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Lagum faz show em Natal pela 1ª vez
Banda que é destaque no cenário musical, Lagum apresenta no Teatro Riachuelo no próximo domingo 
21 show da turnê “Pra ficar na memória”. Pedro Calais e Jorge falam sobre expectativa

Em entrevista, integrantes falam sobre homenagem feita a Tio Wilson, baterista da Lagum que faleceu em 2020 

Eleições Mobilidade Jogão

Partido Rede, que integra 
federação com PSOL, está sus-
penso por falta de prestação 
de contas na Justiça Eleitoral. 
Chapa para deputado federal é 
questionada.

Para consultor técnico Nil-
son Queiroga, financiamento 
do transporte de passageiros 
não pode ser feito apenas pe-
la tarifa paga pelos usuários. É 
preciso ajuda do poder público.

América tenta usar espaço 
destinado à torcida visitante 
para ampliar local para torce-
dores alvirrubros. Partida vai 
definir quem subirá para a Sé-
rie C do Brasileirão.

Candidaturas do 
PSOL e da Rede 
são impugnadas 
pelo MPE no RN

Seturn volta a 
cobrar subsídio 
às empresas de 
ônibus de Natal

Ingressos para 
América x Caxias 
no próximo dia 28 
já estão esgotados
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Gestores criticam o que chamam de
“suspeitas infundadas e inaceitáveis” 
levantadas por adversário de Rogério

Pelo menos 110 prefeitos 
do Rio Grande do Norte 
assinaram uma nota, na 

noite desta quarta-feira 17, pa-
ra repudiar o teor da ação que 
o candidato ao Senado Carlos 
Eduardo Alves (PDT) protoco-
lou contra o adversário Rogério 
Marinho (PL).

No documento, os prefei-

tos dizem que Carlos levantou 
“suspeitas infundadas e inacei-
táveis”, ao acusar Rogério Mari-
nho de usar o Ministério do De-
senvolvimento Regional, com 
recursos do chamado “orçamen-
to secreto”, para enviar verba aos 
municípios em troca de angariar 
apoios para sua campanha de 
senador no Estado.

__PÁG.3

Ação de Carlos 
contra Rogério
é repudiada
por mais de 100
prefeitos no RN
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InterTV Cabugi registra 
1ª pesquisa  Ipec (antigo 
Ibope) da eleição 2022

Seap detalha plano
de fuga em presídio
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Anísio Marinho Neto

Pedro Neto

Jeito Rogério de administrar foi 
levado para o Governo Federal

Prefeitos assinam nota de repúdio 
porque foram ameaçados, diz gestor

O controle da propaganda eleitoral, 
com o início da campanha

Frasqueirão deverá ter bom
público no próximo sábado

Grande Natal __PÁG.12

Mossoró

Prefeito de Mossoró, que só declarou apoio a Rogério Marinho (PL) 
após ter município beneficiado com envio de recursos, disse que Carlos 
Eduardo Alves (PDT) não conhece realidade de Mossoró e que só vai à 
cidade de quatro em quatro anos para “pedir voto”. Para Allyson, ação de 
Carlos busca travar o envio de verbas para cidade.

Beneficiado por verbas, Allyson sai 
em defesa de Rogério e ataca Carlos

__PÁG.5

__PÁG.6

Levantamento do instituto 
será divulgado na próxima se-
gunda 22, provavelmente à noite.
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Já está em campo no Rio Grande do Norte a pes-
quisa Inteligência em Pesquisa e Consultoria 
Ltda / Ipec. Serão 800 entrevistas até a próxi-

ma segunda-feira 22. O valor da pesquisa é de R$ 
65.461,89 e foi arcado com recursos próprios da In-
terTV Cabugi, afiliada da TV Globo no RN. Os ques-
tionários abordam os potiguares para governador, 
senador e presidente da República, mirando a elei-
ção majoritária. O número de identificação do re-
gistro é RN-09891/2022. 

O Ipec nasceu após o fim do Ibope Inteligência, 
em 2021. A estatística Márcia Cavallari, ex-CEO da 
Ibope, fundou a nova empresa juntamente com ou-
tros ex-executivos de lá. A marca Ibope já havia si-
do vendida para a empresa inglesa Kantar em 2014, 
quando ela foi desmembrada em duas empresas, 
a Kantar Ibope Média, controlada pela Kantar, que 
faz as medições de audiência da televisão e pesqui-
sa de mídia, e a Ibope Inteligência, brasileira, que 
realizava pesquisas. 

Até o fechamento da coluna, 25 pesquisas foram 
registradas para as Eleições 2022 até o momento. O 
Ipec tem agora oito sócios, incluindo Carlos Augus-
to Montenegro, o único membro da família Monte-
negro, responsável pelo Ibope desde os anos 1970. 
A pesquisa mais cara registrada até agora foi justa-
mente a da InterTV Cabugi. Em relação aos institu-

tos locais como Exatus, Consult, Brâmane, Datave-
ro, TS2, Agora Sei, Seta, Item Pesquisas... A pesquisa 
do Ipec entrevistará o menor número de eleitores, 
com apenas uma amostra de 800 pessoas.

InterTV Cabugi registra a primeira pesquisa
Ipec (antigo Ibope), que será divulgada dia 22

PL. As labaredas acenderam 
nesta semana na nominata do 
PL para deputado federal. Os 
bolsonaristas prometem ajudar 
o deputado General Girão, úni-
co potiguar que defende com 
clareza o presidente Jair Bolso-
naro. O deputado estadual Co-
ronel Azevedo (PL) tem alertado 
isso em reuniões com a direita. 
Caso a Justiça Eleitoral defira o 
pedido de impugnação do re-
gistro de candidatura Ministério 
Público Eleitoral, o deputado fe-
deral João Maia (PL) não pode-
rá ser candidato. O pedido é as-
sinado pelo procurador regio-
nal eleitoral Rodrigo Teles, que 
aponta irregularidades suposta-
mente cometidas pela campa-
nha de Maia de 2010. 

CONTAS. O PL, que tem uma 
expectativa de eleger dois fede-
rais, vem caindo na realidade. O 
ex-governador Robinson Faria 
quer juntar mais de 100 mil vo-
tos. Luta para sobreviver em ser o 
primeiro da nominata. Ele teme 
o impulso dos votos de opinião 
do General Girão, e ainda teme o 
impacto dos “salários atrasados”, 
que seu governo deixou de he-
rança ao funcionalismo público

AGRESTE. No discurso que 

fez no palanque de lançamen-
to da candidatura de Fábio Dan-
tas a governador, em São José de 
Mipibu, Robinson Faria lembrou 
momentos das eleições de 2014, 
quando se subestimava a região 
Agreste. “Aquele Agrestezinho”, 
lembrou Robinson, de onde sa-
íram o governador (ele) e o vice 
(Fábio Dantas). A campanha que 
caiu da oposição nas pesquisas 
poderá refletir nos votos da pro-
porcional. 

CRESCIMENTO.  No União 
Brasil, é visível o aumento de ba-
ses e o crescimento nas quatro 
zonas de Natal para a campanha 
de Paulinho Freire. Candidato do 
ex-senador José Agripino Maia, 
dirigente do partido no Estado, 
Paulinho já tem cerca de 10 pre-
feitos, entre eles os de João Câ-
mara e Macau, municípios com 
mais de 25 mil eleitores. 

PESQUISA. Genial/Quaest 
Divulgada ontem mostra esta-
bilidade na corrida presidencial 
mesmo após o governo federal 
iniciar o pagamento do novo va-
lor do Auxílio Brasil, que foi rea-
justado de 400 reais para 600 re-
ais e é o carro-chefe de um paco-
te bilionário de benefícios lança-
do para dar fôlego à campanha à 

reeleição de Jair Bolsonaro (PL). 
De acordo com o levantamento, 
o ex-presidente Lula (PT) lidera 
em intenções de voto, com 45%, 
enquanto Bolsonaro marca 33%.  
A diferença é a mesma de duas 
semanas atrás, de 12 pontos, já 
que os dois cresceram um ponto 
percentual.

BOLSA. Na faixa de renda até 
dois salários mínimos, alvo prefe-
rencial do Auxílio Brasil, o petista 
subiu três pontos em duas sema-
nas e atingiu 55%. Bolsonaro tam-
bém cresceu, só que dois pontos, e 
chegou a 27%. Entre quem ganha 
de dois a cinco salários mínimos, 
o presidente recuperou terreno. 
A desvantagem de Bolsonaro pa-
ra Lula caiu de nove pontos para 
quatro pontos, e o placar está ago-
ra 41%a 37% a favor do petista. 

QUEDA. Apesar de não ter di-
minuído a diferença para o rival, 
Bolsonaro conseguiu reduzir a 
avaliação negativa de seu gover-
no em nichos importantes do 
eleitorado. Duas mil pessoas fo-
ram entrevistadas entre os dias 
11 e 14 de agosto. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais. 
95% de confiança. A pesquisa foi 
registrada sob o protocolo BR-
01167/2022.

Editorial
O estilo Rogério de ser

Para classificar Rogério 
Marinho como um “bom 
gestor”, é preciso primei-

ro entender o que se entende 
por boa gestão. Se ser um bom 
gestor é fazer acontecer atrope-
lando a burocracia, descartan-
do o planejamento e ignorando 
as políticas públicas e as regras 
constitucionais (como a impes-
soalidade), então tem-se na fi-
gura do candidato ao Senado 
um excelente gestor.

Pelo menos é o que pinta 
a ação de investigação judicial 
eleitoral protocolada anteontem 
na Justiça Eleitoral, contra Rogé-
rio, pelo também candidato ao 
Senado Carlos Eduardo Alves.

Na ação, conforme mostrou 
o AGORA RN na edição de on-
tem, Carlos Eduardo acusa Ro-
gério de usar a estrutura do Go-
verno Federal para privilegiar 
aliados, em troca de apoio para 
a eleição deste ano. A origem do 
dinheiro seriam principalmente 
as emendas de relator, dentro do 
que ficou conhecido como es-
quema do orçamento secreto.

Pelo que a denúncia de Car-
los Eduardo revela, Rogério Ma-
rinho teria usado seu posto de 
ministro do Desenvolvimento 
Regional para atender interes-
ses políticos de redutos eleito-
rais onde ele pretende ser bem 
votado, dentro do projeto de ser 
eleito senador. A defesa do ex-
-prefeito de Natal elenca uma 
série de indícios de que o ex-mi-
nistro cometeu abuso de poder 
político e econômico, tendo por 
finalidade o credenciamento 
junto às bases eleitorais, por in-
termédio dos prefeitos.

À frente do MDR, Rogério 
Marinho nada mais fez do que 

aplicar o seu conhecido estilo de 
gestão. Aliás, a forma como o ex-
-ministro normalmente trata a 
coisa pública já rendeu a ele uma 
série de dores de cabeça jurídicas 
– incluindo até uma acusação de 
peculato feita pelo Ministério Pú-
blico. Por peculato, entenda-se 
roubo de dinheiro público.

Com o histórico que Rogério 
tem, acreditar que sua gestão 
no MDR escaparia de indícios 
de problemas seria acreditar 
em conto de fadas. Ainda mais 
se tratando de um governo que 
tem à frente um presidente tres-
loucado. Rogério Marinho joga 
bruto e pesado. Para ele, os fins 
justificam os meios. Vale tudo 
para ganhar uma eleição. Vale 
tudo para conquistar um man-
dato nas atuais condições – 
que, para ele, podem ser únicas. 
Para isso, pelo que se depreen-
de da ação, não importa se a lei 
será atropelada.

No mais, é risível a estratégia 
do marketing do candidato ao 
Senado. Desde que a notícia veio 
à tona, a comunicação do ex-mi-
nistro tentou manipular as infor-
mações e minimizar a gravidade 
do que está sendo denunciado.

A propósito, as sequelas do 
jeito Rogério Marinho de ser co-
meçam a aparecer, com denún-
cias de possíveis irregularidades.

Pelo andar da carruagem, 
muito provavelmente outros 
problemas deverão sair debai-
xo do tapete nas próximas se-
manas, meses e anos. Espera-se 
que o eleitor fique atento e não 
se deixe enganar por malabaris-
mos de marketing e comunica-
ção. Só assim, lá na frente, todos 
os esqueletos terão a chance de 
realmente sair do armário.
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Prefeitos assinam nota de repúdio a Carlos

Pelo menos 110 dos 167 prefeitos do Rio Grande do 
Norte divulgaram na noite desta quarta-feira 17 
uma nota na qual repudiam o teor da ação proto-

colada pelo candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves 
(PDT) contra o adversário Rogério Marinho (PL). No 
documento, eles criticam o que chamam de “suspeitas 
infundadas e inaceitáveis” do pedetista.

Em ação protocolada na terça 16, Carlos Eduardo 
acusa Rogério de usar a estrutura do Governo Fede-
ral para angariar apoios políticos para sua candidatu-
ra ao Senado. O uso do Ministério do Desenvolvimen-
to Regional e de órgãos como a Codevasf teria ocorri-
do usando verbas das emendas de relator, nascidas no 
Congresso e que geraram o escândalo do “orçamento 
secreto”.

Entre os prefeitos que assinaram a nota estão Álvaro 
Dias (Natal), Allyson Bezerra (Mossoró) e Rosano Tavei-
ra (Parnamirim), prefeitos das três maiores cidades do 
Estado. Também assinam a nota prefeitos de cidades 
importantes, como Judas Tadeu (Caicó), Emídio Júnior 
(Macaíba), Alan Silveira (Apodi), Wilsinho (Canguareta-

ma) e Manoel Bernardo (João Câmara).
Na nota, os prefeitos destacam que a ação de Car-

los Eduardo tem o intuito de atender aos “interesses 
político-eleitorais do candidato, que, mesmo já tendo 
sido prefeito, parece não ter o menor conhecimento da 
importância desses investimentos para as cidades po-
tiguares”.

Eles acrescentam que “Carlos Eduardo desrespeita 
a todos os 167 prefeitos do Estado ao supor que os re-
cursos obtidos por meio de parcerias federais, tivessem 
qualquer outro objetivo que não, melhorar a qualidade 
de vida do nosso povo”.

“Dessa forma, deixamos claro aqui todo o nosso 
repúdio à tentativa do ex-prefeito de incriminar ações 
que foram feitas a favor do cidadão e que só contribu-
íram com melhorias para todas as regiões do Estado. 
Esperamos que a campanha eleitoral tenha debates 
construtivos e que os candidatos mostrem seus servi-
ços prestados e as propostas que defendem. Os ataques 
pessoais que motivam ações estapafúrdias como essa, 
só prejudicam o crescimento do nosso RN”, finalizam.

AMEAÇA. O candidato ao Se-
nado Rogério Marinho (PL) teria 
pressionado prefeitos que têm 
verba a receber do Governo Fe-
deral a assinarem carta de repú-
dio à ação de Carlos Eduardo Al-
ves (PDT), para que o texto fosse 
usado como peça de campanha. 
De acordo com um prefeito de 
uma grande cidade do Estado, o 
ministro chegou a ameaçar in-
terferir junto ao governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) a não 
liberar mais verbas esse ano e, no 
próximo governo, se for reeleito, 
aos municípios cujos prefeitos 
não assinassem a petição.

REFÉM.  Ao supostamente 
usar a estrutura do Ministério do 
Desenvolvimento Regional para 
“comprar” apoios eleitorais dos 
prefeitos do Rio Grande do Nor-
te, prática alvo da ação protoco-

lada pelo advogado Erick Perei-
ra (Carlos Eduardo, PDT), Rogé-
rio Marinho (PL) tornou vários 
prefeitos reféns. Dependentes 
de verbas federais para tocarem 
obras em seus municípios, mui-
tos prefeitos acabaram cedendo 
à pressão do ex-ministro bolso-
narista.

HAJA DIFICULDADE.  Apesar 
disso, Rogério é considerado um 
candidato pesado demais de-
vido às bagagens de ações judi-
ciais dando conta de corrupção, 
peculato e improbidade admi-
nistrativa no histórico. E, para 
piorar, tem trabalhado para co-
lar sua imagem na do presiden-
te Jair Bolsonaro, que tem enor-
me desaprovação e baixa adesão 
eleitoral dos potiguares, o que 
torna sua eleição praticamente 
um enorme desafio.

Erick: “Ação de Carlos é para investigar discriminação contra quem não apoia Rogério

Felipe: “Ação serve como palanque eleitoral”

Jurista Erick Pereira rebate 
marketing de Rogério Marinho

O advogado Erick Pereira, 
que atua na defesa do can-
didato ao Senado Federal 

Carlos Eduardo Alves (PDT), ex-
plicou em vídeo nesta quarta-fei-
ra 17 qual o objetivo da Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (Ai-
je) protocolada na Justiça Eleito-
ral contra Rogério Marinho (PL). 
Para ele, a ação tem o objetivo 
de investigar se Rogério benefi-
ciou apenas os “amigos do rei” 
enquanto era ministro de Desen-
volvimento Regional.

“O objetivo dessa ação de in-
vestigação eleitoral é evitar dis-
criminação, evitar que verbas fe-
derais apenas sejam direcionadas 
para amigos do rei. Só vai para 
quem apoia o atual governo fede-
ral. Nós queremos, com essa in-
vestigação, que se levante porque 

não está sendo distribuído de for-
ma igual. Todos os municípios de-
vem receber de forma proporcio-
nal, igual, e não fazer como vem 
sendo feito, direcionada e escolhi-
da pelo candidato do Governo Fe-
deral”, afirmou o advogado.

E continua: “Essa discrimina-
ção tem que ser combatida. Ela 
quebra o princípio da igualda-
de, quebra o equilíbrio da elei-
ção. Os indícios são que existem 
direcionamentos dentro dessa 
distribuição, privilegiando uns 
em detrimento de outros. Preci-
samos combater essa forma de 
discriminar os municípios que 
não estão apoiando o atual Go-
verno Federal. Por que os amigos 
do rei têm direito a essa verba, e 
não todos que fazem parte do 
Rio Grande do Norte?”
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Resposta

Advogado de Rogério nega “discriminação” de prefeitos

O advogado Felipe Cortez, 
que representa o candi-
dato ao Senado Rogério 

Marinho (PL), rebateu as decla-
rações do advogado Erick Perei-
ra, representante do candidato 
adversário Carlos Eduardo Alves 
(PDT), sobre a ação protocola-
da na Justiça Eleitoral que apon-

ta possível ato de abuso de poder 
político e econômico por parte de 
Rogério quando era ministro do 
Desenvolvimento Regional.

Em um vídeo gravado nes-
ta quarta-feira 17, Felipe Cor-
tez afirma que, ao arrolar como 
testemunhas no processo pre-
feitos adversários de Rogério 

Marinho, a ação de Carlos Edu-
ardo demonstra que não hou-
ve discriminação por parte do 
então ministro na destinação 
de verbas para o Rio Grande 
do Norte. “Não houve nenhu-
ma discriminação. A ação serve 
apenas de palanque eleitoral”, 
afirma o advogado.

Felipe Cortez ainda argumen-
ta que “a ação tenta convencer o 
Poder Judiciário que Rogério Ma-
rinho fez, pelo poder que detinha 
junto à administração federal, 
uma mudança na lei federal que 
rege a Codevasf para incluir na 
seara de competências da com-
panhia, o estado do RN”. 

Para Erick Pereira, 
há indícios de que 
verbas federais eram 
direcionadas para 
aliados de Marinho. 
Felipe Cortez 
afirma que não há 
discriminação e que 
ação é eleitoreira
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Já está em campo no Rio Grande do Norte a pes-
quisa Inteligência em Pesquisa e Consultoria 
Ltda / Ipec. Serão 800 entrevistas até a próxi-

ma segunda-feira 22. O valor da pesquisa é de R$ 
65.461,89 e foi arcado com recursos próprios da In-
terTV Cabugi, afiliada da TV Globo no RN. Os ques-
tionários abordam os potiguares para governador, 
senador e presidente da República, mirando a elei-
ção majoritária. O número de identificação do re-
gistro é RN-09891/2022. 

O Ipec nasceu após o fim do Ibope Inteligência, 
em 2021. A estatística Márcia Cavallari, ex-CEO da 
Ibope, fundou a nova empresa juntamente com ou-
tros ex-executivos de lá. A marca Ibope já havia si-
do vendida para a empresa inglesa Kantar em 2014, 
quando ela foi desmembrada em duas empresas, 
a Kantar Ibope Média, controlada pela Kantar, que 
faz as medições de audiência da televisão e pesqui-
sa de mídia, e a Ibope Inteligência, brasileira, que 
realizava pesquisas. 

Até o fechamento da coluna, 25 pesquisas foram 
registradas para as Eleições 2022 até o momento. O 
Ipec tem agora oito sócios, incluindo Carlos Augus-
to Montenegro, o único membro da família Monte-
negro, responsável pelo Ibope desde os anos 1970. 
A pesquisa mais cara registrada até agora foi justa-
mente a da InterTV Cabugi. Em relação aos institu-

tos locais como Exatus, Consult, Brâmane, Datave-
ro, TS2, Agora Sei, Seta, Item Pesquisas... A pesquisa 
do Ipec entrevistará o menor número de eleitores, 
com apenas uma amostra de 800 pessoas.

InterTV Cabugi registra a primeira pesquisa
Ipec (antigo Ibope), que será divulgada dia 22

PL. As labaredas acenderam 
nesta semana na nominata do 
PL para deputado federal. Os 
bolsonaristas prometem ajudar 
o deputado General Girão, úni-
co potiguar que defende com 
clareza o presidente Jair Bolso-
naro. O deputado estadual Co-
ronel Azevedo (PL) tem alertado 
isso em reuniões com a direita. 
Caso a Justiça Eleitoral defira o 
pedido de impugnação do re-
gistro de candidatura Ministério 
Público Eleitoral, o deputado fe-
deral João Maia (PL) não pode-
rá ser candidato. O pedido é as-
sinado pelo procurador regio-
nal eleitoral Rodrigo Teles, que 
aponta irregularidades suposta-
mente cometidas pela campa-
nha de Maia de 2010. 

CONTAS. O PL, que tem uma 
expectativa de eleger dois fede-
rais, vem caindo na realidade. O 
ex-governador Robinson Faria 
quer juntar mais de 100 mil vo-
tos. Luta para sobreviver em ser o 
primeiro da nominata. Ele teme 
o impulso dos votos de opinião 
do General Girão, e ainda teme o 
impacto dos “salários atrasados”, 
que seu governo deixou de he-
rança ao funcionalismo público

AGRESTE. No discurso que 

fez no palanque de lançamen-
to da candidatura de Fábio Dan-
tas a governador, em São José de 
Mipibu, Robinson Faria lembrou 
momentos das eleições de 2014, 
quando se subestimava a região 
Agreste. “Aquele Agrestezinho”, 
lembrou Robinson, de onde sa-
íram o governador (ele) e o vice 
(Fábio Dantas). A campanha que 
caiu da oposição nas pesquisas 
poderá refletir nos votos da pro-
porcional. 

CRESCIMENTO.  No União 
Brasil, é visível o aumento de ba-
ses e o crescimento nas quatro 
zonas de Natal para a campanha 
de Paulinho Freire. Candidato do 
ex-senador José Agripino Maia, 
dirigente do partido no Estado, 
Paulinho já tem cerca de 10 pre-
feitos, entre eles os de João Câ-
mara e Macau, municípios com 
mais de 25 mil eleitores. 

PESQUISA. Genial/Quaest 
Divulgada ontem mostra esta-
bilidade na corrida presidencial 
mesmo após o governo federal 
iniciar o pagamento do novo va-
lor do Auxílio Brasil, que foi rea-
justado de 400 reais para 600 re-
ais e é o carro-chefe de um paco-
te bilionário de benefícios lança-
do para dar fôlego à campanha à 

reeleição de Jair Bolsonaro (PL). 
De acordo com o levantamento, 
o ex-presidente Lula (PT) lidera 
em intenções de voto, com 45%, 
enquanto Bolsonaro marca 33%.  
A diferença é a mesma de duas 
semanas atrás, de 12 pontos, já 
que os dois cresceram um ponto 
percentual.

BOLSA. Na faixa de renda até 
dois salários mínimos, alvo prefe-
rencial do Auxílio Brasil, o petista 
subiu três pontos em duas sema-
nas e atingiu 55%. Bolsonaro tam-
bém cresceu, só que dois pontos, e 
chegou a 27%. Entre quem ganha 
de dois a cinco salários mínimos, 
o presidente recuperou terreno. 
A desvantagem de Bolsonaro pa-
ra Lula caiu de nove pontos para 
quatro pontos, e o placar está ago-
ra 41%a 37% a favor do petista. 

QUEDA. Apesar de não ter di-
minuído a diferença para o rival, 
Bolsonaro conseguiu reduzir a 
avaliação negativa de seu gover-
no em nichos importantes do 
eleitorado. Duas mil pessoas fo-
ram entrevistadas entre os dias 
11 e 14 de agosto. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais. 
95% de confiança. A pesquisa foi 
registrada sob o protocolo BR-
01167/2022.

Editorial
O estilo Rogério de ser

Para classificar Rogério 
Marinho como um “bom 
gestor”, é preciso primei-

ro entender o que se entende 
por boa gestão. Se ser um bom 
gestor é fazer acontecer atrope-
lando a burocracia, descartan-
do o planejamento e ignorando 
as políticas públicas e as regras 
constitucionais (como a impes-
soalidade), então tem-se na fi-
gura do candidato ao Senado 
um excelente gestor.

Pelo menos é o que pinta 
a ação de investigação judicial 
eleitoral protocolada anteontem 
na Justiça Eleitoral, contra Rogé-
rio, pelo também candidato ao 
Senado Carlos Eduardo Alves.

Na ação, conforme mostrou 
o AGORA RN na edição de on-
tem, Carlos Eduardo acusa Ro-
gério de usar a estrutura do Go-
verno Federal para privilegiar 
aliados, em troca de apoio para 
a eleição deste ano. A origem do 
dinheiro seriam principalmente 
as emendas de relator, dentro do 
que ficou conhecido como es-
quema do orçamento secreto.

Pelo que a denúncia de Car-
los Eduardo revela, Rogério Ma-
rinho teria usado seu posto de 
ministro do Desenvolvimento 
Regional para atender interes-
ses políticos de redutos eleito-
rais onde ele pretende ser bem 
votado, dentro do projeto de ser 
eleito senador. A defesa do ex-
-prefeito de Natal elenca uma 
série de indícios de que o ex-mi-
nistro cometeu abuso de poder 
político e econômico, tendo por 
finalidade o credenciamento 
junto às bases eleitorais, por in-
termédio dos prefeitos.

À frente do MDR, Rogério 
Marinho nada mais fez do que 

aplicar o seu conhecido estilo de 
gestão. Aliás, a forma como o ex-
-ministro normalmente trata a 
coisa pública já rendeu a ele uma 
série de dores de cabeça jurídicas 
– incluindo até uma acusação de 
peculato feita pelo Ministério Pú-
blico. Por peculato, entenda-se 
roubo de dinheiro público.

Com o histórico que Rogério 
tem, acreditar que sua gestão 
no MDR escaparia de indícios 
de problemas seria acreditar 
em conto de fadas. Ainda mais 
se tratando de um governo que 
tem à frente um presidente tres-
loucado. Rogério Marinho joga 
bruto e pesado. Para ele, os fins 
justificam os meios. Vale tudo 
para ganhar uma eleição. Vale 
tudo para conquistar um man-
dato nas atuais condições – 
que, para ele, podem ser únicas. 
Para isso, pelo que se depreen-
de da ação, não importa se a lei 
será atropelada.

No mais, é risível a estratégia 
do marketing do candidato ao 
Senado. Desde que a notícia veio 
à tona, a comunicação do ex-mi-
nistro tentou manipular as infor-
mações e minimizar a gravidade 
do que está sendo denunciado.

A propósito, as sequelas do 
jeito Rogério Marinho de ser co-
meçam a aparecer, com denún-
cias de possíveis irregularidades.

Pelo andar da carruagem, 
muito provavelmente outros 
problemas deverão sair debai-
xo do tapete nas próximas se-
manas, meses e anos. Espera-se 
que o eleitor fique atento e não 
se deixe enganar por malabaris-
mos de marketing e comunica-
ção. Só assim, lá na frente, todos 
os esqueletos terão a chance de 
realmente sair do armário.
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Direto da Redação
Prefeitos assinam nota de repúdio a Carlos

Pelo menos 110 dos 167 prefeitos do Rio Grande do 
Norte divulgaram na noite desta quarta-feira 17 
uma nota na qual repudiam o teor da ação proto-

colada pelo candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves 
(PDT) contra o adversário Rogério Marinho (PL). No 
documento, eles criticam o que chamam de “suspeitas 
infundadas e inaceitáveis” do pedetista.

Em ação protocolada na terça 16, Carlos Eduardo 
acusa Rogério de usar a estrutura do Governo Fede-
ral para angariar apoios políticos para sua candidatu-
ra ao Senado. O uso do Ministério do Desenvolvimen-
to Regional e de órgãos como a Codevasf teria ocorri-
do usando verbas das emendas de relator, nascidas no 
Congresso e que geraram o escândalo do “orçamento 
secreto”.

Entre os prefeitos que assinaram a nota estão Álvaro 
Dias (Natal), Allyson Bezerra (Mossoró) e Rosano Tavei-
ra (Parnamirim), prefeitos das três maiores cidades do 
Estado. Também assinam a nota prefeitos de cidades 
importantes, como Judas Tadeu (Caicó), Emídio Júnior 
(Macaíba), Alan Silveira (Apodi), Wilsinho (Canguareta-

ma) e Manoel Bernardo (João Câmara).
Na nota, os prefeitos destacam que a ação de Car-

los Eduardo tem o intuito de atender aos “interesses 
político-eleitorais do candidato, que, mesmo já tendo 
sido prefeito, parece não ter o menor conhecimento da 
importância desses investimentos para as cidades po-
tiguares”.

Eles acrescentam que “Carlos Eduardo desrespeita 
a todos os 167 prefeitos do Estado ao supor que os re-
cursos obtidos por meio de parcerias federais, tivessem 
qualquer outro objetivo que não, melhorar a qualidade 
de vida do nosso povo”.

“Dessa forma, deixamos claro aqui todo o nosso 
repúdio à tentativa do ex-prefeito de incriminar ações 
que foram feitas a favor do cidadão e que só contribu-
íram com melhorias para todas as regiões do Estado. 
Esperamos que a campanha eleitoral tenha debates 
construtivos e que os candidatos mostrem seus servi-
ços prestados e as propostas que defendem. Os ataques 
pessoais que motivam ações estapafúrdias como essa, 
só prejudicam o crescimento do nosso RN”, finalizam.

AMEAÇA. O candidato ao Se-
nado Rogério Marinho (PL) teria 
pressionado prefeitos que têm 
verba a receber do Governo Fe-
deral a assinarem carta de repú-
dio à ação de Carlos Eduardo Al-
ves (PDT), para que o texto fosse 
usado como peça de campanha. 
De acordo com um prefeito de 
uma grande cidade do Estado, o 
ministro chegou a ameaçar in-
terferir junto ao governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) a não 
liberar mais verbas esse ano e, no 
próximo governo, se for reeleito, 
aos municípios cujos prefeitos 
não assinassem a petição.

REFÉM.  Ao supostamente 
usar a estrutura do Ministério do 
Desenvolvimento Regional para 
“comprar” apoios eleitorais dos 
prefeitos do Rio Grande do Nor-
te, prática alvo da ação protoco-

lada pelo advogado Erick Perei-
ra (Carlos Eduardo, PDT), Rogé-
rio Marinho (PL) tornou vários 
prefeitos reféns. Dependentes 
de verbas federais para tocarem 
obras em seus municípios, mui-
tos prefeitos acabaram cedendo 
à pressão do ex-ministro bolso-
narista.

HAJA DIFICULDADE.  Apesar 
disso, Rogério é considerado um 
candidato pesado demais de-
vido às bagagens de ações judi-
ciais dando conta de corrupção, 
peculato e improbidade admi-
nistrativa no histórico. E, para 
piorar, tem trabalhado para co-
lar sua imagem na do presiden-
te Jair Bolsonaro, que tem enor-
me desaprovação e baixa adesão 
eleitoral dos potiguares, o que 
torna sua eleição praticamente 
um enorme desafio.

Erick: “Ação de Carlos é para investigar discriminação contra quem não apoia Rogério

Felipe: “Ação serve como palanque eleitoral”

Jurista Erick Pereira rebate 
marketing de Rogério Marinho

O advogado Erick Pereira, 
que atua na defesa do can-
didato ao Senado Federal 

Carlos Eduardo Alves (PDT), ex-
plicou em vídeo nesta quarta-fei-
ra 17 qual o objetivo da Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (Ai-
je) protocolada na Justiça Eleito-
ral contra Rogério Marinho (PL). 
Para ele, a ação tem o objetivo 
de investigar se Rogério benefi-
ciou apenas os “amigos do rei” 
enquanto era ministro de Desen-
volvimento Regional.

“O objetivo dessa ação de in-
vestigação eleitoral é evitar dis-
criminação, evitar que verbas fe-
derais apenas sejam direcionadas 
para amigos do rei. Só vai para 
quem apoia o atual governo fede-
ral. Nós queremos, com essa in-
vestigação, que se levante porque 

não está sendo distribuído de for-
ma igual. Todos os municípios de-
vem receber de forma proporcio-
nal, igual, e não fazer como vem 
sendo feito, direcionada e escolhi-
da pelo candidato do Governo Fe-
deral”, afirmou o advogado.

E continua: “Essa discrimina-
ção tem que ser combatida. Ela 
quebra o princípio da igualda-
de, quebra o equilíbrio da elei-
ção. Os indícios são que existem 
direcionamentos dentro dessa 
distribuição, privilegiando uns 
em detrimento de outros. Preci-
samos combater essa forma de 
discriminar os municípios que 
não estão apoiando o atual Go-
verno Federal. Por que os amigos 
do rei têm direito a essa verba, e 
não todos que fazem parte do 
Rio Grande do Norte?”
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Resposta

Advogado de Rogério nega “discriminação” de prefeitos

O advogado Felipe Cortez, 
que representa o candi-
dato ao Senado Rogério 

Marinho (PL), rebateu as decla-
rações do advogado Erick Perei-
ra, representante do candidato 
adversário Carlos Eduardo Alves 
(PDT), sobre a ação protocola-
da na Justiça Eleitoral que apon-

ta possível ato de abuso de poder 
político e econômico por parte de 
Rogério quando era ministro do 
Desenvolvimento Regional.

Em um vídeo gravado nes-
ta quarta-feira 17, Felipe Cor-
tez afirma que, ao arrolar como 
testemunhas no processo pre-
feitos adversários de Rogério 

Marinho, a ação de Carlos Edu-
ardo demonstra que não hou-
ve discriminação por parte do 
então ministro na destinação 
de verbas para o Rio Grande 
do Norte. “Não houve nenhu-
ma discriminação. A ação serve 
apenas de palanque eleitoral”, 
afirma o advogado.

Felipe Cortez ainda argumen-
ta que “a ação tenta convencer o 
Poder Judiciário que Rogério Ma-
rinho fez, pelo poder que detinha 
junto à administração federal, 
uma mudança na lei federal que 
rege a Codevasf para incluir na 
seara de competências da com-
panhia, o estado do RN”. 

Para Erick Pereira, 
há indícios de que 
verbas federais eram 
direcionadas para 
aliados de Marinho. 
Felipe Cortez 
afirma que não há 
discriminação e que 
ação é eleitoreira
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VINICIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

CGU vê ‘manipulação’ em compras 
superfaturadas pela Codevasf

“A companhia optou 
por manipular os dados 
do Painel de Preços, 
limitando sua pesquisa 
às compras realizadas 
nos últimos 90 dias 
da data da verificação 
dessa consulta”

Relatório da CGU

Pregões foram homologados em outubro e dezembro do ano passado; época em que Rogério Marinho comandava o MDR

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) identificou, 
além do risco de superfatu-

ramento, possível riscode “mani-
pulação política” em pelo menos 
duas licitações da 3ª Superinten-
dência Regional da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), para a compra de trato-
res agrícolas e retroescavadeiras. 
A estatal, palco frequente de es-
cândalos,é subordinada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Re-
gional(MDR), que foi comanda-
do pelocandidato ao Senado Fe-
deral Rogério Marinho (PL).

Conforme reportagem do Me-
trópoles, publicada nesta quarta-
-feira 17, apontou que, “foram li-
citados 325 tratores agrícolas, no 
valor total de R$ 62,1 milhões, 
e 175 retroescavadeiras, por R$ 
61,7 milhões. Os pregões foram 
homologados em outubro e de-
zembro do ano passado. Uma 
das empresas vencedoras foi a 
XCMG Brasil, braço da multina-
cional chinesa que já recebeu, so-
mente neste ano, mais de R$ 383 
milhões do governo federal – sen-
do R$ 155 milhões por meio do 
Orçamento Secreto”, diz.

A CGU também apurou su-
perfaturamento de, no mínimo, 
R$ 19 milhões nas aquisições, 
apontam relatórios obtidos pe-
lo Metrópoles.Os equipamentos 
serão destinados a cidades de 
Pernambuco.

“Para justificar as aquisições, 
a Codevasf alegou necessidade 
de ‘mitigar a problemática das re-
giões atingidas pela seca no Esta-
do’. A estatal não soube, contu-
do, apresentar como chegou ao 

número de maquinários, cuja 
aquisições têm crescido ano a 
ano. No total, foi prevista a com-
pra de 325 tratores em 2021 pe-
la 3ª Superintendência Regional 
da companhia, número 159% 
maior que a quantidade (127) 
comprada em 2018. Já as com-
pras de retroescavadeiras pela 
unidade passaram de 37 em 2018 
para estimadas 200 em 2021, alta 
de 440%”, diz o Metrópoles. 

Conforme o Metrópoles, as 
explicações foram consideradas 
genéricas e vagas. “O Estudo 
Técnico Preliminar não descre-
ve objetivamente como se che-
gou à solução proposta e como 
seriam utilizados esses tratores 
[e retroescavadeiras] de forma 
a impactar positivamente a re-
alidade das famílias que depen-
dem da agricultura familiar”, as-
sinalou a CGU.

Nesse sentido, não foram 
apresentados a demanda repri-
mida; entidades, municípios e re-
giões a serem contemplados com 
as razões para escolha; plano de 
distribuição; origem da demanda 
de compras; registros de audiên-
cias públicas ou levantamentos 

técnicos que apontaram a aqui-
sição dos maquinários como so-
lução mais adequada; cálculo do 
impacto econômico do investi-
mento; e registros de discussão 
da viabilidade da manutenção e 
conservação dos equipamentos.

“Não obstante o crescimen-
to da demanda dessas máqui-
nas, que totalizam 827 tratores 
agrícolas [e 569 retroescavadei-
ras desde 2018], cabe questionar 
à estatal de quantos tratores os 
185 municípios, abrangidos pela 
atuação da Codevasf no estado 
de Pernambuco, necessitam pa-
ra incentivar o desenvolvimento 
dessas regiões”.

De acordo com o Metrópo-
les, “além do risco de superfatu-
ramento, a CGU apontou riscos 
de ineficácia da solução apresen-
tada, de superdimensionamento 
do quantitativo e da potência das 
máquinas e de desvio de finalida-
de, “decorrente da manipulação 
política na entrega do maquiná-
rio comprado, sem um planeja-
mento técnico e transparente de 
distribuição” dos tratores e das 
retroescavadeiras.

Conforme a reportagem, os 325 

tratores foram licitados no valor de 
R$ 190 mil cada. O mesmo equipa-
mento foi adquirido pela 6ª Supe-
rintendência Regional da Compa-
nhia por R$ 153,7 mil, cerca de um 
mês depois. Já a unidade das 175 
retroescavadeiras, por sua vez, saiu 
por R$ 354,9 mil. O insumo estava 
a R$ 309,1 mil no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi).

“A companhia [Codevasf] op-
tou por manipular os dados do 
Painel de Preços, limitando sua 
pesquisa às compras realizadas 
nos últimos 90 dias da data da ve-
rificação dessa consulta, confor-
me informa sua manifestação”, 
destaca a Controladoria, em um 
dos relatórios.

CODEVASF. Procurada pela re-
portagem, a Codevasf informou 
que ainda não houve entrega de 
equipamentos. “Os prazos de for-
necimento estão em curso, de 
acordo com o edital”.

Porém, já foram empenha-
dos R$ 45,7 milhões para a com-
pra das retroescavadeiras, e R$ 
13,7 milhões para os tratores 
agrícolas. “Os pagamentos são 

realizados somente após a en-
trega dos bens pelo fornecedor 
e do cumprimento do processo 
formal de recebimento por par-
te da Codevasf”.

“Registramos que os proje-
tos e ações da Codevasf servem 
ao interesse social e são empre-
endidos com abordagem técni-
ca. A aquisição de bens envolve 
análises de adequação técnica, 
conformidade legal e conveniên-
cia socioeconômica. Os procedi-
mentos licitatórios são realizados 
de acordo com as normas aplicá-
veis e proporcionam economia à 
aquisição de bens destinados a 
projetos de desenvolvimento re-
gional”, concluiu.

A 3ª Superintendência Regio-
nal da Codevasf é chefiada pelo 
engenheiro civil Aurivalter Cor-
deiro. Em suas redes sociais, o su-
perintendente afirmou que o va-
lor investigado pela unidade em 
Pernambuco passou de R$ 106,8 
milhões em 2016 para R$ 321,7 
milhões em 2021.Além disso, Au-
rivalter elogia, em mais de uma 
publicação, a atuação do senador 
Fernando Bezerra Coelho, ex-lí-
der do governo federal na Casa.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Foram licitados 325 tratores agrícolas, no valor total de R$ 62,1 milhões, e 175 retroescavadeiras, por R$ 61,7 milhões, aponta relatório da Controladoria 
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SÉRGIO FRANCÊS

Allyson: “Aqui a gente valoriza 
quem faz pela cidade, quem 
traz benefício para a cidade de 
Mossoró”

Rafael: “É sempre assim política. Ninguém quer falar de propostas”

‘Eleitor está cansado de politicagem’, 
diz Rafael sobre ação no TRE de 
Carlos contra Rogério Marinho

Crítica

O candidato do PSB ao Se-
nado, Rafael Motta, criti-
cou a ação que o candi-

dato Carlos Eduardo Alves (PDT) 
protocolou na Justiça Eleitoral 
contra o adversário Rogério Ma-
rinho (PL). Em entrevista à Jo-
vem Pan Natal nesta quarta-feira 
17, Rafael disse que, em vez de le-
var a disputa para a Justiça, can-
didatos adversários deveriam se 
debruçar sobre propostas.

“É engraçado. É sempre assim 
política. As coisas continuam do 
mesmo jeito. Ninguém quer fa-
lar de propostas. Todo mundo 
quer falar mal do um e do ou-
tro. Quando começa a falar mal 
de um e de outro, é porque você 

não tem coisa boa para falar de 
si”, afirmou Rafael, ao programa 
“Jornal da Manhã”.

O candidato do PSB disse, 
ainda, que a tentativa de desgas-
tar o adversário não é positiva pa-
ra a disputa eleitoral.

“Ao invés de discutir proje-
tos, propostas, fica nessa guer-
ra judiciária entre a, b ou c. Uma 
tentativa de desgaste de um e 
do outro. É a opção de cada um. 
A gente está buscando uma no-
va forma de discutir o Estado. O 
eleitor está cansado de politica-
gem. A gente tem que discutir o 
que um senador faz”, comple-
mentou o pessebista.

Rafael, no entanto, concor-

dou com os argumentos da ação 
protocolada por Carlos Eduardo. 
O candidato do PSB disse que 
Rogério usou o Governo Federal, 
quando foi ministro do Desen-
volvimento Regional, com “in-
tenções eleitoreiras”.

“Rogério entrou no minis-
tério como candidato, pisou o 
pé no MDR já como candidato. 
Se mandou 2, 3, 4 bilhões, ele 
que mandasse 10. Eu não vejo 
problema nenhum, desde que 
não fosse com intenções eleito-
reiras. Mandar um trator para 
um suplente de vereador… Eu 
acho que tem que ter recurso, 
mas fazer com intenção elei-
toreira, eu não vejo com bons 

olhos”, enfatizou Rafael.
O candidato complementou: 

“A política pública do MDR é im-
portantíssima. O MDR é muito 
forte. É a união de dois ministé-

rios que eram estratégicos. Na 
hora que entra com intenção 
eleitoreira, acaba tirando todo 
o crédito do trabalho, no meu 
ponto de vista”.

Allyson defende Rogério e acusa 
Carlos de ‘ir em Mossoró só pedir voto’
Para o prefeito, 
ação busca travar 
o envio de verbas 
para cidade, o que, 
segundo ele, é um 
“vale-tudo” para 
ganhar a eleição

O prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (SDD), to-
mou as dores do candi-

dato ao Senado Federal Rogério 
Marinho (PL), após seu adversá-
rio eleitoral, Carlos Eduardo Al-
ves (PDT) ter interposto, junto 
ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN), 
uma Ação de Investigação Judi-
cial Eleitoral (Aije) contra o ex-
-ministro do Desenvolvimento 
Regional (MDR), por abuso de 
poder político e econômico para 
as eleições de outubro.

A ação foi encaminhada à 
Corregedoria do TRE-RN pe-
lo advogado de Carlos Eduardo 
Alves, o especialista em Direito 
Eleitoral Erick Pereira. Confor-
me o documento, Rogério Mari-

do apoio a Rogério após o candi-
dato do PL ter conseguido a des-
tinação de recursos do Governo 
Federal para Mossoró.

Para ele, a ação busca travar o 
envio de verbas para a cidade, o 
que, segundo ele, é um “vale-tu-
do” para ganhar a eleição. “Can-
didato, você não conhece a rea-
lidade de Mossoró, dos nossos 
bairros, das comunidades. Você 
não sabe das necessidades dos 
municípios. Você não conhece o 
nosso interior”, desabafou.

Allyson disse ainda que, 
“entrar na justiça para que o 
município não receba recur-
sos? Deixa eu dizer uma coisa a 
você, aqui em Mossoró, a gente 
valoriza quem trabalha, quem 
faz pela cidade. Não quem só 
vem aqui de quatro em quatro 
anos, como é o seu caso, para 
pedir voto. Aqui a gente valori-
za quem faz pela cidade, quem 
traz benefício para a cidade de 
Mossoró”, afirmou, nesta quar-
ta-feira 17.

nho, com intuito de obter apoio 
político, articulou um esquema 
bilionário envolvendo o MDR, 
chegando até costurar mudan-
ças na estrutura da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), que posteriormente ser-
viria como apenso para seus pro-
jetos políticos. A ação também 
descreve que verbas eram repas-
sadas apenas para os apadrinha-

dos do ex-ministro.
Aliado de Rogério Marinho e 

beneficiado com verbas da Co-
devasf, Allyson Bezerra foi citado 
na ação, inclusive sendo arrolado 
por testemunha, por ter declara-
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VINICIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

CGU vê ‘manipulação’ em compras 
superfaturadas pela Codevasf

“A companhia optou 
por manipular os dados 
do Painel de Preços, 
limitando sua pesquisa 
às compras realizadas 
nos últimos 90 dias 
da data da verificação 
dessa consulta”

Relatório da CGU

Pregões foram homologados em outubro e dezembro do ano passado; época em que Rogério Marinho comandava o MDR

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) identificou, 
além do risco de superfatu-

ramento, possível riscode “mani-
pulação política” em pelo menos 
duas licitações da 3ª Superinten-
dência Regional da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), para a compra de trato-
res agrícolas e retroescavadeiras. 
A estatal, palco frequente de es-
cândalos,é subordinada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Re-
gional(MDR), que foi comanda-
do pelocandidato ao Senado Fe-
deral Rogério Marinho (PL).

Conforme reportagem do Me-
trópoles, publicada nesta quarta-
-feira 17, apontou que, “foram li-
citados 325 tratores agrícolas, no 
valor total de R$ 62,1 milhões, 
e 175 retroescavadeiras, por R$ 
61,7 milhões. Os pregões foram 
homologados em outubro e de-
zembro do ano passado. Uma 
das empresas vencedoras foi a 
XCMG Brasil, braço da multina-
cional chinesa que já recebeu, so-
mente neste ano, mais de R$ 383 
milhões do governo federal – sen-
do R$ 155 milhões por meio do 
Orçamento Secreto”, diz.

A CGU também apurou su-
perfaturamento de, no mínimo, 
R$ 19 milhões nas aquisições, 
apontam relatórios obtidos pe-
lo Metrópoles.Os equipamentos 
serão destinados a cidades de 
Pernambuco.

“Para justificar as aquisições, 
a Codevasf alegou necessidade 
de ‘mitigar a problemática das re-
giões atingidas pela seca no Esta-
do’. A estatal não soube, contu-
do, apresentar como chegou ao 

número de maquinários, cuja 
aquisições têm crescido ano a 
ano. No total, foi prevista a com-
pra de 325 tratores em 2021 pe-
la 3ª Superintendência Regional 
da companhia, número 159% 
maior que a quantidade (127) 
comprada em 2018. Já as com-
pras de retroescavadeiras pela 
unidade passaram de 37 em 2018 
para estimadas 200 em 2021, alta 
de 440%”, diz o Metrópoles. 

Conforme o Metrópoles, as 
explicações foram consideradas 
genéricas e vagas. “O Estudo 
Técnico Preliminar não descre-
ve objetivamente como se che-
gou à solução proposta e como 
seriam utilizados esses tratores 
[e retroescavadeiras] de forma 
a impactar positivamente a re-
alidade das famílias que depen-
dem da agricultura familiar”, as-
sinalou a CGU.

Nesse sentido, não foram 
apresentados a demanda repri-
mida; entidades, municípios e re-
giões a serem contemplados com 
as razões para escolha; plano de 
distribuição; origem da demanda 
de compras; registros de audiên-
cias públicas ou levantamentos 

técnicos que apontaram a aqui-
sição dos maquinários como so-
lução mais adequada; cálculo do 
impacto econômico do investi-
mento; e registros de discussão 
da viabilidade da manutenção e 
conservação dos equipamentos.

“Não obstante o crescimen-
to da demanda dessas máqui-
nas, que totalizam 827 tratores 
agrícolas [e 569 retroescavadei-
ras desde 2018], cabe questionar 
à estatal de quantos tratores os 
185 municípios, abrangidos pela 
atuação da Codevasf no estado 
de Pernambuco, necessitam pa-
ra incentivar o desenvolvimento 
dessas regiões”.

De acordo com o Metrópo-
les, “além do risco de superfatu-
ramento, a CGU apontou riscos 
de ineficácia da solução apresen-
tada, de superdimensionamento 
do quantitativo e da potência das 
máquinas e de desvio de finalida-
de, “decorrente da manipulação 
política na entrega do maquiná-
rio comprado, sem um planeja-
mento técnico e transparente de 
distribuição” dos tratores e das 
retroescavadeiras.

Conforme a reportagem, os 325 

tratores foram licitados no valor de 
R$ 190 mil cada. O mesmo equipa-
mento foi adquirido pela 6ª Supe-
rintendência Regional da Compa-
nhia por R$ 153,7 mil, cerca de um 
mês depois. Já a unidade das 175 
retroescavadeiras, por sua vez, saiu 
por R$ 354,9 mil. O insumo estava 
a R$ 309,1 mil no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi).

“A companhia [Codevasf] op-
tou por manipular os dados do 
Painel de Preços, limitando sua 
pesquisa às compras realizadas 
nos últimos 90 dias da data da ve-
rificação dessa consulta, confor-
me informa sua manifestação”, 
destaca a Controladoria, em um 
dos relatórios.

CODEVASF. Procurada pela re-
portagem, a Codevasf informou 
que ainda não houve entrega de 
equipamentos. “Os prazos de for-
necimento estão em curso, de 
acordo com o edital”.

Porém, já foram empenha-
dos R$ 45,7 milhões para a com-
pra das retroescavadeiras, e R$ 
13,7 milhões para os tratores 
agrícolas. “Os pagamentos são 

realizados somente após a en-
trega dos bens pelo fornecedor 
e do cumprimento do processo 
formal de recebimento por par-
te da Codevasf”.

“Registramos que os proje-
tos e ações da Codevasf servem 
ao interesse social e são empre-
endidos com abordagem técni-
ca. A aquisição de bens envolve 
análises de adequação técnica, 
conformidade legal e conveniên-
cia socioeconômica. Os procedi-
mentos licitatórios são realizados 
de acordo com as normas aplicá-
veis e proporcionam economia à 
aquisição de bens destinados a 
projetos de desenvolvimento re-
gional”, concluiu.

A 3ª Superintendência Regio-
nal da Codevasf é chefiada pelo 
engenheiro civil Aurivalter Cor-
deiro. Em suas redes sociais, o su-
perintendente afirmou que o va-
lor investigado pela unidade em 
Pernambuco passou de R$ 106,8 
milhões em 2016 para R$ 321,7 
milhões em 2021.Além disso, Au-
rivalter elogia, em mais de uma 
publicação, a atuação do senador 
Fernando Bezerra Coelho, ex-lí-
der do governo federal na Casa.

Adenilson Costa
Repórter de Política

Foram licitados 325 tratores agrícolas, no valor total de R$ 62,1 milhões, e 175 retroescavadeiras, por R$ 61,7 milhões, aponta relatório da Controladoria 
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Allyson: “Aqui a gente valoriza 
quem faz pela cidade, quem 
traz benefício para a cidade de 
Mossoró”

Rafael: “É sempre assim política. Ninguém quer falar de propostas”

‘Eleitor está cansado de politicagem’, 
diz Rafael sobre ação no TRE de 
Carlos contra Rogério Marinho

Crítica

O candidato do PSB ao Se-
nado, Rafael Motta, criti-
cou a ação que o candi-

dato Carlos Eduardo Alves (PDT) 
protocolou na Justiça Eleitoral 
contra o adversário Rogério Ma-
rinho (PL). Em entrevista à Jo-
vem Pan Natal nesta quarta-feira 
17, Rafael disse que, em vez de le-
var a disputa para a Justiça, can-
didatos adversários deveriam se 
debruçar sobre propostas.

“É engraçado. É sempre assim 
política. As coisas continuam do 
mesmo jeito. Ninguém quer fa-
lar de propostas. Todo mundo 
quer falar mal do um e do ou-
tro. Quando começa a falar mal 
de um e de outro, é porque você 

não tem coisa boa para falar de 
si”, afirmou Rafael, ao programa 
“Jornal da Manhã”.

O candidato do PSB disse, 
ainda, que a tentativa de desgas-
tar o adversário não é positiva pa-
ra a disputa eleitoral.

“Ao invés de discutir proje-
tos, propostas, fica nessa guer-
ra judiciária entre a, b ou c. Uma 
tentativa de desgaste de um e 
do outro. É a opção de cada um. 
A gente está buscando uma no-
va forma de discutir o Estado. O 
eleitor está cansado de politica-
gem. A gente tem que discutir o 
que um senador faz”, comple-
mentou o pessebista.

Rafael, no entanto, concor-

dou com os argumentos da ação 
protocolada por Carlos Eduardo. 
O candidato do PSB disse que 
Rogério usou o Governo Federal, 
quando foi ministro do Desen-
volvimento Regional, com “in-
tenções eleitoreiras”.

“Rogério entrou no minis-
tério como candidato, pisou o 
pé no MDR já como candidato. 
Se mandou 2, 3, 4 bilhões, ele 
que mandasse 10. Eu não vejo 
problema nenhum, desde que 
não fosse com intenções eleito-
reiras. Mandar um trator para 
um suplente de vereador… Eu 
acho que tem que ter recurso, 
mas fazer com intenção elei-
toreira, eu não vejo com bons 

olhos”, enfatizou Rafael.
O candidato complementou: 

“A política pública do MDR é im-
portantíssima. O MDR é muito 
forte. É a união de dois ministé-

rios que eram estratégicos. Na 
hora que entra com intenção 
eleitoreira, acaba tirando todo 
o crédito do trabalho, no meu 
ponto de vista”.

Allyson defende Rogério e acusa 
Carlos de ‘ir em Mossoró só pedir voto’
Para o prefeito, 
ação busca travar 
o envio de verbas 
para cidade, o que, 
segundo ele, é um 
“vale-tudo” para 
ganhar a eleição

O prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (SDD), to-
mou as dores do candi-

dato ao Senado Federal Rogério 
Marinho (PL), após seu adversá-
rio eleitoral, Carlos Eduardo Al-
ves (PDT) ter interposto, junto 
ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN), 
uma Ação de Investigação Judi-
cial Eleitoral (Aije) contra o ex-
-ministro do Desenvolvimento 
Regional (MDR), por abuso de 
poder político e econômico para 
as eleições de outubro.

A ação foi encaminhada à 
Corregedoria do TRE-RN pe-
lo advogado de Carlos Eduardo 
Alves, o especialista em Direito 
Eleitoral Erick Pereira. Confor-
me o documento, Rogério Mari-

do apoio a Rogério após o candi-
dato do PL ter conseguido a des-
tinação de recursos do Governo 
Federal para Mossoró.

Para ele, a ação busca travar o 
envio de verbas para a cidade, o 
que, segundo ele, é um “vale-tu-
do” para ganhar a eleição. “Can-
didato, você não conhece a rea-
lidade de Mossoró, dos nossos 
bairros, das comunidades. Você 
não sabe das necessidades dos 
municípios. Você não conhece o 
nosso interior”, desabafou.

Allyson disse ainda que, 
“entrar na justiça para que o 
município não receba recur-
sos? Deixa eu dizer uma coisa a 
você, aqui em Mossoró, a gente 
valoriza quem trabalha, quem 
faz pela cidade. Não quem só 
vem aqui de quatro em quatro 
anos, como é o seu caso, para 
pedir voto. Aqui a gente valori-
za quem faz pela cidade, quem 
traz benefício para a cidade de 
Mossoró”, afirmou, nesta quar-
ta-feira 17.

nho, com intuito de obter apoio 
político, articulou um esquema 
bilionário envolvendo o MDR, 
chegando até costurar mudan-
ças na estrutura da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), que posteriormente ser-
viria como apenso para seus pro-
jetos políticos. A ação também 
descreve que verbas eram repas-
sadas apenas para os apadrinha-

dos do ex-ministro.
Aliado de Rogério Marinho e 

beneficiado com verbas da Co-
devasf, Allyson Bezerra foi citado 
na ação, inclusive sendo arrolado 
por testemunha, por ter declara-



Com o início da propagan-
da eleitoral, a Justiça Eleito-
ral, atravésde seus vários ór-

gãos, e o STF como guardião da 
Carta Magna, através de sua ju-
risprudência, gerada em enor-
me profusão, quer interpretati-
va, quer supletiva, notadamente 
no exame das leis adjetivas, que 
em se tratando de instrumentais, 
constituem o meio adequado pa-
ra o alcance da sua finalidade, que 
em síntese fará o controle quan-
do abusiva ou ilícita, através da 
declaração, reconhecimento ou a 
atribuição de um direito pleiteado 
pelos candidatos, Partidos Políti-
cos e o/ou Ministério Público.De-
vemos enaltecer o Judiciário pela 
independência dos seus magistra-
dose seusaspectos relevantes, co-

mo o processo de recrutamento 
dos juízes, a instituição de cursos 
para o seu aperfeiçoamento, a re-
muneração condigna e a compe-
tência dos seus órgãos.Não pode-
mos descurar da realidade da nos-
sa Justiça, porque sempre poderá 
se aprimorar mais, e assim tal evi-
dência é superável pela induvido-
sa e expressiva maioria dos exce-
lentes magistrados que a minis-
tram. Em torno disso, se tornará 
necessária a continuidade da mo-
dernização dos serviços auxiliares, 
em termos de pessoal e de recur-
sos materiais, inclusive de TI, em 
todas as instâncias, para que se 
possa continuar a alcançar uma 

tramitação processual célere e 
verdadeiramente compatível com 
o prestígio da Justiça Eleitoral.

A estrutura judiciária sempre 
tem buscado modificações que a 
tornem compatível com o índice 
do nosso processo de desenvolvi-
mento, sobretudo no último de-
cênio, que trouxe grave desafio a 
quantos incumbe o dever de co-
operar para uma elevada e jus-
ta solução do problema. Ainda 
podemos encontrar raras situa-
ções que possam gerar deficiên-
cia por parte do Judiciário,como 
por exemplo, onde houvero acú-
mulo de serviço, com reflexos na 
segurança jurídica e na estabili-

dade social. Como é de fácil per-
cepção, que uma sanção penal 
eleitoral tardia, perde de muito, o 
seu alcance. A extinção da puni-
bilidade pela prescrição constitui 
outro malefício. A falta de rápida 
solução de litígio, agrava os desa-
justamentos sociais e políticos, e 
assim por diante quando se cuida 
de reparação moral.Todos devem 
ter consciência da delicadeza e 
da complexidade na missão de 
julgar, sobretudo em um mundo 
no qual se impõe ao juiz, cada vez 
mais, o senso da medida, a fim de 
que se sobreponha às exigências 
do absoluto que extremas certas 
posições numa sociedade fértil 

em conflitos e intolerância.O juiz 
deve estar acima das paixões, co-
mo é mesmo o seu dever, e bus-
car conciliar o espírito científico 
com a filosofia do senso crítico 
bem apurado, exercitando às ve-
zes uma missão pedagógica den-
tro daquela moldura de singeleza 
que tanto enaltece as boas ações, 
e com isto fazendo o mister de 
distribuir a Justiça entre os seus 
semelhantes, e finalmente que ao 
fim e ao cabo os eleitos possam 
tomar posse e exercer seus man-
datos, sob o manto seguro do Es-
tado de Direito sempre.

O controle da propaganda eleitoral
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A Ação de Impugnação de Registro de Candidatura é assinada pelo procurador regional eleitoral Rodrigo  Telles

Candidaturas do PSOL e da Rede 
são impugnadas pelo MPE no RN

O Ministério Público Federal 
(MPF) pediu a impugna-
ção dos pedidos de regis-

tros de candidaturas da federa-
ção partidária Psol-Rede, ao car-
go de deputado federal nas elei-
ções de outubro no Rio Grande 
do Norte, por falta de prestação 
de contas na Justiça Eleitoral.

O órgão ministerial alega que 
o partido Rede, uma das agre-
miações integrantes da federa-
ção, não cumpriu requisito es-
sencial de estar com sua situ-
ação jurídica regular, para que 
possa participar das Eleições 
Gerais deste ano, pois, conforme 
se constata de certidão do Siste-
ma de Gerenciamento de Dados 
Partidários (SGIP), a legenda es-
tá suspensa por falta de presta-
ção de contas.

Conforme a ação de impug-
nação contra a Rede, assinada 
pelo Procurador Regional Eleito-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ral, Rodrigo Telles de Souza: “Nes-
se sentido, afigura-se indispensá-
vel a constituição regular de ór-
gão de direção do partido na cir-
cunscrição (no caso, no Esta-
do do Rio Grande do Norte), até 
a datada convenção, conforme 
previsão contida no art. 4º da Lei 
n.º 9.504/97, com a redação da-
dapela Lei nº 13.488/17”, diz.

De acordo com outro tre-
cho do documento, nos au-
tos Representação n.º 0600123-
6.2022.6.20.0000, formulada pe-
la Procuradoria Regional Eleito-
ral, requereu-se a suspensão de 
anotação partidária da Direção 
Estadual do Partido Rede Sus-
tentabilidade (Rede/RN), em ra-
zão da não-prestação de contas 
referentes ao exercício financei-
ro de 2016, tendo sido deferido o 
pedido.

“De se enfatizar, ainda, que, 
na presente ação de suspensão 
de órgãopartidário, a agremia-
ção deixou de exercer o contra-
ditório, a despeitode ter sido de-
vidamente citado para se defen-
der, por meio do seu represen-
tante legal. Assim sendo, cons-
tatada a não prestação das con-
tas financeiras dopartido polí-
tico, forçoso o reconhecimen-
to da consequência determina-
da pelo artigo 54-A, II, da Reso-
lução/TSE nº 23.571/2018. Pro-
cedência da ação”, diz.

Por outro lado, a suspensão da 
anotação partidária só pode ser 
efetivada após o trânsito em jul-
gado da decisão que determina 

a sua suspensão, o que, no caso, 
ocorreu em no início deste mês. 
Nesse contexto, opartido Rede 
está impedido de participar das 
eleições no Rio Grande do Nor-
te. Conforme a ação, “a sanção de 
suspensão do órgão partidário é 
bastante gravosa, uma vez que é 
capaz de impedir, inclusive, que 
o partido se habilite aparticipar 
do pleito e lance candidatos, a te-
or do art. 4º da Lei nº 9.504/1997. 

Tal medida, porém, justifica–se 
pelo fato de que a não prestação 
de contas partidárias produz gra-
ve violação aos princípios demo-
crático e da transparência”.

E segue: “ao estabelecer a sus-
pensão do registro ou anotação 
dos seus órgãosde direção até a 
regularização da situação parti-
dária, as resoluções editadas por 
esta Corte apenas densificam as 
sanções estabelecidas em nor-

mas de hierarquia superior. Nos 
termos da jurisprudência des-
ta Corte, na hipótese de omissão 
da agremiação no dever de pres-
tar contas, são aplicáveis as san-
ções vigentes à época em que as 
contas deveriam ter sido presta-
das. No caso, portanto, aplicam–
se às contas relativas aos exercí-
cios financeiros de 2015 e 2016 a 
penalidade de suspensão de re-
gistro”, diz. 

Partido Rede está 
suspenso por falta de 
prestação de contas 
na Justiça Eleitoral
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Freitas Jr.: “Enquanto nosso povo passa fome, o governo federal despeja dinheiro em troca de apoio político”

‘Ministério do qual Rogério 
era titular opera esquema do 
orçamento secreto’, diz Freitas Jr.

Candidato ao 
Senado pelo Psol   

afirma que dinheiro 
é aplicado sem 

planejamento e sem 
transparência

“O Ministério que Rogé-
rio Marinho era titu-
lar que opera esse es-

quema do Orçamento Secreto”, 
declarou o candidato ao Sena-
do Federal Freitas Júnior (Psol), 
sobre o ex-ministro do Desen-
volvimento Regional (MDR) e 
candidato a senador, Rogério 
Marinho (PL), envolvido em su-
posto esquema de corrupção 
na distribuição das emendas de 
relator (RP-9), conhecidas co-
mo “orçamento secreto”, onde 
teria direcionado R$ 1,4 milhão 
do orçamento paralelo para 
obra de um mirante turístico vi-
zinho a um terreno onde cons-
truirá um condomínio privado 
em Monte das Gameleiras, no 
agreste do Rio Grande do Norte.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 
16, Freitas Júnior disse, “esse di-
nheiro é aplicado sem nenhum 
planejamento, sem transparên-
cia e de forma totalmente imo-
ral. E segundo já amplamen-
te noticiado pela imprensa, é o 
Ministério que o Rogério Mari-
nho era titular que opera esse 
esquema. As pessoas precisam 
saber que enquanto o governo 
federal corta recursos da edu-
cação, suspendeu pagamento 
do Auxílio Emergencial, depois 
reduziu o valor da parcela, po-
líticos e empresários operavam 
R$ 16 bilhões, isto só no ano de 
2021, valor suficiente para pa-
gar 12 meses de Auxílio Emer-
gencial de R$ 600 a mais de 2 
milhões de famílias. Um escár-
nio com povo”, lamentou.

Conforme denúncias publi-
cadas pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, Marinho é acusado de di-
recionar mais de R$ 1,4 milhão 

Adenilson Costa
Repórter de Política

diz à Folha. Desse total, os R$ 
3,6 bilhões vieram das emen-
das de relator, as já conhecidas 
emendas do orçamento secreto 
e paralelo criado por Bolsonaro 
para conseguir apoio do Cen-
trão no Congresso Nacional. As 
emendas do relator são usadas 
pelos parlamentares para man-
dar verbas públicas para seus 
aliados nos redutos eleitorais, 
sem transparência.

De acordo com Freitas, “a 
candidatura do Rogério Mari-
nho é parte de uma estratégia 
da extrema direita para se for-
talecer no Congresso Nacional 
e manter os retrocessos do bol-
sonarismo, mesmo depois que 
Bolsonaro seja derrotado. Sen-
do o candidato do bolsonaris-
mo, representa um governo que 
trouxe de volta a fome, a miséria 
e a desestruturação de políticas 
como o Minha Casa, Minha Vi-
da, a expansão das Universida-
des e Institutos Federais”. 

E continuou: “Rogério é o no-
me do bolsonarismo, o nome de 
um desgoverno em que mais de 
33 milhões de brasileiros pas-
sam fome, sendo que mais de 15 
mil potiguares estão em pobre-
za extrema. O nome da volta da 
carestia, em que o cidadão tra-
balha cada vez mais e não con-
segue sequer se alimentar. Não 
tem como um candidato que re-
presenta a fome e a carestia ser 
um bom nome”, concluiu.

TRANSPOSIÇÃO. “Rogério 
tem falado muito na transposi-
ção do Rio São Francisco, porém 
as pessoas sabem que essa obra 
é um projeto antigo, foi iniciado 
no governo do ex-presidente Lu-
la (PT), sendo que quando Bol-
sonaro assumiu a presidência 
96,9% desta obra já estava con-
cluída, conforme dados do pró-
prio Ministério do Desenvolvi-
mento Regional”, disse.

“Bolsonaro só fez 1,74%, me-
nos de 2%, e fica tentando se 
apropriar de um projeto de go-
vernos anteriores. Por último, 
Bolsonaro vetou o ramal das 
águas, um projeto que garanti-
ria água para 54 municípios do 
interior do nosso estado, além 
de vetar a duplicação da BR 
304, que liga Natal a Mossoró e 
do acesso da Reta Tabajara a BR 
101, e o Rogério Marinho não fez 
nada para evitar tamanho re-
trocesso. Então, ele é uma pes-
soa que teve a oportunidade de 
fazer muito pelo nosso Estado, 
mas não fez”, pontuou.

“O Orçamento 
Secreto é o maior 
escândalo de 
corrupção história 
do Brasil”

 Freitas Júnior
Candidato ao Senado 

do “orçamento secreto” para fi-
nanciar a construção de um mi-
rante turístico a 300 metros de 
onde possui um imóvel. O inves-
timento bancado com dinheiro 
público tende a valorizar o mais 
novo negócio particular de Ma-
rinho, um condomínio de 100 
casas num terreno de seis hecta-
res em sociedade com Francisco 
Soares de Lima Júnior, seu asses-
sor de confiança no ministério. 
O empreendimento foi batizado 
de Condomínio Clube do Vinho.

“O Orçamento Secreto é o 
maior escândalo de corrupção 
da história do Brasil. Enquanto 
nosso povo passa fome, o go-
verno federal despeja dinheiro 
em troca de apoio político. Es-
pero que o judiciário conclua 
os julgamentos, que justiça se-
ja feita, e que o povo potiguar o 
derrote na eleição, garantindo 
que não terá foro privilegiado. 

Não é possível que a gente si-
ga sem saber o que está acon-
tecendo e, pior, passando a elei-
ção com naturalidade enquan-
to um dos candidatos está pro-
fundamente envolvido nesses 
escândalos. Ele mesmo precisa 
se explicar, para já, para popu-
lação potiguar”, afirmou.

TRATORAÇO. O candida-
to relembrou outro caso en-
volvendo o nome de Rogério 
Marinho e denunciado pelo O 
Estado de S. Paulo: o tratora-
ço. Dentro do esquema, a pas-
ta gerida por Marinho recebeu 
a maior fatia de recursos das 
emendas do relator, que des-
tinou dinheiro do orçamento 
secreto para que deputados e 
senadores da base de apoio do 
presidente Jair Bolsonaro rece-
bessem dinheiro público para 
a compra de equipamentos e 

máquinas agrícolas por preços 
acima dos valores da tabela fi-
xada pelo próprio governo.

CODEVASF. Entre 2020 e 
2021, segundo e terceiro anos 
do governo de Jair Bolsonaro 
(PL), a Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), comandada pelo Cen-
trão, recebeu R$ 3,6 bilhões em 
emendas parlamentares para 
obras que não tiveram o valor 
real de execução comprovados, 
segundo denúncia sobre cor-
rupção na estatal publicada pe-
lo do jornal Folha de S. Paulo. A 
Codevasf é vinculada ao Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional, pasta que era comanda-
da por Rogério Marinho.

Pelos cofres da estatal, pre-
sidida por Marcelo Moreira 
Pinto, escoaram R$ 7,3 bilhões, 
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Com o início da propagan-
da eleitoral, a Justiça Eleito-
ral, atravésde seus vários ór-

gãos, e o STF como guardião da 
Carta Magna, através de sua ju-
risprudência, gerada em enor-
me profusão, quer interpretati-
va, quer supletiva, notadamente 
no exame das leis adjetivas, que 
em se tratando de instrumentais, 
constituem o meio adequado pa-
ra o alcance da sua finalidade, que 
em síntese fará o controle quan-
do abusiva ou ilícita, através da 
declaração, reconhecimento ou a 
atribuição de um direito pleiteado 
pelos candidatos, Partidos Políti-
cos e o/ou Ministério Público.De-
vemos enaltecer o Judiciário pela 
independência dos seus magistra-
dose seusaspectos relevantes, co-

mo o processo de recrutamento 
dos juízes, a instituição de cursos 
para o seu aperfeiçoamento, a re-
muneração condigna e a compe-
tência dos seus órgãos.Não pode-
mos descurar da realidade da nos-
sa Justiça, porque sempre poderá 
se aprimorar mais, e assim tal evi-
dência é superável pela induvido-
sa e expressiva maioria dos exce-
lentes magistrados que a minis-
tram. Em torno disso, se tornará 
necessária a continuidade da mo-
dernização dos serviços auxiliares, 
em termos de pessoal e de recur-
sos materiais, inclusive de TI, em 
todas as instâncias, para que se 
possa continuar a alcançar uma 

tramitação processual célere e 
verdadeiramente compatível com 
o prestígio da Justiça Eleitoral.

A estrutura judiciária sempre 
tem buscado modificações que a 
tornem compatível com o índice 
do nosso processo de desenvolvi-
mento, sobretudo no último de-
cênio, que trouxe grave desafio a 
quantos incumbe o dever de co-
operar para uma elevada e jus-
ta solução do problema. Ainda 
podemos encontrar raras situa-
ções que possam gerar deficiên-
cia por parte do Judiciário,como 
por exemplo, onde houvero acú-
mulo de serviço, com reflexos na 
segurança jurídica e na estabili-

dade social. Como é de fácil per-
cepção, que uma sanção penal 
eleitoral tardia, perde de muito, o 
seu alcance. A extinção da puni-
bilidade pela prescrição constitui 
outro malefício. A falta de rápida 
solução de litígio, agrava os desa-
justamentos sociais e políticos, e 
assim por diante quando se cuida 
de reparação moral.Todos devem 
ter consciência da delicadeza e 
da complexidade na missão de 
julgar, sobretudo em um mundo 
no qual se impõe ao juiz, cada vez 
mais, o senso da medida, a fim de 
que se sobreponha às exigências 
do absoluto que extremas certas 
posições numa sociedade fértil 

em conflitos e intolerância.O juiz 
deve estar acima das paixões, co-
mo é mesmo o seu dever, e bus-
car conciliar o espírito científico 
com a filosofia do senso crítico 
bem apurado, exercitando às ve-
zes uma missão pedagógica den-
tro daquela moldura de singeleza 
que tanto enaltece as boas ações, 
e com isto fazendo o mister de 
distribuir a Justiça entre os seus 
semelhantes, e finalmente que ao 
fim e ao cabo os eleitos possam 
tomar posse e exercer seus man-
datos, sob o manto seguro do Es-
tado de Direito sempre.

O controle da propaganda eleitoral
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Anísio Marinho Neto é professor e 
procurador de Justiça.
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A Ação de Impugnação de Registro de Candidatura é assinada pelo procurador regional eleitoral Rodrigo  Telles

Candidaturas do PSOL e da Rede 
são impugnadas pelo MPE no RN

O Ministério Público Federal 
(MPF) pediu a impugna-
ção dos pedidos de regis-

tros de candidaturas da federa-
ção partidária Psol-Rede, ao car-
go de deputado federal nas elei-
ções de outubro no Rio Grande 
do Norte, por falta de prestação 
de contas na Justiça Eleitoral.

O órgão ministerial alega que 
o partido Rede, uma das agre-
miações integrantes da federa-
ção, não cumpriu requisito es-
sencial de estar com sua situ-
ação jurídica regular, para que 
possa participar das Eleições 
Gerais deste ano, pois, conforme 
se constata de certidão do Siste-
ma de Gerenciamento de Dados 
Partidários (SGIP), a legenda es-
tá suspensa por falta de presta-
ção de contas.

Conforme a ação de impug-
nação contra a Rede, assinada 
pelo Procurador Regional Eleito-

Adenilson Costa
Repórter de Política

ral, Rodrigo Telles de Souza: “Nes-
se sentido, afigura-se indispensá-
vel a constituição regular de ór-
gão de direção do partido na cir-
cunscrição (no caso, no Esta-
do do Rio Grande do Norte), até 
a datada convenção, conforme 
previsão contida no art. 4º da Lei 
n.º 9.504/97, com a redação da-
dapela Lei nº 13.488/17”, diz.

De acordo com outro tre-
cho do documento, nos au-
tos Representação n.º 0600123-
6.2022.6.20.0000, formulada pe-
la Procuradoria Regional Eleito-
ral, requereu-se a suspensão de 
anotação partidária da Direção 
Estadual do Partido Rede Sus-
tentabilidade (Rede/RN), em ra-
zão da não-prestação de contas 
referentes ao exercício financei-
ro de 2016, tendo sido deferido o 
pedido.

“De se enfatizar, ainda, que, 
na presente ação de suspensão 
de órgãopartidário, a agremia-
ção deixou de exercer o contra-
ditório, a despeitode ter sido de-
vidamente citado para se defen-
der, por meio do seu represen-
tante legal. Assim sendo, cons-
tatada a não prestação das con-
tas financeiras dopartido polí-
tico, forçoso o reconhecimen-
to da consequência determina-
da pelo artigo 54-A, II, da Reso-
lução/TSE nº 23.571/2018. Pro-
cedência da ação”, diz.

Por outro lado, a suspensão da 
anotação partidária só pode ser 
efetivada após o trânsito em jul-
gado da decisão que determina 

a sua suspensão, o que, no caso, 
ocorreu em no início deste mês. 
Nesse contexto, opartido Rede 
está impedido de participar das 
eleições no Rio Grande do Nor-
te. Conforme a ação, “a sanção de 
suspensão do órgão partidário é 
bastante gravosa, uma vez que é 
capaz de impedir, inclusive, que 
o partido se habilite aparticipar 
do pleito e lance candidatos, a te-
or do art. 4º da Lei nº 9.504/1997. 

Tal medida, porém, justifica–se 
pelo fato de que a não prestação 
de contas partidárias produz gra-
ve violação aos princípios demo-
crático e da transparência”.

E segue: “ao estabelecer a sus-
pensão do registro ou anotação 
dos seus órgãosde direção até a 
regularização da situação parti-
dária, as resoluções editadas por 
esta Corte apenas densificam as 
sanções estabelecidas em nor-

mas de hierarquia superior. Nos 
termos da jurisprudência des-
ta Corte, na hipótese de omissão 
da agremiação no dever de pres-
tar contas, são aplicáveis as san-
ções vigentes à época em que as 
contas deveriam ter sido presta-
das. No caso, portanto, aplicam–
se às contas relativas aos exercí-
cios financeiros de 2015 e 2016 a 
penalidade de suspensão de re-
gistro”, diz. 

Partido Rede está 
suspenso por falta de 
prestação de contas 
na Justiça Eleitoral
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Freitas Jr.: “Enquanto nosso povo passa fome, o governo federal despeja dinheiro em troca de apoio político”

‘Ministério do qual Rogério 
era titular opera esquema do 
orçamento secreto’, diz Freitas Jr.

Candidato ao 
Senado pelo Psol   

afirma que dinheiro 
é aplicado sem 

planejamento e sem 
transparência

“O Ministério que Rogé-
rio Marinho era titu-
lar que opera esse es-

quema do Orçamento Secreto”, 
declarou o candidato ao Sena-
do Federal Freitas Júnior (Psol), 
sobre o ex-ministro do Desen-
volvimento Regional (MDR) e 
candidato a senador, Rogério 
Marinho (PL), envolvido em su-
posto esquema de corrupção 
na distribuição das emendas de 
relator (RP-9), conhecidas co-
mo “orçamento secreto”, onde 
teria direcionado R$ 1,4 milhão 
do orçamento paralelo para 
obra de um mirante turístico vi-
zinho a um terreno onde cons-
truirá um condomínio privado 
em Monte das Gameleiras, no 
agreste do Rio Grande do Norte.

Em entrevista exclusiva ao 
AGORA RN, nesta terça-feira 
16, Freitas Júnior disse, “esse di-
nheiro é aplicado sem nenhum 
planejamento, sem transparên-
cia e de forma totalmente imo-
ral. E segundo já amplamen-
te noticiado pela imprensa, é o 
Ministério que o Rogério Mari-
nho era titular que opera esse 
esquema. As pessoas precisam 
saber que enquanto o governo 
federal corta recursos da edu-
cação, suspendeu pagamento 
do Auxílio Emergencial, depois 
reduziu o valor da parcela, po-
líticos e empresários operavam 
R$ 16 bilhões, isto só no ano de 
2021, valor suficiente para pa-
gar 12 meses de Auxílio Emer-
gencial de R$ 600 a mais de 2 
milhões de famílias. Um escár-
nio com povo”, lamentou.

Conforme denúncias publi-
cadas pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, Marinho é acusado de di-
recionar mais de R$ 1,4 milhão 

Adenilson Costa
Repórter de Política

diz à Folha. Desse total, os R$ 
3,6 bilhões vieram das emen-
das de relator, as já conhecidas 
emendas do orçamento secreto 
e paralelo criado por Bolsonaro 
para conseguir apoio do Cen-
trão no Congresso Nacional. As 
emendas do relator são usadas 
pelos parlamentares para man-
dar verbas públicas para seus 
aliados nos redutos eleitorais, 
sem transparência.

De acordo com Freitas, “a 
candidatura do Rogério Mari-
nho é parte de uma estratégia 
da extrema direita para se for-
talecer no Congresso Nacional 
e manter os retrocessos do bol-
sonarismo, mesmo depois que 
Bolsonaro seja derrotado. Sen-
do o candidato do bolsonaris-
mo, representa um governo que 
trouxe de volta a fome, a miséria 
e a desestruturação de políticas 
como o Minha Casa, Minha Vi-
da, a expansão das Universida-
des e Institutos Federais”. 

E continuou: “Rogério é o no-
me do bolsonarismo, o nome de 
um desgoverno em que mais de 
33 milhões de brasileiros pas-
sam fome, sendo que mais de 15 
mil potiguares estão em pobre-
za extrema. O nome da volta da 
carestia, em que o cidadão tra-
balha cada vez mais e não con-
segue sequer se alimentar. Não 
tem como um candidato que re-
presenta a fome e a carestia ser 
um bom nome”, concluiu.

TRANSPOSIÇÃO. “Rogério 
tem falado muito na transposi-
ção do Rio São Francisco, porém 
as pessoas sabem que essa obra 
é um projeto antigo, foi iniciado 
no governo do ex-presidente Lu-
la (PT), sendo que quando Bol-
sonaro assumiu a presidência 
96,9% desta obra já estava con-
cluída, conforme dados do pró-
prio Ministério do Desenvolvi-
mento Regional”, disse.

“Bolsonaro só fez 1,74%, me-
nos de 2%, e fica tentando se 
apropriar de um projeto de go-
vernos anteriores. Por último, 
Bolsonaro vetou o ramal das 
águas, um projeto que garanti-
ria água para 54 municípios do 
interior do nosso estado, além 
de vetar a duplicação da BR 
304, que liga Natal a Mossoró e 
do acesso da Reta Tabajara a BR 
101, e o Rogério Marinho não fez 
nada para evitar tamanho re-
trocesso. Então, ele é uma pes-
soa que teve a oportunidade de 
fazer muito pelo nosso Estado, 
mas não fez”, pontuou.

“O Orçamento 
Secreto é o maior 
escândalo de 
corrupção história 
do Brasil”

 Freitas Júnior
Candidato ao Senado 

do “orçamento secreto” para fi-
nanciar a construção de um mi-
rante turístico a 300 metros de 
onde possui um imóvel. O inves-
timento bancado com dinheiro 
público tende a valorizar o mais 
novo negócio particular de Ma-
rinho, um condomínio de 100 
casas num terreno de seis hecta-
res em sociedade com Francisco 
Soares de Lima Júnior, seu asses-
sor de confiança no ministério. 
O empreendimento foi batizado 
de Condomínio Clube do Vinho.

“O Orçamento Secreto é o 
maior escândalo de corrupção 
da história do Brasil. Enquanto 
nosso povo passa fome, o go-
verno federal despeja dinheiro 
em troca de apoio político. Es-
pero que o judiciário conclua 
os julgamentos, que justiça se-
ja feita, e que o povo potiguar o 
derrote na eleição, garantindo 
que não terá foro privilegiado. 

Não é possível que a gente si-
ga sem saber o que está acon-
tecendo e, pior, passando a elei-
ção com naturalidade enquan-
to um dos candidatos está pro-
fundamente envolvido nesses 
escândalos. Ele mesmo precisa 
se explicar, para já, para popu-
lação potiguar”, afirmou.

TRATORAÇO. O candida-
to relembrou outro caso en-
volvendo o nome de Rogério 
Marinho e denunciado pelo O 
Estado de S. Paulo: o tratora-
ço. Dentro do esquema, a pas-
ta gerida por Marinho recebeu 
a maior fatia de recursos das 
emendas do relator, que des-
tinou dinheiro do orçamento 
secreto para que deputados e 
senadores da base de apoio do 
presidente Jair Bolsonaro rece-
bessem dinheiro público para 
a compra de equipamentos e 

máquinas agrícolas por preços 
acima dos valores da tabela fi-
xada pelo próprio governo.

CODEVASF. Entre 2020 e 
2021, segundo e terceiro anos 
do governo de Jair Bolsonaro 
(PL), a Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), comandada pelo Cen-
trão, recebeu R$ 3,6 bilhões em 
emendas parlamentares para 
obras que não tiveram o valor 
real de execução comprovados, 
segundo denúncia sobre cor-
rupção na estatal publicada pe-
lo do jornal Folha de S. Paulo. A 
Codevasf é vinculada ao Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional, pasta que era comanda-
da por Rogério Marinho.

Pelos cofres da estatal, pre-
sidida por Marcelo Moreira 
Pinto, escoaram R$ 7,3 bilhões, 
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Vice-procurador geral eleitoral cita ainda na manifestação uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2019

 IUSEF SOARES/IDP

MPE pede que Lula e Bolsonaro 
regularizem registro de candidatura
Órgão solicita que 
os candidatos à 
Presidência sejam 
intimados para 
correção dos erros, 
sob pena de o 
registro ser negado; 
Ciro Gomes (PDT) 
também apresenta 
problemas em seu 
registro, diz o MPE

Esta quinta-feira 18 é o último 
dia para requerimento, alte-
ração ou cancelamento da 

habilitação para votar em trânsi-
to ou em seção distinta da origem 
nas Eleições 2022. Os pedidos de-
vem ser feitos pessoalmente nos 
cartórios eleitorais. A eleitora ou o 
eleitor deve estar munido de um 
documento oficial com foto e de-

ve indicar o local onde pretende 
votar no dia do pleito. Prazo tam-
bém vale para o eleitorado com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida solicitar transferência 
para votar em seção especial com 
acessibilidade

Segundo o artigo 233-A do 
Código Eleitoral e a Resolução 
TSE nº 23.669/2021, existem 

duas possibilidades de voto em 
trânsito: quem estiver fora de 
sua cidade, mas no mesmo es-
tado, poderá votar para os car-
gos de presidente da Repúbli-
ca, governador, senador, depu-
tado federal, deputado estadu-
al ou deputado distrital. Já os 
que estiverem em outro estado 
poderão votar apenas para pre-

sidente da República.
Não há voto em trânsito no 

exterior, somente no territó-
rio nacional. No entanto, quem 
tem o título de eleitor cadastra-
do em outro país e estiver no 
Brasil poderá, sim, votar na elei-
ção, também apenas para presi-
dente da República.

A votação em trânsito acon-

tece somente em ano de eleições 
gerais, em locais de votação con-
vencionais ou criados para essa 
finalidade, nas capitais e nos mu-
nicípios com mais de 100 mil elei-
tores. Vale lembrar que é preciso 
estar com a situação regular no 
cadastro eleitoral. Quem estiver 
com o título cancelado ou sus-
penso não pode votar.

Eleições 2022

Termina nesta quinta prazo para solicitar voto em trânsito

O Ministério Público Eleito-
ral solicitou que Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) e Jair 

Bolsonaro (PL) regularizem fa-
lhas no registro de suas candida-
turas à Presidência junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
De acordo com o órgão, Ciro Go-
mes (PDT) também apresenta 
problemas. O vice-procurador-
-geral eleitoral, Paulo Gonet, en-
viou ao ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes, nesta quarta-feira 17, 
uma manifestação na qual pede 
que o atual presidente seja inti-
mado para corrigir as falhas, sob 
pena de ter o registro negado.

Segundo a manifestação, 
Bolsonaro não apresentou à 
Justiça eleitoral certidões cri-
minais expedidas para fins elei-
torais pela primeira instância 
da Justiça estadual e pela Justi-
ça Federal do Rio de Janeiro, em 
primeira e segunda instâncias. 
“Embora o requerente tenha si-
do diligente ao juntar certidão 
de 1ª instância da Justiça Fede-
ral relativa à Seção Judiciária do 
Distrito Federal, acompanhada 
de certidões de objeto e pé dos 

al, a defesa disse que já pediu por 
diversas vezes, junto Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), con-
tudo, até o momento, por ques-
tões alheias à sua vontade, não 
obteve tal documento.

O vice-procurador geral elei-
toral cita ainda na manifestação 
uma resolução do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) de 2019 que fi-
xa que devem ser apresentadas 
certidões criminais de primei-
ra e segunda instâncias da Justi-
ça Federal e Estadual do domicí-
lio eleitoral dos candidatos, expe-
didas para fins eleitorais.

CIRO GOMES. O Ministério Pú-
blico Eleitoral afirma ainda que o 
candidato do PDT à Presidência, 
Ciro Gomes, também apresen-
ta problemas em seu registro. Se-
gundo o órgão, o pedetista “não 
está quite com a Justiça Eleito-
ral na presente data em razão de 
multa eleitoral”.

De acordo com Walber Agra 
e Ezikelly Barros, advogados do 
candidato Ciro Gomes, o can-
didato possui duas dívidas “que 
estão devidamente parceladas, 
com o pagamento em dia, de 
modo que ele possui a quitação 
eleitoral para fins de registro de 
candidatura. A defesa será apre-
sentada à justiça eleitoral até a 
próxima quinta-feira (quando 
vence o prazo)”.

O relator do processo de regis-
tro de candidatura de Bolsonaro 
é o ministro Alexandre de Mora-
es. Lula e Ciro têm como relator o 
ministro Carlos Horbach, e Simo-
ne Tebet, o novo vice-presiden-
te do TSE, Ricardo Lewandowski.

No início de agosto, os regis-
tros dos candidatos Simone Te-
bet, Léo Péricles, Pablo Marçal, 
Sofia Manzano também foram 
questionado pelo MP. As defesas 
já enviaram à Corte as certidões 
criminais que faltavam. 

processos ali mencionados, as 
certidões de 1ª e 2ª instâncias da 
Justiça Federal da circunscrição 
de seu domicílio eleitoral (Rio 
de Janeiro) também não foram 
expedidas para fins eleitorais”, 
disse o vice-procurador.

Segundo o MP, Lula se limitou 
a juntar certidões criminais alusi-
vas a execuções criminais, faltan-
do as certidões criminais de 1ª e 
2ª instâncias da Justiça Estadual, 
expedidas para fins eleitorais.

“A certidão criminal da 1ª ins-
tância da Justiça Federal, por sua 

vez, apontou a existência de do-
ze processos nos quais o candi-
dato figura como parte. Verifica-
-se, porém, que a certidão de ob-
jeto e pé do processo 0002935-
78.2015.4.03.61075 limita-se a in-
formar que os autos foram reme-
tidos a outro juízo por declínio de 
competência, em 18.12.2015, não 
havendo informação sobre a atu-
al situação do feito”.

À CNN, o advogado Tarcísio 
Vieira, que trabalha na campa-
nha de Bolsonaro afirmou que 
“entende que a documentação 

apresentada é suficiente para 
atender o disposto na lei”. Em no-
ta a defesa do presidente alegou 
que: “Todavia, para evitar ques-
tionamentos, providenciaremos 
as certidões faltantes na metodo-
logia indicada no douto parecer 
ministerial.”

A defesa de Lula informou 
que certidão criminal para fins 
eleitorais referente à 2ª Instân-
cia da Justiça Estadual foi anexa-
da no sistema. Em relação à cer-
tidão criminal para fins eleitoral 
de 1º Instância da Justiça Estadu-
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FIERN

Amaro Sales destaca a 
importância do evento e a 
contribuição do setor industrial 
para o crescimento do RN

A Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte 
(FIERN) promove na sex-

ta-feira, 26 de agosto, o Fórum 
Caminhos do RN com os can-
didatos ao governo do Estado. 
Os cinco candidatos convida-
dos — governadora Fátima Be-
zerra (PT), ex-deputado Fábio 
Dantas (Solidariedade), sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos), Clorisa Linhares (PMB) e 
Danniel Morais (PSOL) — vão 
receber a Agenda Caminhos do 
Rio Grande do Norte, elaborada 
pelo Mais RN, com as propostas 
do setor industrial para o desen-
volvimento potiguar, e apresen-
tar suas ideias e planos para o 
Rio Grande do Norte. 

O Fórum será aberto às 8h30 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, no auditório 
do 7º andar da Casa da Indústria. 
A partir das 9h, terá início a expo-
sição dos candidatos, sendo que 
cada candidato estará no audi-
tório em um horário específico, 
permanecendo até 50 minutos. 

Caberá a candidato fazer, ini-
cialmente, uma exposição de até 
20 minutos de suas propostas. 
Em seguida, receberá a “Agenda” 
e responderá às perguntas sele-
cionadas (10 minutos) em temas 
como educação, indústria, em-
prego, renda e o setor industrial. 
Para as considerações finais, te-
rá cinco minutos. O candidato 
também concederá, encerrada a 
sua participação nas discussões 
no auditório, uma entrevista co-
letiva à imprensa.

A participação dos candida-
tos não será simultânea, mas em 
sequência, e sem intervalos, de 
acordo o roteiro de exposição, 
entrega da Agenda, perguntas e 
considerações finais descrito. O 
evento será voltado a diretores 
da FIERN e convidados, entre os 
quais estarão, além dos integran-
tes da Federação e seus Sindica-
tos, industriais e empresários.

Os candidatos que vão parti-
cipar do Fórum Caminhos do RN 
concorrem em coligações inte-
gradas por pelo menos um par-
tido com representação na Câ-
mara dos Deputados. Trata-se 
do mesmo critério definido pela 
legislação eleitoral, e confirmado 
em decisões do TRE e do TSE, co-

Fórum Caminhos do RN vai ouvir 
candidatos ao governo do Estado
Realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), e acontece na sexta-feira, 26 de agosto

mo exigência para a participação 
em debates. 

O presidente da FIERN des-
taca a importância do evento e a 
contribuição do setor industrial 
para uma discussão qualificada 
sobre projetos de governo que 
proporcionem o crescimento do 
Rio Grande do Norte. Para ele, é 
fundamental que a população te-
nha conhecimento sobre o que 
os candidatos pensam e querem 
fazer no Rio Grande do Norte. 

Amaro Sales afirma também 
que o setor produtivo deve par-
ticipar e contribuir para que se 
tenha essa atenção com proje-
tos voltados ao desenvolvimento. 
E a FIERN tem sido, nos últimos 
anos, lembra Amaro Sales, uma 
instituição indutora das discus-
sões sobre a economia potiguar. 

Ao promover uma nova edi-
ção do “Caminhos do RN”, des-
taca o presidente da FIERN, a Fe-
deração das Indústrias mantém 
o compromisso de apresentar 
as propostas do setor industrial 
e um espaço para que os can-
didatos detalhem seus planos e 
respondam sobre as principais 
questões levantadas pelos em-
presários. 

“A FIERN cumpre seu pa-
pel na promoção e condução de 
discussões com foco no desen-
volvimento econômico do esta-
do, tendo como bússola o MAIS 
RN, que aponta, ao longo de oi-
to anos, os caminhos e ações es-
tratégicas para efetivação de um 
crescimento sustentável do nos-
so estado. Ao promover o Fórum 
Caminhos do RN, a exemplo do 
que fizemos em 2018, trazemos 
os empresários da indústria e os 
candidatos ao governo do RN pa-
ra um diálogo aberto, onde pos-
samos ouvir deles seus projetos 
de governos, ao mesmo tempo 
em que apresentamos as suges-
tões e contribuições do setor”, 
afirma o presidente da FIERN.
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Vice-procurador geral eleitoral cita ainda na manifestação uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2019

 IUSEF SOARES/IDP

MPE pede que Lula e Bolsonaro 
regularizem registro de candidatura
Órgão solicita que 
os candidatos à 
Presidência sejam 
intimados para 
correção dos erros, 
sob pena de o 
registro ser negado; 
Ciro Gomes (PDT) 
também apresenta 
problemas em seu 
registro, diz o MPE

Esta quinta-feira 18 é o último 
dia para requerimento, alte-
ração ou cancelamento da 

habilitação para votar em trânsi-
to ou em seção distinta da origem 
nas Eleições 2022. Os pedidos de-
vem ser feitos pessoalmente nos 
cartórios eleitorais. A eleitora ou o 
eleitor deve estar munido de um 
documento oficial com foto e de-

ve indicar o local onde pretende 
votar no dia do pleito. Prazo tam-
bém vale para o eleitorado com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida solicitar transferência 
para votar em seção especial com 
acessibilidade

Segundo o artigo 233-A do 
Código Eleitoral e a Resolução 
TSE nº 23.669/2021, existem 

duas possibilidades de voto em 
trânsito: quem estiver fora de 
sua cidade, mas no mesmo es-
tado, poderá votar para os car-
gos de presidente da Repúbli-
ca, governador, senador, depu-
tado federal, deputado estadu-
al ou deputado distrital. Já os 
que estiverem em outro estado 
poderão votar apenas para pre-

sidente da República.
Não há voto em trânsito no 

exterior, somente no territó-
rio nacional. No entanto, quem 
tem o título de eleitor cadastra-
do em outro país e estiver no 
Brasil poderá, sim, votar na elei-
ção, também apenas para presi-
dente da República.

A votação em trânsito acon-

tece somente em ano de eleições 
gerais, em locais de votação con-
vencionais ou criados para essa 
finalidade, nas capitais e nos mu-
nicípios com mais de 100 mil elei-
tores. Vale lembrar que é preciso 
estar com a situação regular no 
cadastro eleitoral. Quem estiver 
com o título cancelado ou sus-
penso não pode votar.

Eleições 2022

Termina nesta quinta prazo para solicitar voto em trânsito

O Ministério Público Eleito-
ral solicitou que Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) e Jair 

Bolsonaro (PL) regularizem fa-
lhas no registro de suas candida-
turas à Presidência junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
De acordo com o órgão, Ciro Go-
mes (PDT) também apresenta 
problemas. O vice-procurador-
-geral eleitoral, Paulo Gonet, en-
viou ao ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes, nesta quarta-feira 17, 
uma manifestação na qual pede 
que o atual presidente seja inti-
mado para corrigir as falhas, sob 
pena de ter o registro negado.

Segundo a manifestação, 
Bolsonaro não apresentou à 
Justiça eleitoral certidões cri-
minais expedidas para fins elei-
torais pela primeira instância 
da Justiça estadual e pela Justi-
ça Federal do Rio de Janeiro, em 
primeira e segunda instâncias. 
“Embora o requerente tenha si-
do diligente ao juntar certidão 
de 1ª instância da Justiça Fede-
ral relativa à Seção Judiciária do 
Distrito Federal, acompanhada 
de certidões de objeto e pé dos 

al, a defesa disse que já pediu por 
diversas vezes, junto Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), con-
tudo, até o momento, por ques-
tões alheias à sua vontade, não 
obteve tal documento.

O vice-procurador geral elei-
toral cita ainda na manifestação 
uma resolução do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) de 2019 que fi-
xa que devem ser apresentadas 
certidões criminais de primei-
ra e segunda instâncias da Justi-
ça Federal e Estadual do domicí-
lio eleitoral dos candidatos, expe-
didas para fins eleitorais.

CIRO GOMES. O Ministério Pú-
blico Eleitoral afirma ainda que o 
candidato do PDT à Presidência, 
Ciro Gomes, também apresen-
ta problemas em seu registro. Se-
gundo o órgão, o pedetista “não 
está quite com a Justiça Eleito-
ral na presente data em razão de 
multa eleitoral”.

De acordo com Walber Agra 
e Ezikelly Barros, advogados do 
candidato Ciro Gomes, o can-
didato possui duas dívidas “que 
estão devidamente parceladas, 
com o pagamento em dia, de 
modo que ele possui a quitação 
eleitoral para fins de registro de 
candidatura. A defesa será apre-
sentada à justiça eleitoral até a 
próxima quinta-feira (quando 
vence o prazo)”.

O relator do processo de regis-
tro de candidatura de Bolsonaro 
é o ministro Alexandre de Mora-
es. Lula e Ciro têm como relator o 
ministro Carlos Horbach, e Simo-
ne Tebet, o novo vice-presiden-
te do TSE, Ricardo Lewandowski.

No início de agosto, os regis-
tros dos candidatos Simone Te-
bet, Léo Péricles, Pablo Marçal, 
Sofia Manzano também foram 
questionado pelo MP. As defesas 
já enviaram à Corte as certidões 
criminais que faltavam. 

processos ali mencionados, as 
certidões de 1ª e 2ª instâncias da 
Justiça Federal da circunscrição 
de seu domicílio eleitoral (Rio 
de Janeiro) também não foram 
expedidas para fins eleitorais”, 
disse o vice-procurador.

Segundo o MP, Lula se limitou 
a juntar certidões criminais alusi-
vas a execuções criminais, faltan-
do as certidões criminais de 1ª e 
2ª instâncias da Justiça Estadual, 
expedidas para fins eleitorais.

“A certidão criminal da 1ª ins-
tância da Justiça Federal, por sua 

vez, apontou a existência de do-
ze processos nos quais o candi-
dato figura como parte. Verifica-
-se, porém, que a certidão de ob-
jeto e pé do processo 0002935-
78.2015.4.03.61075 limita-se a in-
formar que os autos foram reme-
tidos a outro juízo por declínio de 
competência, em 18.12.2015, não 
havendo informação sobre a atu-
al situação do feito”.

À CNN, o advogado Tarcísio 
Vieira, que trabalha na campa-
nha de Bolsonaro afirmou que 
“entende que a documentação 

apresentada é suficiente para 
atender o disposto na lei”. Em no-
ta a defesa do presidente alegou 
que: “Todavia, para evitar ques-
tionamentos, providenciaremos 
as certidões faltantes na metodo-
logia indicada no douto parecer 
ministerial.”

A defesa de Lula informou 
que certidão criminal para fins 
eleitorais referente à 2ª Instân-
cia da Justiça Estadual foi anexa-
da no sistema. Em relação à cer-
tidão criminal para fins eleitoral 
de 1º Instância da Justiça Estadu-
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FIERN

Amaro Sales destaca a 
importância do evento e a 
contribuição do setor industrial 
para o crescimento do RN

A Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte 
(FIERN) promove na sex-

ta-feira, 26 de agosto, o Fórum 
Caminhos do RN com os can-
didatos ao governo do Estado. 
Os cinco candidatos convida-
dos — governadora Fátima Be-
zerra (PT), ex-deputado Fábio 
Dantas (Solidariedade), sena-
dor Styvenson Valentim (Pode-
mos), Clorisa Linhares (PMB) e 
Danniel Morais (PSOL) — vão 
receber a Agenda Caminhos do 
Rio Grande do Norte, elaborada 
pelo Mais RN, com as propostas 
do setor industrial para o desen-
volvimento potiguar, e apresen-
tar suas ideias e planos para o 
Rio Grande do Norte. 

O Fórum será aberto às 8h30 
pelo presidente da FIERN, Ama-
ro Sales de Araújo, no auditório 
do 7º andar da Casa da Indústria. 
A partir das 9h, terá início a expo-
sição dos candidatos, sendo que 
cada candidato estará no audi-
tório em um horário específico, 
permanecendo até 50 minutos. 

Caberá a candidato fazer, ini-
cialmente, uma exposição de até 
20 minutos de suas propostas. 
Em seguida, receberá a “Agenda” 
e responderá às perguntas sele-
cionadas (10 minutos) em temas 
como educação, indústria, em-
prego, renda e o setor industrial. 
Para as considerações finais, te-
rá cinco minutos. O candidato 
também concederá, encerrada a 
sua participação nas discussões 
no auditório, uma entrevista co-
letiva à imprensa.

A participação dos candida-
tos não será simultânea, mas em 
sequência, e sem intervalos, de 
acordo o roteiro de exposição, 
entrega da Agenda, perguntas e 
considerações finais descrito. O 
evento será voltado a diretores 
da FIERN e convidados, entre os 
quais estarão, além dos integran-
tes da Federação e seus Sindica-
tos, industriais e empresários.

Os candidatos que vão parti-
cipar do Fórum Caminhos do RN 
concorrem em coligações inte-
gradas por pelo menos um par-
tido com representação na Câ-
mara dos Deputados. Trata-se 
do mesmo critério definido pela 
legislação eleitoral, e confirmado 
em decisões do TRE e do TSE, co-

Fórum Caminhos do RN vai ouvir 
candidatos ao governo do Estado
Realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), e acontece na sexta-feira, 26 de agosto

mo exigência para a participação 
em debates. 

O presidente da FIERN des-
taca a importância do evento e a 
contribuição do setor industrial 
para uma discussão qualificada 
sobre projetos de governo que 
proporcionem o crescimento do 
Rio Grande do Norte. Para ele, é 
fundamental que a população te-
nha conhecimento sobre o que 
os candidatos pensam e querem 
fazer no Rio Grande do Norte. 

Amaro Sales afirma também 
que o setor produtivo deve par-
ticipar e contribuir para que se 
tenha essa atenção com proje-
tos voltados ao desenvolvimento. 
E a FIERN tem sido, nos últimos 
anos, lembra Amaro Sales, uma 
instituição indutora das discus-
sões sobre a economia potiguar. 

Ao promover uma nova edi-
ção do “Caminhos do RN”, des-
taca o presidente da FIERN, a Fe-
deração das Indústrias mantém 
o compromisso de apresentar 
as propostas do setor industrial 
e um espaço para que os can-
didatos detalhem seus planos e 
respondam sobre as principais 
questões levantadas pelos em-
presários. 

“A FIERN cumpre seu pa-
pel na promoção e condução de 
discussões com foco no desen-
volvimento econômico do esta-
do, tendo como bússola o MAIS 
RN, que aponta, ao longo de oi-
to anos, os caminhos e ações es-
tratégicas para efetivação de um 
crescimento sustentável do nos-
so estado. Ao promover o Fórum 
Caminhos do RN, a exemplo do 
que fizemos em 2018, trazemos 
os empresários da indústria e os 
candidatos ao governo do RN pa-
ra um diálogo aberto, onde pos-
samos ouvir deles seus projetos 
de governos, ao mesmo tempo 
em que apresentamos as suges-
tões e contribuições do setor”, 
afirma o presidente da FIERN.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
A M PINTO DA SILVA DE BRITO / GRANITOS E MARMORES SANTA MARIA, CNPJ: 09.089.544/0002-27, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para o Beneficiamento de Mármores e 
Granitos, localizada na Rua Manoel Faustino Soares, n° 260, Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000. 
 

ANA MARIA PINTO DA SILVA DE BRITO 
 EMPREENDEDORA 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-181410/TEC/LO-0214 
 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 10.984.327/0001-07, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A 
Licença de operação 2022-181410/TEC/LO-0214, com prazo de validade até 08/07/2028, localizado no Sítio 
Chado Cajueiro, nº 18, Zona Rural, Jaçanã/RN. 
 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - EPP  
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMAV – Comércio de combustíveis para aviação Ltda, CNPJ :01.340.509/0001-46, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a   
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – Nº 2022-178822/TEC/RLO-0100 com prazo de validade até 
11/08/2028, em favor do empreendimento Transporte de Cargas perigosas (combustível para aviação e 
automotivos) localizada na Rua Rio Apodi, no 151, Bairro Emaús, Município de Parnamirim/RN. 
 

COMAV - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 

EDICARLOS ALVES DE OLIVEIRA (JESUS PLASTICO), CNPJ: 35.552.290/0001-60, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO com prazo de validade até 25/01/2024 para a atividade de 
fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, pessoal e doméstico, localizada na Rua Rui 
Barbosa, 460, Alto da Conceição, CEP: 59.600-265 – Mossoró-RN. 
 

Edicarlos Alves de Oliveira - Proprietário 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Elane Palmeira de Souza, Juiz(a) de Direito, na forma da l e i , e t c. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0812515-15.2015.8.20.5001, proposta por ELDORADO 
ADMNISTRADOR DE CONSÓRCIO LTDA contra EDNALDO JACINTO BARBOSA , sendo determinada a CITAÇÃO de 
EDNALDO JACINTO BARBOSA CPF: 056.153.954-51 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 10.825,97 (Dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento 
integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o 
tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 
(quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será 
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, LUCIANA VALERIA FARIAS GARCIA, Chefe de 
Secretaria, digitei e conferi. 

Natal, 9 de agosto de 2022. 
Elane Palmeira de Souza  

Juíza de Direito 
Processo: 0812515-15.2015.8.20.5001  
EXEQUENTE: ELDORADO ADMNISTRADOR DE CONSÓRCIO LTDA 
EXECUTADO: EDNALDO JACINTO BARBOSA 
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Edital de Leilão Público nº 3079/0222 - 1° Leilão e nº 3080/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 02/09/2022 até 11/09/2022, no primeiro leilão, e de 16/09/2022 até 
26/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AL, BA, 
CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP, e no escritório do leiloeiro, 
Sr. MARCOS ROBERTO TORRES, no endereço Rua Alice Além Saad, nº 855, sala 2305, Bairro 
Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP, CEP 14096-570, telefone (16) 3629-6203 / (16) 99709-6203. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09h às 18h (Site: www.3torresleiloes.com.br). (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 12/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 27/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.3torresleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças:  
 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 4,35 hectares, com volume de 

1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Ararai, no município de Espírito Santo/RN.  

 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 2,64 hectares, com volume de 
1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Bonfim, no município de Nísia Floresta/RN.  

 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 1,54 hectares, com volume de 
1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Muriae, no município de Nísia Floresta/RN. 

 
Célido Ricardo da Silva 

Superintendente 
 

Encontro de Juntas 
Comerciais debate 
soluções para melhorar 
ambiente de negócios
Evento vai até esta 
quinta-feira 18 
no Hotel Barreira 
Roxa e conta 
com palestras 
que vão discutir 
celeridade no 
registro de empresas 
e simplificação de 
processos

Com foco na evolução do 
ambiente empresarial no 
Brasil, o Rio Grande do 

Norte sedia o Encontro Nacio-
nal de Presidentes de Jun tas Co-
merciais, que acontece desde 
ontem, 17, e vai até hoje, 18, no 
Hotel Senac Barreira Roxa, na 
Via Costeira, Zona Leste de Na-
tal. Ao total, representantes das 
27 unidades federativas do pa-
ís vão debater o processo de re-
gistro mercantil, como tornar o 
registro de novas empresas mais 
rápido e fácil, além de trazer dis-
cussões para o ambiente de li-
cenciamento de negócios.

Os participantes terão aces-
so a palestras como a de Wla-
mir Freitas, presidente da As-
sociação Brasileira das Agên-
cias e Veículos Especializados 
em Publicidade Legal (Abrale-
gal), que abordará sobre as no-
vas regras de publicações das 
so ciedades anônimas. A asso-
ciação tem como objetivo re-
presentar e defender interes-
ses das agências, veículos de 
comunicação e representantes 
associados, assim como esta-
belecer parâmetros éticos e fi-
nanceiros para o segmento.

Segundo Bruno Camargo 
Silva, advogado da Associa-
ção, a publicidade legal “con-
glomera todos os atos – públi-
cos e privados –  que devem ser 
amplamente divulgados por 
força de lei. Em resumo todos 
os atos, matérias e documen-
tos que a legislação brasileira 
manda publicar é considerado 
publicidade legal”.  

Fazem parte deste universo 
agências, veículos de comunica-

ção e representantes do ramo de 
publicidade legal a ponto de es-
tabelecer normas ético-discipli-
nares e parâmetros financeiros 
para segurança e também ex-
pansão do mercado de publici-
dade legal. Wlamir Freitas falou 
sobre a importância do evento. 
“Nossa associação vem atuando 
diretamente perante o Depar-
tamento Nacional de Registro 
Empresarial (DREI) e perante as 
Juntas Comerciais do Brasil pa-
ra pleitear a correta aplicação da 
norma. A atividade empresarial 
vem sofrendo os impactos de 
sucessivas alterações e a Abrale-
gal está trabalhando pela regu-
lamentação das normas, justa-
mente com o objetivo de faci-
litar e melhorar o ambiente de 
negócios”, afirmou.

O Presidente da Abralegal 
acrescentou que no Brasil temos 
um grande problema que parte 
de um conhecido ditado popu-
lar: “lei que não pegou”. A inces-
sante busca pela regulamenta-
ção visa combater o risco de a lei 
“não pegar”. Por exemplo, a Lei 
das S/A foi recentemente altera-
da e as alterações somente pas-
saram a ser cobradas a partir da 
regulamentação da norma com 
o advento da Instrução Norma-
tiva do DREI n. 112/2022. E pa-
ra fortalecer o cumprimento da 
norma, a Abralegal está visitan-
do as juntas comerciais e con-

versando com os presidentes e 
equipes técnicas, daí a impor-
tância do trabalho da associa-
ção que visa, exclusivamente, o 
cumprimento da lei.

Segundo o advogado da as-
sociação, são muitos os benefí-
cios, sobretudo a simplificação 
dos procedimentos e a relevan-
te redução e burocracia para fo-
mentar o empreendedorismo. 
“Vale citar as publicações dos 
demonstrativos contábeis (ba-
lanços patrimoniais), antes de 
2022 eram obrigatoriamente 
publicados em diários oficiais e, 
também, em jornais diários de 
grande circulação, mas a partir 
de janeiro deste ano, os balan-
ços patrimoniais e demais de-
monstrativos contábeis devem 
ser publicados apenas em jornal 
de grande circulação, sendo a 
publicação do resumo do ato na 
versão impressa do jornal e o in-
teiro teor, simultaneamente, na 
página do mesmo jornal na in-
ternet”, avaliou.

Wlamir Freitas, 
presidente da 
Abralegal, falou sobre 
evento no Rio Grande 
do Norte
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“Financiamento não pode ser 
só pela tarifa”, avalia Queiroga
Consultor técnico do Seturn aponta que o transporte público não pode ser sustentado apenas pelos usuários

Ao analisar os temas do Se-
minário NTU: Desafios 
do presente e o futuro do 

transporte público urbano em 
debate, promovido pela Associa-
ção Nacional das Empresas de 
Transporte Urbano (NTU) e rea-
lizado no São Paulo Expo Center 
nos dias 9 e 10 deste mês, o con-
sultor técnico do Sindicato das 
Empresas de Transporte Urba-
nos de Passageiros do Município 
de Natal (Seturn), Nilson Quei-
roga, defendeu uma mudança 
do modelo de financiamento do 
transporte público coletivo. De 
acordo com ele, o sistema não 
pode ser sustentado apenas pe-
las pessoas que usam o serviço, 
através de tarifa.

“Isto já estava muito cristali-
no nas minhas análises. E, agora 
especialistas em mobilidade ur-
bana de todo o país trouxeram 
conteúdos inéditos em publi-
cações sobre financiamento do 
transporte público, série históri-
ca com o desempenho do setor 
(Anuário 2021-2022), propostas 
para um transporte público de 
qualidade e uma vida melhor e 
uma avaliação de entes públicos 
e privados sobre a crise do coleti-
vo urbano”, justifica Nilson Quei-
roga.

Com presença virtual do pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, e de especialistas do se-
tor, o presidente do Senado en-
fatizou a obrigação do estado de 
participar e, eventualmente sub-

sidiar, o transporte público de 
passageiros, para que seja aten-
dido o direito social da popula-
ção, de contar com transporte de 
qualidade. Também reconheceu 
que é papel da iniciativa priva-
da compreender que é preciso 
fornecer veículos de qualidade 
e confortáveis, com equipamen-
tos menos poluentes.

“Com o tempo, nós preci-
samos, como país, avaliar uma 
forma de mudar a estrutura de 
financiamento do transporte co-
letivo que não seja só baseada na 
tarifa que cada um paga, até por-
que o benefício é de todos. Ago-
ra, como fechar essa conta é que 
nós ainda estamos refletindo, 
desenhando, e tentando chegar 
a um consenso”, afirmou Nilson 
Queiroga, para quem não há ou-
tro caminho que a não ser a co-
munhão de esforços entre as três 
esferas governamentais (União, 
Estado e Município) e os conces-
sionários do transporte público 
em busca de financiar um bene-
fício de todos.

Nilson Queiroga afirma que 
toda a sociedade pode ser bene-
ficiada com um sistema de trans-
porte coletivo eficiente, incluin-
do aqueles que se locomovem 
apenas de carro ou de bicicleta, 
não utilizando ônibus. “Ficou 
muito nítido no Seminário da 
NTU 2022 que um transporte co-
letivo funcional, eficiente, é im-
portante para toda a cidade. Este 
é o debate que interessa a partir 

de agora. Já deveria estar na pau-
ta dos gestores há anos. Trans-
porte coletivo funcional é im-
portante para a pessoa que usa o 
sistema, porque ele vai usar um 
sistema limpo, tempestivo, que 
tem uma tarifa acessível. É im-
portante para os empregadores, 
porque eles vão ter previsibilida-
de em relação à frequência dos 
seus funcionários. É importante 
para todas as pessoas, porque os 
ônibus vão ser mais novos e vão 
emitir menos gases poluentes”, 
explicou Nilson Queiroga.

Nilson Queiroga justifica que, 
desde o início da sua atuação no 
setor, trabalha para criar uma es-
trutura que permita que o trans-

porte coletivo seja visto como 
um bem público e não um bem 
de cada pessoa que o está usan-
do. Todos se beneficiam com um 
transporte público de qualidade.

O consultor técnico disse que 
há a expectativa do projeto de 
lei que criou um subsídio fede-
ral, durante três anos, para cus-
tear as gratuidades de passagei-
ros idosos nos sistemas de trans-
porte urbano. Estimado em R$ 5 
bilhões anuais, o programa terá 
como fonte de custeio royalties 
de petróleo da União. Entretan-
to, ela não garante uma redução 
no preço da tarifa.

“Isso vai ter que ser avaliado 
no momento que chegar, porque 

nem chegou ainda. Vamos espe-
rar. Na hora que chegar, quando 
chegar e quanto vai chegar, por-
que esse rateio foi feito com uma 
quantidade de municípios. Ago-
ra, nós precisamos ver quantos 
municípios vão entrar no Minis-
tério para pedir, para ver quanto 
efetivamente chega. A gente tem 
que contar com o dinheiro no 
caixa, e não com a expectativa”, 
explicou.

O subsídio federal para cus-
tear as gratuidades de passagei-
ros idosos nos sistemas de trans-
porte urbano tem lastro no Pro-
grama Nacional de Assistência à 
Mobilidade dos Idosos em Áreas 
Urbanas (PNAMI). O projeto pre-
vê o repasse de recursos federais 
para os estados, o Distrito Fede-
ral e os municípios que compro-
vem terem sistemas de transpor-
te coletivo em operação.

“Outro ponto abordado no 
Seminário da NTU 2022 foi a gra-
tuidade para estudantes. O atual 
modelo onde quem paga é quem 
utiliza o transporte não pode 
permanecer. Se este custeio fos-
se pago com subsídio pelo poder 
público (estadual/municipal) ou 
até mesmo por um Fundo Fede-
ral seria possível manter o trans-
porte sem aumento, por um pe-
ríodo. E, no caso de Natal corri-
gir uma grande injustiça históri-
ca onde o mais carente arca com 
os custos da meia passagem dos 
estudantes, inclusive de escolas 
particulares”, finaliza.

Nilson Queiroga: “Transporte coletivo funcional é importante para quem usa”

DIVULGAÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
A M PINTO DA SILVA DE BRITO / GRANITOS E MARMORES SANTA MARIA, CNPJ: 09.089.544/0002-27, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para o Beneficiamento de Mármores e 
Granitos, localizada na Rua Manoel Faustino Soares, n° 260, Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000. 
 

ANA MARIA PINTO DA SILVA DE BRITO 
 EMPREENDEDORA 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-181410/TEC/LO-0214 
 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 10.984.327/0001-07, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A 
Licença de operação 2022-181410/TEC/LO-0214, com prazo de validade até 08/07/2028, localizado no Sítio 
Chado Cajueiro, nº 18, Zona Rural, Jaçanã/RN. 
 

CAYONGO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - EPP  
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMAV – Comércio de combustíveis para aviação Ltda, CNPJ :01.340.509/0001-46, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a   
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – Nº 2022-178822/TEC/RLO-0100 com prazo de validade até 
11/08/2028, em favor do empreendimento Transporte de Cargas perigosas (combustível para aviação e 
automotivos) localizada na Rua Rio Apodi, no 151, Bairro Emaús, Município de Parnamirim/RN. 
 

COMAV - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 

EDICARLOS ALVES DE OLIVEIRA (JESUS PLASTICO), CNPJ: 35.552.290/0001-60, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO com prazo de validade até 25/01/2024 para a atividade de 
fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, pessoal e doméstico, localizada na Rua Rui 
Barbosa, 460, Alto da Conceição, CEP: 59.600-265 – Mossoró-RN. 
 

Edicarlos Alves de Oliveira - Proprietário 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Elane Palmeira de Souza, Juiz(a) de Direito, na forma da l e i , e t c. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0812515-15.2015.8.20.5001, proposta por ELDORADO 
ADMNISTRADOR DE CONSÓRCIO LTDA contra EDNALDO JACINTO BARBOSA , sendo determinada a CITAÇÃO de 
EDNALDO JACINTO BARBOSA CPF: 056.153.954-51 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 10.825,97 (Dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), acrescido de 
custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento 
integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o 
tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 
(quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será 
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, LUCIANA VALERIA FARIAS GARCIA, Chefe de 
Secretaria, digitei e conferi. 

Natal, 9 de agosto de 2022. 
Elane Palmeira de Souza  

Juíza de Direito 
Processo: 0812515-15.2015.8.20.5001  
EXEQUENTE: ELDORADO ADMNISTRADOR DE CONSÓRCIO LTDA 
EXECUTADO: EDNALDO JACINTO BARBOSA 

 
2x8 
 
 

Edital de Leilão Público nº 3079/0222 - 1° Leilão e nº 3080/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 02/09/2022 até 11/09/2022, no primeiro leilão, e de 16/09/2022 até 
26/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AL, BA, 
CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP, e no escritório do leiloeiro, 
Sr. MARCOS ROBERTO TORRES, no endereço Rua Alice Além Saad, nº 855, sala 2305, Bairro 
Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP, CEP 14096-570, telefone (16) 3629-6203 / (16) 99709-6203. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09h às 18h (Site: www.3torresleiloes.com.br). (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 12/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 27/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:  
www.3torresleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A USINA ESTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 31.168.247/0001-45, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças:  
 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 4,35 hectares, com volume de 

1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Ararai, no município de Espírito Santo/RN.  

 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 2,64 hectares, com volume de 
1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Bonfim, no município de Nísia Floresta/RN.  

 LICENÇA SIMPLIFICADA para a Extração de Saibro em uma área de 1,54 hectares, com volume de 
1000m³/mês, utilizada para manutenção das estradas, visando o escoamento da produção de cana de 
açúcar, localizada na Fazenda Muriae, no município de Nísia Floresta/RN. 

 
Célido Ricardo da Silva 
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em Publicidade Legal (Abrale-
gal), que abordará sobre as no-
vas regras de publicações das 
so ciedades anônimas. A asso-
ciação tem como objetivo re-
presentar e defender interes-
ses das agências, veículos de 
comunicação e representantes 
associados, assim como esta-
belecer parâmetros éticos e fi-
nanceiros para o segmento.

Segundo Bruno Camargo 
Silva, advogado da Associa-
ção, a publicidade legal “con-
glomera todos os atos – públi-
cos e privados –  que devem ser 
amplamente divulgados por 
força de lei. Em resumo todos 
os atos, matérias e documen-
tos que a legislação brasileira 
manda publicar é considerado 
publicidade legal”.  

Fazem parte deste universo 
agências, veículos de comunica-

ção e representantes do ramo de 
publicidade legal a ponto de es-
tabelecer normas ético-discipli-
nares e parâmetros financeiros 
para segurança e também ex-
pansão do mercado de publici-
dade legal. Wlamir Freitas falou 
sobre a importância do evento. 
“Nossa associação vem atuando 
diretamente perante o Depar-
tamento Nacional de Registro 
Empresarial (DREI) e perante as 
Juntas Comerciais do Brasil pa-
ra pleitear a correta aplicação da 
norma. A atividade empresarial 
vem sofrendo os impactos de 
sucessivas alterações e a Abrale-
gal está trabalhando pela regu-
lamentação das normas, justa-
mente com o objetivo de faci-
litar e melhorar o ambiente de 
negócios”, afirmou.

O Presidente da Abralegal 
acrescentou que no Brasil temos 
um grande problema que parte 
de um conhecido ditado popu-
lar: “lei que não pegou”. A inces-
sante busca pela regulamenta-
ção visa combater o risco de a lei 
“não pegar”. Por exemplo, a Lei 
das S/A foi recentemente altera-
da e as alterações somente pas-
saram a ser cobradas a partir da 
regulamentação da norma com 
o advento da Instrução Norma-
tiva do DREI n. 112/2022. E pa-
ra fortalecer o cumprimento da 
norma, a Abralegal está visitan-
do as juntas comerciais e con-

versando com os presidentes e 
equipes técnicas, daí a impor-
tância do trabalho da associa-
ção que visa, exclusivamente, o 
cumprimento da lei.

Segundo o advogado da as-
sociação, são muitos os benefí-
cios, sobretudo a simplificação 
dos procedimentos e a relevan-
te redução e burocracia para fo-
mentar o empreendedorismo. 
“Vale citar as publicações dos 
demonstrativos contábeis (ba-
lanços patrimoniais), antes de 
2022 eram obrigatoriamente 
publicados em diários oficiais e, 
também, em jornais diários de 
grande circulação, mas a partir 
de janeiro deste ano, os balan-
ços patrimoniais e demais de-
monstrativos contábeis devem 
ser publicados apenas em jornal 
de grande circulação, sendo a 
publicação do resumo do ato na 
versão impressa do jornal e o in-
teiro teor, simultaneamente, na 
página do mesmo jornal na in-
ternet”, avaliou.

Wlamir Freitas, 
presidente da 
Abralegal, falou sobre 
evento no Rio Grande 
do Norte

Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 • 11
Cidades
“Financiamento não pode ser 
só pela tarifa”, avalia Queiroga
Consultor técnico do Seturn aponta que o transporte público não pode ser sustentado apenas pelos usuários

Ao analisar os temas do Se-
minário NTU: Desafios 
do presente e o futuro do 

transporte público urbano em 
debate, promovido pela Associa-
ção Nacional das Empresas de 
Transporte Urbano (NTU) e rea-
lizado no São Paulo Expo Center 
nos dias 9 e 10 deste mês, o con-
sultor técnico do Sindicato das 
Empresas de Transporte Urba-
nos de Passageiros do Município 
de Natal (Seturn), Nilson Quei-
roga, defendeu uma mudança 
do modelo de financiamento do 
transporte público coletivo. De 
acordo com ele, o sistema não 
pode ser sustentado apenas pe-
las pessoas que usam o serviço, 
através de tarifa.

“Isto já estava muito cristali-
no nas minhas análises. E, agora 
especialistas em mobilidade ur-
bana de todo o país trouxeram 
conteúdos inéditos em publi-
cações sobre financiamento do 
transporte público, série históri-
ca com o desempenho do setor 
(Anuário 2021-2022), propostas 
para um transporte público de 
qualidade e uma vida melhor e 
uma avaliação de entes públicos 
e privados sobre a crise do coleti-
vo urbano”, justifica Nilson Quei-
roga.

Com presença virtual do pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, e de especialistas do se-
tor, o presidente do Senado en-
fatizou a obrigação do estado de 
participar e, eventualmente sub-

sidiar, o transporte público de 
passageiros, para que seja aten-
dido o direito social da popula-
ção, de contar com transporte de 
qualidade. Também reconheceu 
que é papel da iniciativa priva-
da compreender que é preciso 
fornecer veículos de qualidade 
e confortáveis, com equipamen-
tos menos poluentes.

“Com o tempo, nós preci-
samos, como país, avaliar uma 
forma de mudar a estrutura de 
financiamento do transporte co-
letivo que não seja só baseada na 
tarifa que cada um paga, até por-
que o benefício é de todos. Ago-
ra, como fechar essa conta é que 
nós ainda estamos refletindo, 
desenhando, e tentando chegar 
a um consenso”, afirmou Nilson 
Queiroga, para quem não há ou-
tro caminho que a não ser a co-
munhão de esforços entre as três 
esferas governamentais (União, 
Estado e Município) e os conces-
sionários do transporte público 
em busca de financiar um bene-
fício de todos.

Nilson Queiroga afirma que 
toda a sociedade pode ser bene-
ficiada com um sistema de trans-
porte coletivo eficiente, incluin-
do aqueles que se locomovem 
apenas de carro ou de bicicleta, 
não utilizando ônibus. “Ficou 
muito nítido no Seminário da 
NTU 2022 que um transporte co-
letivo funcional, eficiente, é im-
portante para toda a cidade. Este 
é o debate que interessa a partir 

de agora. Já deveria estar na pau-
ta dos gestores há anos. Trans-
porte coletivo funcional é im-
portante para a pessoa que usa o 
sistema, porque ele vai usar um 
sistema limpo, tempestivo, que 
tem uma tarifa acessível. É im-
portante para os empregadores, 
porque eles vão ter previsibilida-
de em relação à frequência dos 
seus funcionários. É importante 
para todas as pessoas, porque os 
ônibus vão ser mais novos e vão 
emitir menos gases poluentes”, 
explicou Nilson Queiroga.

Nilson Queiroga justifica que, 
desde o início da sua atuação no 
setor, trabalha para criar uma es-
trutura que permita que o trans-

porte coletivo seja visto como 
um bem público e não um bem 
de cada pessoa que o está usan-
do. Todos se beneficiam com um 
transporte público de qualidade.

O consultor técnico disse que 
há a expectativa do projeto de 
lei que criou um subsídio fede-
ral, durante três anos, para cus-
tear as gratuidades de passagei-
ros idosos nos sistemas de trans-
porte urbano. Estimado em R$ 5 
bilhões anuais, o programa terá 
como fonte de custeio royalties 
de petróleo da União. Entretan-
to, ela não garante uma redução 
no preço da tarifa.

“Isso vai ter que ser avaliado 
no momento que chegar, porque 

nem chegou ainda. Vamos espe-
rar. Na hora que chegar, quando 
chegar e quanto vai chegar, por-
que esse rateio foi feito com uma 
quantidade de municípios. Ago-
ra, nós precisamos ver quantos 
municípios vão entrar no Minis-
tério para pedir, para ver quanto 
efetivamente chega. A gente tem 
que contar com o dinheiro no 
caixa, e não com a expectativa”, 
explicou.

O subsídio federal para cus-
tear as gratuidades de passagei-
ros idosos nos sistemas de trans-
porte urbano tem lastro no Pro-
grama Nacional de Assistência à 
Mobilidade dos Idosos em Áreas 
Urbanas (PNAMI). O projeto pre-
vê o repasse de recursos federais 
para os estados, o Distrito Fede-
ral e os municípios que compro-
vem terem sistemas de transpor-
te coletivo em operação.

“Outro ponto abordado no 
Seminário da NTU 2022 foi a gra-
tuidade para estudantes. O atual 
modelo onde quem paga é quem 
utiliza o transporte não pode 
permanecer. Se este custeio fos-
se pago com subsídio pelo poder 
público (estadual/municipal) ou 
até mesmo por um Fundo Fede-
ral seria possível manter o trans-
porte sem aumento, por um pe-
ríodo. E, no caso de Natal corri-
gir uma grande injustiça históri-
ca onde o mais carente arca com 
os custos da meia passagem dos 
estudantes, inclusive de escolas 
particulares”, finaliza.

Nilson Queiroga: “Transporte coletivo funcional é importante para quem usa”

DIVULGAÇÃO



O Marco de Santa Cruz da 
Bica, localizado na Zona 
Leste de Natal, amanhe-

ceu depredado nesta quarta-fei-
ra 17, data em que é celebrado o 
Dia do Patrimônio Histórico. Ele 
está localizado na Cidade Alta, 
próximo ao prédio da Cosern.

O repórter do AGORA RN Ney 
Douglas foi ao local e verificou a 
ação dos vândalos. Nas imagens, 
é possível observar que o am-
biente em que comporta um dos 
monumentos mais importantes 
da capital potiguar também en-
contra-se abandonado.

De acordo com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional no Rio Grande do 
Norte (Iphan), o marco é um dos 
mais antigos da cidade e é pro-
vável que tenha sido construído 
à época da fundação da capital 
potiguar.

Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 • 13Cidades

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

DR. FRANCISCO DAS C. BASTOSA Bem da Verdade

É definida como um con-
junto de atos de maltratos 
físicos ou psicológicos in-

cluindo agressões, assassinatos 
exercidos por não cristãos so-
bre os cristãos. O início destas 
perseguições se perde nas bru-
mas do tempo, tendo recrudes-
cido durante e império roma-
no onde o cristianismo primi-
tivo era considerado uma seita 
subversiva e, portanto, um mal 
a ser combatido, inclusive com 
as armas mais cruéis: crucifica-
ção, decapitação, tortura até a 
morte, cristão queimados vivos 
e jogados às feras para serem di-
lacerados e martirizarão, entre 
outras abominações próprias 
dos tiranos. Estas crueldades 
foram oficialmente encerradas 
pelo imperador romano Cons-
tantino I, no início do século IV. 

Tais perseguições hodierna-
mente são denominadas MI-
SOCRISTIA, ou seja, o ódio ou 
horror a CRISTO, aos cristãos 
ou ao cristianismo. Nos últimos 
séculos, os cristãos, religião on-
de me incluo, foram persegui-
dos por diversos grupos religio-
sos, incluindo Muçulmanos e 
Hindus, e principalmente por 
Estados ateus antirreligiosos 
comunistas como a Rússia, a 
China, Cuba, Coréia do Nor-
te, bem como ditaduras, por 
exemplo: Arábia Saudita, Afe-
ganistão, Uzbequistão, Maldi-
vas, Sudão, Nigéria, Líbia, Sima, 
Índia, Paquistão, Somália, Irã, 
entre muitos outros. Recente-
mente temos notícias de vio-
lências contra cristãos, invasões 
de templos, destruição de obje-
tos sagrados e até agressão a sa-
cerdotes, emergindo como uma 
força muito grande nos países 
da América do Sul, tradicional-
mente católicas, como o Chile, 
Argentina (berço do Papa Fran-
cisco), Venezuela, Nicarágua e 
finalmente até no Brasil, embo-
ra, neste caso, incipiente. A lista 
Mundial de Perseguições 2022, 
divulgada em janeiro deste ano, 
pela organização internacional 
Portas Abertas, mostra um no-
vo recorde de cristãos persegui-
dos em todo o mundo: 360 mi-
lhões, ou seja, 20 milhões a mais 
do que o relatório anterior. Para 
comparação, em 2020 o núme-
ro de cristãos perseguidos era 
de 260 milhões, levando-nos 
a uma conclusão de um cres-

cimento ano a ano de cristãos 
perseguidos. 

Vamos agora voltar nossos 
olhares para o nosso momen-
to, principalmente a eleição que 
se aproxima. Temos claramen-
te definida a ideologia dos par-
tidos maioritários, e com mais 
chances de vitória para Presi-
dente da Repinica: Um é reli-
gioso, o outro ateu, um defen-
de a liberdade de expressão, o 
outro quer “regular” a mídia, ou 
seja, censurar, um é pela vida e 
o outro pelo aborto, um quer a 
democracia e o outro o domí-
nio pelo engodo, a mentira e a 
instauração acelerada da clep-
tocracia, um quer o respeito à 
propriedade privada e o outro 
a abolição da mesma, um quer 
a agricultura cada vez mais pro-
dutiva e o outro quer fortalecer 
o MST, um quer a polícia bem 
armada e eficaz e o outro aboli-
ção total da polícia armada, um 
quer bandido na cadeia e o ou-
tro bandidos soltos, um defen-
de o ensino religioso e o outro 
a oficialização e obrigação de 
ensino da ideologia de gênero 
nas escolas primárias, com to-
dos os seus malefícios, e por ai 
vai ... Não teremos outra chan-
ce de sermos libertos, Imagine-
mos agora quanta incongruên-
cia sermos novamente escravi-
zados quando completaremos 
200 anos de independência da 
nossa Pátria. 

No comunismo existe um 
decálogo, atribuído a Lenin. 
Nós, os cristãos, também temos 
o nosso decálogo, este escrito 
por DEUS chamado por nós o 
manual da vida. Só para lem-
brarmos, o primeiro Manda-
mento cristão é: AMAI A DEUS 
SOBRE TODAS AS COISAS E AO 
PRÓXIMO COMO A TI MESMO. 
O primeiro conselho de Lenin 
é: Corrompa a juventude e dê-
-lhe a liberdade sexual. Porém, 
nós cristãos estamos vigilantes 
e não tememos perseguições, 
pois acreditamos fielmente nas 
palavras de Cristo proferidas 
no SERMÃO DA MONTANHA, 
QUANDO ele DIZ: “Bem-aven-
turados sereis quando vos ca-
luniarem, quando vos persegui-
rem e disserem falsamente todo 
o mal contra vós por causa de 
mim. Alegrai-vos e exaltai por-
que será grande a vossa recom-
pensa no céu”.

Perseguição aos Cristãos
Poliomielite: RN tem 229 
mil crianças no público-
alvo da campanha 
Vacinação contra a doença terá dia D no próximo sábado 20

Alcançar a cobertura va-
cinal igual ou maior que 
95% para a vacina polio-

mielite na faixa etária de um 
a menores de 5 anos de ida-
de, além de reduzir o número 
de não vacinados de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos de idade e melhorar as co-
berturas vacinais, conforme o 
Calendário Nacional de Vacina-
ção. Esses são os objetivos do dia 
D de mobilização nacional que 
envolverá os 167 municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte 
e acontece no próximo sábado, 
dia 20 de agosto.

Para a campanha contra a 
poliomielite o grupo-alvo são as 
crianças menores de cinco anos 
de idade, totalizando 229.282 
crianças no RN. No dia D, os 
postos de vacinação devem abrir 
das 8h até às 17h. A campanha 
segue até 9 de setembro de 2022. 
A adoção da estratégia de mul-
tivacinação se justifica diante 
do cenário de baixas coberturas 
vacinais e a reintrodução do sa-
rampo, além do risco da reintro-

dução da poliomielite e aumen-
to de casos de doenças até então 
controladas.

“A mobilização é fundamen-
tal para que os responsáveis le-
vem seus filhos aos postos de 

saúde e garantam a proteção das 
crianças, para que doenças já er-
radicadas não voltem para o pa-
ís”, disse Laiane Graziela, coor-
denadora do Programa de Imu-
nização da Sesap.

Crianças menores de 5 anos são público-alvo da campanha de vacinação

Ambiente que comporta o monumento também encontra-se abandonado

Patrimônio

Capital potiguar: Vândalos destroem 
um dos monumentos mais antigos 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Ontem, foi o dia nacional do Patrimônio Histórico, o RN, 
rico em patrimônio histórico, mas se sente pobre pelo 
desprezo dos seus governantes, exemplo: Praça Augus-

to Severo ao lado da antiga Rodoviária e Teatro Alberto Ma-
ranhão, Antiga Ribeira, totalmente abandonados, cidade alta, 
caminhando para se transformar em uma esquecida e saudo-
sa Ribeira, Praça Pedro Velho ao lado do Palácio dos Esporte 
muito mal cuidado. Numa data tão importante, temos muito 
pouco a comemorar e mais a reclamar e pedir socorro!!

PATRIMONIO HISTORICO

ELEIÇÕES 2022. Em entrevista 
no Programa do BG na 96FM, o can-
didato a Vice-Governador na cha-
pa de Fátima Bezerra, Walter Alves 
do MDB, disse que mesmo estando 
com Fátima e Carlos Eduardo, mui-
tos prefeitos do MDB estão apoiando 
Rogério Marinho…. Já Carlos Eduar-
do entre com ação contra a candida-
tura de Rogério Marinho, alegando 
que o mesmo quando ministro gas-
tou muito dinheiro em benefício do 
RN… KKKKKKK

LANÇAMENTO OFICIAL. Já autori-
zado o início da campanha eleitoral, 
a Governadora Fátima Bezerra, che-
gou ontem de Brasília por volta das 
13:00, e às 15:00 deu a largada oficial 
da sua reeleição saindo do Centro de 
São Gonçalo do Amarante ao lado 
do Prefeito Eraldo Paiva, seu colega 
de partido. Já o Prefeito Álvaro Dias 
fará declaração do seu apoio para o 
próprio filho Adjuto Dias, seu federal 
Paulinho Freire e ao Senado Rogério 
Marinho, o evento ocorrerá na sexta-
-feira à tarde no centro da cidade alta.

REPRODUÇÃO ZONA NORTE. A Deputada Eudiane Macedo, deu início a campanha da 
sua reeleição à Assembleia Legislativa, em uma caminhada ontem pela 
nossa querida Zona Norte. Eudiane é a única moradora que representa a 
Zona Norte na Assembleia Legislativa, tem nosso total apoio.

VOTO EM TRANSITO. TRE/RN avisa que o eleitor que tem o voto de ou-
tra cidade do Estado, mas quer votar em Natal, tem até hoje, para procurar 
um cartório eleitoral, das 08:00 às 14:00 e fazer sua transferência, o último 
dia é nesta quinta, é importante para no dia da eleição não está pedindo 
dinheiro para viajar ou deixar de votar.

FELIZARDO MOURA. As obras da Avenida Felizardo Moura, cuja a em-
presa ganhadora da licitação é JCR Construções S/A, o valor da obra esti-
mado em R$ 43.576,566,35, conforme o Secretário de Obras, a obra implica 
em várias empresas, exemplo: Dia 29 a semsur começa a podação das ár-
vores, dia 04 a Cosern faz retiradas e remanejamento de postes, em segui-
da a Caern faz a parte de troca de tubulação e vazamento de água, sendo 
assim, a Prefeitura entra com pavimentação, duplicação, saneamento, re-
capeamento asfáltico, da ponte de igapó, passando pelo viaduto da Urba-
na, até a mor gouveia, a duração da obra é estimada em 06 meses.

EXTREMOZ. Conversei com a Prefeita de Extremoz e Secretário de Trans-
porte Dinarte Torres, cobrando uma melhoria em caráter de urgência para 
Redinha Nova, a Prefeitura lamentavelmente encontra-se com COVID, por 
ordem médica são 14 dias de tratamento em casa, mas, mesmo assim, lo-
go após recuperar a saúde, irá com uma equipe fazer uma avaliação e, pelo 
menos, em cada 10 ruas pavimentar 04, também separar o que desrespeita 
o DER e cobrar o órgão que faça a parte dele, vamos aguardar!

Secretário detalha plano de fuga 
do Rogério Coutinho Madruga 
Pedro Florêncio contou como o plano foi frustrado e indicou que a participação de advogados será investigada

Uma operação da Polícia 
Penal realizada na última 
terça-feira 16, sob coorde-

nação da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (Seap), identi-
ficou e frustrou um plano de fuga 
de presos da Penitenciária Rogério 
Coutinho Madruga, no Complexo 
de Alcaçuz, em Nísia Floresta. O 
Rogério Coutinho não registra fu-
ga há mais de quatro anos.

 Na fiscalização, os detentos 
foram levados ao pátio e os ser-
vidores revistaram cadeados, gra-
des, paredes, teto, piso, pias, vasos 
e as instalações das celas, corre-
dores e áreas de convivência. Em 
uma das carceragens, os agentes 
identificaram um dano na estru-
tura por onde ocorreria uma ten-
tativa de fuga. 

A cela é justamente aquela uti-
lizada para conter os presos indis-
ciplinados. E levantou suspeita por 
causa das faltas recentes de alguns 
apenados. A direção da penitenci-
ária acredita que alguns presos co-
meteram atos de indisciplina para 
serem contidos na cela danificada.

A Seap determinou providên-
cias para reforçar a segurança in-
terna e externa. A direção do Ro-
gério Coutinho adotará novas 
medidas para frustrar esse tipo de 

empreitada criminosa. Dada a di-
mensão da operação, as visitas de 
familiares de presos e o atendi-
mento dos advogados foram sus-
pensos na unidade. 

Ao todo, seis presos responde-
rão à sindicância e deverão ter as 
penas aumentadas. “Os presos co-
metiam faltas penais, eram trans-
feridos para a sala de isolamento, 
e lá estava sendo desenvolvido um 
plano através de serragem de gra-

de, confecção de ‘teresas’ com len-
çóis, envolvendo também a lide-
rança do crime organizado que ti-
nha comunicação feita através de 
advogados”, apontou o secretário 
Pedro Florêncio.

Ainda segundo o titular da pas-
ta, está sendo aberto inquérito 
policial pela Divisão Especializa-
da em Investigação e Combate ao 
Crime Organizado (Deicor) e es-
tá sendo instalada uma sindicân-

cia no âmbito da Seap para que 
os presos sejam punidos, com au-
mento das penas. Os detentos es-
tão isolados separadamente e a 
Seap segue tentando identificar os 
advogados envolvidos no plano.

Os presos que participaram 
do plano e estavam na cela fo-
ram identificados: Marcos Viní-
cios Costa Portela Lopes; Fábio 
Henrique Da Silveira Mendonça; 
Carlos Alexsandre Teixeira Feli-

Na cela, foram encontrados ‘teresas’ e outros materiais usados pelos presos Titular da Seap Pedro Florêncio 

OAB instaura 
processos para 
apurar condutas

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Nor-
te (OAB/RN) informou que está 
acompanhando, desde o começo 
do ano, as operações realizadas 
contra advogados investigados 
por intermediar a comunicação 
com detentos nos presídios esta-
duais.

A OAB/RN disse, em nota, que 
zela pelas prerrogativas da advo-
cacia, mas não compactua com 
nenhum envolvimento com ati-
vidades ilegais, que vão contra o 
Código de Ética da Advocacia e 
a Constituição Federal. A Ordem 
instaurou processos éticos-disci-
plinares para apurar as condutas. 

ciano; Antônio Marcos Sena da 
Silva; Francisco Paulino da Silva 
Júnior e Maibson Alison Silva. 

O sistema prisional do Rio 
Grande do Norte está sob contro-
le, sem registro de fuga, rebelião ou 
motim há mais de um ano.



O Marco de Santa Cruz da 
Bica, localizado na Zona 
Leste de Natal, amanhe-

ceu depredado nesta quarta-fei-
ra 17, data em que é celebrado o 
Dia do Patrimônio Histórico. Ele 
está localizado na Cidade Alta, 
próximo ao prédio da Cosern.

O repórter do AGORA RN Ney 
Douglas foi ao local e verificou a 
ação dos vândalos. Nas imagens, 
é possível observar que o am-
biente em que comporta um dos 
monumentos mais importantes 
da capital potiguar também en-
contra-se abandonado.

De acordo com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional no Rio Grande do 
Norte (Iphan), o marco é um dos 
mais antigos da cidade e é pro-
vável que tenha sido construído 
à época da fundação da capital 
potiguar.
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* Francisco das Chagas Bastos Filho – Presidente em exercício do Sinmed-RN

DR. FRANCISCO DAS C. BASTOSA Bem da Verdade

É definida como um con-
junto de atos de maltratos 
físicos ou psicológicos in-

cluindo agressões, assassinatos 
exercidos por não cristãos so-
bre os cristãos. O início destas 
perseguições se perde nas bru-
mas do tempo, tendo recrudes-
cido durante e império roma-
no onde o cristianismo primi-
tivo era considerado uma seita 
subversiva e, portanto, um mal 
a ser combatido, inclusive com 
as armas mais cruéis: crucifica-
ção, decapitação, tortura até a 
morte, cristão queimados vivos 
e jogados às feras para serem di-
lacerados e martirizarão, entre 
outras abominações próprias 
dos tiranos. Estas crueldades 
foram oficialmente encerradas 
pelo imperador romano Cons-
tantino I, no início do século IV. 

Tais perseguições hodierna-
mente são denominadas MI-
SOCRISTIA, ou seja, o ódio ou 
horror a CRISTO, aos cristãos 
ou ao cristianismo. Nos últimos 
séculos, os cristãos, religião on-
de me incluo, foram persegui-
dos por diversos grupos religio-
sos, incluindo Muçulmanos e 
Hindus, e principalmente por 
Estados ateus antirreligiosos 
comunistas como a Rússia, a 
China, Cuba, Coréia do Nor-
te, bem como ditaduras, por 
exemplo: Arábia Saudita, Afe-
ganistão, Uzbequistão, Maldi-
vas, Sudão, Nigéria, Líbia, Sima, 
Índia, Paquistão, Somália, Irã, 
entre muitos outros. Recente-
mente temos notícias de vio-
lências contra cristãos, invasões 
de templos, destruição de obje-
tos sagrados e até agressão a sa-
cerdotes, emergindo como uma 
força muito grande nos países 
da América do Sul, tradicional-
mente católicas, como o Chile, 
Argentina (berço do Papa Fran-
cisco), Venezuela, Nicarágua e 
finalmente até no Brasil, embo-
ra, neste caso, incipiente. A lista 
Mundial de Perseguições 2022, 
divulgada em janeiro deste ano, 
pela organização internacional 
Portas Abertas, mostra um no-
vo recorde de cristãos persegui-
dos em todo o mundo: 360 mi-
lhões, ou seja, 20 milhões a mais 
do que o relatório anterior. Para 
comparação, em 2020 o núme-
ro de cristãos perseguidos era 
de 260 milhões, levando-nos 
a uma conclusão de um cres-

cimento ano a ano de cristãos 
perseguidos. 

Vamos agora voltar nossos 
olhares para o nosso momen-
to, principalmente a eleição que 
se aproxima. Temos claramen-
te definida a ideologia dos par-
tidos maioritários, e com mais 
chances de vitória para Presi-
dente da Repinica: Um é reli-
gioso, o outro ateu, um defen-
de a liberdade de expressão, o 
outro quer “regular” a mídia, ou 
seja, censurar, um é pela vida e 
o outro pelo aborto, um quer a 
democracia e o outro o domí-
nio pelo engodo, a mentira e a 
instauração acelerada da clep-
tocracia, um quer o respeito à 
propriedade privada e o outro 
a abolição da mesma, um quer 
a agricultura cada vez mais pro-
dutiva e o outro quer fortalecer 
o MST, um quer a polícia bem 
armada e eficaz e o outro aboli-
ção total da polícia armada, um 
quer bandido na cadeia e o ou-
tro bandidos soltos, um defen-
de o ensino religioso e o outro 
a oficialização e obrigação de 
ensino da ideologia de gênero 
nas escolas primárias, com to-
dos os seus malefícios, e por ai 
vai ... Não teremos outra chan-
ce de sermos libertos, Imagine-
mos agora quanta incongruên-
cia sermos novamente escravi-
zados quando completaremos 
200 anos de independência da 
nossa Pátria. 

No comunismo existe um 
decálogo, atribuído a Lenin. 
Nós, os cristãos, também temos 
o nosso decálogo, este escrito 
por DEUS chamado por nós o 
manual da vida. Só para lem-
brarmos, o primeiro Manda-
mento cristão é: AMAI A DEUS 
SOBRE TODAS AS COISAS E AO 
PRÓXIMO COMO A TI MESMO. 
O primeiro conselho de Lenin 
é: Corrompa a juventude e dê-
-lhe a liberdade sexual. Porém, 
nós cristãos estamos vigilantes 
e não tememos perseguições, 
pois acreditamos fielmente nas 
palavras de Cristo proferidas 
no SERMÃO DA MONTANHA, 
QUANDO ele DIZ: “Bem-aven-
turados sereis quando vos ca-
luniarem, quando vos persegui-
rem e disserem falsamente todo 
o mal contra vós por causa de 
mim. Alegrai-vos e exaltai por-
que será grande a vossa recom-
pensa no céu”.

Perseguição aos Cristãos
Poliomielite: RN tem 229 
mil crianças no público-
alvo da campanha 
Vacinação contra a doença terá dia D no próximo sábado 20

Alcançar a cobertura va-
cinal igual ou maior que 
95% para a vacina polio-

mielite na faixa etária de um 
a menores de 5 anos de ida-
de, além de reduzir o número 
de não vacinados de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos de idade e melhorar as co-
berturas vacinais, conforme o 
Calendário Nacional de Vacina-
ção. Esses são os objetivos do dia 
D de mobilização nacional que 
envolverá os 167 municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte 
e acontece no próximo sábado, 
dia 20 de agosto.

Para a campanha contra a 
poliomielite o grupo-alvo são as 
crianças menores de cinco anos 
de idade, totalizando 229.282 
crianças no RN. No dia D, os 
postos de vacinação devem abrir 
das 8h até às 17h. A campanha 
segue até 9 de setembro de 2022. 
A adoção da estratégia de mul-
tivacinação se justifica diante 
do cenário de baixas coberturas 
vacinais e a reintrodução do sa-
rampo, além do risco da reintro-

dução da poliomielite e aumen-
to de casos de doenças até então 
controladas.

“A mobilização é fundamen-
tal para que os responsáveis le-
vem seus filhos aos postos de 

saúde e garantam a proteção das 
crianças, para que doenças já er-
radicadas não voltem para o pa-
ís”, disse Laiane Graziela, coor-
denadora do Programa de Imu-
nização da Sesap.

Crianças menores de 5 anos são público-alvo da campanha de vacinação

Ambiente que comporta o monumento também encontra-se abandonado

Patrimônio

Capital potiguar: Vândalos destroem 
um dos monumentos mais antigos 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Ontem, foi o dia nacional do Patrimônio Histórico, o RN, 
rico em patrimônio histórico, mas se sente pobre pelo 
desprezo dos seus governantes, exemplo: Praça Augus-

to Severo ao lado da antiga Rodoviária e Teatro Alberto Ma-
ranhão, Antiga Ribeira, totalmente abandonados, cidade alta, 
caminhando para se transformar em uma esquecida e saudo-
sa Ribeira, Praça Pedro Velho ao lado do Palácio dos Esporte 
muito mal cuidado. Numa data tão importante, temos muito 
pouco a comemorar e mais a reclamar e pedir socorro!!

PATRIMONIO HISTORICO

ELEIÇÕES 2022. Em entrevista 
no Programa do BG na 96FM, o can-
didato a Vice-Governador na cha-
pa de Fátima Bezerra, Walter Alves 
do MDB, disse que mesmo estando 
com Fátima e Carlos Eduardo, mui-
tos prefeitos do MDB estão apoiando 
Rogério Marinho…. Já Carlos Eduar-
do entre com ação contra a candida-
tura de Rogério Marinho, alegando 
que o mesmo quando ministro gas-
tou muito dinheiro em benefício do 
RN… KKKKKKK

LANÇAMENTO OFICIAL. Já autori-
zado o início da campanha eleitoral, 
a Governadora Fátima Bezerra, che-
gou ontem de Brasília por volta das 
13:00, e às 15:00 deu a largada oficial 
da sua reeleição saindo do Centro de 
São Gonçalo do Amarante ao lado 
do Prefeito Eraldo Paiva, seu colega 
de partido. Já o Prefeito Álvaro Dias 
fará declaração do seu apoio para o 
próprio filho Adjuto Dias, seu federal 
Paulinho Freire e ao Senado Rogério 
Marinho, o evento ocorrerá na sexta-
-feira à tarde no centro da cidade alta.

REPRODUÇÃO ZONA NORTE. A Deputada Eudiane Macedo, deu início a campanha da 
sua reeleição à Assembleia Legislativa, em uma caminhada ontem pela 
nossa querida Zona Norte. Eudiane é a única moradora que representa a 
Zona Norte na Assembleia Legislativa, tem nosso total apoio.

VOTO EM TRANSITO. TRE/RN avisa que o eleitor que tem o voto de ou-
tra cidade do Estado, mas quer votar em Natal, tem até hoje, para procurar 
um cartório eleitoral, das 08:00 às 14:00 e fazer sua transferência, o último 
dia é nesta quinta, é importante para no dia da eleição não está pedindo 
dinheiro para viajar ou deixar de votar.

FELIZARDO MOURA. As obras da Avenida Felizardo Moura, cuja a em-
presa ganhadora da licitação é JCR Construções S/A, o valor da obra esti-
mado em R$ 43.576,566,35, conforme o Secretário de Obras, a obra implica 
em várias empresas, exemplo: Dia 29 a semsur começa a podação das ár-
vores, dia 04 a Cosern faz retiradas e remanejamento de postes, em segui-
da a Caern faz a parte de troca de tubulação e vazamento de água, sendo 
assim, a Prefeitura entra com pavimentação, duplicação, saneamento, re-
capeamento asfáltico, da ponte de igapó, passando pelo viaduto da Urba-
na, até a mor gouveia, a duração da obra é estimada em 06 meses.

EXTREMOZ. Conversei com a Prefeita de Extremoz e Secretário de Trans-
porte Dinarte Torres, cobrando uma melhoria em caráter de urgência para 
Redinha Nova, a Prefeitura lamentavelmente encontra-se com COVID, por 
ordem médica são 14 dias de tratamento em casa, mas, mesmo assim, lo-
go após recuperar a saúde, irá com uma equipe fazer uma avaliação e, pelo 
menos, em cada 10 ruas pavimentar 04, também separar o que desrespeita 
o DER e cobrar o órgão que faça a parte dele, vamos aguardar!

Secretário detalha plano de fuga 
do Rogério Coutinho Madruga 
Pedro Florêncio contou como o plano foi frustrado e indicou que a participação de advogados será investigada

Uma operação da Polícia 
Penal realizada na última 
terça-feira 16, sob coorde-

nação da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (Seap), identi-
ficou e frustrou um plano de fuga 
de presos da Penitenciária Rogério 
Coutinho Madruga, no Complexo 
de Alcaçuz, em Nísia Floresta. O 
Rogério Coutinho não registra fu-
ga há mais de quatro anos.

 Na fiscalização, os detentos 
foram levados ao pátio e os ser-
vidores revistaram cadeados, gra-
des, paredes, teto, piso, pias, vasos 
e as instalações das celas, corre-
dores e áreas de convivência. Em 
uma das carceragens, os agentes 
identificaram um dano na estru-
tura por onde ocorreria uma ten-
tativa de fuga. 

A cela é justamente aquela uti-
lizada para conter os presos indis-
ciplinados. E levantou suspeita por 
causa das faltas recentes de alguns 
apenados. A direção da penitenci-
ária acredita que alguns presos co-
meteram atos de indisciplina para 
serem contidos na cela danificada.

A Seap determinou providên-
cias para reforçar a segurança in-
terna e externa. A direção do Ro-
gério Coutinho adotará novas 
medidas para frustrar esse tipo de 

empreitada criminosa. Dada a di-
mensão da operação, as visitas de 
familiares de presos e o atendi-
mento dos advogados foram sus-
pensos na unidade. 

Ao todo, seis presos responde-
rão à sindicância e deverão ter as 
penas aumentadas. “Os presos co-
metiam faltas penais, eram trans-
feridos para a sala de isolamento, 
e lá estava sendo desenvolvido um 
plano através de serragem de gra-

de, confecção de ‘teresas’ com len-
çóis, envolvendo também a lide-
rança do crime organizado que ti-
nha comunicação feita através de 
advogados”, apontou o secretário 
Pedro Florêncio.

Ainda segundo o titular da pas-
ta, está sendo aberto inquérito 
policial pela Divisão Especializa-
da em Investigação e Combate ao 
Crime Organizado (Deicor) e es-
tá sendo instalada uma sindicân-

cia no âmbito da Seap para que 
os presos sejam punidos, com au-
mento das penas. Os detentos es-
tão isolados separadamente e a 
Seap segue tentando identificar os 
advogados envolvidos no plano.

Os presos que participaram 
do plano e estavam na cela fo-
ram identificados: Marcos Viní-
cios Costa Portela Lopes; Fábio 
Henrique Da Silveira Mendonça; 
Carlos Alexsandre Teixeira Feli-

Na cela, foram encontrados ‘teresas’ e outros materiais usados pelos presos Titular da Seap Pedro Florêncio 

OAB instaura 
processos para 
apurar condutas

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Nor-
te (OAB/RN) informou que está 
acompanhando, desde o começo 
do ano, as operações realizadas 
contra advogados investigados 
por intermediar a comunicação 
com detentos nos presídios esta-
duais.

A OAB/RN disse, em nota, que 
zela pelas prerrogativas da advo-
cacia, mas não compactua com 
nenhum envolvimento com ati-
vidades ilegais, que vão contra o 
Código de Ética da Advocacia e 
a Constituição Federal. A Ordem 
instaurou processos éticos-disci-
plinares para apurar as condutas. 

ciano; Antônio Marcos Sena da 
Silva; Francisco Paulino da Silva 
Júnior e Maibson Alison Silva. 

O sistema prisional do Rio 
Grande do Norte está sob contro-
le, sem registro de fuga, rebelião ou 
motim há mais de um ano.



• Quinta-feira, 18 de agosto de 202214
Municípios

REPRODUÇÃO

 “Boi-Calemba” é a versão potiguar do “bumba meu boi”. Também conhecido como Boi de Reis

Saúde

Seminário Técnico traz informações sobre 
financiamento e sistemas de informação

A área de Saúde da Confede-
ração Nacional de Municí-
pios (CNM) apresentou o 

Seminário Técnico com o tema 
“Financiamento e sistemas de 
informação: da atenção básica 
à média e alta complexidade”. A 
capacitação buscou apresentar 
um panorama para identificar 
oportunidades de melhoria no 
financiamento municipal e evi-
tar perdas de recursos decorren-
tes de falhas de envio e/ou pre-
enchimento.

O advogado da área jurídica 
da CNM, Rodrigo Dias, falou so-
bre a tramitação do piso da en-

fermagem, os prazos para a sua 
implementação e os desafios 
que os Municípios terão para 
custear o mesmo. A consultora 
Jurídica Elena Garrido comple-
mentou a fala destacando que 
há, no Supremo Tribunal Federal 
(STF), diversas ações de incons-
titucionalidade que tratam do 
piso exatamente pela forma co-
mo a matéria tramitou no Con-
gresso Nacional.

“Ainda existe uma série de 
preocupações em relação a essa 
medida, porém, ela está vigen-
te e cabe aos agentes públicos a 
obrigação de organizar as suas 

constituições a partir de 1º de ja-
neiro de 2023. O que significa es-
sa organização? Os Municípios 
estão encaminhando as suas leis 
orçamentárias anuais. Então, é o 
momento de prever todas as des-
pesas relativas a essa nova obri-
gação que surge aos Municípios. 
Aliás, uma despesa que a LRF de-
fine como despesa obrigatória 
de caráter continuado. Então, os 
Municípios precisarão prever em 
seu orçamento as despesas e de-
monstrar o impacto orçamentá-
rio financeiro no exercício e nos 
dois seguintes”, afirmou.

Ela também relembrou uma 

importante conquista do movi-
mento: a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
122/2015, que proíbe a criação de 
novos encargos aos Municípios 
sem a indicação da fonte de cus-
teio. O texto, de autoria da CNM, 
aguarda apenas a promulgação 
pelo Congresso Nacional.

A diretora do Departamento 
de Saúde da Família do Ministé-
rio da Saúde, Renata Maria Cos-
ta, falou sobre o Previne Brasil. A 
analista técnica da área de Saúde, 
Bruna Costa, destacou, em sua 
fala, que a atenção primária vai 
além do financiamento. O con-

sultor da área de saúde da CNM, 
Denilson Magalhães, abordou 
o financiamento da média e al-
ta complexidade e destacou al-
gumas estratégias para os gesto-
res. O diretor executivo do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), Dárcio 
Guedes Júnior, apresentou a pla-
taforma que faz parte do Fundo. 
Finalizando, Marli Burato desta-
cou uma inovação. “A Plataforma 
+Brasil abarca emendas especiais 
e também com finalidade defini-
da. Logo logo todos os repasses 
serão enviados por meio da Pla-
taforma, assim como os recursos 
da saúde. Por meio dela, o Muni-
cípio acessa e segue todo o pro-
cesso lá dentro”.

CONTEÚDO EXCLUSIVO. Os 
materiais do evento serão dis-
ponibilizados no Conteúdo Ex-
clusivo da CNM. Para obter os 
materiais dos Seminários Téc-
nicos da CNM, é preciso ter lo-
gin e senha de acesso ao Conte-
údo Exclusivo.

Aberto processo para 
composição do Conselho 
Nacional de Política Cultural

Na composição, 
o Conselho é 

integrado por 15 
membros do poder 

público federal e 
três membros dos 

Estados, Distrito 
Federal e Municípios

A Secretaria Especial da Cul-
tura do Ministério do Tu-
rismo abriu processo pa-

ra seleção de membros, titulares 
e suplentes, que devem compor 
as 17 cadeiras de representação 
da sociedade civil do Plenário do 
Conselho Nacional de Política 
Cultural (CNPC). A estrutura do 
plenário do conselho, no triênio 
2022/2025, encontra-se prevista 
no Decreto 9.891/2019. As infor-
mações são da CNM.

Os interessados em integrar o 
Conselho podem se inscrever até 
o dia 31 de agosto pelo site oficial 
do Vota Cultura (http://votacul-
tura.cultura.gov.br/). Neste mes-
mo portal, o interessado encon-
tra orientações, bem como a ín-
tegra do Edital.

Na composição, o Conse-
lho é integrado por 15 membros 
do poder público federal e três 
membros dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Estes, por 
sua vez, são representados pelo 
Fórum dos Secretários e Gestores 
da Cultura das Capitais e Muni-
cípios Associados, e pela Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM). No plenário do CNPC, 

a sociedade civil é representada 
por sete representantes titulares 
e seus respectivos suplentes de 
diferentes organizações e entida-
des culturais, de atuação nacio-
nal, e por 10 representantes titu-
lares e seus respectivos suplentes 
de conselhos de cultura dos esta-
dos e do Distrito Federal, garanti-

da a representação equitativa das 
cinco macrorregiões brasileiras.

Há, ainda, uma cadeira desti-
nada à personalidade com com-
provado notório saber na área 
cultural, que será escolhida pelo 
Secretário Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. A partici-
pação dos representantes da so-

ciedade civil é considerada pres-
tação de serviço público relevan-
te, não remunerada.

SOBRE O CONSELHO. Entre 
as competências estabelecidas 
para o CNPC está a de propor a 
formulação de políticas públi-
cas de cultura, de forma articu-

lada entre as diferentes esferas 
de governo e a sociedade civil; 
apoiar a articulação e a coope-
ração federativas necessárias à 
consolidação do SNC e dos pro-
cessos de participação da so-
ciedade na formulação das po-
líticas culturais; propor ações, 
programas e políticas culturais 
que auxiliem o Ministério da Ci-
dadania no processo de imple-
mentação e gestão do SNC.

Além disso, o conselho deve 
acompanhar e avaliar a execu-
ção do Plano Nacional de Cul-
tura (PNC) com vistas ao seu 
cumprimento, inclusive quanto 
à aplicação dos recursos prove-
nientes dos sistemas de finan-
ciamento da cultura, e propor 
medidas para sua otimização; 
promover o diálogo entre as dife-
rentes expressões da diversidade 
cultural brasileira, em ambiente 
presencial e digital, para permi-
tir a participação democrática 
na gestão das políticas culturais 
e dos investimentos públicos; e 
manifestar-se sobre temas rela-
cionados à cultura, incluídos os 
temas discutidos nas Conferên-
cias Nacionais de Cultura. 
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Empresas Juniores do Rio 
Grande do Norte marcam 
presença no maior Evento 
de empreendedorismo 
O Encontro Nacional 
de Empresas Juniores, 
promovido pela 
Brasil Júnior, de 18 a 
21 de agosto, pretende 
reunir mais de cinco 
mil universitários 
para fomentar a troca 
de conhecimento das 
futuras lideranças 
do país

O ENEJ - Encontro Na-
cional de Empresas Ju-
niores, maior evento de 

empreendedorismo jovem do 
mundo, acontece a partir desta 
quinta-feira 18 até 21 de agosto, 
na cidade de Maceió/AL. Com 
uma previsão de atrair mais de 
cinco mil jovens de todo o Bra-
sil, a edição 2022 acontecerá em 
formato de festival e cerca de 32 
empresas juniores do estado do 
RN participarão do evento.

Promovido pela Brasil Júnior 
(Confederação Brasileira de Em-
presas Juniores) desde 1993, o 
encontro tem como objetivo di-
fundir e reforçar a importância 
da cultura empreendedora no 
Brasil, reunindo jovens para re-
conhecer os avanços e resulta-
dos já atingidos pelas empresas 
juniores, assim como capacitar e 
debater soluções inovadoras pa-
ra o restante do ano de 2022.

Segundo a presidente exe-

cutiva da Brasil Júnior, Beatriz 
Nascimento, é fundamental 
provocar nos jovens a vontade 
de empreender as mudanças 
que eles querem ver no país. 
“Formar, por meio da vivência 
empresarial, lideranças com-
prometidas e capazes de trans-
formar o país em um Brasil em-
preendedor é algo que deve co-
meçar cedo e gera frutos para 
toda a sociedade”, diz.

No Rio Grande do Norte o 
Movimento Empresa Júnior é re-
presentado pela RN Júnior, con-
tando com cerca de 62 empresas 
juniores em oito municípios do 
estado. Sempre atrelada a uma 
instituição de ensino superior, 
em 2022 a previsão é de que cer-
ca de 42 empresas juniores poti-
guares subam no palco pelos re-
sultados atingidos até agora.

Para a presidente executiva 
da RN Júnior, Vitória Júlia Azeve-
do, o ENEJ’22 tem um papel im-
portantíssimo para o desenvol-
vimento do Movimento Empre-
sa Júnior Potiguar. “O Encontro 
Nacional de Empresas Juniores 
é um marco anual do movimen-
to empresa júnior e carrega uma 
história com a RN Júnior. Em 
2019, na edição sediada em Gra-
mado/RS, fomos a federação re-
conhecida como a Top 1 do Brasil 
em constância de resultados. Em 
2020, sediamos o ENEJ em terras 
potiguares pela primeira vez na 
nossa história, o que foi um de-
safio enorme a ser vencido frente 
à pandemia de COVID-19, mas 
que foi superado com a trans-
formação para o modelo virtual. 
E agora em 2022, estamos mais 

fortes do que nunca, com 59 em-
presas juniores no nosso Estado 
e muitas batendo suas metas. 
Levaremos mais de 300 jovens 
universitários para Maceió/AL, a 
maior delegação potiguar já vis-
ta, e com muito apoio das uni-
versidades para transportar os 
estudantes.

BRASIL JÚNIOR. A Brasil Jú-
nior (Confederação Brasileira de 
Empresas Juniores) é uma orga-
nização sem fins lucrativos cuja 
principal missão é representar e 
potencializar o Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) como agente 
de formação de lideranças com-
prometidas e capazes de trans-
formar o país em um Brasil Em-
preendedor. Em 2021, o MEJ foi 
responsável pela formação em-
preendedora de cerca de 33 mil 
jovens espalhados pelo país e pe-
lo faturamento de R$ 71 milhões, 
dinheiro que é 100% investido na 
formação dos membros.

RN JÚNIOR, A RN Júnior (Fe-
deração de Empresas Juniores 
do Rio Grande do Norte) é uma 
organização sem fins lucrativos 
que tem como missão tornar o 
RN mais empreendedor, poten-
cializando o Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) como agen-
te de formação de jovens capa-
zes de transformar o RN em um 
estado mais empreendedor. Em 
2021, o MEJ foi responsável pe-
la formação empreendedora de 
cerca de 800 jovens espalhados 
pelo Estado e pelo faturamento 
de R$ 3,6 milhões, dinheiro que 
é 100% investido na formação 
dos membros.

RN Júnior conta com cerca de 62 empresas 
juniores em oito municípios do Estado

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO & CIA LTDA, CNPJ: 08.128.738/0001-40, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação nº 2022-174712/TEC/RLO-0006, com validade até 29/07/2028 para um posto 
revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Av. Presidente Dutra, nº 1538, Bairro Alto de São 
Manoel, Mossoró/RN, CEP: 59.628-000. 
 

DANIELY FREIRE MONTEIRO 
Sócia-Administradora 

 PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

SUZANA CARVALHO DE SOUZA/ DEPOSITO MUNDIAL, CNPJ: 39.661.143/0001-80, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação para o Comércio varejista de madeira e artefatos ( Sem 
Beneficiamento), localizada na Fazenda Lagoa da Carnaúba, Rua Presidente Castelo Branco, s/n, 
Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000. 
 

SUZANA CARVALHO DE SOUZA  
EMPREENDEDORA 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES CNPJ: 24.587.883/0002-27, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação (LO) para um Posto de Combustível, localizado na Rodovia RN 117 – Km 43, 1185, 
Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES  

Representante Legal 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G.BEZERRA DE QUEIROZ & CIA, CNPJ: 08.383.127/0001-49, torna público que recebeu ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação nº 
2021-164334/TEC/LO-0183 com validade até 17/08/2028 para um posto de revenda de combustíveis 
líquidos, localizado na Rua Manoel Alexandre, Nº 50, sala 101, Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP:59.900-
000. 

GILSAMEIRE BEZERRA DE QUEIROZ 
PROPRIETÁRIA 
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EDITAL DE LOTEAMENTO 
                                                                                          

O Bel. CARLOS DANTAS, Of. do Registro de Imóveis desta Comarca de Nísia Floresta/RN, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ-
04.078.668/0001-02, depositou nesta Serventia os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, 
de 19/12/1979, e legislação posterior, para o registro de um Loteamento denominado ROTA SUL, edificado no 
terreno próprio situado na margem direita da estrada asfaltada, sentido Parnamirim/Pium, no lugar Pium, neste 
município, medindo 515.107,85m² de superfície, com perímetro de 4.047,61 metros, e a seguinte descrição perimetral: 
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 0, de coordenadas N 9.341.247,479 m e E 253.118,454 m, com azimute 
de 133°02'44" e distância de 161,58 metros, encontra-se o vértice 1, limitando-se com a RN-313, deste segue com 
coordenadas N 9.341.222,323 m e E 253.149,912 m, com azimute de 128°38'55" e distância de 40,28 metros, 
encontra-se o vértice 2, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.194,864 m e E 
253.192,352 m, com azimute de 122°54'09" e distância de 50,55 metros, encontra-se o vértice 3, limitando-se com a 
RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.168,546 m e E 253.250,268 m, com azimute de 114°26'16" e distância 
de 63,61 metros, encontra-se o vértice 4, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.151,833 
m e E 253.311,706 m, com azimute de 105°13'04" e distância de 63,67 metros, encontra-se o vértice 5, limitando-se 
com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.145,359 m e E 253.374,503 m, com azimute de 95°53'10" e 
distância de 63,13 metros, encontra-se o vértice 6, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 
9.341.147,501 m e E 253.417,708 m, com azimute de 87°09'46" e distância de 43,26 metros, encontra-se o vértice 7, 
limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.340.996,128 m e E 253.467,299 m, com azimute de 
161°51'39" e distância de 159,29 metros, encontra-se o vértice 8, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.644,762 m e E 253.581,796 m, com azimute de 
161°57'04" e distância de 369,55 metros, encontra-se o vértice 9, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.644,762 m e E 253.581,796 m, com azimute de 
161°57'04" e distância de 369,55 metros, encontra-se o vértice 9, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.421,109 m e E 253.655,539 m, com azimute de 
161°45'05" e distância de 235,50 metros, encontra-se o vértice 10, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.339.765,112 m e E 253.874,313 m, com azimute de 
161°33'24" e distância de 691,52 metros, encontra-se o vértice 11, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.339.767,694 m e E 253.828,465 m, com azimute de 
273°05'19" e distância de 47,92 metros, encontra-se o vértice 12, limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA 
EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 9.339.761,509 m e E 253.785,669 m, 
com azimute de 261°22'44" e distância de 41,26 metros, encontra-se o vértice 13, limitando-se com a empresa OLHO 
D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 9.339.751,364 m e E 
253.745,026 m,  com azimute de 255°59'07" e distância de 41,89 metros, encontra-se o vértice 14, limitando-se com a 
empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 
9.339.727,740 m e E 253.670,446 m, com azimute de 252°25'26" e distância de 78,23 metros, encontra-se o vértice 15, 
limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com 
coordenadas N 9.339.680,975 m e E 253.546,339 m, com azimute de 249°21'11" e distância de 132,63 metros, 
encontra-se o vértice 16, limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), 
deste segue com coordenadas N 9.341.357,772 m e E 253.000,367 m, com azimute de 341°57'52" e distância de 
1.763,44 metros, encontra-se o vértice 0, limitando-se com a empresa AQUARIUS GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS LTDA (matrícula 9.104), início da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas descritas, estão 
georeferenciadas ao Sistema Geodesico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema de Coordenadas UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 33WGr, tendo como o Datum o SAD 69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção de coordenadas UTM; cadastrado na Prefeitura local sob nº 
1.041717.6 e na Secretaria da Receita Federal sob NIRF nº 5.193.418-3; adquirido de acordo com o que consta na 
matrícula 15.643, do Registro de Imóveis desta Comarca; O Loteamento contém 1.148 lotes, distribuídos em 55 
quadras, denominadas 01 a 55, perfazendo 286.024,71m2 de área total de lotes (55,53%), áreas verdes, 01 a 16, 
perfazendo 77.290,03m2(15,00%), áreas institucionais 01 a 08, perfazendo 34.458,43m2 (6,69%), área de circulação – 
vias e calçadas, perfazendo 117.334,68m2 (22,78%), área de domínio do DER, perfazendo 5.036,17m2. Destina-se a 
uma zona residencial/comercial, aprovado pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, através de Alvará de Licença 
e Implantação nº 2022.001378-5, datado de 12/08/2022, e pela licença de instalação e operação nº 2016-099141-
TEC/LIO/0035, expedida pelo IDEMA, válida até 01/12/2026. Foram caucionados em favor do município 20% do total 
dos lotes, sendo: 1ª etapa, composta pelas quadras 01 a 24, parte da quadra 25, quadra 33, e parte da quadra 34, 92 
lotes, de um total de 456 lotes, sendo quadra 09, 12 lotes, quadra 16, 11 lotes, quadra 17, 14 lotes, quadra 22, 11 lotes, 
quadra 23, 11 lotes, quadra 25, 17 lotes, e quadra 34, 16 lotes, 2ª etapa, composta por parte da quadra 25, parte da 
quadra 34, quadras 26 a 32, e quadras 35 a 39, 62 lotes, de um total de 310 lotes, sendo: quadra 32, 17 lotes, quadra 
34, 16 lotes, quadra 35, 10 lotes e quadra 39, 19 lotes; e 3ª etapa, composta pelas quadras 40 a 55, 77 lotes, de um 
total de 382 lotes, sendo: quadra 40, 03 lotes, quadra 48, 19 lotes, quadra 49, 38 lotes, e quadra 54, 17 lotes, para 
garantia das obras de infraestrutura. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será 
publicado em jornal de grande circulação deste Estado, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de quinze dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. Eu, 
___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Prenotação nº 32.992. 
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 “Boi-Calemba” é a versão potiguar do “bumba meu boi”. Também conhecido como Boi de Reis

Saúde

Seminário Técnico traz informações sobre 
financiamento e sistemas de informação

A área de Saúde da Confede-
ração Nacional de Municí-
pios (CNM) apresentou o 

Seminário Técnico com o tema 
“Financiamento e sistemas de 
informação: da atenção básica 
à média e alta complexidade”. A 
capacitação buscou apresentar 
um panorama para identificar 
oportunidades de melhoria no 
financiamento municipal e evi-
tar perdas de recursos decorren-
tes de falhas de envio e/ou pre-
enchimento.

O advogado da área jurídica 
da CNM, Rodrigo Dias, falou so-
bre a tramitação do piso da en-

fermagem, os prazos para a sua 
implementação e os desafios 
que os Municípios terão para 
custear o mesmo. A consultora 
Jurídica Elena Garrido comple-
mentou a fala destacando que 
há, no Supremo Tribunal Federal 
(STF), diversas ações de incons-
titucionalidade que tratam do 
piso exatamente pela forma co-
mo a matéria tramitou no Con-
gresso Nacional.

“Ainda existe uma série de 
preocupações em relação a essa 
medida, porém, ela está vigen-
te e cabe aos agentes públicos a 
obrigação de organizar as suas 

constituições a partir de 1º de ja-
neiro de 2023. O que significa es-
sa organização? Os Municípios 
estão encaminhando as suas leis 
orçamentárias anuais. Então, é o 
momento de prever todas as des-
pesas relativas a essa nova obri-
gação que surge aos Municípios. 
Aliás, uma despesa que a LRF de-
fine como despesa obrigatória 
de caráter continuado. Então, os 
Municípios precisarão prever em 
seu orçamento as despesas e de-
monstrar o impacto orçamentá-
rio financeiro no exercício e nos 
dois seguintes”, afirmou.

Ela também relembrou uma 

importante conquista do movi-
mento: a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
122/2015, que proíbe a criação de 
novos encargos aos Municípios 
sem a indicação da fonte de cus-
teio. O texto, de autoria da CNM, 
aguarda apenas a promulgação 
pelo Congresso Nacional.

A diretora do Departamento 
de Saúde da Família do Ministé-
rio da Saúde, Renata Maria Cos-
ta, falou sobre o Previne Brasil. A 
analista técnica da área de Saúde, 
Bruna Costa, destacou, em sua 
fala, que a atenção primária vai 
além do financiamento. O con-

sultor da área de saúde da CNM, 
Denilson Magalhães, abordou 
o financiamento da média e al-
ta complexidade e destacou al-
gumas estratégias para os gesto-
res. O diretor executivo do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), Dárcio 
Guedes Júnior, apresentou a pla-
taforma que faz parte do Fundo. 
Finalizando, Marli Burato desta-
cou uma inovação. “A Plataforma 
+Brasil abarca emendas especiais 
e também com finalidade defini-
da. Logo logo todos os repasses 
serão enviados por meio da Pla-
taforma, assim como os recursos 
da saúde. Por meio dela, o Muni-
cípio acessa e segue todo o pro-
cesso lá dentro”.

CONTEÚDO EXCLUSIVO. Os 
materiais do evento serão dis-
ponibilizados no Conteúdo Ex-
clusivo da CNM. Para obter os 
materiais dos Seminários Téc-
nicos da CNM, é preciso ter lo-
gin e senha de acesso ao Conte-
údo Exclusivo.

Aberto processo para 
composição do Conselho 
Nacional de Política Cultural

Na composição, 
o Conselho é 

integrado por 15 
membros do poder 

público federal e 
três membros dos 

Estados, Distrito 
Federal e Municípios

A Secretaria Especial da Cul-
tura do Ministério do Tu-
rismo abriu processo pa-

ra seleção de membros, titulares 
e suplentes, que devem compor 
as 17 cadeiras de representação 
da sociedade civil do Plenário do 
Conselho Nacional de Política 
Cultural (CNPC). A estrutura do 
plenário do conselho, no triênio 
2022/2025, encontra-se prevista 
no Decreto 9.891/2019. As infor-
mações são da CNM.

Os interessados em integrar o 
Conselho podem se inscrever até 
o dia 31 de agosto pelo site oficial 
do Vota Cultura (http://votacul-
tura.cultura.gov.br/). Neste mes-
mo portal, o interessado encon-
tra orientações, bem como a ín-
tegra do Edital.

Na composição, o Conse-
lho é integrado por 15 membros 
do poder público federal e três 
membros dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Estes, por 
sua vez, são representados pelo 
Fórum dos Secretários e Gestores 
da Cultura das Capitais e Muni-
cípios Associados, e pela Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM). No plenário do CNPC, 

a sociedade civil é representada 
por sete representantes titulares 
e seus respectivos suplentes de 
diferentes organizações e entida-
des culturais, de atuação nacio-
nal, e por 10 representantes titu-
lares e seus respectivos suplentes 
de conselhos de cultura dos esta-
dos e do Distrito Federal, garanti-

da a representação equitativa das 
cinco macrorregiões brasileiras.

Há, ainda, uma cadeira desti-
nada à personalidade com com-
provado notório saber na área 
cultural, que será escolhida pelo 
Secretário Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. A partici-
pação dos representantes da so-

ciedade civil é considerada pres-
tação de serviço público relevan-
te, não remunerada.

SOBRE O CONSELHO. Entre 
as competências estabelecidas 
para o CNPC está a de propor a 
formulação de políticas públi-
cas de cultura, de forma articu-

lada entre as diferentes esferas 
de governo e a sociedade civil; 
apoiar a articulação e a coope-
ração federativas necessárias à 
consolidação do SNC e dos pro-
cessos de participação da so-
ciedade na formulação das po-
líticas culturais; propor ações, 
programas e políticas culturais 
que auxiliem o Ministério da Ci-
dadania no processo de imple-
mentação e gestão do SNC.

Além disso, o conselho deve 
acompanhar e avaliar a execu-
ção do Plano Nacional de Cul-
tura (PNC) com vistas ao seu 
cumprimento, inclusive quanto 
à aplicação dos recursos prove-
nientes dos sistemas de finan-
ciamento da cultura, e propor 
medidas para sua otimização; 
promover o diálogo entre as dife-
rentes expressões da diversidade 
cultural brasileira, em ambiente 
presencial e digital, para permi-
tir a participação democrática 
na gestão das políticas culturais 
e dos investimentos públicos; e 
manifestar-se sobre temas rela-
cionados à cultura, incluídos os 
temas discutidos nas Conferên-
cias Nacionais de Cultura. 
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Empresas Juniores do Rio 
Grande do Norte marcam 
presença no maior Evento 
de empreendedorismo 
O Encontro Nacional 
de Empresas Juniores, 
promovido pela 
Brasil Júnior, de 18 a 
21 de agosto, pretende 
reunir mais de cinco 
mil universitários 
para fomentar a troca 
de conhecimento das 
futuras lideranças 
do país

O ENEJ - Encontro Na-
cional de Empresas Ju-
niores, maior evento de 

empreendedorismo jovem do 
mundo, acontece a partir desta 
quinta-feira 18 até 21 de agosto, 
na cidade de Maceió/AL. Com 
uma previsão de atrair mais de 
cinco mil jovens de todo o Bra-
sil, a edição 2022 acontecerá em 
formato de festival e cerca de 32 
empresas juniores do estado do 
RN participarão do evento.

Promovido pela Brasil Júnior 
(Confederação Brasileira de Em-
presas Juniores) desde 1993, o 
encontro tem como objetivo di-
fundir e reforçar a importância 
da cultura empreendedora no 
Brasil, reunindo jovens para re-
conhecer os avanços e resulta-
dos já atingidos pelas empresas 
juniores, assim como capacitar e 
debater soluções inovadoras pa-
ra o restante do ano de 2022.

Segundo a presidente exe-

cutiva da Brasil Júnior, Beatriz 
Nascimento, é fundamental 
provocar nos jovens a vontade 
de empreender as mudanças 
que eles querem ver no país. 
“Formar, por meio da vivência 
empresarial, lideranças com-
prometidas e capazes de trans-
formar o país em um Brasil em-
preendedor é algo que deve co-
meçar cedo e gera frutos para 
toda a sociedade”, diz.

No Rio Grande do Norte o 
Movimento Empresa Júnior é re-
presentado pela RN Júnior, con-
tando com cerca de 62 empresas 
juniores em oito municípios do 
estado. Sempre atrelada a uma 
instituição de ensino superior, 
em 2022 a previsão é de que cer-
ca de 42 empresas juniores poti-
guares subam no palco pelos re-
sultados atingidos até agora.

Para a presidente executiva 
da RN Júnior, Vitória Júlia Azeve-
do, o ENEJ’22 tem um papel im-
portantíssimo para o desenvol-
vimento do Movimento Empre-
sa Júnior Potiguar. “O Encontro 
Nacional de Empresas Juniores 
é um marco anual do movimen-
to empresa júnior e carrega uma 
história com a RN Júnior. Em 
2019, na edição sediada em Gra-
mado/RS, fomos a federação re-
conhecida como a Top 1 do Brasil 
em constância de resultados. Em 
2020, sediamos o ENEJ em terras 
potiguares pela primeira vez na 
nossa história, o que foi um de-
safio enorme a ser vencido frente 
à pandemia de COVID-19, mas 
que foi superado com a trans-
formação para o modelo virtual. 
E agora em 2022, estamos mais 

fortes do que nunca, com 59 em-
presas juniores no nosso Estado 
e muitas batendo suas metas. 
Levaremos mais de 300 jovens 
universitários para Maceió/AL, a 
maior delegação potiguar já vis-
ta, e com muito apoio das uni-
versidades para transportar os 
estudantes.

BRASIL JÚNIOR. A Brasil Jú-
nior (Confederação Brasileira de 
Empresas Juniores) é uma orga-
nização sem fins lucrativos cuja 
principal missão é representar e 
potencializar o Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) como agente 
de formação de lideranças com-
prometidas e capazes de trans-
formar o país em um Brasil Em-
preendedor. Em 2021, o MEJ foi 
responsável pela formação em-
preendedora de cerca de 33 mil 
jovens espalhados pelo país e pe-
lo faturamento de R$ 71 milhões, 
dinheiro que é 100% investido na 
formação dos membros.

RN JÚNIOR, A RN Júnior (Fe-
deração de Empresas Juniores 
do Rio Grande do Norte) é uma 
organização sem fins lucrativos 
que tem como missão tornar o 
RN mais empreendedor, poten-
cializando o Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) como agen-
te de formação de jovens capa-
zes de transformar o RN em um 
estado mais empreendedor. Em 
2021, o MEJ foi responsável pe-
la formação empreendedora de 
cerca de 800 jovens espalhados 
pelo Estado e pelo faturamento 
de R$ 3,6 milhões, dinheiro que 
é 100% investido na formação 
dos membros.

RN Júnior conta com cerca de 62 empresas 
juniores em oito municípios do Estado

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO & CIA LTDA, CNPJ: 08.128.738/0001-40, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação nº 2022-174712/TEC/RLO-0006, com validade até 29/07/2028 para um posto 
revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Av. Presidente Dutra, nº 1538, Bairro Alto de São 
Manoel, Mossoró/RN, CEP: 59.628-000. 
 

DANIELY FREIRE MONTEIRO 
Sócia-Administradora 

 PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

SUZANA CARVALHO DE SOUZA/ DEPOSITO MUNDIAL, CNPJ: 39.661.143/0001-80, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação para o Comércio varejista de madeira e artefatos ( Sem 
Beneficiamento), localizada na Fazenda Lagoa da Carnaúba, Rua Presidente Castelo Branco, s/n, 
Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000. 
 

SUZANA CARVALHO DE SOUZA  
EMPREENDEDORA 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES CNPJ: 24.587.883/0002-27, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação (LO) para um Posto de Combustível, localizado na Rodovia RN 117 – Km 43, 1185, 
Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES  

Representante Legal 

  
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G.BEZERRA DE QUEIROZ & CIA, CNPJ: 08.383.127/0001-49, torna público que recebeu ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação nº 
2021-164334/TEC/LO-0183 com validade até 17/08/2028 para um posto de revenda de combustíveis 
líquidos, localizado na Rua Manoel Alexandre, Nº 50, sala 101, Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP:59.900-
000. 

GILSAMEIRE BEZERRA DE QUEIROZ 
PROPRIETÁRIA 
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EDITAL DE LOTEAMENTO 
                                                                                          

O Bel. CARLOS DANTAS, Of. do Registro de Imóveis desta Comarca de Nísia Floresta/RN, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ-
04.078.668/0001-02, depositou nesta Serventia os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, 
de 19/12/1979, e legislação posterior, para o registro de um Loteamento denominado ROTA SUL, edificado no 
terreno próprio situado na margem direita da estrada asfaltada, sentido Parnamirim/Pium, no lugar Pium, neste 
município, medindo 515.107,85m² de superfície, com perímetro de 4.047,61 metros, e a seguinte descrição perimetral: 
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 0, de coordenadas N 9.341.247,479 m e E 253.118,454 m, com azimute 
de 133°02'44" e distância de 161,58 metros, encontra-se o vértice 1, limitando-se com a RN-313, deste segue com 
coordenadas N 9.341.222,323 m e E 253.149,912 m, com azimute de 128°38'55" e distância de 40,28 metros, 
encontra-se o vértice 2, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.194,864 m e E 
253.192,352 m, com azimute de 122°54'09" e distância de 50,55 metros, encontra-se o vértice 3, limitando-se com a 
RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.168,546 m e E 253.250,268 m, com azimute de 114°26'16" e distância 
de 63,61 metros, encontra-se o vértice 4, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.151,833 
m e E 253.311,706 m, com azimute de 105°13'04" e distância de 63,67 metros, encontra-se o vértice 5, limitando-se 
com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.341.145,359 m e E 253.374,503 m, com azimute de 95°53'10" e 
distância de 63,13 metros, encontra-se o vértice 6, limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 
9.341.147,501 m e E 253.417,708 m, com azimute de 87°09'46" e distância de 43,26 metros, encontra-se o vértice 7, 
limitando-se com a RN-313, deste segue com coordenadas N 9.340.996,128 m e E 253.467,299 m, com azimute de 
161°51'39" e distância de 159,29 metros, encontra-se o vértice 8, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.644,762 m e E 253.581,796 m, com azimute de 
161°57'04" e distância de 369,55 metros, encontra-se o vértice 9, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.644,762 m e E 253.581,796 m, com azimute de 
161°57'04" e distância de 369,55 metros, encontra-se o vértice 9, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.340.421,109 m e E 253.655,539 m, com azimute de 
161°45'05" e distância de 235,50 metros, encontra-se o vértice 10, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.339.765,112 m e E 253.874,313 m, com azimute de 
161°33'24" e distância de 691,52 metros, encontra-se o vértice 11, limitando-se com SILVIA LIVIA BARRETO 
SIMONETTI (matrícula 11.235), deste segue com coordenadas N 9.339.767,694 m e E 253.828,465 m, com azimute de 
273°05'19" e distância de 47,92 metros, encontra-se o vértice 12, limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA 
EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 9.339.761,509 m e E 253.785,669 m, 
com azimute de 261°22'44" e distância de 41,26 metros, encontra-se o vértice 13, limitando-se com a empresa OLHO 
D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 9.339.751,364 m e E 
253.745,026 m,  com azimute de 255°59'07" e distância de 41,89 metros, encontra-se o vértice 14, limitando-se com a 
empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com coordenadas N 
9.339.727,740 m e E 253.670,446 m, com azimute de 252°25'26" e distância de 78,23 metros, encontra-se o vértice 15, 
limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), deste segue com 
coordenadas N 9.339.680,975 m e E 253.546,339 m, com azimute de 249°21'11" e distância de 132,63 metros, 
encontra-se o vértice 16, limitando-se com a empresa OLHO D’AGUA EMPREENDIMENTOS S/A (matrícula 15.215), 
deste segue com coordenadas N 9.341.357,772 m e E 253.000,367 m, com azimute de 341°57'52" e distância de 
1.763,44 metros, encontra-se o vértice 0, limitando-se com a empresa AQUARIUS GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS LTDA (matrícula 9.104), início da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas descritas, estão 
georeferenciadas ao Sistema Geodesico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema de Coordenadas UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 33WGr, tendo como o Datum o SAD 69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção de coordenadas UTM; cadastrado na Prefeitura local sob nº 
1.041717.6 e na Secretaria da Receita Federal sob NIRF nº 5.193.418-3; adquirido de acordo com o que consta na 
matrícula 15.643, do Registro de Imóveis desta Comarca; O Loteamento contém 1.148 lotes, distribuídos em 55 
quadras, denominadas 01 a 55, perfazendo 286.024,71m2 de área total de lotes (55,53%), áreas verdes, 01 a 16, 
perfazendo 77.290,03m2(15,00%), áreas institucionais 01 a 08, perfazendo 34.458,43m2 (6,69%), área de circulação – 
vias e calçadas, perfazendo 117.334,68m2 (22,78%), área de domínio do DER, perfazendo 5.036,17m2. Destina-se a 
uma zona residencial/comercial, aprovado pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, através de Alvará de Licença 
e Implantação nº 2022.001378-5, datado de 12/08/2022, e pela licença de instalação e operação nº 2016-099141-
TEC/LIO/0035, expedida pelo IDEMA, válida até 01/12/2026. Foram caucionados em favor do município 20% do total 
dos lotes, sendo: 1ª etapa, composta pelas quadras 01 a 24, parte da quadra 25, quadra 33, e parte da quadra 34, 92 
lotes, de um total de 456 lotes, sendo quadra 09, 12 lotes, quadra 16, 11 lotes, quadra 17, 14 lotes, quadra 22, 11 lotes, 
quadra 23, 11 lotes, quadra 25, 17 lotes, e quadra 34, 16 lotes, 2ª etapa, composta por parte da quadra 25, parte da 
quadra 34, quadras 26 a 32, e quadras 35 a 39, 62 lotes, de um total de 310 lotes, sendo: quadra 32, 17 lotes, quadra 
34, 16 lotes, quadra 35, 10 lotes e quadra 39, 19 lotes; e 3ª etapa, composta pelas quadras 40 a 55, 77 lotes, de um 
total de 382 lotes, sendo: quadra 40, 03 lotes, quadra 48, 19 lotes, quadra 49, 38 lotes, e quadra 54, 17 lotes, para 
garantia das obras de infraestrutura. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será 
publicado em jornal de grande circulação deste Estado, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de quinze dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. Eu, 
___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Prenotação nº 32.992. 
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Lagum faz show em Natal 
pela primeira vez e relembra

 homenagem a Tio Wilson
A banda Lagum é um desta-

que na cena musical brasi-
leira. Pedro Calais (vocal), 

Jorge (guitarra), Chico Jardim (bai-
xo) e Zani (guitarra) chegam a Natal 
no próximo domingo 21 para uma 
apresentação única no Teatro Ria-
chuelo. O show da turnê ‘’Pra ficar 
na memória’’ começa às 21h. 

A apresentação acontece den-
tro da programação do Toca Bra-
sil, projeto que tem a proposta de 
enaltecer a riqueza da música bra-
sileira em seus diferentes estilos e 
ritmos, com um rico intercâmbio 
e troca cultural de atrações locais 
e nacionais. O potiguar Filipe Toca 
fará a abertura.

Em entrevista ao AGORA RN, 
Pedro Calais e Jorge falaram sobre 
as expectativas para a visita a Natal, 
comentaram o processo de com-
posição do último álbum do grupo 
e relembraram a homenagem fei-
ta a Tio Wilson, baterista da Lagum 
que faleceu em 2020. 

Confira:

Agora RN - Como foi o proces-
so de composição do álbum “ME-
MÓRIAS (de onde eu nunca fui)”?

Pedro Calais - O processo 
começou a acontecer no fim de 
2019. Surgiram várias canções e 
produzimos cada música com 
um produtor diferente, o que 
deixou o álbum mais diverso. 
Nos orgulhamos bastante e na 
turnê é muito bom tocar ao vi-
vo “NINGUÉM ME ENSINOU” 
e “EU E MINHAS PARANOIAS”. 

Agora RN - No The Voice, o po-
tiguar Filipe Toca se apresentou 
com a música “Deixa” e agora ele 
vai abrir o show em Natal. Como 
é a relação de vocês? Vocês conhe-
cem mais representantes da músi-
ca potiguar?

Pedro Calais - Foi a maior 
satisfação ver o Toca cantando 
“Deixa”. Já o conhecia porque 
a gente se juntou para compor 
em 2019. Conheço o Andro-
la, que é muito sangue bom. Já 
havia visitado Natal uma vez 
para participar do show da du-
pla Anavitória. Já fui para curtir 
também, pois tenho um amigo 
muito próximo que é da cidade. 

É muito bom voltar para traba-
lhar. 

Agora RN - O que podemos es-
perar do show na capital potiguar? 

Pedro Calais - Estamos com 
muitas expectativas porque se-
rá nosso primeiro show, então 
esperamos que todo mundo 
esteja com a energia alta. Sem-
pre que a gente vai a um lugar 
que a gente nunca foi, dá uma 
ansiedade, mas isso torna o 
show uma surpresa legal. 

Agora RN - Aproveitando, co-
mo é voltar aos palcos depois da 
pandemia? 

Jorge - Voltar aos palcos é a 
realização do nosso sonho. Fo-

ram dois longos anos que, por 
diversos momentos, não vía-
mos uma luz no fim do túnel. 
Muitas vezes, por mais que seja 
mais um show de fim de sema-
na, está sendo o show da vida 
de alguém que está assistindo 
pela primeira vez. Temos isso 
em mente para não virar rotina, 
sempre é muito especial. 

Agora RN - Vocês acreditam 
que estão vivendo uma nova fase 
da carreira? Quais são as referên-
cias criativas agora?

Jorge - Com certeza. Esta-
mos vivendo uma fase de mu-
tação que nunca vivemos. Es-
truturalmente, estamos falando 
de um momento em que não 

temos um baterista fixo como 
integrante, então isso abalou a 
maneira como as músicas são 
construídas e as viagens do gru-
po. Mas faz parte da vida, uma 
carreira artística sempre pas-
sa por momentos brilhantes e 
difíceis. O que podemos fazer 
é sempre estar bem e adaptar. 
Voltamos da pandemia mui-
to mais maduros, com foco no 
trabalho, quais caminhos deve-
mos tomar. De referência cria-
tiva, cada um de nós está sem-
pre bem abastecido. Temos um 
olhar atento para a música in-
ternacional e para o que está ro-
lando no Brasil. Cada um é to-
cado por diversas questões de 
maneira única, seja filme, mú-

sica ou livro. 

Agora RN - O que vocês acham 
de aparecer entre os destaques da 
chamada Nova MPB?

Jorge - É uma responsabi-
lidade grande, principalmen-
te porque a MPB é conhecida 
no mundo todo e possui expo-
entes que são influências para 
nós, como Gilberto Gil. Mes-
mo assim, nunca deixamos isso 
subir à cabeça porque a gente 
prefere não ser colocado numa 
caixinha. Fazemos reggae, rock, 
trap, mas sempre do nosso jei-
to. Isso é muito bom porque so-
mos despretensiosos. 

Agora RN - Qual é a música do 
MEMÓRIAS que mais representa o 
grupo nesse momento?

Jorge - “NINGUÉM ME EN-
SINOU”. Foi a música que a 
gente homenageou o baterista 
Tio Wilson com o clipe, que foi 
muito importante para a gente 
voltar aos trilhos depois de que 
ele faleceu. Não temos mais “20 
e poucos anos”, estamos perto 
dos 30, mas segue sendo uma 
fase de muita mudança, e nun-
ca deixamos de sonhar. 

Agora RN - Alguma novidade 
para um futuro próximo que vocês 
possam revelar agora? 

Pedro Calais - Estamos tra-
balhando em parcerias novas. 
Esperamos voltar mais vezes 
em Natal, que seja a primeira de 
muitas.

Serviço 
Toca Brasil – Lagum e Filipe Toca 
Domingo, 21 de agosto de 2022, 
às 21h; Classifi cação: 16 anos; 
Pontos de venda: Bilheteria do 
teatro e no site uhuu.com 
**O projeto tem realização da 
Viva Entretenimento e patrocínio 
via incentivo fi scal da Lei Djalma 
Maranhão pela Prefeitura do 
Natal, Unimed Natal, Hospital 
de Olhos do RN e Prontoclínica 
Dr. Paulo Gurgel, Frigoiás e 
Riograndense Distribuidora. Mais 
informações: @tocabrasil_

DIVULGAÇÃO 

No próximo sábado, dia 20 de 
agosto, a partir das 14h, no 
Redação Bar, o grupo Quar-

teto Linha promove uma grande 
roda de samba para comemorar os 
15 anos de carreira. Na ocasião re-
cebe convidados especiais como 
Valéria Oliveira, Dani Cruz, Jaina 
Elne, Radamés e Berthone Oliveira 
dentre outros.

O evento é uma realização da 
Prefeitura do Natal, através da Lei 
Djalma Maranhão e Clínica Pedro 
Cavalcanti. Os ingressos são gratui-
tos e podem ser retirados através do 
site OutGo. Porém, para acesso ao 
local, será necessário doar, no dia do 
evento, um quilo de alimento não 
perecível, que será encaminhado à 
instituições de caridade posterior-
mente. O Quarteto Linha surgiu em 
Natal no ano de 2007 da união de 
quatro amigos músicos, com a pro-

posta de fazer um samba original 
que privilegiasse a simplicidade e a 
irreverência, agregando elementos 
musicais do Nordeste brasileiro, co-
mo forró e baião, ao pop universal, 
passando por clássicos da MPB.

Com esse tempero do regiona-

lismo e musicalidade brasileira, o 
grupo tem como influência grandes 
nomes do samba, tais como Carto-
la, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, 
Paulinho da Viola, Chico Buarque e 
João Bosco, além de Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro e Sivuca.

Em sua trajetória, conquistou 
alguns prêmios importantes, como 
Hangar, FMPB e Exposamba. No 
cenário nacional marcou presença 
em diversos programas de TV, com 
destaque para Som Brasil e Encon-
tro, ambos da Rede Globo.

Sob as bênçãos de sua madri-
nha, Leci Brandão, já dividiu o pal-
co com grandes nomes da música 
do país, como Demônios da Garoa, 
Fundo de Quintal, Jorge Aragão, 
Diogo Nogueira, entre outros. 

Formação: Alex de Amorim 
(percussão e voz); João Henrique 
Koerig (cavaco e vocal); Stenio de 
Carvalho (violão e voz) e Ayrton Ne-
to (percussão e voz).
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O projeto Concertos Poti-
guares do próximo sába-
do 20 recebe o quarteto de 

cordas Anama. Genuinamente 
potiguar, o grupo é formado por 
músicos graduados e pós-gra-
duados pela UFRN e pela  Uni-
versidade de Aveiro, em Portu-
gal Keyvson Danilo (1º violino), 
Edmarcos Costa (2º violino), Pe-
dro Zarqueu (viola) e Diego Pai-
xão (violoncelo). O show gratuito 
acontece às 16h, no auditório do 
Parque da Cidade Dom Nivaldo 
Monte, em Candelária.

Fundado em 2022 através 
da vivência musical cotidiana 
de seus integrantes, o quarteto 
possui músicos atuantes no ce-
nário artístico nacional e inter-
nacional, no âmbito erudito e 
popular, atuando também em 
orquestras de destaque no Nor-
deste, como a Orquestra Sinfô-
nica do RN e a Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba.

O objetivo do Anama é apro-
ximar a música de concerto e a 
comunidade, proporcionando 
uma apreciação e compreen-
são da música da maneira mais 

acessível possível. A apresenta-
ção do grupo marca a terceira 
edição do Concertos Potiguares, 
projeto acontece graças à renún-
cia fiscal da Prefeitura do Natal 
através da Lei Djalma Maranhão 
e do aporte financeiro do Hospi-
tal do Coração, além do apoio da 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), que cede 
o espaço onde acontece o even-
to e da Padaria Hora do Pão.

Parque da Cidade

Quarteto Anama é confirmado 
como terceira atração do 
Concertos Potiguares

Músicos do quarteto são atuantes no cenário nacional e internacional

Serviço

Show: QUARTETO ANAMA 
Local: AUDITÓRIO DO 
PARQUE DA CIDADE 
Endereço: AV. OMAR O’ 
GRADY, 8080, CANDELÁRIA 
Dia: 20 DE AGOSTO - SÁBADO 
Horário: 16H 
Acesso ao Parque: GRATUITO

Serviço
Ensaio do Quarteto Linha - 
Aniversário de 15 anos
Data: 20/08
Local: Redação Bar (Rua Dr. José 
Gonçalves, 687, Lagoa Nova)
Horário: A partir das 14h
Ingressos: Gratuitos pelo site OutGo
*Necessário levar no dia um quilo 
de alimento não perecível

Quarteto Linha celebra 15 anos 
de carreira com show gratuito
Evento acontece no próximo sábado 20 no Redação Bar; grupo teve diversos destaques ao longo da trajetória

Quarteto Linha surgiu em Natal no ano de 2007 a partir da união de quatro amigos músicos para fazer samba local

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

26. AGOSTO
SEXTA

21h

ED
NAR
DOLança
SARAU VOX 72
50 ANOS DE CANÇÃO

a p r e s e n t a :
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Lagum faz show em Natal 
pela primeira vez e relembra

 homenagem a Tio Wilson
A banda Lagum é um desta-

que na cena musical brasi-
leira. Pedro Calais (vocal), 

Jorge (guitarra), Chico Jardim (bai-
xo) e Zani (guitarra) chegam a Natal 
no próximo domingo 21 para uma 
apresentação única no Teatro Ria-
chuelo. O show da turnê ‘’Pra ficar 
na memória’’ começa às 21h. 

A apresentação acontece den-
tro da programação do Toca Bra-
sil, projeto que tem a proposta de 
enaltecer a riqueza da música bra-
sileira em seus diferentes estilos e 
ritmos, com um rico intercâmbio 
e troca cultural de atrações locais 
e nacionais. O potiguar Filipe Toca 
fará a abertura.

Em entrevista ao AGORA RN, 
Pedro Calais e Jorge falaram sobre 
as expectativas para a visita a Natal, 
comentaram o processo de com-
posição do último álbum do grupo 
e relembraram a homenagem fei-
ta a Tio Wilson, baterista da Lagum 
que faleceu em 2020. 

Confira:

Agora RN - Como foi o proces-
so de composição do álbum “ME-
MÓRIAS (de onde eu nunca fui)”?

Pedro Calais - O processo 
começou a acontecer no fim de 
2019. Surgiram várias canções e 
produzimos cada música com 
um produtor diferente, o que 
deixou o álbum mais diverso. 
Nos orgulhamos bastante e na 
turnê é muito bom tocar ao vi-
vo “NINGUÉM ME ENSINOU” 
e “EU E MINHAS PARANOIAS”. 

Agora RN - No The Voice, o po-
tiguar Filipe Toca se apresentou 
com a música “Deixa” e agora ele 
vai abrir o show em Natal. Como 
é a relação de vocês? Vocês conhe-
cem mais representantes da músi-
ca potiguar?

Pedro Calais - Foi a maior 
satisfação ver o Toca cantando 
“Deixa”. Já o conhecia porque 
a gente se juntou para compor 
em 2019. Conheço o Andro-
la, que é muito sangue bom. Já 
havia visitado Natal uma vez 
para participar do show da du-
pla Anavitória. Já fui para curtir 
também, pois tenho um amigo 
muito próximo que é da cidade. 

É muito bom voltar para traba-
lhar. 

Agora RN - O que podemos es-
perar do show na capital potiguar? 

Pedro Calais - Estamos com 
muitas expectativas porque se-
rá nosso primeiro show, então 
esperamos que todo mundo 
esteja com a energia alta. Sem-
pre que a gente vai a um lugar 
que a gente nunca foi, dá uma 
ansiedade, mas isso torna o 
show uma surpresa legal. 

Agora RN - Aproveitando, co-
mo é voltar aos palcos depois da 
pandemia? 

Jorge - Voltar aos palcos é a 
realização do nosso sonho. Fo-

ram dois longos anos que, por 
diversos momentos, não vía-
mos uma luz no fim do túnel. 
Muitas vezes, por mais que seja 
mais um show de fim de sema-
na, está sendo o show da vida 
de alguém que está assistindo 
pela primeira vez. Temos isso 
em mente para não virar rotina, 
sempre é muito especial. 

Agora RN - Vocês acreditam 
que estão vivendo uma nova fase 
da carreira? Quais são as referên-
cias criativas agora?

Jorge - Com certeza. Esta-
mos vivendo uma fase de mu-
tação que nunca vivemos. Es-
truturalmente, estamos falando 
de um momento em que não 

temos um baterista fixo como 
integrante, então isso abalou a 
maneira como as músicas são 
construídas e as viagens do gru-
po. Mas faz parte da vida, uma 
carreira artística sempre pas-
sa por momentos brilhantes e 
difíceis. O que podemos fazer 
é sempre estar bem e adaptar. 
Voltamos da pandemia mui-
to mais maduros, com foco no 
trabalho, quais caminhos deve-
mos tomar. De referência cria-
tiva, cada um de nós está sem-
pre bem abastecido. Temos um 
olhar atento para a música in-
ternacional e para o que está ro-
lando no Brasil. Cada um é to-
cado por diversas questões de 
maneira única, seja filme, mú-

sica ou livro. 

Agora RN - O que vocês acham 
de aparecer entre os destaques da 
chamada Nova MPB?

Jorge - É uma responsabi-
lidade grande, principalmen-
te porque a MPB é conhecida 
no mundo todo e possui expo-
entes que são influências para 
nós, como Gilberto Gil. Mes-
mo assim, nunca deixamos isso 
subir à cabeça porque a gente 
prefere não ser colocado numa 
caixinha. Fazemos reggae, rock, 
trap, mas sempre do nosso jei-
to. Isso é muito bom porque so-
mos despretensiosos. 

Agora RN - Qual é a música do 
MEMÓRIAS que mais representa o 
grupo nesse momento?

Jorge - “NINGUÉM ME EN-
SINOU”. Foi a música que a 
gente homenageou o baterista 
Tio Wilson com o clipe, que foi 
muito importante para a gente 
voltar aos trilhos depois de que 
ele faleceu. Não temos mais “20 
e poucos anos”, estamos perto 
dos 30, mas segue sendo uma 
fase de muita mudança, e nun-
ca deixamos de sonhar. 

Agora RN - Alguma novidade 
para um futuro próximo que vocês 
possam revelar agora? 

Pedro Calais - Estamos tra-
balhando em parcerias novas. 
Esperamos voltar mais vezes 
em Natal, que seja a primeira de 
muitas.

Serviço 
Toca Brasil – Lagum e Filipe Toca 
Domingo, 21 de agosto de 2022, 
às 21h; Classifi cação: 16 anos; 
Pontos de venda: Bilheteria do 
teatro e no site uhuu.com 
**O projeto tem realização da 
Viva Entretenimento e patrocínio 
via incentivo fi scal da Lei Djalma 
Maranhão pela Prefeitura do 
Natal, Unimed Natal, Hospital 
de Olhos do RN e Prontoclínica 
Dr. Paulo Gurgel, Frigoiás e 
Riograndense Distribuidora. Mais 
informações: @tocabrasil_

DIVULGAÇÃO 

No próximo sábado, dia 20 de 
agosto, a partir das 14h, no 
Redação Bar, o grupo Quar-

teto Linha promove uma grande 
roda de samba para comemorar os 
15 anos de carreira. Na ocasião re-
cebe convidados especiais como 
Valéria Oliveira, Dani Cruz, Jaina 
Elne, Radamés e Berthone Oliveira 
dentre outros.

O evento é uma realização da 
Prefeitura do Natal, através da Lei 
Djalma Maranhão e Clínica Pedro 
Cavalcanti. Os ingressos são gratui-
tos e podem ser retirados através do 
site OutGo. Porém, para acesso ao 
local, será necessário doar, no dia do 
evento, um quilo de alimento não 
perecível, que será encaminhado à 
instituições de caridade posterior-
mente. O Quarteto Linha surgiu em 
Natal no ano de 2007 da união de 
quatro amigos músicos, com a pro-

posta de fazer um samba original 
que privilegiasse a simplicidade e a 
irreverência, agregando elementos 
musicais do Nordeste brasileiro, co-
mo forró e baião, ao pop universal, 
passando por clássicos da MPB.

Com esse tempero do regiona-

lismo e musicalidade brasileira, o 
grupo tem como influência grandes 
nomes do samba, tais como Carto-
la, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, 
Paulinho da Viola, Chico Buarque e 
João Bosco, além de Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro e Sivuca.

Em sua trajetória, conquistou 
alguns prêmios importantes, como 
Hangar, FMPB e Exposamba. No 
cenário nacional marcou presença 
em diversos programas de TV, com 
destaque para Som Brasil e Encon-
tro, ambos da Rede Globo.

Sob as bênçãos de sua madri-
nha, Leci Brandão, já dividiu o pal-
co com grandes nomes da música 
do país, como Demônios da Garoa, 
Fundo de Quintal, Jorge Aragão, 
Diogo Nogueira, entre outros. 

Formação: Alex de Amorim 
(percussão e voz); João Henrique 
Koerig (cavaco e vocal); Stenio de 
Carvalho (violão e voz) e Ayrton Ne-
to (percussão e voz).
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O projeto Concertos Poti-
guares do próximo sába-
do 20 recebe o quarteto de 

cordas Anama. Genuinamente 
potiguar, o grupo é formado por 
músicos graduados e pós-gra-
duados pela UFRN e pela  Uni-
versidade de Aveiro, em Portu-
gal Keyvson Danilo (1º violino), 
Edmarcos Costa (2º violino), Pe-
dro Zarqueu (viola) e Diego Pai-
xão (violoncelo). O show gratuito 
acontece às 16h, no auditório do 
Parque da Cidade Dom Nivaldo 
Monte, em Candelária.

Fundado em 2022 através 
da vivência musical cotidiana 
de seus integrantes, o quarteto 
possui músicos atuantes no ce-
nário artístico nacional e inter-
nacional, no âmbito erudito e 
popular, atuando também em 
orquestras de destaque no Nor-
deste, como a Orquestra Sinfô-
nica do RN e a Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba.

O objetivo do Anama é apro-
ximar a música de concerto e a 
comunidade, proporcionando 
uma apreciação e compreen-
são da música da maneira mais 

acessível possível. A apresenta-
ção do grupo marca a terceira 
edição do Concertos Potiguares, 
projeto acontece graças à renún-
cia fiscal da Prefeitura do Natal 
através da Lei Djalma Maranhão 
e do aporte financeiro do Hospi-
tal do Coração, além do apoio da 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), que cede 
o espaço onde acontece o even-
to e da Padaria Hora do Pão.

Parque da Cidade

Quarteto Anama é confirmado 
como terceira atração do 
Concertos Potiguares

Músicos do quarteto são atuantes no cenário nacional e internacional

Serviço

Show: QUARTETO ANAMA 
Local: AUDITÓRIO DO 
PARQUE DA CIDADE 
Endereço: AV. OMAR O’ 
GRADY, 8080, CANDELÁRIA 
Dia: 20 DE AGOSTO - SÁBADO 
Horário: 16H 
Acesso ao Parque: GRATUITO

Serviço
Ensaio do Quarteto Linha - 
Aniversário de 15 anos
Data: 20/08
Local: Redação Bar (Rua Dr. José 
Gonçalves, 687, Lagoa Nova)
Horário: A partir das 14h
Ingressos: Gratuitos pelo site OutGo
*Necessário levar no dia um quilo 
de alimento não perecível

Quarteto Linha celebra 15 anos 
de carreira com show gratuito
Evento acontece no próximo sábado 20 no Redação Bar; grupo teve diversos destaques ao longo da trajetória

Quarteto Linha surgiu em Natal no ano de 2007 a partir da união de quatro amigos músicos para fazer samba local

INGRESSOS EM BILHETERIA DO TEATRO

26. AGOSTO
SEXTA

21h
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

Vinho tinto seco: Para esses vinhos, os alimentos 
recomendados são carnes na brasa e massas com mo-
lhos de tomate que tenham carne, como o molho bolo-
nhesa por exemplo.

Vinho tinto suave: Os vinhos tintos suaves harmo-
nizam bem com pratos de carnes brancas, pizzas e quei-
jos de massa mole.

Vinho branco seco: Os peixes e frutos do mar com-
binam bem com esse tipo de vinho. Entretanto, se faz 
necessário uma divisão entre os brancos mais encorpa-
dos, que vão melhor com os peixes grelhados, e os bran-
cos mais leves, que vão melhor com os frutos do mar de 
sabores mais delicados, como lagosta, vieira e moluscos.

Vinho rosé: Por ser um vinho bastante versátil, ele 
pode acompanhar desde saladas, carnes magras e até 
mesmo frutos do mar com sabores mais suaves. Um 
prato bastante recomendado para essa harmonização é 
a Paella Valenciana.

O QUE COMBINA COM VINHO? 

Natalenses poderão comemorar 
“solteirice” com bolo personalizado
União entre iFood e o Tinder comemora o dia dos solteiros, que rolou nesta semana. Promoção vale para Natal

Na semana em que se come-
mora o dia dos solteiros, 
em 15 de agosto, o iFood 

e o Tinder – isso mesmo, aquele 
aplicativo de relacionamentos – se 
uniram. O objetivo é comemorar 
a data com a Confeitaria do Tin-
der, um restaurante temporário, 
disponível de 15 a 19 de agosto na 
plataforma do iFood para a com-
pra de bolos Bentô Cakes, com 
frases divertidas para celebrar os 
solteiros de todo o Brasil ao brin-
car com o significado da expres-
são “levar um bolo”. Todos os Ben-
tô Cakes virão com um presente 
especial que ajudará os solteiros a 
encontrarem seu match: um vou-
cher gratuito de um mês de Tinder 
Gold. A promoção vale para 13 ci-
dades brasileiras, incluindo Natal.

A ação faz parte das Cozinhas 
Originais iFood, o hub de ativa-
ções de restaurantes temporários 
que promove experiências exclu-
sivas para os clientes. “O iFood 
tem a inovação e a paixão pe-
la comida em seu DNA. As cozi-
nhas originais combinam o me-

lhor do nosso universo com o do 
entretenimento por meio de par-
ceria com outras marcas icôni-
cas. O resultado é muita conver-
sa nas redes sociais, picos de trá-

fego no app e uma relação ainda 
mais emocional dos clientes com 
a plataforma”, comenta Amanda 
Ferreira, Gerente de Inovação de 
Marca do iFood.

“Enquanto ninguém gosta de 
levar um bolo, o iFood e o Tinder 
criaram uma série especial de bo-
los que as pessoas vão querer le-
var neste Dia dos Solteiros. Essa 

parceria não apenas permitirá 
que os participantes desfrutem 
dessa deliciosa tendência dos 
Bentô Cakes, mas também lhes 
dará a chance de experimentar o 
Tinder Gold e desbloquear recur-
sos que só melhorarão sua jor-
nada para encontrar um match”, 
comenta Luiza Boller, Manager 
of Business Development & Part-
nerships do Tinder. 

Os clientes podem adquirir um 
Bentô Cake (300 g) por R$9,99 e po-
derão optar por dois sabores de bo-
lo, ninho ou brigadeiro. Além disso, 
os bolos podem ser personaliza-
dos com frases como: ‘Assim com 
o bolo que eu gosto’, ‘Esse é o bolo 
que eu quero’, ‘De: eu, Para: mim’ e 
‘Manda bolo de agora?’. 

Para criar e entregar esses bo-
los de edição especial, o iFood se 
uniu também com a Sodiê, maior 
rede especializada em bolos do 
país, com lojas em todo o Brasil. 
Os clientes podem encontrar a 
unidade mais próxima pelo apli-
cativo do iFood, basta buscar por 
“Confeitaria do Tinder”. 

Bentô cakes com frases divertidas têm feito sucesso nas redes sociais. Natalenses poderão comprar via aplicativo

DIVULGAÇÃO / IFOOD

Vou te mostrar, bem superfi-
cialmente,  a beber o vinho 
certo. A harmonização é es-

sencial para criar combinações ca-
pazes de ressaltar o melhor do vi-
nho e da comida. 

Já sabemos que o vinho é uma 
bebida muito antiga e capaz de 
fornecer muitos benefícios para a 
saúde, como a prevenção de doen-
ças cardiovasculares e do envelhe-
cimento precoce. Mas, quando o 
assunto é vinho, existem inúmeras 
opções, desde um vinho mais áci-
do até um mais doce. E muitas ve-
zes, quando olhamos uma carta de

Vinhos, nos deparamos com 
essas alternativas, algumas dúvi-
das podem surgir quando o assun-
to é harmonização.

Vou te ajudar a identificar quais 
são as melhores combinações para 
fazer com cada tipo de vinho. 

Mas o vinho combina com sobremesa?
Claro! Existem alguns tipos de vinho que harmonizam muito bem com as 

sobremesas. Os vinhos de colheita tardia, que são vinhos doces, ficam perfei-
tos com sobremesas à base de creme. Já para as sobremesas que levam cho-
colate, o indicado é o vinho do Porto ou o Moscatel.

Entretenimento
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções

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

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

Aries  (21/03 a 20/04)

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

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

Libra (23/09 a 22/10)

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

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

Touro (21/04 a 20/05)

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

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

Escorpião (23/10 a 21/11)

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

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

Gêmeos (21/05 a 20/06)

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

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

Sagitário (22/11 a 21/12)

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

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

Cancer (21/06 a 22/07)

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

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

Capricórnio (22/12 a 20/01)

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

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

Leão (23/07 a 22/08)

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

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

Aquário  (21/01 a 19/02)

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

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

Virgem (23/08 a 22/09 )

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

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

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Vinho tinto seco: Para esses vinhos, os alimentos 
recomendados são carnes na brasa e massas com mo-
lhos de tomate que tenham carne, como o molho bolo-
nhesa por exemplo.

Vinho tinto suave: Os vinhos tintos suaves harmo-
nizam bem com pratos de carnes brancas, pizzas e quei-
jos de massa mole.

Vinho branco seco: Os peixes e frutos do mar com-
binam bem com esse tipo de vinho. Entretanto, se faz 
necessário uma divisão entre os brancos mais encorpa-
dos, que vão melhor com os peixes grelhados, e os bran-
cos mais leves, que vão melhor com os frutos do mar de 
sabores mais delicados, como lagosta, vieira e moluscos.

Vinho rosé: Por ser um vinho bastante versátil, ele 
pode acompanhar desde saladas, carnes magras e até 
mesmo frutos do mar com sabores mais suaves. Um 
prato bastante recomendado para essa harmonização é 
a Paella Valenciana.

O QUE COMBINA COM VINHO? 

Natalenses poderão comemorar 
“solteirice” com bolo personalizado
União entre iFood e o Tinder comemora o dia dos solteiros, que rolou nesta semana. Promoção vale para Natal

Na semana em que se come-
mora o dia dos solteiros, 
em 15 de agosto, o iFood 

e o Tinder – isso mesmo, aquele 
aplicativo de relacionamentos – se 
uniram. O objetivo é comemorar 
a data com a Confeitaria do Tin-
der, um restaurante temporário, 
disponível de 15 a 19 de agosto na 
plataforma do iFood para a com-
pra de bolos Bentô Cakes, com 
frases divertidas para celebrar os 
solteiros de todo o Brasil ao brin-
car com o significado da expres-
são “levar um bolo”. Todos os Ben-
tô Cakes virão com um presente 
especial que ajudará os solteiros a 
encontrarem seu match: um vou-
cher gratuito de um mês de Tinder 
Gold. A promoção vale para 13 ci-
dades brasileiras, incluindo Natal.

A ação faz parte das Cozinhas 
Originais iFood, o hub de ativa-
ções de restaurantes temporários 
que promove experiências exclu-
sivas para os clientes. “O iFood 
tem a inovação e a paixão pe-
la comida em seu DNA. As cozi-
nhas originais combinam o me-

lhor do nosso universo com o do 
entretenimento por meio de par-
ceria com outras marcas icôni-
cas. O resultado é muita conver-
sa nas redes sociais, picos de trá-

fego no app e uma relação ainda 
mais emocional dos clientes com 
a plataforma”, comenta Amanda 
Ferreira, Gerente de Inovação de 
Marca do iFood.

“Enquanto ninguém gosta de 
levar um bolo, o iFood e o Tinder 
criaram uma série especial de bo-
los que as pessoas vão querer le-
var neste Dia dos Solteiros. Essa 

parceria não apenas permitirá 
que os participantes desfrutem 
dessa deliciosa tendência dos 
Bentô Cakes, mas também lhes 
dará a chance de experimentar o 
Tinder Gold e desbloquear recur-
sos que só melhorarão sua jor-
nada para encontrar um match”, 
comenta Luiza Boller, Manager 
of Business Development & Part-
nerships do Tinder. 

Os clientes podem adquirir um 
Bentô Cake (300 g) por R$9,99 e po-
derão optar por dois sabores de bo-
lo, ninho ou brigadeiro. Além disso, 
os bolos podem ser personaliza-
dos com frases como: ‘Assim com 
o bolo que eu gosto’, ‘Esse é o bolo 
que eu quero’, ‘De: eu, Para: mim’ e 
‘Manda bolo de agora?’. 

Para criar e entregar esses bo-
los de edição especial, o iFood se 
uniu também com a Sodiê, maior 
rede especializada em bolos do 
país, com lojas em todo o Brasil. 
Os clientes podem encontrar a 
unidade mais próxima pelo apli-
cativo do iFood, basta buscar por 
“Confeitaria do Tinder”. 
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DIVULGAÇÃO / IFOOD
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colate, o indicado é o vinho do Porto ou o Moscatel.
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Caça Palavras

Sudoku Soluções
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Horóscopo
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O REFÚGIO DE PRI. Reunindo figu-
rinhas conhecidas das redes sociais e 
amigas, a estilista Priscylla  Cavalcan-
ti lançou numa mansão praiana, com 
decór de Marcela Soares, sua nova co-
leção, intitulada Refúgio. A programa-
ção das 10 às 19h teve momento fitness, 
spa, momento beleza, buffet by Vanessa 
Gallindo e festinha, claro. A ‘Experien-
ce’ também tinha por objetivo explicar 
quem é a mulher alvo da marca. 

DIA DE AUGE. É hoje que Enrico Fon-
tes, Leonardo Martins, Ronailson Fran-
cione, Leniel Filho, Rodrigo Freire lan-
çam a marca de sua nova empresa de 
gerenciamento de carreiras, represen-
tação de artistas e produção de eventos, 
com evento badalado no Chaplin Re-
cepções. A festa promete principalmen-
te pela presença dos artistas já agencia-
dos pelo grupo e que devem embalar 
a noite, como Henry Freitas, Litto Lins, 
Edyr Vaqueiro, Nuzio Medeiros, Lukas 
Lemos. A coluna trará registros. 

BIOGRAFIA. Político brasileiro com 
atuação discreta, porém marcante, 
Marco Maciel (falecido em junho de 
2021, aos 80 anos) terá sua história 
contada em livro, da Geração Editoria, 
de São Paulo. A obra do jornalista Mag-
no Martins intitulada “O Estilo Marco 
Maciel” terá prefácio do ex-senador 
Jorge Bornhausen, orelha e contraca-
pa dos jornalistas Marcelo Tognozzi 
e Luís Costa Pinto, respectivamente. 
Ao longo da sua trajetória política, o 
biografado foi deputado, governador 
de Pernambuco, senador, ministro e 
vice-presidente da República de 1995 a 
2003. Além disso, também era mem-
bro da Academia Brasileira de Letras. 
Para os pernambucanos deixou um 
grande legado na área. 

SECRETTA Os festeiros de plantão fo-
cam as energias da semana para a Festa 
Secretta. Numa vibe bem alta o evento 
ocorre no Espaço DiTrento, amanhã, e 
trazendo a grande revelação feminina 
do forronejo, Mari Fernandes, 2ª artista 
feminina mais ouvida do Spotify e a 4ª 
do Youtube. Além dela Henry Freitas,  
Dubdogz, Sandeville e Felipe BZ, numa 
combinação de atrações nacionais com 
open bar. Não é para amadores. Assina-
tura das empresas Oxent e Clap.

É DO SERIDÓ. É caicoense o ven-
cedor do Prêmio Nacional Dólmã na 
categoria estadual se tornando o mais 
novo Embaixador da Gastronomia do 
Rio Grande do Norte.  O chef Josifran 
Gomes venceu o chamado “Oscar da 
gastronomia brasileira” cujo resulta-
do foi anunciado em cerimônia em 
Macapá. Egresso do curso de Gastro-
nomia da Universidade Potiguar, ele 
sempre foi reconhecido pelo trabalho 
e dedicação, mesclando sabores e aro-
mas, com seu estilo contemporâneo, 
inspirado na tradicional cozinha regio-
nal. Parabéns!

No dia dos pais do Versailes, Larissa Borges e George Maranhao com os fi lhos Benjamim, Enrico e Rafael

Animadíssimos, Heber, Conceição e Ângela Vila com Nadyne Pontual Os papos de Solange e Luzi Bezerra com Viola Araujo, em Renata Motta
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TURISMO MAPEADO. Merece 
registro o mapeamento inédito 
que o Sebrae fará dos negócios li-
gados ao turismo de Natal. O tra-
balho será gerido por Yves Guerra 
e conta com a parceria da prefei-
tura. Vai medir a representativi-
dade da atividade na economia, 
traçar um perfil dos empreendi-
mentos do setor e ainda ajudar 
a direcionar o desenvolvimen-
to de política públicas. Era algo 
esperado há muito pelo trade, 
que é só elogios  para a iniciativa. 
Serão mapeados 2500 negócios 
em 7 segmentos, com visitas a 17 
bairros da capital. A expectativa é 
que o relatório final seja entregue 
no mês de novembro.

MAIS AZOL. Chegou a vez da 
Terra da Garoa abrigar a expo-
sição  “O Sertão Virou Mar” do 
artista Azol, que é potiguar mas 
que há quase 30 anos está radica-
do em São Paulo. Desde ontem 
a mostra pode ser apreciada na 
Galeria Dila Oliveira, no Jardins, 
onde permanece até o dia 17 de 
setembro. São fotomontagens, 
pinturas em tinta acrílica sobre 
tela, três videoartes, dois video-
depoimentos e uma instalação 
que remetem às raizes e regiona-
lidade do artista, que produziu 
as peças inspiradas em paisa-
gens do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Sergipe, Alagoas e 
Bahia.

PÉSSIMAS CALÇADAS . Ruas 
esburacadas, calçadas vergonho-
sas. Essa é a triste realidade de 
Natal. Não há paz para motoris-
tas ou pedestres. Pior ainda para 
os que tem alguma dificuldade 
de locomoção. Quem não tem 
também está propenso a trope-
ços e tombos. As providências 
são cobradas há anos, mas pa-
rece que a pauta da acessibilida-
de só está em voga em época de 
campanha. Enquanto isso segui-
mos sem ter nem o direito a uma 
calçada de vergonha. 

Happy    Birthday
Antônio Torres, Tathiana Leite, 

Thiago Soares, Ocimar Damásio, 
Miriam Souza, Cyrus Benavides, 

Alexandre Dias, Alex Gurgel, Karl-
ley Pondofe, Iracema Borges Melo e 

Aurino Borges Neto 

B-DAY -ANTÔNIO TORRES 

BOAS & CURTAS
 É na tarde de hoje, a partir das 16h, que Dali Flor promove o lançamento da Zaya, seu novo empreendimento de moda em Petró-
polis. Recebe convidadas especiais no Restaurante Marechal. A coluna vai marcar presença.
 De 31 de agosto a 04 de setembro, no Parque das Dunas, das 8h às 17h, ocorre a Feira de Livros e Quadrinhos de Natal (FLiQ Natal) que completa 
11 anos. São 100 horas de atividades culturais.
 Para alegria da família Gosson, o ótimo Hotel BW Premier Majestic, em Ponta Negra, foi premiado pela 10ª vez consecutiva nos 
quesitos Qualidade, Serviços e Luxo.
 Pesquisadores da Fiocruz descobriram que a prática do reiki pode reduzir sintomas emocionais como pânico, ansiedade e medo da morte, além 
de trazer leveza e melhora do sono e das relações familiares. 
 Com delícias da chef Sanylle Faraj e massas Fasano, a Casa Verda promove hoje seu primeiro evento ‘Comer, Conversar  & Cele-
brar’, a partir das 17h30. Momento de descontração, papo e gastronomia. 

É preciso se preparar quando tudo está bem ou quando 
tudo está mal. As coisas sempre mudam

Alexandre Dias recebe parabéns hoje da musa Kalliandra Cavalcanti

Pri de Sousa comemora hoje  troca de 
idade da mammys, Miriam de Sousa

Cyrus Benavides troca de idade hoje sendo 
festejado por Gaby Arruda e a fi lha Letícia

O administrador Estacio Guimarães cercado 
pelo carinho das crias, Maria, Gigi é Matheus
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Pelos comentários dos torcedores alvinegros nas minhas redes 
sociais, deveremos ter um bom público no Frasqueirão no próxi-
mo sábado na partida contra o Figueirense. Sem dúvida alguma a 
Frasqueira sabe fazer a diferença. Que a sua energia chegue até a 
equipe dentro das quatro linhas. Mesmo com o preço do ingresso 
tendo sido majorado de forma desproporcional ao poder aquisiti-
vo da frasqueira, acredito que a torcida fará um esforço enorme e 
se fará presente. É assim que tem que ser.

Procura tem sido grande

PEDRO NETOEsporte

NÃO VIAJARAM. Segundo in-
formações que nos chegam, os jo-
gadores Rafael Carioca e William 
Marcílio, não viajaram com a de-
legação para a primeira parti-
da contra o Caxias. Rafael ainda 
se recupera de uma contusão. Já 
William Marcílio, embora alguns 
afirmem que ele está recuperando 
seu melhor condicionamento físi-
co, a informação que tenho não é 
essa. Na realidade o meia não via-
jou por opção do técnico Leandro 
Sena que não anda nada satisfei-
to com o rendimento do jogador. 
No meu entendimento farão fal-
ta. Principalmente Rafael já que 
seu reserva imediato Rômulo, re-
cebeu o terceiro cartão amarelo e 
também está fora da partida.

ESTÁ CHEGANDO A HORA DA 
DECISÃO DE 180 MINUTOS. Fazia 
tempo que eu não via uma expec-
tativa tão grande, por parte da tor-
cida americana, como nesta úl-
tima semana que antecede a pri-
meira partida da terceira e última 
fase da série D, contra o Caxias. 
A última vez que isso ocorreu foi 
contra o Floresta quando a equi-
pe rubra acabou frustando o seu 
torcedor. Naquela ocasião a equi-
pe rubra chegou como uma das 
melhores na fase de grupos. E, 
ninguém acreditava que a equipe 
não conquistaria o acesso. Hoje, 
a equipe de Leandro Sena chega 
debaixo de muita desconfiança. 
Chegou aos trancos e barrancos. 
Chegou quando muitos não acre-
ditavam que chegaria. Então, va-
mos continuar acreditando.  Acre-
ditar sempre. Este é o lema.

MANGUEIRÃO PODE SER O 
PALCO DOS JOGOS DO PAYSAN-
DU-PA NO QUADRANGULAR. A 
direção do Paysandu-PA estuda a 
possibilidade de levar os três jogos 
que a equipe fará em Belém, que 
está marcado a princípio para o 
estádio da Curuzu, para o estádio 
Mangueirão que será reinaugu-
rado nos próximos dias. O presi-
dente Maurício Etringer, acredita 
que essa possibilidade é real, pois 
passaria a ter o apoio de 50 mil 
torcedores, que é a capacidade do 
Mangueirão, e não de 15 mil que 

é a capacidade da Curuzu. Presi-
dente espera resolver este assunto 
até o início da próxima semana, já 
que a estréia da equipe será  fora 
de casa contra o Vitória-BA neste 
final de semana.

VEM FECHADINHO. Ninguém 
espere um Figueirense jogando 
aberto no sábado, no Frasquei-
rão, como jogou em Florianópo-
lis. A equipe catarinense vem to-
do fechadinho, esperando o ABC 
no seu campo para explorar os 
contra-ataques. A equipe alvine-
gra potiguar vai precisar ter mui-
ta paciência para furar o bloqueio 
da equipe alvinegra catarinense. 
Simples assim.

ME FAZ RIR. Eu me divirto 
quando algum torcedor vem nas 
minhas redes sociais dizer que o 
técnico do Palmeiras Abel Ferrei-
ra tem “sorte”. Que não conhece 
nada de futebol. Que sua equipe 
só joga para não perder. O cara 
em menos de dois anos conquis-
tou duas Libertadores da América. 
Um campeonato paulista. E atual-
mente a sua equipe lidera com fol-
ga a série A com o todo poderoso 
Flamengo na segunda colocação 
com nove pontos de diferença. Vai 
ter “sorte” assim na casa do cha-
péu.

DOIS AMISTOSOS CONFIRMA-
DOS. Após a confirmação da não 
realização da partida interrompi-
da contra a Argentina pela Liber-
tadores da América, a seleção bra-
sileira tem agora confirmados dois 
amistoso para o mês de Setembro, 
contra Argélia e Tunísia. É Tite diri-
mindo suas últimas dúvidas antes 
da Copa do Mundo no Qatar.

MEIA MATHEUZINHO. A tor-
cida do Caxias leva muita fé 
no meia Matheuzinho. O joga-
dor estava no DM e voltou jus-
tamente na última partida da 
equipe contra o Real Noroeste. 
Matheuzinho esteve muito pró-
ximo de vir para o ABC agora na 
série C, porém a equipe gaúcha 
não o liberou. Todo cuidado é 
pouco com o pequeno Matheu-
zinho que sabe jogar.

CBX

Vice-campeão brasileiro de 2013, Máximo Macedo (à direita), está entre os mais experientes enxadristas do NE

Três enxadristas do Rio 
Grande do Norte vão em 
busca do título do Cam-

peonato Brasileiro Sênior e da 
vaga para o Mundial que acon-
tecerá na Itália, no mês de no-
vembro. O evento que vale a 
medalha de ouro e a classifi-

Potiguares vão 
em busca da vaga 
para o Mundial de 
Xadrez Sênior

cação é o Festival Nacional Sê-
nior de Xadrez (Fenasen) que 
acontece em João Pessoa-PB, 
a partir desta quinta-feira 18 e 
vai até o domingo 21.

Vice-campeão brasileiro 
de 2013, Máximo Macedo, está 
entre os mais experientes en-
xadristas do Nordeste e espe-
ra fazer uma boa competição e 
brigar pela vaga. “Vamos par-
ticipar desta grande festa do 
xadrez nordestino e brasilei-
ro, rever os amigos e lutar para 
colocar o Rio Grande do Norte 
na melhor posição possível”, 
disse Macedo.

O time potiguar ainda terá 
mais dois nomes de peso. Jo-
sé Arruda, campeão brasileiro 
das Polícias Federais e o cam-
peão estadual Alexandre Ma-
cedo. A competição será reali-
zada nas categorias absoluto e 
feminino com mais de 50 anos 
e mais de 65 anos, nos estilos 

blitz, rápido e clássico. Além 
das vagas para o Campeonato 
Mundial na Itália, de 14 a 27 de 
novembro, na cidade de Assisi, 
os vencedores receberão pre-
miação no valor de R$ 4.800,00.

Promovido pela Federação 
da Paraíba de Xadrez (FPBX) 
em parceria com a Confedera-
ção Brasileira de Xadrez (CBX), 
os jogos serão realizados no 
Litoral Hotel Cabo Branco, a 
partir das 14h desta quinta-
-feira (18). “Trata-se de uma 
competição muito importante 
a nível nacional, pois serão co-
nhecidos os campeões brasi-
leiros e os representantes para 
o Mundial, e João Pessoa por 
ter uma tradição muito gran-
de nos eventos desta catego-
ria, já é a garantia de sucesso 
em número de participantes, 
organização e nível técnico”, 
revelou o presidente da CBX, 
Igor Macedo.

O evento que vale 
a medalha de ouro 
e a classificação é o 
Festival Nacional 
Sênior de Xadrez 
(Fenasen) que 
acontece em João 
Pessoa-PB
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-179072/TEC/LO-0126 

 
GILDO ALVES DE CARVALHO, CNPJ 04.993.854/0001-77, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação 
2022-179072/TEC/LO-0126, com prazo de validade até 30/05/2028, localizado na Rua Batista Melo, nº 05, 
Centro, Severiano Melo/RN. 
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JOÃO PAULO DA SILVA LOPES, CPF: 096.289.704-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de instalação 
2021-167540/TEC/LI-0084, com prazo de validade até 10/01/2026, localizado na Avenida Senador Dinarte 
Mariz, s/n, São Benedito, Pau dos Ferros/RN. 

 
JOÃO PAULO DA SILVA LOPES  

Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
Marcílio Pontes Asfaltos LTDA, CNPJ: 44.595.308/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização Especial nº 
2022-179856/TEC/AE-004, com prazo de validade até 16 de agosto de 2023, em favor do empreendimento 
Usina de Asfalto Móvel em uma área de 8.300 m², localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: 9.287.025 mN; 705.309,09 mE. 
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NGB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
CNPJ 08.836.698/0001-91 - JUCERN - NIRE 26.3.0001535-8

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 20 DE JULHO DE 2022
Data: Dia 20 (vinte) de julho de 2022; Local: na sede da sociedade localizada na Avenida Brigadeiro Everaldo 
Breves, nº 1547, Bloco A, Sala 15, Boa Esperança, CEP 59.140-650, Parnamirim (RN); Presença: 
Comparecimento de todos os sócios quotistas da NGB Comércio Atacadista Ltda., sociedade limitada com 
endereço de sua sede à Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, nº 1547, Bloco A, Sala 15, Boa Esperança, CEP 
59.140-650, Parnamirim (RN), inscrita no CNPJ nº 43.953.705/0001-36, com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCERN sob o NIRE 24200915835 em 21/10/2021, representando as 2.000.000 (dois 
milhões) de quotas, equivalentes a totalidade do capital social, a saber: (a) Guilhermina Bezerra Gomes da 
Silva, brasileira, natural de Recife-PE, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, 
inscrita no CPF sob o nº 000.451.764-42 e portadora da Carteira de Identidade nº 4.940.542 SDS/PE, 
domiciliada à Av. 17 de Agosto, nº 2665, Edf. Mendo Sampaio - Apto. 3701 - Monteiro - Recife/PE, CEP 
52.061-105, sócia quotista titular de 1.000.000 (um milhão) de quotas, representando 50% do capital social; 
e, (b) Nelson Bezerra da Silva, brasileiro, natural de Caruaru-PE, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 715.092.244-91 e portador da Carteira de 
Identidade nº 3.206.494 SSP/PE, domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 4988, apto. 701, Edf. Maria Ângela de 
Lucena, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-000, sócio quotista titular de 1.000.000 (um milhão) de quotas, 
representando 50% do capital social; Eleição do Presidente da Assembléia: Por aclamação, foi eleita para 
presidir a assembleia, a sócia quotista Guilhermina Bezerra Gomes da Silva, a qual nomeu o sócio quotista 
Nelson Bezerra da Silva para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Tendo ocorrido a verificação do 
quórum legal necessário ao início dos trabalhos, o Secretario passou a ler a ordem do dia: 1) Redução do 
Capital Social é Excessividade em Relação ao Objeto Social: Considerando que a Sociedade ao iniciar o 
desenvolvimento de sua atividade econômica verificou que o seu capital social de R$2.000.000,00 (cláusula 
sétima) se revela excessivo em relação ao seu objeto, fazendo-se necessária a sua adequação com a sua 
redução para o valor de R$1.000.000,00 nos moldes do art. 1.083, II, do Código Civil, promovendo-se a 
diminuição proporcional do valor nominal das quotas. Destacou-se ainda que a redução do capital social não 
implica em prejuízo a credores, colaboradores, fornecedores ou terceiros. A proposta de redução de redução 
do capital social foi aprovada pela unanimidade dos sócios quotistas. 2) Alteração e Consolidação do 
Contrato Social: Em decorrência da redução do capital social com a diminuição proporcional do valor 
nominal das quotas ao valor de R$0,50 cada, os sócios quotistas resolvem promover a alteração e 
consolidação nos termos na minuta anexa, a qual lida por todos foi aprovada por unanimidade. 3) Publicação 
da Ata de Reunião de Sócios. Eficácia à Redução do Capital Social: Visando conferir eficácia à redução do 
capital social, em observância às disposições legais vigentes, a presente Ata de Reunião de Sócios será 
levada à publicação em jornal para conhecimento de terceiros antes do registro e averbação da alteração do 
contrato social. Deliberações: As deliberações, foram aprovadas pela unanimidade dos sócios quotistas.  
6) Outros assuntos de interesse social: não foram discutidos e debatidos outros assuntos de interesse da 
sociedade. Observações Finais: Lavrada e lida, a respectiva ata, foi a mesma assinada pela totalidade dos 
presentes, destinando-se uma via para arquivo na sede da sociedade e outra para arquivo perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, lavrando-se o presente extrato para os fins de direito, 
obedecidas as formalidades legais. Parnamirim (RN), 20/07/2022. Guilhermina Bezerra Gomes da Silva | 
CPF nº 000.451.764-42 (Presidente); Nelson Bezerra da Silva | CPF nº 715.092.244-91 (Secretário).

Brasil goleia Costa Rica e se 
classifica para as quartas de final
Na última rodada do grupo, Seleção Brasileira faz 5 a 0 nas costarriquenhas 
e garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo Feminina Sub-20

A Seleção Brasileira está nas 
quartas de final da Copa 
do Mundo Feminina Sub-

20. O Brasil goleou a Costa Rica 
por 5 a 0 no Estádio Nacional de 
San José, na capital da Costa Rica. 
Os gols brasileiros foram marca-
dos por Rafa Levis (2), Pati, Aline 
e Mileninha. O resultado garante 
o Brasil na segunda fase da com-
petição, em que a Canarinho en-
frenta a Colômbia. A Seleção se-
gue invicta na Copa do Mundo e 
ficou em segundo lugar do grupo 
por ter um gol a menos do que 
a Espanha no saldo. O único jo-
go que a Seleção não venceu foi 
justamente contra as espanho-
las, com o empate por 0 a 0 na es-
treia. O próximo jogo será no sá-
bado 20, às 23h (horário de Brasí-
lia), contra a Colômbia.

O JOGO. Precisando de um 
empate para garantir a vaga nas 
quartas de final, o Brasil não quis 
correr riscos e foi para cima da 
Costa Rica. Apesar da insistên-
cia, o gol demorou a sair. Aos 26 
minutos de primeiro tempo, Ra-
fa Levis chutou de fora da área e 
venceu a goleira costarriquenha 

para abrir o placar. A atacante 
poderia até ter feito o segundo 
minutos depois, mas não con-
verteu cobrança de pênalti. An-
tes do intervalo, a Seleção voltou 
a ameaçar as adversárias, com 
finalizações de Yaya e Aline, só 
que sem sucesso.

Na volta para o segundo tem-
po, a porteira abriu para a Sele-
ção Brasileira. Aos 6 minutos, 
novo pênalti marcado e, dessa 
vez, Rafa Levis não desperdi-
çou. Aos 17, foi a vez de Pati mar-
car seu primeiro gol na Copa do 
Mundo. Depois de lançamento 
longo, a goleira bobeou, e a za-

gueira mostrou oportunismo de 
atacante para balançar as redes.

Logo depois, Mileninha en-
trou em campo. E começou a sa-
ga da atacante em busca de seu 
primeiro gol. Em grande jogada, 
ela ficou cara a cara com a golei-
ra, mas seu chute beijou a trave 
delicadamente. Melhor para Ali-
ne, que estava no lugar certo e na 
hora certa para aproveitar o rebo-
te: 4 a 0. O jogo, no entanto, ainda 
reservava um momento especial 
para Mileninha. Aos 40 minutos, 
novo toque de mão acabou pro-
vocando o terceiro pênalti para a 
Seleção na partida. 

Parabadminton

Vitor Tavares vence grupo 
e vai às 4as na Tailândia
O brasileiro Vitor Tavares 

venceu o francês Fabien 
Morat por 2 a 0 e se classi-

ficou como o primeiro do Grupo 
B para as quartas de final da classe 
SH6 no Internacional da Tailândia 
de parabadminton. As parciais do 
duelo foram 21/10 e 21/11. Com 
isso, ele fecha a fase de classifica-
ção com duas vitórias em dois jo-
gos e ainda classifica o inglês Krys-
ten Coombs. Já Marcelo Concei-
ção, na classe WH1, perdeu jogo 
duro contra o terceiro do mundo 
e foi eliminado. As informações 
são do Portal OTD.

Vitor Tavares já havia venci-
do Krysten Coombs na mesma 
terça-feira, por 21/16, 18/21 e 
21/14, abrindo espaço para a 
classificação para as quartas 
de final no no Internacional da 
Tailândia de parabadminton. 
Coombs também derrotou Fa-
bien Morat, por 21/19 e 21/19, 
e, com isso, ficou com a segun-

Pati marcou seu gol depois de vacilo da goleira adversária

THAIS MAGALHÃES/CBF

VENTOS DE SANTA TEREZA 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03 - JUCERN/NIRE nº 2430001372-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 21/06/2022, às 10h00, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva; Secretária: Sra. Thamires Oliveira Silva. 
Deliberações: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia do 
município de Lajes, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Lajes, s/nº, Zona Rural, CEP: 59535-000, para 
o município de Angicos, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Cabugi, Zona Rural, CEP 59515-000. 
2. Aprovar a alteração do artigo 2º do estatuto social da Companhia para refletir o novo endereço.  
3. Em razão das deliberações acima, aprovou a consolidação do estatuto social da Companhia, que integra 
a presente ata como Anexo I. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 21/06/2022. Mesa: 
Sabrina Cassará Andrade da Silva - Presidente; Thamires Oliveira Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. 
CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03. JUCERN/NIRE nº 2430001372-8. Registrada sob o nº 20220472190 em 
04/07/2022 por Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2022

RETIFICADO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇOS, para 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Buffet, tipo lanche, 
coquetel, coffee-break, almoço e jantar, para atender aos eventos do SENAR-AR/RN. Data de 
Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 29/08/2022, às 10:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 
59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 
horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 17 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

da vaga nas quartas de final. O 
francês foi eliminado. Na próxi-
ma fase, o brasileiro, atual nú-
mero dois do ranking mundial 
na classe SL6, pega o indiano 
Sivarajan Solaimalai, o 15º do 
mundo. O duelo será às 5h30 
desta quinta-feira 18, pelo ho-
rário de Brasília. Coombs pega 
o compatriota Jack Shephard, 
líder do ranking.

CABEÇA EM PÉ.Marcelo Con-
ceição foi eliminado na classe 
WH1 com duas derrotas. Pri-
meiro, o brasileiro, número 12 

do ranking, perdeu para o japo-
nês Keita Nishimura, o oitavo, 
por um duplo 21/16. Com isso, 
foi para a partida contra o ma-
laio Muhammad Ikhwan Ramli 
precisando vencer. Marcelo 
Conceição perdeu o primeiro 
game por 21/14, se recuperou e 
empatou o confronto com 21/18 
no segundo, mas sucumbiu no 
terceiro por 21/10. Ele acabou a 
fase de classificação como ter-
ceiro do Grupo B e foi elimina-
do. Muhammad Ikhwan Ramli 
avançou em primeiro e Keita 
Nishimura, em segundo.
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Pelos comentários dos torcedores alvinegros nas minhas redes 
sociais, deveremos ter um bom público no Frasqueirão no próxi-
mo sábado na partida contra o Figueirense. Sem dúvida alguma a 
Frasqueira sabe fazer a diferença. Que a sua energia chegue até a 
equipe dentro das quatro linhas. Mesmo com o preço do ingresso 
tendo sido majorado de forma desproporcional ao poder aquisiti-
vo da frasqueira, acredito que a torcida fará um esforço enorme e 
se fará presente. É assim que tem que ser.

Procura tem sido grande

PEDRO NETOEsporte

NÃO VIAJARAM. Segundo in-
formações que nos chegam, os jo-
gadores Rafael Carioca e William 
Marcílio, não viajaram com a de-
legação para a primeira parti-
da contra o Caxias. Rafael ainda 
se recupera de uma contusão. Já 
William Marcílio, embora alguns 
afirmem que ele está recuperando 
seu melhor condicionamento físi-
co, a informação que tenho não é 
essa. Na realidade o meia não via-
jou por opção do técnico Leandro 
Sena que não anda nada satisfei-
to com o rendimento do jogador. 
No meu entendimento farão fal-
ta. Principalmente Rafael já que 
seu reserva imediato Rômulo, re-
cebeu o terceiro cartão amarelo e 
também está fora da partida.

ESTÁ CHEGANDO A HORA DA 
DECISÃO DE 180 MINUTOS. Fazia 
tempo que eu não via uma expec-
tativa tão grande, por parte da tor-
cida americana, como nesta úl-
tima semana que antecede a pri-
meira partida da terceira e última 
fase da série D, contra o Caxias. 
A última vez que isso ocorreu foi 
contra o Floresta quando a equi-
pe rubra acabou frustando o seu 
torcedor. Naquela ocasião a equi-
pe rubra chegou como uma das 
melhores na fase de grupos. E, 
ninguém acreditava que a equipe 
não conquistaria o acesso. Hoje, 
a equipe de Leandro Sena chega 
debaixo de muita desconfiança. 
Chegou aos trancos e barrancos. 
Chegou quando muitos não acre-
ditavam que chegaria. Então, va-
mos continuar acreditando.  Acre-
ditar sempre. Este é o lema.

MANGUEIRÃO PODE SER O 
PALCO DOS JOGOS DO PAYSAN-
DU-PA NO QUADRANGULAR. A 
direção do Paysandu-PA estuda a 
possibilidade de levar os três jogos 
que a equipe fará em Belém, que 
está marcado a princípio para o 
estádio da Curuzu, para o estádio 
Mangueirão que será reinaugu-
rado nos próximos dias. O presi-
dente Maurício Etringer, acredita 
que essa possibilidade é real, pois 
passaria a ter o apoio de 50 mil 
torcedores, que é a capacidade do 
Mangueirão, e não de 15 mil que 

é a capacidade da Curuzu. Presi-
dente espera resolver este assunto 
até o início da próxima semana, já 
que a estréia da equipe será  fora 
de casa contra o Vitória-BA neste 
final de semana.

VEM FECHADINHO. Ninguém 
espere um Figueirense jogando 
aberto no sábado, no Frasquei-
rão, como jogou em Florianópo-
lis. A equipe catarinense vem to-
do fechadinho, esperando o ABC 
no seu campo para explorar os 
contra-ataques. A equipe alvine-
gra potiguar vai precisar ter mui-
ta paciência para furar o bloqueio 
da equipe alvinegra catarinense. 
Simples assim.

ME FAZ RIR. Eu me divirto 
quando algum torcedor vem nas 
minhas redes sociais dizer que o 
técnico do Palmeiras Abel Ferrei-
ra tem “sorte”. Que não conhece 
nada de futebol. Que sua equipe 
só joga para não perder. O cara 
em menos de dois anos conquis-
tou duas Libertadores da América. 
Um campeonato paulista. E atual-
mente a sua equipe lidera com fol-
ga a série A com o todo poderoso 
Flamengo na segunda colocação 
com nove pontos de diferença. Vai 
ter “sorte” assim na casa do cha-
péu.

DOIS AMISTOSOS CONFIRMA-
DOS. Após a confirmação da não 
realização da partida interrompi-
da contra a Argentina pela Liber-
tadores da América, a seleção bra-
sileira tem agora confirmados dois 
amistoso para o mês de Setembro, 
contra Argélia e Tunísia. É Tite diri-
mindo suas últimas dúvidas antes 
da Copa do Mundo no Qatar.

MEIA MATHEUZINHO. A tor-
cida do Caxias leva muita fé 
no meia Matheuzinho. O joga-
dor estava no DM e voltou jus-
tamente na última partida da 
equipe contra o Real Noroeste. 
Matheuzinho esteve muito pró-
ximo de vir para o ABC agora na 
série C, porém a equipe gaúcha 
não o liberou. Todo cuidado é 
pouco com o pequeno Matheu-
zinho que sabe jogar.

CBX

Vice-campeão brasileiro de 2013, Máximo Macedo (à direita), está entre os mais experientes enxadristas do NE

Três enxadristas do Rio 
Grande do Norte vão em 
busca do título do Cam-

peonato Brasileiro Sênior e da 
vaga para o Mundial que acon-
tecerá na Itália, no mês de no-
vembro. O evento que vale a 
medalha de ouro e a classifi-

Potiguares vão 
em busca da vaga 
para o Mundial de 
Xadrez Sênior

cação é o Festival Nacional Sê-
nior de Xadrez (Fenasen) que 
acontece em João Pessoa-PB, 
a partir desta quinta-feira 18 e 
vai até o domingo 21.

Vice-campeão brasileiro 
de 2013, Máximo Macedo, está 
entre os mais experientes en-
xadristas do Nordeste e espe-
ra fazer uma boa competição e 
brigar pela vaga. “Vamos par-
ticipar desta grande festa do 
xadrez nordestino e brasilei-
ro, rever os amigos e lutar para 
colocar o Rio Grande do Norte 
na melhor posição possível”, 
disse Macedo.

O time potiguar ainda terá 
mais dois nomes de peso. Jo-
sé Arruda, campeão brasileiro 
das Polícias Federais e o cam-
peão estadual Alexandre Ma-
cedo. A competição será reali-
zada nas categorias absoluto e 
feminino com mais de 50 anos 
e mais de 65 anos, nos estilos 

blitz, rápido e clássico. Além 
das vagas para o Campeonato 
Mundial na Itália, de 14 a 27 de 
novembro, na cidade de Assisi, 
os vencedores receberão pre-
miação no valor de R$ 4.800,00.

Promovido pela Federação 
da Paraíba de Xadrez (FPBX) 
em parceria com a Confedera-
ção Brasileira de Xadrez (CBX), 
os jogos serão realizados no 
Litoral Hotel Cabo Branco, a 
partir das 14h desta quinta-
-feira (18). “Trata-se de uma 
competição muito importante 
a nível nacional, pois serão co-
nhecidos os campeões brasi-
leiros e os representantes para 
o Mundial, e João Pessoa por 
ter uma tradição muito gran-
de nos eventos desta catego-
ria, já é a garantia de sucesso 
em número de participantes, 
organização e nível técnico”, 
revelou o presidente da CBX, 
Igor Macedo.

O evento que vale 
a medalha de ouro 
e a classificação é o 
Festival Nacional 
Sênior de Xadrez 
(Fenasen) que 
acontece em João 
Pessoa-PB
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2022-179072/TEC/LO-0126 

 
GILDO ALVES DE CARVALHO, CNPJ 04.993.854/0001-77, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação 
2022-179072/TEC/LO-0126, com prazo de validade até 30/05/2028, localizado na Rua Batista Melo, nº 05, 
Centro, Severiano Melo/RN. 

GILDO ALVES DE CARVALHO  
Representante Legal 

 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 2021-167540/TEC/LI-0084 
 

JOÃO PAULO DA SILVA LOPES, CPF: 096.289.704-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de instalação 
2021-167540/TEC/LI-0084, com prazo de validade até 10/01/2026, localizado na Avenida Senador Dinarte 
Mariz, s/n, São Benedito, Pau dos Ferros/RN. 

 
JOÃO PAULO DA SILVA LOPES  

Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
Marcílio Pontes Asfaltos LTDA, CNPJ: 44.595.308/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização Especial nº 
2022-179856/TEC/AE-004, com prazo de validade até 16 de agosto de 2023, em favor do empreendimento 
Usina de Asfalto Móvel em uma área de 8.300 m², localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
24M), Datum SIRGAS 2000: 9.287.025 mN; 705.309,09 mE. 
 

Francisco Marcílio de Pontes Confessor 
Sócio Administrador 

 

NGB COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
CNPJ 08.836.698/0001-91 - JUCERN - NIRE 26.3.0001535-8

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 20 DE JULHO DE 2022
Data: Dia 20 (vinte) de julho de 2022; Local: na sede da sociedade localizada na Avenida Brigadeiro Everaldo 
Breves, nº 1547, Bloco A, Sala 15, Boa Esperança, CEP 59.140-650, Parnamirim (RN); Presença: 
Comparecimento de todos os sócios quotistas da NGB Comércio Atacadista Ltda., sociedade limitada com 
endereço de sua sede à Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, nº 1547, Bloco A, Sala 15, Boa Esperança, CEP 
59.140-650, Parnamirim (RN), inscrita no CNPJ nº 43.953.705/0001-36, com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCERN sob o NIRE 24200915835 em 21/10/2021, representando as 2.000.000 (dois 
milhões) de quotas, equivalentes a totalidade do capital social, a saber: (a) Guilhermina Bezerra Gomes da 
Silva, brasileira, natural de Recife-PE, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, 
inscrita no CPF sob o nº 000.451.764-42 e portadora da Carteira de Identidade nº 4.940.542 SDS/PE, 
domiciliada à Av. 17 de Agosto, nº 2665, Edf. Mendo Sampaio - Apto. 3701 - Monteiro - Recife/PE, CEP 
52.061-105, sócia quotista titular de 1.000.000 (um milhão) de quotas, representando 50% do capital social; 
e, (b) Nelson Bezerra da Silva, brasileiro, natural de Caruaru-PE, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 715.092.244-91 e portador da Carteira de 
Identidade nº 3.206.494 SSP/PE, domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 4988, apto. 701, Edf. Maria Ângela de 
Lucena, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-000, sócio quotista titular de 1.000.000 (um milhão) de quotas, 
representando 50% do capital social; Eleição do Presidente da Assembléia: Por aclamação, foi eleita para 
presidir a assembleia, a sócia quotista Guilhermina Bezerra Gomes da Silva, a qual nomeu o sócio quotista 
Nelson Bezerra da Silva para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Tendo ocorrido a verificação do 
quórum legal necessário ao início dos trabalhos, o Secretario passou a ler a ordem do dia: 1) Redução do 
Capital Social é Excessividade em Relação ao Objeto Social: Considerando que a Sociedade ao iniciar o 
desenvolvimento de sua atividade econômica verificou que o seu capital social de R$2.000.000,00 (cláusula 
sétima) se revela excessivo em relação ao seu objeto, fazendo-se necessária a sua adequação com a sua 
redução para o valor de R$1.000.000,00 nos moldes do art. 1.083, II, do Código Civil, promovendo-se a 
diminuição proporcional do valor nominal das quotas. Destacou-se ainda que a redução do capital social não 
implica em prejuízo a credores, colaboradores, fornecedores ou terceiros. A proposta de redução de redução 
do capital social foi aprovada pela unanimidade dos sócios quotistas. 2) Alteração e Consolidação do 
Contrato Social: Em decorrência da redução do capital social com a diminuição proporcional do valor 
nominal das quotas ao valor de R$0,50 cada, os sócios quotistas resolvem promover a alteração e 
consolidação nos termos na minuta anexa, a qual lida por todos foi aprovada por unanimidade. 3) Publicação 
da Ata de Reunião de Sócios. Eficácia à Redução do Capital Social: Visando conferir eficácia à redução do 
capital social, em observância às disposições legais vigentes, a presente Ata de Reunião de Sócios será 
levada à publicação em jornal para conhecimento de terceiros antes do registro e averbação da alteração do 
contrato social. Deliberações: As deliberações, foram aprovadas pela unanimidade dos sócios quotistas.  
6) Outros assuntos de interesse social: não foram discutidos e debatidos outros assuntos de interesse da 
sociedade. Observações Finais: Lavrada e lida, a respectiva ata, foi a mesma assinada pela totalidade dos 
presentes, destinando-se uma via para arquivo na sede da sociedade e outra para arquivo perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, lavrando-se o presente extrato para os fins de direito, 
obedecidas as formalidades legais. Parnamirim (RN), 20/07/2022. Guilhermina Bezerra Gomes da Silva | 
CPF nº 000.451.764-42 (Presidente); Nelson Bezerra da Silva | CPF nº 715.092.244-91 (Secretário).

Brasil goleia Costa Rica e se 
classifica para as quartas de final
Na última rodada do grupo, Seleção Brasileira faz 5 a 0 nas costarriquenhas 
e garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo Feminina Sub-20

A Seleção Brasileira está nas 
quartas de final da Copa 
do Mundo Feminina Sub-

20. O Brasil goleou a Costa Rica 
por 5 a 0 no Estádio Nacional de 
San José, na capital da Costa Rica. 
Os gols brasileiros foram marca-
dos por Rafa Levis (2), Pati, Aline 
e Mileninha. O resultado garante 
o Brasil na segunda fase da com-
petição, em que a Canarinho en-
frenta a Colômbia. A Seleção se-
gue invicta na Copa do Mundo e 
ficou em segundo lugar do grupo 
por ter um gol a menos do que 
a Espanha no saldo. O único jo-
go que a Seleção não venceu foi 
justamente contra as espanho-
las, com o empate por 0 a 0 na es-
treia. O próximo jogo será no sá-
bado 20, às 23h (horário de Brasí-
lia), contra a Colômbia.

O JOGO. Precisando de um 
empate para garantir a vaga nas 
quartas de final, o Brasil não quis 
correr riscos e foi para cima da 
Costa Rica. Apesar da insistên-
cia, o gol demorou a sair. Aos 26 
minutos de primeiro tempo, Ra-
fa Levis chutou de fora da área e 
venceu a goleira costarriquenha 

para abrir o placar. A atacante 
poderia até ter feito o segundo 
minutos depois, mas não con-
verteu cobrança de pênalti. An-
tes do intervalo, a Seleção voltou 
a ameaçar as adversárias, com 
finalizações de Yaya e Aline, só 
que sem sucesso.

Na volta para o segundo tem-
po, a porteira abriu para a Sele-
ção Brasileira. Aos 6 minutos, 
novo pênalti marcado e, dessa 
vez, Rafa Levis não desperdi-
çou. Aos 17, foi a vez de Pati mar-
car seu primeiro gol na Copa do 
Mundo. Depois de lançamento 
longo, a goleira bobeou, e a za-

gueira mostrou oportunismo de 
atacante para balançar as redes.

Logo depois, Mileninha en-
trou em campo. E começou a sa-
ga da atacante em busca de seu 
primeiro gol. Em grande jogada, 
ela ficou cara a cara com a golei-
ra, mas seu chute beijou a trave 
delicadamente. Melhor para Ali-
ne, que estava no lugar certo e na 
hora certa para aproveitar o rebo-
te: 4 a 0. O jogo, no entanto, ainda 
reservava um momento especial 
para Mileninha. Aos 40 minutos, 
novo toque de mão acabou pro-
vocando o terceiro pênalti para a 
Seleção na partida. 

Parabadminton

Vitor Tavares vence grupo 
e vai às 4as na Tailândia
O brasileiro Vitor Tavares 

venceu o francês Fabien 
Morat por 2 a 0 e se classi-

ficou como o primeiro do Grupo 
B para as quartas de final da classe 
SH6 no Internacional da Tailândia 
de parabadminton. As parciais do 
duelo foram 21/10 e 21/11. Com 
isso, ele fecha a fase de classifica-
ção com duas vitórias em dois jo-
gos e ainda classifica o inglês Krys-
ten Coombs. Já Marcelo Concei-
ção, na classe WH1, perdeu jogo 
duro contra o terceiro do mundo 
e foi eliminado. As informações 
são do Portal OTD.

Vitor Tavares já havia venci-
do Krysten Coombs na mesma 
terça-feira, por 21/16, 18/21 e 
21/14, abrindo espaço para a 
classificação para as quartas 
de final no no Internacional da 
Tailândia de parabadminton. 
Coombs também derrotou Fa-
bien Morat, por 21/19 e 21/19, 
e, com isso, ficou com a segun-

Pati marcou seu gol depois de vacilo da goleira adversária

THAIS MAGALHÃES/CBF

VENTOS DE SANTA TEREZA 10 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03 - JUCERN/NIRE nº 2430001372-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 21/06/2022, às 10h00, na sede, Lajes/RN. Convocação e Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente: Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva; Secretária: Sra. Thamires Oliveira Silva. 
Deliberações: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia do 
município de Lajes, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Lajes, s/nº, Zona Rural, CEP: 59535-000, para 
o município de Angicos, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Cabugi, Zona Rural, CEP 59515-000. 
2. Aprovar a alteração do artigo 2º do estatuto social da Companhia para refletir o novo endereço.  
3. Em razão das deliberações acima, aprovou a consolidação do estatuto social da Companhia, que integra 
a presente ata como Anexo I. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. Lajes, 21/06/2022. Mesa: 
Sabrina Cassará Andrade da Silva - Presidente; Thamires Oliveira Silva - Secretária. Acionistas: Totalidade. 
CNPJ/ME nº 36.957.768/0001-03. JUCERN/NIRE nº 2430001372-8. Registrada sob o nº 20220472190 em 
04/07/2022 por Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2022

RETIFICADO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2022, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇOS, para 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Buffet, tipo lanche, 
coquetel, coffee-break, almoço e jantar, para atender aos eventos do SENAR-AR/RN. Data de 
Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 29/08/2022, às 10:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 
59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 
horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.senarrn.com.br.

Natal/RN, 17 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

da vaga nas quartas de final. O 
francês foi eliminado. Na próxi-
ma fase, o brasileiro, atual nú-
mero dois do ranking mundial 
na classe SL6, pega o indiano 
Sivarajan Solaimalai, o 15º do 
mundo. O duelo será às 5h30 
desta quinta-feira 18, pelo ho-
rário de Brasília. Coombs pega 
o compatriota Jack Shephard, 
líder do ranking.

CABEÇA EM PÉ.Marcelo Con-
ceição foi eliminado na classe 
WH1 com duas derrotas. Pri-
meiro, o brasileiro, número 12 

do ranking, perdeu para o japo-
nês Keita Nishimura, o oitavo, 
por um duplo 21/16. Com isso, 
foi para a partida contra o ma-
laio Muhammad Ikhwan Ramli 
precisando vencer. Marcelo 
Conceição perdeu o primeiro 
game por 21/14, se recuperou e 
empatou o confronto com 21/18 
no segundo, mas sucumbiu no 
terceiro por 21/10. Ele acabou a 
fase de classificação como ter-
ceiro do Grupo B e foi elimina-
do. Muhammad Ikhwan Ramli 
avançou em primeiro e Keita 
Nishimura, em segundo.
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a p r e s e n t a :

APOIO:

Esgotados ingressos para ‘jogo do 
acesso’ do América-RN à Série C
Decisão será no dia 28, na Arena das Dunas, em Natal. A primeira partida do mata-mata acontece em Caxias do Sul-RS

O América-RN anunciou em 
suas redes sociais, no início 
da tarde desta quarta-feira 

17, que esgotou a carga de ingres-
sos destinada aos torcedores pa-
ra o chamado “jogo do acesso”. O 
número foi alcançado em 48 ho-
ras de vendas. A partida contra o 
Caxias-RS, que decide vaga na Sé-
rie C do ano que vem, só acontece 
no próximo dia 28 - um domingo. 
O confronto tem início marcado 
para às 16h, na Arena das Dunas, 
em Natal-RN.

A primeira partida do mata-
-mata acontece em Caxias do Sul-
-RS, no próximo sábado 20. Para 
este jogo, a equipe americana em-
barcou na madrugada desta quar-
ta-feira 17 para São Paulo/SP, onde 
treinará e ficará até a manhã desta 
quinta-feira 18, dia em que seguirá 
para Porto Alegre-RS, cidade dos 
últimos trabalhos até o translado 
final, Caxias do Sul-RS.

Em conversa com o AGORA 
RN, o assessor de comunicação do 
América, Canindé Pereira, confir-
mou a informação postada nas re-
des sociais e adiantou que a direto-
ria da equipe rubra está tentando 
abrir o Setor Noroeste que é des-
tinado à torcida visitante. Então, 
ainda podem ser disponibilizadas 
uma carga extra de outros três mil 
ingressos.

De acordo com a Tribuna do 
Norte, Antônio Neto está em nego-
ciação com os representantes do 
Caxias para relocar os torcedores 
gaúchos que, por ventura, compa-
recerem em Natal por ocasião do 
segundo e decisivo jogo. “Nós es-
tamos chegando a um bom termo 
com os representantes do Caxias, 
como a lei determina que a carga de 
dez por cento deve ser destinado ao 
clube visitante, nós estamos vendo 
um local seguro na Arena das Du-
nas para abrigar os torcedores gaú-
chos, em troca de mais espaço pa-
ra os americanos no setor de arqui-
bancada”, disse o diretor de marke-
ting ao Portal Tribuna do Norte.

Em relação à equipe que obte-
ve a classificação para as quartas de 
final, o treinador Leandro Sena tem 
apenas um baixa para administrar. 
O zagueiro Rômulo, que vinha atu-
ando pela lateral-esquerda, rece-
beu o terceiro cartão amarelo e terá 
de cumprir suspensão automática. 
Durante os trabalhos da semana, 
o comandante americano vai bus-
car uma solução para o problemas, 
uma vez que o único lateral-esquer-
da de ofício que existia à disposição 
no grupo, Rafael Carioca está fora 
de condições de atuar.

A partida contra o Caxias-RS, que decide vaga na Série C do ano que vem, só acontece no próximo dia 28 - um domingo, na Arena das Dunas, em Natal-RN


