando no Améri-
ca é o volante Araújo. Aliás, na equi-
pe rubra, apenas ele e Wallace Per-
nambucano têm mantido o mesmo 
futebol desde o início da temporada. 
Araújo é hoje um jogador importan-
tíssimo para a equipe rubra. O vo-
lante tanto marca bem como sabe 
sair para o jogo. Que Araújo possa 
continuar tendo boas atuações. A 
torcida agradece.

SÓ PODE SER PIADA. Segun-
do alguns blogs da cidade de Re-
cife, o Santa Cruz-PE tem interes-
se no meia Jadson, ex-Corinthias, 
São Paulo e Vitória-BA. Quero eu 
acreditar que isso só pode ser pia-
da, pois não tem nem três semanas 
que a direção do clube mandou o 
técnico Nestor Júnior embora por-
que ele veio a público reclamar que 
o clube estava devendo três meses 
de salários aos jogadores e a co-
missão técnica. É por essas e outras 
que o tricolor do Arruda chegou ao 
fundo do poço.

MAIS UMA DOS “TORCEDORES”. 
Dois idiotas, que se dizem “torce-
dores” do Palmeiras-SP, tentaram 

agredir fisicamente o lateral Jorge. 
Como não conseguiram, eles se vin-
garam quebrando os vidros do car-
ro do atleta. A direção se pronun-
ciou oficialmente condenando o 
ato praticado pelos dois “torcedo-
res”. A direção tem mais é que to-
mar medidas mais drásticas contra 
idiotas como esses.

QUEM PODERIA IMAGINAR. Se-
rá que o torcedor mais fanático do 
Flamengo poderia imaginar que, a 
essa altura da série A, a equipe ru-
bro negra estaria na décima sexta 
posição na tabela de classificação? 
Tenho certeza que não. É, amigos, 
futebol tem mistérios que não são 
explicados.

NÃO VOLTA AGORA. Muitos torcedores do ABC me perguntam nas redes 
sociais quando é que o meia Alan Dias volta a atuar. Pelas informações que 
recebi, o meia só voltará a atuar no mês que vem. A contusão de Alan Dias foi 
séria. O meia ainda não começou nem a treinar com bola, o que só deverá 
acontecer entre 15 e 20 dias. Alan Dias tem muita qualidade. No meu enten-
dimento, estando inteiro, ele é um dos titulares da equipe.

Ítalo Ferreira ganha game 
e é primeiro surfista a 
estampar lata de Red Bull

Vencedores do 
jogo online serão 

presenteados 
com um encontro 

exclusivo com o 
potiguar campeão 

olímpico

Primeiro surfista a se tornar 
campeão olímpico em Tó-
quio 2020, o potiguar Ítalo 

Ferreira também se tornou o pri-
meiro da modalidade a estampar 
uma lata de Red Bull. As informa-
ções são da Máquina do Esporte.

Disponíveis ao público a par-
tir desta semana em todo o terri-
tório nacional, as novas latas de 
Red Bull contam com a assinatu-
ra do surfista, imagens de seu ros-
to e de um aéreo na praia de Baía 
Formosa (RN), onde Ítalo nasceu 
e deu os primeiros passos no es-
porte. O surfista ainda se tornou 

um personagem de um game on-
line, cuja dinâmica presenteará 
os vencedores com um encon-
tro exclusivo com o próprio Íta-
lo. Disponível para smartphone 
ou computador (https://preview.
rb3ca-production.redbullaws.
com/br-pt/projects/italoferrei-
ra), o game é composto por cinco 
fases, cada uma celebrando uma 
praia marcante da carreira do 

brasileiro: Baía Formosa (Brasil), 
Peniche (Portugal), Bells Beach 
(Austrália), Pipeline (EUA) e Chi-
ba (Japão).

O jogador terá que passar por 
diversos obstáculos. Os dois com-
petidores mais ágeis no ranking 
final terão a oportunidade de en-
contrar o campeão olímpico du-
rante a etapa de Saquarema (RJ) 
da World Surf League (WSL). 

Futebol 7 Society

Copa Sest Senat
começa neste fim
de semana em Natal

Onze equipes vão partici-
par da Copa SEST SENAT 
de Futebol 7 Society – Na-

tal-RN. A rodada de abertura da 
fase de grupos será neste domin-
go 22, com jogos a partir das 7h, 
no campo da unidade localizada 
no bairro Pitimbu. O campeo-
nato é voltado para empresas do 
setor de transporte de todos os 
modais e transportadores autô-
nomos. A competição acontece 
em 88 unidades localizadas em 
todas as regiões do país.

Cada equipe é composta 

por, no mínimo, dez e, no má-
ximo, 15 atletas, além de um 
técnico. 

A Copa é realizada em duas 
etapas: local e nacional. Na fa-
se local, os times de cada região 
disputam as partidas entre si até 
julho de 2022. Na fase nacional, 
os campeões dos campeonatos 
regionais jogam em regime de 
eliminatória simples (mata-ma-
ta). Essa fase se inicia no final de 
julho. A grande final será dispu-
tada no dia 6 de novembro de 
2022, em Ponta Grossa (PR). 

DIVULGAÇÃO/SEST SENAT

DIVULGAÇÃO

Na lata tem assinatura do surfi sta e imagens dele na praia de Baía Formosa

Cada equipe é composta por, no mínimo, dez e, no máximo, 15 atletas
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OUTRA CERTEZA. Também já 
está certo que no dia 30 deste mês, 
finalmente, haverá a inversão do 
“TV Fama” com o “Rede TV News”.

O jornal voltará para a faixa das 
19h30 e o programa de variedades 
irá ao ar das 21h30 às 22h30.

DESLIGAMENTO. O Comandan-
te Hamilton não integra mais o Jor-
nalismo da Record, que agradece 
seu empenho nesses últimos anos.    
Depois de diversas conversas e ne-
gociações, as partes não chegaram 
a um acordo. Assim, a emissora de-
cidiu não renovar a parceria.

TEM BRASILEIRO. Na próxima 
terça, dia 24, o Discovery+ estreia a 
quinta temporada de “Battlebots”, 
competição de robôs que conta 
com equipes de todo o mundo.

A curiosidade da edição inédi-

ta da série, cujas temporadas an-
teriores fizeram sucesso no Disco-
very Turbo, é a participação de uma 
equipe brasileira chamada “Uair-
riors” e seu robô “Black Dragon”

FOGO AMIGO. A Globo mostrou 
os dois primeiros episódios da série 
“La Brea”, segunda, em “Tela Quen-
te”, dentro da estratégia de usar a 
força da TV aberta para conseguir 
novos assinantes para o seu strea-
ming.

Agora, quem já é assinante, cer-
tamente deixou a Globo e os inter-
valos de lado e foi maratonar.

PRÉ. Marcos Uchôa, até bem 
poucos dias na primeira fila dos 
repórteres da Globo, entrou para a 
política.

Filiado ao PSB, pretende sair 
candidato nas próximas eleições e 

disputar uma vaga na Câmara Fe-
deral.

ACELERADO. A Record e a En-
demol Shine estão voando nas 
gravações da nova temporada do 
“Canta Comigo Teen”, com apre-
sentação de Rodrigo Faro e Ticiane 
Pinheiro.

Tanto assim, que sete episódios 
já foram concluídos. Faltam qua-
tro.

NO CAPRICHO. E o que se obser-
va, nessas gravações do “Canta Co-
migo Teen”, é que o nível dos parti-
cipantes – crianças e adolescentes 
– está muito alto. A edição promete.

Os trabalhos acontecem no 
complexo de estúdios da Rede TV! 
em Osasco, porém, a estrutura 
(equipe, cenários...) é toda da En-
demol. 

A Rede TV! não fechou e 
nem vai fechar para re-
formas, mas, durante 

toda essa semana, vários mo-
vimentos serão pensados e ou-
tros realizados, para tentar fa-
zer a televisão voltar pelo me-
nos um pouco ao que foi no 
passado.

Há o reconhecimento que 
muitos erros foram cometidos, 
alguns até pelo desinteresse e 

falta de um maior empenho da 
sua alta direção.

Informa-se agora que a par-
tir dos dois donos, Amilcare 
Dallevo e Marcelo de Carvalho, 
um trabalho de reconstrução 

será colocado em prática para 
tentar corrigir o tanto que exis-
te de errado, de modo especial 
na sua grade de programação.

Os maus resultados são 
vistos e considerados simples 
consequências de um certo 
desleixo, pouco caso mesmo, e 
dos inúmeros erros cometidos.

Por exemplo, a grade das 
manhãs, lançada recentemen-
te, já sofrerá modificações a 
partir da próxima segunda-fei-
ra. “Bom Dia Você”, do Eri John-
son e Alinne Prado, será levado 
ao ar das 8h45 às 10h. “Você na 
TV”, do João Kleber, das 10h às 
11h40 e o “Vou Te Contar”, das 
11h40 até 12h45.

Isso é o que já existe. Mas 
vem mais por aí.
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ordem de agora 
é começar 
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de cosmé-
ticos

Pronome
oblíquo da
2ª pessoa 
do singular

Objeto
como o
serrote

Sujeira
acumu-
lada nos
móveis

Operação
realizada
no mata-

douro

Local para
venda de
gasolina

Exército
Brasileiro

(sigla)
Com, em
espanhol

Chapéu,
em inglês

Regra
cons-

titucional

Nelson
Freitas,

humorista

Exercício
que

fortalece
as pernas 

Nome de
família

Países
cujas

capitais
são Madri
e Lisboa

Priscila
Fantin,
atriz

Escassear

Compar-
timento

de bancos
 A 2ª letra

Indivíduos 
faladores 

(pop.)

Período das
20 às 22 h,

na TV
Relativo ao nariz

Antecede
o "P"

Criatura;
indivíduo

Em lugar
posterior

Assento de
bicicletas

Muito;
demais

Fazer (?) 
a: merecer

Formação
de corais
O sinal

"-"

Aguardar 
Repug-
nância;

nojo

(?) Carlos,
novelista
Tenente
(abrev.)

3/con — hat. 5/festa. 6/avaros — rarear. 7/malária — sararás.

Logo pela manhã, os assuntos do trabalho to-
mam conta da sua rotina, fazendo com que alguns pla-
nejamentos acontecerem, mas pode se preparar para 
pequenas mudanças na rota. Não vai adiantar tentar ba-
ter de frente com seu chefe, arianjo, caso seja contraria-

da – nessa disputa de gigantes vai vencer quem souber agir para tudo fl uir.

Quarta-feira recheada de situações para resol-
ver, librinha, especialmente em casa. Um famíliar ou 
parente poderá te pedir uma ajuda hoje e você pas-
sa boa parte do seu dia resolvendo essa questão. No 
trabalho, a praticidade será seu ponto alto, não enrole 

com sua conhecida indecisão algo que precise de direcionamento, ok?

A quarta-feira começa com um jogo entre Urano 
e a Lua o que faz com que seu trabalho e seus resul-
tados possam ser surpreendentes. Oportunidades cer-
teiras vindas de fora ou através de colegas importantes 
podem ser uma boa chance de você mostrar seu talen-

to. Não tenha medo de arriscar, tourinho!

O dia vai parecer truncado e você não vê a hora 
de chegar o fi m de semana. A Lua na Casa 3 empa-
ca algumas negociações e projetos no trabalho podem 
atrasar. Utilize esse tempo para colocar mais foco no 
que precisa fazer sem distrações paralelas. Com a gra-

na, alguns ímpetos podem te atrapalhar no contato com seu dinheiro.

A Lua na Casa 8 chega já de manhã trazendo al-
guns incômodos e uma vontade de mudar algumas coisas 
por aí ganha força. Planeje, pense com cuidado e carinho 
para não agir por impulso, ok? Hoje o dia dá uma arrastada, 
pois a energia pede um pouco mais de racionalidade, pen-

sar antes de agir e você vai preferir ser mais prática e colocar tudo para andar.

Pode esperar um dia corrido com o trabalho, 
com responsabilidades batendo na porta. Você vai 
querer seguir por um lado mais prático para atingir o 
que deseja e tenha certeza que os astros dizem amém 
para essa jornada. O dinheiro pode trazer certa preocu-

pação, pois algumas inseguranças surgem com compromissos.

No trabalho, há chances de uma novidade, 
mas não grite vitória antes da hora antes de saber o 
tamanho dessa notícia. Tenha cautela com excesso 
de serviço hoje ou poderá fi car mais cansada que 
o normal – saiba colocar seus limites na vida pro-

fi ssional.

Logo de manhã, a Lua chega na Casa 1 trazen-
do um movimento de algumas incertezas, sobretudo no 
trabalho e no trato com as pessoas. Não tenha receio 
de propor suas ideias, mas fi que atenta para não pare-
cer exigente demais, cristalzinho! Suas emoções hoje 

vão falar por si só!

Algumas encrenquinhas na sua rotina podem 
fazer com que mude algumas rotas, pois imprevistos 
podem acontecer logo pela manhã. No trabalho, o che-
fe pode fi car em cima com cobranças e prazos e para 
não despertar a sua fúria, é melhor buscar maneiras 

para solucionar os problemas. 

Pela manhã, vai bater aquela preguiça, mas os 
compromissos gritam, bebê e você vai ser requisitada 
a fazer tudo que precisa para entregar o serviço em dia. 
Pode vir uma certa dúvida sobre a sua carreira, mas se 
estiver pensando em mudar de trampo, espere mais 

uns dias para colocar esse plano em prática.

A Lua na Casa 5 logo de manhã traz um incô-
modo no trabalho e algo ligado a projetos criativos ou 
que precisa de boas ideias pode fi car meio truncado. 
Relaxe as ideias, virginiano, libera espaço na mente 
para se concentrar que vai tudo correr bem. Sem fi car 

se cobrando muito também para não surtir efeito contrário.

No trabalho, uma notícia ou novidade pode chegar 
de supetão e fazer com que você tenha que pensar rápido 
em alternativas de solução. A grana pode dar aquela aper-
tada hoje e agir por impulso para resolver não é solução, 
tente fazer renegociações ou buscar ajuda com quem con-

fi a mais, um irmão ou parente pode ajudar.

Aries  (21/03 a 20/04) Libra (23/09 a 22/10)

Touro (21/04 a 20/05) Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/05 a 20/06) Sagitário (22/11 a 21/12)

Cancer (21/06 a 22/07) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Leão (23/07 a 22/08) Aquário  (21/01 a 19/02)

Virgem (23/08 a 22/09 ) Peixes (20/02 a 20/03)
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O presidente da FNF, José Vanildo, pretende viajar nos 
próximos dias para algumas cidades do interior do 
RN. O presidente pretende se reunir com alguns pre-

feitos para que a adesão ao Super Matutão seja ainda maior 
do que já é no momento. Ao todo, 47 municípios já con-
firmaram participação no campeonato. José Vanildo es-
pera contar com um número ainda maior de municípios 
participando do Super Matutão. Então, você que é prefeito 
ou dirigente de clube da sua cidade no interior, não perca a 
oportunidade de participar do maior campeonato do RN.

Viagem ao interior

REPRODUÇÃO VAI TER QUE MUDAR. O técnico 
Fernando Marchiori vai ter que en-
contrar outra formação para a zaga 
do ABC. Falo de nomes, não do es-
quema com três zagueiros. Já está 
provado que Ikaro, Eduardo e Ri-
chardson não passam confiança. 
Dos três, apenas Richardson tem 
condições de ser titular. Agora, co-
mo quem trabalha diariamente com 
os jogadores é Fernando Marchiori, 
melhor esperar para sabermos dele 
quais serão os escolhidos para atua-
rem como titulares.

JOGANDO MUITO. Se existe um jo-
gador que está sobrando no Améri-
ca é o volante Araújo. Aliás, na equi-
pe rubra, apenas ele e Wallace Per-
nambucano têm mantido o mesmo 
futebol desde o início da temporada. 
Araújo é hoje um jogador importan-
tíssimo para a equipe rubra. O vo-
lante tanto marca bem como sabe 
sair para o jogo. Que Araújo possa 
continuar tendo boas atuações. A 
torcida agradece.

SÓ PODE SER PIADA. Segun-
do alguns blogs da cidade de Re-
cife, o Santa Cruz-PE tem interes-
se no meia Jadson, ex-Corinthias, 
São Paulo e Vitória-BA. Quero eu 
acreditar que isso só pode ser pia-
da, pois não tem nem três semanas 
que a direção do clube mandou o 
técnico Nestor Júnior embora por-
que ele veio a público reclamar que 
o clube estava devendo três meses 
de salários aos jogadores e a co-
missão técnica. É por essas e outras 
que o tricolor do Arruda chegou ao 
fundo do poço.

MAIS UMA DOS “TORCEDORES”. 
Dois idiotas, que se dizem “torce-
dores” do Palmeiras-SP, tentaram 

agredir fisicamente o lateral Jorge. 
Como não conseguiram, eles se vin-
garam quebrando os vidros do car-
ro do atleta. A direção se pronun-
ciou oficialmente condenando o 
ato praticado pelos dois “torcedo-
res”. A direção tem mais é que to-
mar medidas mais drásticas contra 
idiotas como esses.

QUEM PODERIA IMAGINAR. Se-
rá que o torcedor mais fanático do 
Flamengo poderia imaginar que, a 
essa altura da série A, a equipe ru-
bro negra estaria na décima sexta 
posição na tabela de classificação? 
Tenho certeza que não. É, amigos, 
futebol tem mistérios que não são 
explicados.

NÃO VOLTA AGORA. Muitos torcedores do ABC me perguntam nas redes 
sociais quando é que o meia Alan Dias volta a atuar. Pelas informações que 
recebi, o meia só voltará a atuar no mês que vem. A contusão de Alan Dias foi 
séria. O meia ainda não começou nem a treinar com bola, o que só deverá 
acontecer entre 15 e 20 dias. Alan Dias tem muita qualidade. No meu enten-
dimento, estando inteiro, ele é um dos titulares da equipe.

Ítalo Ferreira ganha game 
e é primeiro surfista a 
estampar lata de Red Bull

Vencedores do 
jogo online serão 

presenteados 
com um encontro 

exclusivo com o 
potiguar campeão 

olímpico

Primeiro surfista a se tornar 
campeão olímpico em Tó-
quio 2020, o potiguar Ítalo 

Ferreira também se tornou o pri-
meiro da modalidade a estampar 
uma lata de Red Bull. As informa-
ções são da Máquina do Esporte.

Disponíveis ao público a par-
tir desta semana em todo o terri-
tório nacional, as novas latas de 
Red Bull contam com a assinatu-
ra do surfista, imagens de seu ros-
to e de um aéreo na praia de Baía 
Formosa (RN), onde Ítalo nasceu 
e deu os primeiros passos no es-
porte. O surfista ainda se tornou 

um personagem de um game on-
line, cuja dinâmica presenteará 
os vencedores com um encon-
tro exclusivo com o próprio Íta-
lo. Disponível para smartphone 
ou computador (https://preview.
rb3ca-production.redbullaws.
com/br-pt/projects/italoferrei-
ra), o game é composto por cinco 
fases, cada uma celebrando uma 
praia marcante da carreira do 

brasileiro: Baía Formosa (Brasil), 
Peniche (Portugal), Bells Beach 
(Austrália), Pipeline (EUA) e Chi-
ba (Japão).

O jogador terá que passar por 
diversos obstáculos. Os dois com-
petidores mais ágeis no ranking 
final terão a oportunidade de en-
contrar o campeão olímpico du-
rante a etapa de Saquarema (RJ) 
da World Surf League (WSL). 

Futebol 7 Society

Copa Sest Senat
começa neste fim
de semana em Natal

Onze equipes vão partici-
par da Copa SEST SENAT 
de Futebol 7 Society – Na-

tal-RN. A rodada de abertura da 
fase de grupos será neste domin-
go 22, com jogos a partir das 7h, 
no campo da unidade localizada 
no bairro Pitimbu. O campeo-
nato é voltado para empresas do 
setor de transporte de todos os 
modais e transportadores autô-
nomos. A competição acontece 
em 88 unidades localizadas em 
todas as regiões do país.

Cada equipe é composta 

por, no mínimo, dez e, no má-
ximo, 15 atletas, além de um 
técnico. 

A Copa é realizada em duas 
etapas: local e nacional. Na fa-
se local, os times de cada região 
disputam as partidas entre si até 
julho de 2022. Na fase nacional, 
os campeões dos campeonatos 
regionais jogam em regime de 
eliminatória simples (mata-ma-
ta). Essa fase se inicia no final de 
julho. A grande final será dispu-
tada no dia 6 de novembro de 
2022, em Ponta Grossa (PR). 

DIVULGAÇÃO/SEST SENAT

DIVULGAÇÃO

Na lata tem assinatura do surfi sta e imagens dele na praia de Baía Formosa

Cada equipe é composta por, no mínimo, dez e, no máximo, 15 atletas
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ALGUNS SEGUNDOS FAZEM A DIFERENÇA

PARE, OLHE e ESCUTE.


