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Bolsonaro veta obras para o RN, 
incluindo duplicação da BR-304

Styvenson diz que vai cobrar 
devolução de sobras de poderes

Congresso Nacional agora vai avaliar decisão do presidente na sanção da LDO para 2023

Orçamento

Eleições 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou a inclusão de obras de 
infraestrutura no Rio Gran-

de do Norte na Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) de 2023. A ges-
tão estadual e autoridades políticas 
do Rio Grande do Norte lamenta-
ram o veto. 

Além dos trabalhos na 304 (Na-
tal – Fortaleza), foram vetadas ain-
da as obras de adequações das ro-
dovias federais 104 (Macau – Ma-

ceió) e 405 (Mossoró – Marizópolis) 
e o Cinturão das Águas, que levaria 
as águas da transposição para o in-
terior do RN.

Candidato do Podemos 
ao Governo do Estado afirma 
que, se for eleito, duodécimos 
continuarão sendo pagos aos 

poderes regularmente, mas 
que, em caso de sobras, haverá 
dedução do valor nas parcelas 
seguintes.
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MDB teme não ter
votos suficientes
para eleger Adjuto

__PÁG.3

__PÁG.2

__PÁG.11

Editorial

Direto da Redação

Ney Lopes

Manifestação de quinta 11, pela
democracia, foi antidemocrática

Flávio Rocha chama carta pela
democracia de “antibolsonarista”

Eleição no RN poderá ter
desfecho inesperado

Filho do prefeito de Natal 
precisará ter, junto com a no-
minata, cerca de 70 mil votos 
para garantir vaga na AL.

__PÁG.5

__PÁG.2__PÁG.7
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Alianças

Presidente estadual do 
partido afirmou que, apesar 
de coligação formal, PP do RN 
não vai apoiar nenhum nome 
para o Governo do Estado.

Beto confirma 
orientação para 
PP se coligar 
com Fábio

Economia

Varejo foi o setor com maior 
volume no Rio Grande do Nor-
te em julho, de acordo com bo-
letim divulgado ontem. Vendas 
atingiram média diária de R$ 
99,6 milhões, 7,5% a mais do 
que em julho de 2021.

Vendas crescem 
7,5% em julho 
no comércio

__PÁG.10

Descaso

De acordo com a prefeitura, 
Ribeira é o ponto mais crítico da 
cidade quanto ao abandono de 
imóveis. Abandono é definido, 
também, a partir do não paga-
mento de impostos.

Ribeira tem 
166 imóveis 
abandonados

__PÁG. 11

__PÁG.6

No Dia dos Pais, AGORA RN conta histórias de torcedores que herdam amor pelos clubes potiguares dos pais e perpetuam paixão pelos times

Confira os nomes mais lembrados pelo eleitorado para as disputas da Câmara Federal e Assembleia Legislativa __PÁG.3 e 4

PESQUISA EXATUS: CONFIRA OS CITADOS 
PARA DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL

Paixão por ABC e América passa de pai para filho __PÁG.24
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Notas & Informes

Muitos analistas têm observado a preocupa-
ção do MDB para atingir o quociente elei-
toral e, assim, eleger um deputado estadu-

al. Hoje, calcula-se que o quociente gire em torno de 
70 mil votos. O primeiro lugar do partido deverá ser 
Adjuto Dias, filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB). Na nominata de deputado estadual, além 
de Adjuto, o MDB registrou nomes como: Isaac da 
Casca - vereador de Mossoró; Yara Costa - ex-secre-
tária de Igualdade Racial, Direitos Humanos, Mino-
rias e Pessoas com Deficiência de Natal; Sheila Frei-
tas - delegada e ex-secretária estadual de Segurança 
Pública; e Dagô - ex-vereador de Natal. Outros no-
mes nem tão fortes completam a nominata.

Em 2018, quem menos juntou votos e elegeu du-
as vagas foi o Avante, que na época podia coligar e 
fez, junto com o Republicanos, 125 mil votos. Dois 
deputados foram eleitos: Dr. Bernardo, com 42 mil 
votos, e Kleber Rodrigues, com 33 mil votos. Hoje, 
os dois estão entre a lista de mais votados do PSDB, 
com votações superiores a 40 mil votos cada.

Adjuto Dias pode alcançar, em Natal, o teto de 

até 20 mil votos. No interior, são esperados, no mí-
nimo, 25 mil votos. Aí entra a nominata do MDB. Es-
pera-se que Isaac da Casca possa atingir até 10 mil 
votos em Mossoró. No restante, pinga. Ainda falta-
riam cerca de 15 mil votos para atingir a primeira 
vaga. Os outros nomes precisam subir. Mas, o QG 
de Álvaro Dias está atento. O assessor Naelson Borja 
já garante vaga com votação sobrando. Será?

MDB: nominata para eleger Adjuto Dias
precisa de pelo menos 70 mil votos

GOVERNADOR INTERINO. Em 
entrevista à 96 FM de Natal, o 
ex-vice-governador Fábio Dan-
tas foi abordado sobre a polêmi-
ca em que se meteu a respeito 
da proposta assinada por ele em 
3 de março de 2017, que previa a 
demissão de servidores não está-
veis para compensar o reajuste 
dos cargos comissionados. Fá-
bio insistiu em dizer que não pro-
pôs demitir ninguém, mas, ao ser 
emparedado pelos fatos, disse 
que mandou colocar “qualquer 
coisa aí” para viabilizar o reajuste 
dos comissionados.

TROCO. O saudoso ex-prefei-
to de São Gonçalo do Amarante 
Paulinho deve ter se mexido no 
túmulo quando viu o prefeito 
Eraldo Paiva com o ex-prefeito 
Jaime Calado pousarem com o 
prefeito de Touros, Pedro Filho, 
para apoiar a petista Divaneide  
a deputada estadual. Por essa, a 
candidata Terezinha Maia não 
esperava de seus antigos aliados. 
Já foi detectado um trabalho no 
PT para pegar bases que antes 
estavam ligadas a Terezinha, que 
foi primeira-dama de SGA.

LARGADA. Apesar de não 
apoiar o nome da oposição ao Go-
verno do Estado, como queria o 
ex-ministro Rogério Marinho, Ál-
varo Dias vai iniciar o contrapon-
to ao ex-prefeito Carlos Eduardo  
em uma briga que promete até 
outubro, quando forem abertas 
as urnas. Na próxima sexta-feira, 
em Natal, será o lançamento das 

campanhas de Rogério Marinho 
(senador) e Adjuto Dias (deputa-
do estadual). Álvaro prometeu lo-
tar o Centro, na Cidade Alta, bem 
próximo à Riachuelo, na Av. João 
Pessoa.

ACORDO. Álvaro Dias pegou 
voo para a capital federal na quin-
ta-feira 11 . Ele recebeu a Medalha 
do Mérito Judiciário do Trabalho,  
em Brasília. Teve agenda também 
com o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Daniel Ferreira, 
onde pediu liberação dos recursos 
destinados aos reparos e recons-
trução das áreas afetadas pelas 
fortes chuvas ocorridas em Natal 
no mês passado. Rogério Marinho 
tem trabalhado para liberar esses 
recursos.

DISPUTA. Nas entrelinhas, 
personalidades do Solidariedade, 
e um velho conhecido agora no 
PSB, estariam atuando para pro-
pagar uma possível inviabilida-
de do nome do médico Dr. Pio X, 
forte candidato do MDB no Alto 
Oeste Potiguar. Ele tem apoio da 
prefeita Mariana de Pau dos Fer-
ros, e ainda parte com os prefei-
tos de Luís Gomes, Major Sales, 
Paraná, e São Francisco do Oes-
te. Se não pudesse ser candidato, 
atrapalharia as chances do MDB. 
O TRF 5 concedeu vitória jurídica 
ao médico.

POSSE. A lista de convidados 
do ministro Alexandre de Mora-
es, para cerimônia de posse no 
comando do TSE tem 2 mil no-

mes. Ele até define onde cada 
convidado irá sentar no plená-
rio da Corte. Além do presidente  
Bolsonaro, todos os ex-presiden-
tes da República são convidados, 
o que pode garantir o primeiro 
encontro de Bolsonaro e Lula no 
início da campanha.

TRATOR. Impulsionada por 
verbas de emendas parlamen-
tares, a Codevasf firmou con-
tratos para distribuição de qua-
se R$ 600 milhões em equipa-
mentos desde 2021, porém sem 
critérios técnicos e para aten-
der à vontade de deputados fe-
derais e senadores. Segundo a 
Folha, a lista de bens distribu-
ídos aos aliados dos parlamen-
tares padrinhos das emendas 
inclui kits de panificação, fre-
ezers, barcos de alumínio, fur-
gões, caminhões basculantes e 
de lixo, tratores, implementos 
agrícolas, motoniveladoras e 
retroescavadeiras.

FOCO. Apurações da CGU 
mostram doações feitas sem re-
lação com finalidades da estatal, 
que foi criada para desenvolver 
projetos de irrigação no semiá-
rido brasileiro, mas mudou sua 
prioridade para se tornar uma 
grande distribuidora de produtos 
e executora de obras de pavimen-
tação. A CGU também aponta co-
mo irregularidades entregas sem 
justificativa quanto à quantidade, 
fornecimentos em duplicidade 
em municípios e a falta de infor-
mações sobre beneficiários.

Editorial
Protesto antidemocrático

A manifestação de rua da úl-
tima quinta-feira 11 – que, 
em tese, tinha o propósi-

to de fazer uma defesa pública 
da democracia – foi um protes-
to antidemocrático por diversos 
aspectos. Além de ter sido palco 
de episódios de intolerância e 
vandalismo, o protesto, da forma 
como foi organizado, atrapalhou 
um direito básico dos cidadãos: o 
de ir e vir. Natal parou na tarde de 
anteontem por causa de poucas 
centenas de manifestantes.

Na prática, o movimento foi 
muito diferente daquilo que se 
propunha. O ato se dizia supra-
partidário e em defesa da demo-
cracia, mas o que se viu ao longo 
de toda a caminhada foram ban-
deiras de partidos políticos (es-
pecialmente o PT) e defesa pú-
blica de “fora Bolsonaro” e gritos 
a favor do candidato a presidente 
Lula. Na prática, tratou-se de um 
evento político e de cunho eleito-
ral, pendendo para a esquerda.

Isso para não falar das lamen-
táveis cenas de manifestantes pi-
soteando, rasgando e queimando 
bandeiras, entre elas uma do Bra-
sil e outra que estampava o rosto 
do presidente Jair Bolsonaro. Na-
da mais irônico. Um movimento 
que se diz em defesa da demo-
cracia não consegue suportar a 
exibição de uma faixa com a foto 
de um adversário político. Onde 
está mesmo a tolerância e a con-
vivência democrática com o que 
pensa diferente?

Não bastasse isso, ainda hou-
ve vandalismo, com a pichação 
de fachadas de prédios públicos 
e privados.

Mas o pior é a interferência 
indevida que um movimento 
como este provoca no cotidiano 

das pessoas. O cidadão comum, 
que paga seus impostos e quere 
ter preservado seu direito de ir e 
vir, acaba passando por transtor-
nos. Em pleno dia de semana, em 
horário de pico, uma das princi-
pais vias da cidade é totalmente 
interditada.

É claro que, em uma demo-
cracia, todos os cidadãos devem 
ter seu direito de se manifestar li-
vremente. A liberdade de expres-
são é fundamental e não deve ser 
negada a ninguém. Mas é preciso 
entender que o direito de um ter-
mina exatamente quando come-
ça o do outro.

Há formas e formas de ma-
nifestar. É possível, por exemplo, 
escolher fins de semana e feria-
dos para realizar os protestos. É 
possível escolher locais com me-
nor impacto no cotidiano dos ci-
dadãos. As redes sociais, aliás, es-
tão aí disponíveis para uma mo-
bilização que – diga-se de passa-
gem – pode abranger um público 
até maior. Vide o fato de que pas-
sou de 1 milhão o número de as-
sinaturas na Carta em Defesa da 
Democracia.

O AGORA RN repudia o que 
ocorreu em via pública na última 
quinta-feira. Os organizadores 
dos movimentos precisam en-
tender, aliás, que, por melhor que 
seja a pauta do movimento, pro-
testos dessa natureza distanciam 
da possibilidade de agregação. 
Movimentos que tiram o direito 
de as pessoas circularem só ge-
ram antipatia na sociedade.

Movimentos como este (e o 
de 7 de setembro, mais à direita, 
que está por vir) só servem pa-
ra animar torcidas organizadas e 
prejudicar o dia-a-dia da popula-
ção. Isso, sim, é antidemocrático.
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Pesquisa Exatus: Veja os
nomes mais citados para a 
Assembleia Legislativa do RN

Citações foram de 
forma espontânea, 

ou seja, quando o 
eleitor cita o nome 
do candidato que 

mais lhe agrade 
quando perguntado

Entre os cinco nomes mais 
citados pelos potiguares 
na pesquisa de intenções 

de votos feita pelo Instituto 
Exatus Consultoria e divulga-
do pelo AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12, para a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, estão os dos deputa-
dos estaduais e candidatos à 
reeleição George Soares (PV), 
Nelter Queiroz (PSDB), Tomba 
Farias (PSDB), Cristiane Dan-
tas (SDD) e o do presidente do 
poder legislativo, Ezequiel Fer-
reira (PSDB). As citações foram 
de forma espontânea, ou se-
ja, quando o eleitor cita o no-
me do candidato que mais lhe 
agrade quando perguntado.

Em primeiro lugar, com 
1,1% das intenções de vo-
tos, está o deputado Geor-

ge Soares, formado em Ciên-
cias Contábeis e que exerce 
seu terceiro mandato na As-
sembleia, tendo sido reeleito 
no pleito de 2018 com pouco 
mais de 34,2 mil votos. 

Em seguida, empatados 
com 0,7% das citações, estão 
Nelter Queiroz e Tomba Farias.

Funcionário aposentado do 
Senado Federal, Nelter foi ree-
leito em 2018 com 40,7 mil vo-

tos, para o seu oitavo mandato 
consecutivo na Assembleia Le-
gislativa. Já Tomba, ex-prefeito 
de Santa Cruz por dois man-
datos, foi eleito em 2018 com 
41.249 votos e já passou pelos 
partidos MDB, PTB e PSB até 
chegar ao PSDB.

Em terceiro lugar, com 
0,65% das menções na pes-
quisa Exatus, estão Cristia-
ne Dantas e Ezequiel Ferrei-

ra. Única mulher reeleita em 
2018 para seu segundo man-
dato, com quase 33,9 mil vo-
tos, Cristiane se destacou pela 
criação da Frente Parlamentar 
da Mulher e pela atuação em 
causas sociais. 

Já Ezequiel está em seu 
quinto mandato, para o qual 
foi eleito com 58,2 mil votos e é 
o 12º membro da família a ser 
eleito deputado estadual.

O Instituto Exatus Consul-
toria, em parceria com o jornal 
AGORA RN, entrevistou dois 
mil eleitores em 60 municípios 
do Rio Grande do Norte, entre 
os dias 8 e 10 de agosto. A pes-
quisa foi registrada na Justiça 
Eleitoral sob os números BR-
07073/2022 (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) e RN-05987/2022 
(Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte). 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

 Citados para a Assembleia Legislativa
DEP ESTADUAL n %

George Soares 22 1,10%
Nelter Queiroz 14 0,70%
Tomba Farias 14 0,70%
Cristiane Dantas 13 0,65%
Ezequiel Ferreira 13 0,65%
Gustavo Carvalho 10 0,50%
Dr. Anax 9 0,45%
Kleber Rodrigues 9 0,45%
Isolda Dantas 8 0,40%
Jadson 8 0,40%
Raimundo Fernandes 7 0,35%
Coronel Azevedo 6 0,30%
Dr. Kerginaldo Jácome 6 0,30%
General Girão 6 0,30%
Jorge do Rosário 6 0,30%
Larissa Rosado 6 0,30%
Benes Leocádio 5 0,25%
Camila Araújo 5 0,25%
Terezinha Maia 5 0,25%
Wendel Largatixa 5 0,25%
Cabo Tonny 4 0,20%
José Dias 4 0,20%
Luiz Eduardo 4 0,20%
Thabatta Pimenta  4 0,20%

Albert Dickson 3 0,15%
Candidato do PT 3 0,15%
Francisco do PT 3 0,15%
Galeno Torquato 3 0,15%
Getúlio Rêgo 3 0,15%
Márcia Maia 3 0,15%
Maurício Filho 3 0,15%
Max Serrão 3 0,15%
Neilton Diógenes 3 0,15%
Paulinho Freire 3 0,15%
Robson Carvalho 3 0,15%
Taveira Júnior 3 0,15%
Ubaldo Fernandes 3 0,15%
Dr. Bernardo 2 0,10%
Fernandinho 2 0,10%
General Mourão 2 0,10%
Gilvan Balada 2 0,10%
Irmã Ceição 2 0,10%
Jacó Jácome 2 0,10%
Luiz Carlos 2 0,10%
Manoel Messias 2 0,10%
Nina Campello 2 0,10%
Paulo do PT 2 0,10%
Rafael Motta 2 0,10%
Raniere Barbosa 2 0,10%
Subtenente Eliabe  2 0,10%

Tenente Cliveland 2 0,10%
Vivaldo Costa 2 0,10%
Anne Marjorie 1 0,05%
Betinho Correia 1 0,05%
Caju Frete 1 0,05%
Capitão 1 0,05%
Carla Dickson 1 0,05%
Cleiton 1 0,05%
Cosmo Morais 1 0,05%
Danniel Morais 1 0,05%
Dr. Cesar Maia 1 0,05%
Dr. Januncio Diniz 1 0,05%
Dr. Pio 1 0,05%
Dra Vanessa 1 0,05%
Eliane Bandeira 1 0,05%
Erinelson 1 0,05%
Eudiane Macedo 1 0,05%
Fábio Dantas 1 0,05%
Fernando Lucena 1 0,05%
Gideon Ismaias 1 0,05%
Gilson Marques 1 0,05%
Hermano Morais 1 0,05%
Júlia Arruda 1 0,05%
Ñ Sabe /Ñ respondeu                1563     78,15%
Ninguém/branco/nulo 126 6,30%
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deputados foram eleitos: Dr. Bernardo, com 42 mil 
votos, e Kleber Rodrigues, com 33 mil votos. Hoje, 
os dois estão entre a lista de mais votados do PSDB, 
com votações superiores a 40 mil votos cada.

Adjuto Dias pode alcançar, em Natal, o teto de 

até 20 mil votos. No interior, são esperados, no mí-
nimo, 25 mil votos. Aí entra a nominata do MDB. Es-
pera-se que Isaac da Casca possa atingir até 10 mil 
votos em Mossoró. No restante, pinga. Ainda falta-
riam cerca de 15 mil votos para atingir a primeira 
vaga. Os outros nomes precisam subir. Mas, o QG 
de Álvaro Dias está atento. O assessor Naelson Borja 
já garante vaga com votação sobrando. Será?

MDB: nominata para eleger Adjuto Dias
precisa de pelo menos 70 mil votos

GOVERNADOR INTERINO. Em 
entrevista à 96 FM de Natal, o 
ex-vice-governador Fábio Dan-
tas foi abordado sobre a polêmi-
ca em que se meteu a respeito 
da proposta assinada por ele em 
3 de março de 2017, que previa a 
demissão de servidores não está-
veis para compensar o reajuste 
dos cargos comissionados. Fá-
bio insistiu em dizer que não pro-
pôs demitir ninguém, mas, ao ser 
emparedado pelos fatos, disse 
que mandou colocar “qualquer 
coisa aí” para viabilizar o reajuste 
dos comissionados.

TROCO. O saudoso ex-prefei-
to de São Gonçalo do Amarante 
Paulinho deve ter se mexido no 
túmulo quando viu o prefeito 
Eraldo Paiva com o ex-prefeito 
Jaime Calado pousarem com o 
prefeito de Touros, Pedro Filho, 
para apoiar a petista Divaneide  
a deputada estadual. Por essa, a 
candidata Terezinha Maia não 
esperava de seus antigos aliados. 
Já foi detectado um trabalho no 
PT para pegar bases que antes 
estavam ligadas a Terezinha, que 
foi primeira-dama de SGA.

LARGADA. Apesar de não 
apoiar o nome da oposição ao Go-
verno do Estado, como queria o 
ex-ministro Rogério Marinho, Ál-
varo Dias vai iniciar o contrapon-
to ao ex-prefeito Carlos Eduardo  
em uma briga que promete até 
outubro, quando forem abertas 
as urnas. Na próxima sexta-feira, 
em Natal, será o lançamento das 

campanhas de Rogério Marinho 
(senador) e Adjuto Dias (deputa-
do estadual). Álvaro prometeu lo-
tar o Centro, na Cidade Alta, bem 
próximo à Riachuelo, na Av. João 
Pessoa.

ACORDO. Álvaro Dias pegou 
voo para a capital federal na quin-
ta-feira 11 . Ele recebeu a Medalha 
do Mérito Judiciário do Trabalho,  
em Brasília. Teve agenda também 
com o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Daniel Ferreira, 
onde pediu liberação dos recursos 
destinados aos reparos e recons-
trução das áreas afetadas pelas 
fortes chuvas ocorridas em Natal 
no mês passado. Rogério Marinho 
tem trabalhado para liberar esses 
recursos.

DISPUTA. Nas entrelinhas, 
personalidades do Solidariedade, 
e um velho conhecido agora no 
PSB, estariam atuando para pro-
pagar uma possível inviabilida-
de do nome do médico Dr. Pio X, 
forte candidato do MDB no Alto 
Oeste Potiguar. Ele tem apoio da 
prefeita Mariana de Pau dos Fer-
ros, e ainda parte com os prefei-
tos de Luís Gomes, Major Sales, 
Paraná, e São Francisco do Oes-
te. Se não pudesse ser candidato, 
atrapalharia as chances do MDB. 
O TRF 5 concedeu vitória jurídica 
ao médico.

POSSE. A lista de convidados 
do ministro Alexandre de Mora-
es, para cerimônia de posse no 
comando do TSE tem 2 mil no-

mes. Ele até define onde cada 
convidado irá sentar no plená-
rio da Corte. Além do presidente  
Bolsonaro, todos os ex-presiden-
tes da República são convidados, 
o que pode garantir o primeiro 
encontro de Bolsonaro e Lula no 
início da campanha.

TRATOR. Impulsionada por 
verbas de emendas parlamen-
tares, a Codevasf firmou con-
tratos para distribuição de qua-
se R$ 600 milhões em equipa-
mentos desde 2021, porém sem 
critérios técnicos e para aten-
der à vontade de deputados fe-
derais e senadores. Segundo a 
Folha, a lista de bens distribu-
ídos aos aliados dos parlamen-
tares padrinhos das emendas 
inclui kits de panificação, fre-
ezers, barcos de alumínio, fur-
gões, caminhões basculantes e 
de lixo, tratores, implementos 
agrícolas, motoniveladoras e 
retroescavadeiras.

FOCO. Apurações da CGU 
mostram doações feitas sem re-
lação com finalidades da estatal, 
que foi criada para desenvolver 
projetos de irrigação no semiá-
rido brasileiro, mas mudou sua 
prioridade para se tornar uma 
grande distribuidora de produtos 
e executora de obras de pavimen-
tação. A CGU também aponta co-
mo irregularidades entregas sem 
justificativa quanto à quantidade, 
fornecimentos em duplicidade 
em municípios e a falta de infor-
mações sobre beneficiários.

Editorial
Protesto antidemocrático

A manifestação de rua da úl-
tima quinta-feira 11 – que, 
em tese, tinha o propósi-

to de fazer uma defesa pública 
da democracia – foi um protes-
to antidemocrático por diversos 
aspectos. Além de ter sido palco 
de episódios de intolerância e 
vandalismo, o protesto, da forma 
como foi organizado, atrapalhou 
um direito básico dos cidadãos: o 
de ir e vir. Natal parou na tarde de 
anteontem por causa de poucas 
centenas de manifestantes.

Na prática, o movimento foi 
muito diferente daquilo que se 
propunha. O ato se dizia supra-
partidário e em defesa da demo-
cracia, mas o que se viu ao longo 
de toda a caminhada foram ban-
deiras de partidos políticos (es-
pecialmente o PT) e defesa pú-
blica de “fora Bolsonaro” e gritos 
a favor do candidato a presidente 
Lula. Na prática, tratou-se de um 
evento político e de cunho eleito-
ral, pendendo para a esquerda.

Isso para não falar das lamen-
táveis cenas de manifestantes pi-
soteando, rasgando e queimando 
bandeiras, entre elas uma do Bra-
sil e outra que estampava o rosto 
do presidente Jair Bolsonaro. Na-
da mais irônico. Um movimento 
que se diz em defesa da demo-
cracia não consegue suportar a 
exibição de uma faixa com a foto 
de um adversário político. Onde 
está mesmo a tolerância e a con-
vivência democrática com o que 
pensa diferente?

Não bastasse isso, ainda hou-
ve vandalismo, com a pichação 
de fachadas de prédios públicos 
e privados.

Mas o pior é a interferência 
indevida que um movimento 
como este provoca no cotidiano 

das pessoas. O cidadão comum, 
que paga seus impostos e quere 
ter preservado seu direito de ir e 
vir, acaba passando por transtor-
nos. Em pleno dia de semana, em 
horário de pico, uma das princi-
pais vias da cidade é totalmente 
interditada.

É claro que, em uma demo-
cracia, todos os cidadãos devem 
ter seu direito de se manifestar li-
vremente. A liberdade de expres-
são é fundamental e não deve ser 
negada a ninguém. Mas é preciso 
entender que o direito de um ter-
mina exatamente quando come-
ça o do outro.

Há formas e formas de ma-
nifestar. É possível, por exemplo, 
escolher fins de semana e feria-
dos para realizar os protestos. É 
possível escolher locais com me-
nor impacto no cotidiano dos ci-
dadãos. As redes sociais, aliás, es-
tão aí disponíveis para uma mo-
bilização que – diga-se de passa-
gem – pode abranger um público 
até maior. Vide o fato de que pas-
sou de 1 milhão o número de as-
sinaturas na Carta em Defesa da 
Democracia.

O AGORA RN repudia o que 
ocorreu em via pública na última 
quinta-feira. Os organizadores 
dos movimentos precisam en-
tender, aliás, que, por melhor que 
seja a pauta do movimento, pro-
testos dessa natureza distanciam 
da possibilidade de agregação. 
Movimentos que tiram o direito 
de as pessoas circularem só ge-
ram antipatia na sociedade.

Movimentos como este (e o 
de 7 de setembro, mais à direita, 
que está por vir) só servem pa-
ra animar torcidas organizadas e 
prejudicar o dia-a-dia da popula-
ção. Isso, sim, é antidemocrático.
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Pesquisa Exatus: Veja os
nomes mais citados para a 
Assembleia Legislativa do RN

Citações foram de 
forma espontânea, 

ou seja, quando o 
eleitor cita o nome 
do candidato que 

mais lhe agrade 
quando perguntado

Entre os cinco nomes mais 
citados pelos potiguares 
na pesquisa de intenções 

de votos feita pelo Instituto 
Exatus Consultoria e divulga-
do pelo AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12, para a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, estão os dos deputa-
dos estaduais e candidatos à 
reeleição George Soares (PV), 
Nelter Queiroz (PSDB), Tomba 
Farias (PSDB), Cristiane Dan-
tas (SDD) e o do presidente do 
poder legislativo, Ezequiel Fer-
reira (PSDB). As citações foram 
de forma espontânea, ou se-
ja, quando o eleitor cita o no-
me do candidato que mais lhe 
agrade quando perguntado.

Em primeiro lugar, com 
1,1% das intenções de vo-
tos, está o deputado Geor-

ge Soares, formado em Ciên-
cias Contábeis e que exerce 
seu terceiro mandato na As-
sembleia, tendo sido reeleito 
no pleito de 2018 com pouco 
mais de 34,2 mil votos. 

Em seguida, empatados 
com 0,7% das citações, estão 
Nelter Queiroz e Tomba Farias.

Funcionário aposentado do 
Senado Federal, Nelter foi ree-
leito em 2018 com 40,7 mil vo-

tos, para o seu oitavo mandato 
consecutivo na Assembleia Le-
gislativa. Já Tomba, ex-prefeito 
de Santa Cruz por dois man-
datos, foi eleito em 2018 com 
41.249 votos e já passou pelos 
partidos MDB, PTB e PSB até 
chegar ao PSDB.

Em terceiro lugar, com 
0,65% das menções na pes-
quisa Exatus, estão Cristia-
ne Dantas e Ezequiel Ferrei-

ra. Única mulher reeleita em 
2018 para seu segundo man-
dato, com quase 33,9 mil vo-
tos, Cristiane se destacou pela 
criação da Frente Parlamentar 
da Mulher e pela atuação em 
causas sociais. 

Já Ezequiel está em seu 
quinto mandato, para o qual 
foi eleito com 58,2 mil votos e é 
o 12º membro da família a ser 
eleito deputado estadual.

O Instituto Exatus Consul-
toria, em parceria com o jornal 
AGORA RN, entrevistou dois 
mil eleitores em 60 municípios 
do Rio Grande do Norte, entre 
os dias 8 e 10 de agosto. A pes-
quisa foi registrada na Justiça 
Eleitoral sob os números BR-
07073/2022 (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) e RN-05987/2022 
(Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte). 

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

 Citados para a Assembleia Legislativa
DEP ESTADUAL n %

George Soares 22 1,10%
Nelter Queiroz 14 0,70%
Tomba Farias 14 0,70%
Cristiane Dantas 13 0,65%
Ezequiel Ferreira 13 0,65%
Gustavo Carvalho 10 0,50%
Dr. Anax 9 0,45%
Kleber Rodrigues 9 0,45%
Isolda Dantas 8 0,40%
Jadson 8 0,40%
Raimundo Fernandes 7 0,35%
Coronel Azevedo 6 0,30%
Dr. Kerginaldo Jácome 6 0,30%
General Girão 6 0,30%
Jorge do Rosário 6 0,30%
Larissa Rosado 6 0,30%
Benes Leocádio 5 0,25%
Camila Araújo 5 0,25%
Terezinha Maia 5 0,25%
Wendel Largatixa 5 0,25%
Cabo Tonny 4 0,20%
José Dias 4 0,20%
Luiz Eduardo 4 0,20%
Thabatta Pimenta  4 0,20%

Albert Dickson 3 0,15%
Candidato do PT 3 0,15%
Francisco do PT 3 0,15%
Galeno Torquato 3 0,15%
Getúlio Rêgo 3 0,15%
Márcia Maia 3 0,15%
Maurício Filho 3 0,15%
Max Serrão 3 0,15%
Neilton Diógenes 3 0,15%
Paulinho Freire 3 0,15%
Robson Carvalho 3 0,15%
Taveira Júnior 3 0,15%
Ubaldo Fernandes 3 0,15%
Dr. Bernardo 2 0,10%
Fernandinho 2 0,10%
General Mourão 2 0,10%
Gilvan Balada 2 0,10%
Irmã Ceição 2 0,10%
Jacó Jácome 2 0,10%
Luiz Carlos 2 0,10%
Manoel Messias 2 0,10%
Nina Campello 2 0,10%
Paulo do PT 2 0,10%
Rafael Motta 2 0,10%
Raniere Barbosa 2 0,10%
Subtenente Eliabe  2 0,10%

Tenente Cliveland 2 0,10%
Vivaldo Costa 2 0,10%
Anne Marjorie 1 0,05%
Betinho Correia 1 0,05%
Caju Frete 1 0,05%
Capitão 1 0,05%
Carla Dickson 1 0,05%
Cleiton 1 0,05%
Cosmo Morais 1 0,05%
Danniel Morais 1 0,05%
Dr. Cesar Maia 1 0,05%
Dr. Januncio Diniz 1 0,05%
Dr. Pio 1 0,05%
Dra Vanessa 1 0,05%
Eliane Bandeira 1 0,05%
Erinelson 1 0,05%
Eudiane Macedo 1 0,05%
Fábio Dantas 1 0,05%
Fernando Lucena 1 0,05%
Gideon Ismaias 1 0,05%
Gilson Marques 1 0,05%
Hermano Morais 1 0,05%
Júlia Arruda 1 0,05%
Ñ Sabe /Ñ respondeu                1563     78,15%
Ninguém/branco/nulo 126 6,30%
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Pesquisa Exatus: Conheça 
os nomes mais citados para 
a Câmara Federal em 2023

Disputa por uma 
das oito vagas para o 

Congresso Nacional 
promete ser acirrada 

em outubro

Major Brilhante (PP) Beto Rosado (PP) General Girão (PL) Lawrence Amorim (SDD) Natália Bonavides (PT)
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Citados para a Câmara dos Deputados

A disputa por uma das oito 
vagas da Câmara dos De-
putados, pelo Rio Grande 

do Norte, promete ser acirrada, 
conforme a pesquisa de inten-
ções de votos realizada pelo Ins-
tituto Exatus Consultoria e divul-
gado pelo AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12. Entre os cinco nomes 
mais citados pelos potiguares, 
estão os do Major Brilhante (PP), 
Beto Rosado (PP), Natália Bona-
vides (PT), Lawrence Amorim 
(SDD) e General Girão (PL). As ci-
tações foram de forma espontâ-
nea, ou seja, quando o eleitor ci-
ta o nome do candidato que mais 
lhe agrade quando perguntado.

Em primeiro lugar, com 0,75% 
das intenções de votos, está o 
candidato Major Brilhante, poli-
cial militar que ganhou fama no 
Oeste Potiguar devido sua atua-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

ção rígida e efetiva contra a crimi-
nalidade nas cidades da região. 
Esta é a primeira eleição dele. Em 
segundo lugar surge o deputado 
federal Beto Rosado, engenhei-
ro agrônomo de formação que 
cumpre seu segundo mandato na 
Câmara Federal. Teve pouco mais 
de 71 mil votos em 2018.

Em terceiro lugar na pesquisa 
Exatus, aparecem empatados os 

deputados federais Natália Bona-
vides, Lawrence Amorim e Gene-
ral Girão, com 0,5% das intenções 
de votos.

Advogada, mestre em Direito 
Constitucional e ativista dos di-
reitos humanos e de movimentos 
sociais, Natália está em seu pri-
meiro mandato na Câmara Fede-
ral, para a qual foi eleita com cer-
ca de 113 mil votos em 2018, ten-

do sido a segunda deputada fede-
ral mais votada. Antes, foi eleita 
vereadora de Natal em 2016.

Ex-prefeito de Almino Afon-
so por dois mandatos, Lawrence 
Amorim é vereador e presidente 
da Câmara Municipal de Mossoró. 
É a primeira vez que disputa elei-
ção para a Câmara Federal. Ge-
neral Girão cumpre seu primeiro 
mandato legislativo no Congresso 

Nacional. É general de brigada da 
reserva do Exército Brasileiro.

O Instituto Exatus Consul-
toria, em parceria com o jornal 
AGORA RN, entrevistou dois mil 
eleitores em 60 municípios do 
Rio Grande do Norte, entre os 
dias 8 e 10 de agosto. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

DEP FEDERAL n %

Major Brilhante 15 0,75%
Beto Rosado 12 0,60%
General Girão 10 0,50%
Lawrence Amorim  10 0,50%
Natália Bonavides  10 0,50%
Kelps Lima 8 0,40%
Carla Dickson 7 0,35%
Dra. Vanessa 7 0,35%
Garibaldi Alves 7 0,35%
Benes Leocádio 6 0,30%
Cristiane Dantas 6 0,30%
Leonardo Rêgo 6 0,30%
Paulinho Freire 6 0,30%
Prof Nilda 6 0,30%
Tomba Farias 6 0,30%
Gustavo Carvalho 5 0,25%
Nathan Queiroz 5 0,25%
Pablo Aires 5 0,25%
George Soares 4 0,20%
Manoel Messias 4 0,20%
Marcia Maia 4 0,20%
Sandra Rosado 4 0,20%
Thabatta Pimenta  4 0,20%
Candidato do PT 3 0,15%

Coronel Azevedo 3 0,15%
Francisco do PT 3 0,15%
José Dias 3 0.15%
Kleber Rodrigues 3 0,15%
Mineiro 3 0,15%
Robinson Faria  3 0,15%
Dr. Estácio 2 0,10%
Dra. Julia 2 0,10%
Gideon Ismaias 2 0,10%
Gilson Marques 2 0,10%
Henrique Alves 2 0,10%
João Maia 2 0,10%
Luiz Eduardo 2 0,10%
Maurício Filho 2 0,10%
Max Serrão 2 0,10%
Michael Diniz 2 0,10%
Mourão 2 0,10%
Rafael Motta 2 0,10%
Robson Carvalho 2 0,10%
Subtenente Eliabe  2 0,10%
Tenente Cliveland 2 0,10%
Ubaldo Fernandes 2 0,10%
Albert Dickson 1 0,05%
Alessandro Alves 1 0,05%
Alex Garcia 1 0,05%
Anne Marjorie 1 0,05%

Caju frete 1 0,05%
Carlos Augusto 1 0,05%
Ciro Bezerra 1 0,05%
Cleber Rodrigues 1 0,05%
David 1 0,05%
Dr. Keginaldo 1 0,05%
Dr. Pio 1 0,05%
Ezequiel Ferreira 1 0,05%
Fábio Farias 1 0,05%
Felipe Maia 1 0,05%
Fernando Lucena 1 0,05%
Gilvan Alves 1 0,05%
Hermano Morais 1 0,05%
Jackson 1 0,05%
Jaime Calado 1 0,05%
Jeronimo do Sertão 1 0,05%
Jorge Do Rosário 1 0,05%
Larissa Matias 1 0,05%
Luiz Carlos 1 0,05%
Marina trindade 1 0,05%
Pastor Emanuel 1 0,05%
Rogério Marinho 1 0,05%
Samanda Alves 1 0,05%
Terezinha Maia 1 0,05%
Ñ Sabe /Ñ respondeu 1610 80,50% 

     Ninguém/branco/nulo 146 7,30%

A gestão estadual e auto-
ridades políticas do Rio 
Grande do Norte lamen-

taram o veto do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) à inclusão das 
obras de duplicação da BR-304 
e o trecho conhecido como Re-
ta Tabajara, na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias da União do 
próximo ano (LDO 2023), publi-
cado no Diário Oficial da União 
desta sexta-feira 12. Além dos 
trabalhos na 304 (Natal – For-
taleza), foram vetadas ainda as 
obras de adequações das rodo-
vias federais 104 (Macau – Ma-
ceió (AL)) e 405 (Mossoró – Ma-
rizópolis (PB)) e a construção 
do Cinturão das Águas, que le-
varia as águas da transposição 
para o interior do RN.

Segundo o secretário estadu-
al de Infraestrutura (SEI), Gus-
tavo Coelho, a notícia dos vetos 
presidenciais foram recebidos 
com surpresa pela gestão. “A du-
plicação da BR-304 correspon-
de a um investimento absolu-
tamente imprescindível para o 
desenvolvimento econômico do 
Estado e representa a seguran-
ça física aos seus usuários, basta 
ver a sobrecarga que ela vem re-
cebendo nos últimos anos, para 
verificar a importância da sua 
duplicação”, explicou.

Gustavo Coelho falou ainda 

sobre a BR-104, que liga a cida-
de de Macau à Maceió (capi-
tal de Alagoas), passando por 
municípios importantes como 
Campina Grande (PB) e Caruaru 
(PE), também afetada pelos ve-
tos presidenciais. E lembrou que 
havia um estudo em desenvolvi-
mento pelo Ministério da Infra-
estrutura e o compromisso do 
ex-ministro Tarcísio de Freitas, 
que, tão logo fosse finalizado o 
levantamento, iria para discus-
são para viabilização do projeto. 
O que não foi adiante.

Para o senador Jean Paul Pra-
tes (PT), que fez a solicitação para 
que a obra fosse incluída na pro-
posta aprovada pelo Congresso 

Nacional, por regulamentação 
da Comissão Relatora, nenhum 
projeto de duplicação de rodo-
vias que passam exclusivamen-
te por um único estado pode ser 
aprovado, mas considerando a 
posição do Rio Grande do Norte 
e a ligação entre Natal, Mossoró 
e Fortaleza como uma das prin-
cipais da região, Jean conseguiu 
incluir o projeto entre os priori-
tários no orçamento federal.

“Assim que assumimos o 
mandato, o maior esforço se deu 
para garantir que a duplicação 
da BR-304 e seu entroncamento 
com a BR-226 no Ceará tivesse a 
destinação de recursos federais 
garantidas primeiro no Plano Plu-

rianual de Investimentos do Go-
verno Federal para o período de 
2021-2025; depois, garantimos a 
aprovação na LDO, o que viabili-
zamos sob aprovação da maioria 
dos parlamentares”, explicou.

Jean disse também que a BR-
304 é uma grande rodovia de es-
coamento de cargas, trânsito de 
pessoas e, com a expansão das 
usinas eólicas, é o único acesso 
possível à interiorização do esta-
do, pois possui conexões capila-
res com outras importantes ro-
dovias. “Não termos a duplicação 
significa que os riscos de aciden-
tes se tornam cada vez maiores 
devido ao elevado fluxo na BR. 
Vamos lutar para derrubar o veto 

e conseguir garantir, já em 2023, 
com os estudos de viabilidade 
técnica que estão em andamento, 
a garantia de recursos para cons-
trução”, afirmou.

SEM TRANSPOSIÇÃO. Jean 
Paul Prates disse que o veto afe-
tou o Cinturão das Águas, que 
escoaria as águas do Rio São 
Francisco pelo RN com a transfe-
rência de águas advindas do Ra-
mal Apodi para as regiões Oeste 
e Central, terminando no Mato 
Grande, o que levaria água para 
54 municípios. E lembrou que, 
em fevereiro, Bolsonaro reuniu 
comitiva no RN, afirmando que 
as águas estavam chegando pe-
lo esforço do seu então ministro 
Rogério Marinho. Além do RN, 
o veto atinge ainda as obras de 
transposição no Ceará.

“Jardim de Piranhas só rece-
beu água por caminhões pipa, e 
não pela finalização da obra do 
Eixo Norte. Mas Bolsonaro che-
gou a prometer pelo seu aliado 
que entregaria a obra da trans-
posição ao povo potiguar. Com 
o veto ao Cinturão das Águas, a 
possibilidade das águas do ve-
lho chico chegarem a Oiticica, 
obra que está sendo entregue 
por compromisso do Governo 
do Estado, agora pode não se 
concretizar em diversos outros 
municípios por meio deste veto 
no Orçamento”, denunciou o se-
nador, um dos relatores da LDO 
deste ano.
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Candidato do PDT ao Senado, Carlos Eduardo Alves Rogério Marinho (PL), candidato ao Senado, com Bolsonaro

Bolsonaro veta obras para o 
RN, e Carlos detona Rogério: 
“Não mexeu uma palha”

Presidente vetou 
obras fundamentais 
para todo o Estado, 
como a adequação 

das BR-104, BR-405 
e BR-304, além do 

Cinturão das Águas

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

O candidato do PDT ao Sena-
do, Carlos Eduardo Alves, usou as 
redes sociais nesta sexta-feira 12 
para provocar o adversário Rogé-
rio Marinho (PL).

Em publicação no Insta-
gram, Carlos Eduardo disse que 
Rogério “não mexeu uma palha” 
para evitar que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) vetasse a inclu-
são da duplicação da BR-304 na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2023.

O veto foi criticado pelo ex-
-prefeito de Natal. “Inimigo do 
RN. O presidente Jair Bolsonaro 
vetou ontem emenda do senador 
Jean Paul (PT-RN), meu suplente, 
destinando recursos para a dupli-
cação da BR 304 ligando Natal a 
Mossoró e Fortaleza”, pontuou 
Carlos Eduardo.

Ele complementou: “Como 
achasse pouco, o presidente 
ainda vetou a destinação de re-
cursos para o chamado ‘Cintu-
rão das águas’ que beneficiaria 
54 municípios potiguares, via-
bilizando principalmente pe-
quenos e médios produtores ru-
rais das regiões Oeste e Central 
do Rio Grande do Norte”.

“Por mais esta emenda de Je-
an, que será meu suplente, tam-
bém seriam beneficiados muni-
cípios da região do Mato Grande, 
com a transferência de águas do 
chamado Ramal do Apodi”, des-
tacou Carlos Eduardo.

“Infelizmente o meu adver-
sário, o candidato de Bolsonaro, 
não mexeu uma palha para evitar 
mais essa maldade”, encerrou o 
candidato do PDT. 

Bolsonaro é inimigo do RN, afirma candidato do PDT

Duplicação do trecho da Reta Tabajara, em Macaíba, é uma das obras de infraestrutura mais aguardada pelos potiguares

MARCOS CORRÊA / PRJOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Pesquisa Exatus: Conheça 
os nomes mais citados para 
a Câmara Federal em 2023

Disputa por uma 
das oito vagas para o 

Congresso Nacional 
promete ser acirrada 

em outubro

Major Brilhante (PP) Beto Rosado (PP) General Girão (PL) Lawrence Amorim (SDD) Natália Bonavides (PT)

AGÊNCIA CÂMARAREPRODUÇÃOAGÊNCIA CÂMARAAGÊNCIA CÂMARAREPRODUÇÃO

Citados para a Câmara dos Deputados

A disputa por uma das oito 
vagas da Câmara dos De-
putados, pelo Rio Grande 

do Norte, promete ser acirrada, 
conforme a pesquisa de inten-
ções de votos realizada pelo Ins-
tituto Exatus Consultoria e divul-
gado pelo AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12. Entre os cinco nomes 
mais citados pelos potiguares, 
estão os do Major Brilhante (PP), 
Beto Rosado (PP), Natália Bona-
vides (PT), Lawrence Amorim 
(SDD) e General Girão (PL). As ci-
tações foram de forma espontâ-
nea, ou seja, quando o eleitor ci-
ta o nome do candidato que mais 
lhe agrade quando perguntado.

Em primeiro lugar, com 0,75% 
das intenções de votos, está o 
candidato Major Brilhante, poli-
cial militar que ganhou fama no 
Oeste Potiguar devido sua atua-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

ção rígida e efetiva contra a crimi-
nalidade nas cidades da região. 
Esta é a primeira eleição dele. Em 
segundo lugar surge o deputado 
federal Beto Rosado, engenhei-
ro agrônomo de formação que 
cumpre seu segundo mandato na 
Câmara Federal. Teve pouco mais 
de 71 mil votos em 2018.

Em terceiro lugar na pesquisa 
Exatus, aparecem empatados os 

deputados federais Natália Bona-
vides, Lawrence Amorim e Gene-
ral Girão, com 0,5% das intenções 
de votos.

Advogada, mestre em Direito 
Constitucional e ativista dos di-
reitos humanos e de movimentos 
sociais, Natália está em seu pri-
meiro mandato na Câmara Fede-
ral, para a qual foi eleita com cer-
ca de 113 mil votos em 2018, ten-

do sido a segunda deputada fede-
ral mais votada. Antes, foi eleita 
vereadora de Natal em 2016.

Ex-prefeito de Almino Afon-
so por dois mandatos, Lawrence 
Amorim é vereador e presidente 
da Câmara Municipal de Mossoró. 
É a primeira vez que disputa elei-
ção para a Câmara Federal. Ge-
neral Girão cumpre seu primeiro 
mandato legislativo no Congresso 

Nacional. É general de brigada da 
reserva do Exército Brasileiro.

O Instituto Exatus Consul-
toria, em parceria com o jornal 
AGORA RN, entrevistou dois mil 
eleitores em 60 municípios do 
Rio Grande do Norte, entre os 
dias 8 e 10 de agosto. A pesquisa 
foi registrada na Justiça Eleitoral 
sob os números BR-07073/2022 e 
RN-05987/2022.

DEP FEDERAL n %

Major Brilhante 15 0,75%
Beto Rosado 12 0,60%
General Girão 10 0,50%
Lawrence Amorim  10 0,50%
Natália Bonavides  10 0,50%
Kelps Lima 8 0,40%
Carla Dickson 7 0,35%
Dra. Vanessa 7 0,35%
Garibaldi Alves 7 0,35%
Benes Leocádio 6 0,30%
Cristiane Dantas 6 0,30%
Leonardo Rêgo 6 0,30%
Paulinho Freire 6 0,30%
Prof Nilda 6 0,30%
Tomba Farias 6 0,30%
Gustavo Carvalho 5 0,25%
Nathan Queiroz 5 0,25%
Pablo Aires 5 0,25%
George Soares 4 0,20%
Manoel Messias 4 0,20%
Marcia Maia 4 0,20%
Sandra Rosado 4 0,20%
Thabatta Pimenta  4 0,20%
Candidato do PT 3 0,15%

Coronel Azevedo 3 0,15%
Francisco do PT 3 0,15%
José Dias 3 0.15%
Kleber Rodrigues 3 0,15%
Mineiro 3 0,15%
Robinson Faria  3 0,15%
Dr. Estácio 2 0,10%
Dra. Julia 2 0,10%
Gideon Ismaias 2 0,10%
Gilson Marques 2 0,10%
Henrique Alves 2 0,10%
João Maia 2 0,10%
Luiz Eduardo 2 0,10%
Maurício Filho 2 0,10%
Max Serrão 2 0,10%
Michael Diniz 2 0,10%
Mourão 2 0,10%
Rafael Motta 2 0,10%
Robson Carvalho 2 0,10%
Subtenente Eliabe  2 0,10%
Tenente Cliveland 2 0,10%
Ubaldo Fernandes 2 0,10%
Albert Dickson 1 0,05%
Alessandro Alves 1 0,05%
Alex Garcia 1 0,05%
Anne Marjorie 1 0,05%

Caju frete 1 0,05%
Carlos Augusto 1 0,05%
Ciro Bezerra 1 0,05%
Cleber Rodrigues 1 0,05%
David 1 0,05%
Dr. Keginaldo 1 0,05%
Dr. Pio 1 0,05%
Ezequiel Ferreira 1 0,05%
Fábio Farias 1 0,05%
Felipe Maia 1 0,05%
Fernando Lucena 1 0,05%
Gilvan Alves 1 0,05%
Hermano Morais 1 0,05%
Jackson 1 0,05%
Jaime Calado 1 0,05%
Jeronimo do Sertão 1 0,05%
Jorge Do Rosário 1 0,05%
Larissa Matias 1 0,05%
Luiz Carlos 1 0,05%
Marina trindade 1 0,05%
Pastor Emanuel 1 0,05%
Rogério Marinho 1 0,05%
Samanda Alves 1 0,05%
Terezinha Maia 1 0,05%
Ñ Sabe /Ñ respondeu 1610 80,50% 

     Ninguém/branco/nulo 146 7,30%

A gestão estadual e auto-
ridades políticas do Rio 
Grande do Norte lamen-

taram o veto do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) à inclusão das 
obras de duplicação da BR-304 
e o trecho conhecido como Re-
ta Tabajara, na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias da União do 
próximo ano (LDO 2023), publi-
cado no Diário Oficial da União 
desta sexta-feira 12. Além dos 
trabalhos na 304 (Natal – For-
taleza), foram vetadas ainda as 
obras de adequações das rodo-
vias federais 104 (Macau – Ma-
ceió (AL)) e 405 (Mossoró – Ma-
rizópolis (PB)) e a construção 
do Cinturão das Águas, que le-
varia as águas da transposição 
para o interior do RN.

Segundo o secretário estadu-
al de Infraestrutura (SEI), Gus-
tavo Coelho, a notícia dos vetos 
presidenciais foram recebidos 
com surpresa pela gestão. “A du-
plicação da BR-304 correspon-
de a um investimento absolu-
tamente imprescindível para o 
desenvolvimento econômico do 
Estado e representa a seguran-
ça física aos seus usuários, basta 
ver a sobrecarga que ela vem re-
cebendo nos últimos anos, para 
verificar a importância da sua 
duplicação”, explicou.

Gustavo Coelho falou ainda 

sobre a BR-104, que liga a cida-
de de Macau à Maceió (capi-
tal de Alagoas), passando por 
municípios importantes como 
Campina Grande (PB) e Caruaru 
(PE), também afetada pelos ve-
tos presidenciais. E lembrou que 
havia um estudo em desenvolvi-
mento pelo Ministério da Infra-
estrutura e o compromisso do 
ex-ministro Tarcísio de Freitas, 
que, tão logo fosse finalizado o 
levantamento, iria para discus-
são para viabilização do projeto. 
O que não foi adiante.

Para o senador Jean Paul Pra-
tes (PT), que fez a solicitação para 
que a obra fosse incluída na pro-
posta aprovada pelo Congresso 

Nacional, por regulamentação 
da Comissão Relatora, nenhum 
projeto de duplicação de rodo-
vias que passam exclusivamen-
te por um único estado pode ser 
aprovado, mas considerando a 
posição do Rio Grande do Norte 
e a ligação entre Natal, Mossoró 
e Fortaleza como uma das prin-
cipais da região, Jean conseguiu 
incluir o projeto entre os priori-
tários no orçamento federal.

“Assim que assumimos o 
mandato, o maior esforço se deu 
para garantir que a duplicação 
da BR-304 e seu entroncamento 
com a BR-226 no Ceará tivesse a 
destinação de recursos federais 
garantidas primeiro no Plano Plu-

rianual de Investimentos do Go-
verno Federal para o período de 
2021-2025; depois, garantimos a 
aprovação na LDO, o que viabili-
zamos sob aprovação da maioria 
dos parlamentares”, explicou.

Jean disse também que a BR-
304 é uma grande rodovia de es-
coamento de cargas, trânsito de 
pessoas e, com a expansão das 
usinas eólicas, é o único acesso 
possível à interiorização do esta-
do, pois possui conexões capila-
res com outras importantes ro-
dovias. “Não termos a duplicação 
significa que os riscos de aciden-
tes se tornam cada vez maiores 
devido ao elevado fluxo na BR. 
Vamos lutar para derrubar o veto 

e conseguir garantir, já em 2023, 
com os estudos de viabilidade 
técnica que estão em andamento, 
a garantia de recursos para cons-
trução”, afirmou.

SEM TRANSPOSIÇÃO. Jean 
Paul Prates disse que o veto afe-
tou o Cinturão das Águas, que 
escoaria as águas do Rio São 
Francisco pelo RN com a transfe-
rência de águas advindas do Ra-
mal Apodi para as regiões Oeste 
e Central, terminando no Mato 
Grande, o que levaria água para 
54 municípios. E lembrou que, 
em fevereiro, Bolsonaro reuniu 
comitiva no RN, afirmando que 
as águas estavam chegando pe-
lo esforço do seu então ministro 
Rogério Marinho. Além do RN, 
o veto atinge ainda as obras de 
transposição no Ceará.

“Jardim de Piranhas só rece-
beu água por caminhões pipa, e 
não pela finalização da obra do 
Eixo Norte. Mas Bolsonaro che-
gou a prometer pelo seu aliado 
que entregaria a obra da trans-
posição ao povo potiguar. Com 
o veto ao Cinturão das Águas, a 
possibilidade das águas do ve-
lho chico chegarem a Oiticica, 
obra que está sendo entregue 
por compromisso do Governo 
do Estado, agora pode não se 
concretizar em diversos outros 
municípios por meio deste veto 
no Orçamento”, denunciou o se-
nador, um dos relatores da LDO 
deste ano.
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Candidato do PDT ao Senado, Carlos Eduardo Alves Rogério Marinho (PL), candidato ao Senado, com Bolsonaro

Bolsonaro veta obras para o 
RN, e Carlos detona Rogério: 
“Não mexeu uma palha”

Presidente vetou 
obras fundamentais 
para todo o Estado, 
como a adequação 

das BR-104, BR-405 
e BR-304, além do 

Cinturão das Águas

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

O candidato do PDT ao Sena-
do, Carlos Eduardo Alves, usou as 
redes sociais nesta sexta-feira 12 
para provocar o adversário Rogé-
rio Marinho (PL).

Em publicação no Insta-
gram, Carlos Eduardo disse que 
Rogério “não mexeu uma palha” 
para evitar que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) vetasse a inclu-
são da duplicação da BR-304 na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2023.

O veto foi criticado pelo ex-
-prefeito de Natal. “Inimigo do 
RN. O presidente Jair Bolsonaro 
vetou ontem emenda do senador 
Jean Paul (PT-RN), meu suplente, 
destinando recursos para a dupli-
cação da BR 304 ligando Natal a 
Mossoró e Fortaleza”, pontuou 
Carlos Eduardo.

Ele complementou: “Como 
achasse pouco, o presidente 
ainda vetou a destinação de re-
cursos para o chamado ‘Cintu-
rão das águas’ que beneficiaria 
54 municípios potiguares, via-
bilizando principalmente pe-
quenos e médios produtores ru-
rais das regiões Oeste e Central 
do Rio Grande do Norte”.

“Por mais esta emenda de Je-
an, que será meu suplente, tam-
bém seriam beneficiados muni-
cípios da região do Mato Grande, 
com a transferência de águas do 
chamado Ramal do Apodi”, des-
tacou Carlos Eduardo.

“Infelizmente o meu adver-
sário, o candidato de Bolsonaro, 
não mexeu uma palha para evitar 
mais essa maldade”, encerrou o 
candidato do PDT. 

Bolsonaro é inimigo do RN, afirma candidato do PDT

Duplicação do trecho da Reta Tabajara, em Macaíba, é uma das obras de infraestrutura mais aguardada pelos potiguares
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Beto: “Os progressistas 
deixaram seus candidatos 
liberados para apoiar as 
candidaturas majoritárias 
com maior afi nidade de cada 
candidato”

Recebi umas fotos do filho de 
um amigo (via rede social, é 
claro) entretido com os pri-

meiros jogos e experiências que 
ambos estão vivendo. Refiro-me 
a ambos porque deu para notar 
o induzimento na escolha dos jo-
gos e a influência na seleção, cur-
tindo o pai os progressos na ativi-
dade lúdica. 

A aprendizagem lúdica, nem 
sempre percebemos, é a mais 
producente. Lenta, discreta, re-
petida e duradoura. É sempre 
mais eficaz. O tipo paizão está 
curtindo o jogo e plantando com-
panheiro e cidadão mirim.

Não lembro o nome de alguns 
adultos e professores (procu-
rei esquecer) buscando chamar 
atenção, procedendo de modo 
invariavelmente grotesco. Não 
dispondo de veia didática excla-
mavam, memória a esmo, que os 
“jovens de hoje em dia não que-
rem nada”.

Esqueci mesmo o nome 
porque não concordava com a 
avaliação abruta e sem propó-
sito razoável. Julgamento pre-
cipitado sempre leva à má pon-

deração. No caso, está explica-
da uma das causas do confli-
to entre gerações. E depois não 
cabe reclamar que a cigana o 
enganou. O distanciamento ex-
clusivo leva a frustrações. 

Esse meu amigo, ao contrá-
rio, marinheiro de primeira via-
gem, está acertando na mos-
ca. Na escolha do companhei-
ro e futuro amigo dentro e fora 
de casa. O jovem aprendiz es-
tá recebendo o estímulo neces-
sário para saber fazer escolhas 

e tomar decisões árduas e difí-
ceis quando crescer.Lições de 
casa são as mais duradouras. As 
outras podem trazer o vezo das 
autocracias alheias ou dos ten-
táculos dos regimes despóticos 
ou situações arbitrárias.

Ensinar a decidir é conferir li-
berdades de escolhas, embora, 
muitas vezes inconscientemente, 
sejamos levados a suprimir op-
ções por conveniência ou por de-
sajustamento no convívio. Princi-
palmente, por comodidade.

O que pareceu uma ativida-
de lúdica trivial foi uma brico-
lagem, uma brincadeira didáti-
ca real ensinando para o cres-
cimento com autonomia. Aliás, 
crescimento é autonomia. Com 
certeza, o caso particularizado 
vai estimular o livre-arbítrio a 
evitar tiranetes automatizados, 
soltos na buraqueira. Quem 
planta, colhe.

Liberdade não é fácil. 

Um amigo e o fi lho

Alexandre Luna Freire, da 
Academia Paraibana de Letras, 
juiz do TRF5.

Artigo ALEXANDRE LUNA FREIRE
alexandrelunafreire2@gmail.com

Não vamos apoiar nenhum 
nome para o Governo do RN, 
a� rma Beto Rosado sobre PP

Deputado conta 
que decisão de se 

coligar a Fábio 
Dantas formalmente 

ocorreu após 
orientação da 

cúpula nacional

O Partido Progressistas do 
Rio Grande do Norte (PP) 
terá que dar seu tempo 

destinado à propaganda eleito-
ral no rádio e televisão aos can-
didatos ao governo Fábio Dan-
tas (SDD) e Senado, Rogério Ma-
rinho (PL), para as eleições ge-
rais deste ano. A decisão ocorreu 
após a cúpula nacional do PP de-
cidir que a legenda no Estado de-
ve compor coligação na chapa 
majoritária com o Solidarieda-
de (SDD) e o Partido Liberal (PL), 
que tem como candidato a sena-
dor da República o ex-ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.

  O grupo, que inclui o presi-
dente estadual do PP, deputado 
federal Beto Rosado, se sente tra-
ído pelo partido que não respei-
tou o cenário político local. “A de-
cisão de coligação com o PL foi 
seguida por uma tendência na-
cional dos progressistas que dão 
base de sustentação ao gover-
no do presidente da República 
Jair Bolsonaro”, disse o presiden-
te estadual do PP, deputado fede-
ral Beto Rosado, em entrevista ex-
clusiva ao AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12.

Segundo Beto Rosado, hou-
ve uma orientação da executiva 
nacional do partido para levar o 
tempo de rádio e de televisão pa-
ra o PL, partido alinhado nacio-
nalmente com o PP. O PL se coli-
ga também com o Solidariedade. 
“Entretanto, não vamos apoiar 
nenhum nome para o governo do 

Rio Grande do Norte”, ressaltou.
Ele explicou que Rogério Ma-

rinho e Fábio Dantas receberam 
o apoio do prefeito de Mossoró 
Allyson Bezerra (SDD), portanto, 
não existe qualquer possibilidade 

de o PP potiguar estar no mesmo 
palanque que Allyson, de quem 
Beto Rosado e a ex-governadora 
Rosalba Ciarlini (PP) são adver-
sários políticos ferrenhos. Allyson 
inclusive chegou a derrotar Ro-

salba nas eleições de 2020.
“Mesmo tendo sido alinhada 

a decisão entre todos os candi-
datos, os progressistas deixaram 
seus candidatos liberados para 
apoiar as candidaturas majoritá-

rias com maior afinidade de cada 
candidato. Essa decisão garante a 
liberdade de opinião e conforto 
dos nossos candidatos”, explicou 
o parlamentar.

Esse aceno positivo de Ally-
son dificulta ainda mais qualquer 
possibilidade de aproximação 
entre Beto Rosado e Fábio Dan-
tas, embora ambos façam parte 
da oposição à administração de 
Fátima Bezerra (PT). No entanto, 
Beto admitiu que terá que apoiar 
Rogério Marinho, aliado de Fá-
bio, na corrida pelo Senado. “Eu 
tenho projeto de apoiar Rogério 
Marinho, não tenho um projeto 
para o governo”, garantiu.

Questionado como o espa-
ço de propaganda eleitoral do 
PP, irá beneficiar a candidatu-
ra de Rogério Marinho ao Sena-
do Federal, Beto Rosado enfáti-
co, “o tempo de televisão e rádio 
dos progressistas oportuniza aos 
candidatos apresentarem seus 
trabalhos e suas propostas aos 
eleitores”, concluiu.
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Styvenson: “O orçamento deve ser feito com base na realidade econômico-fi nanceira do Estado”

Planos de governo incluem valorização da Saúde e Educação
Styvenson Valentim afirmou 

que pretende reestruturar o hos-
pitais regionais, para concentrar 
recursos humanos e materiais 
nas principais cidades do Estado, 
pois “acredito que se faz necessá-
rio estudar a viabilidade da dele-
gação da gestão hospitalar para 
a iniciativa privada, por meio de 
parcerias público-privadas, bem 
como para a nossa UERN”.

E continuou: “No 1º caso, usar 
os horários mais ociosos dos hos-
pitais privados, alcançando, as-
sim, preços bem mais baixos, o 
que permitirá realizar um maior 
número de atendimentos – a 
economia poderá chegar a 1/3 do 
que hoje se gasta, por óbvio que 
os atendimentos aumentarão. No 
2º caso, será proposta à UERN a 
administração e execução de um 
hospital, por meio de profissio-

nais qualificados, alunos e estagi-
ários, tudo com a qualidade que a 
instituição já possui na atividade 
de formação”, sugeriu.

EDUCAÇÃO. Reestruturar os 
batalhões da Polícia Militar e 
das delegacias com a organiza-
ção das varas do Poder Judiciário 
com competência jurisdicional 
penal. “Também proponho a ex-
pansão do uso da tecnologia da 
atuação dos órgãos de segurança 
pública, no sentido de se otimizar 
os recursos humanos e materiais 
do Estado. Fomentarei uma com-
pleta capacitação do Policial, uti-
lização da tecnologia, pois não é 
aceitável que o RN siga desorga-
nizado diante da criminalidade. 
A atuação será rígida, cumprin-
do com todos os ditames da Lei, 
claro, mas a tolerância ao crime, 

será zero. Aos policiais, maior se-
gurança quando da realização do 
seu trabalho, a não interferência 
política dentro das instituições”.

E disse que é necessário a re-
estruturação da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo 
(FUNDASE), para dar efetivida-
de na aplicação das medidas so-
cioeducativas previstas no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). “É necessário investirmos 
mais em educação porque é isso 
que reduzirá a necessidade de in-
vestimento em presídios. O nos-
so maior potencial é o humano, 
nosso maior objetivo também. 
Assim, mesmo que a longo prazo, 
impediram a expansão desenfre-
ada da criminalidade”, expôs.

DESENVOLVIMENTO. Para ele, 
a intervenção do Estado na eco-

nomia será sempre precedida de 
consulta às entidades de classe 
interessadas na atividade objeto 
da intervenção, empregando-se 
as audiências e consultas públi-
cas previstas na legislação vigen-
te.  E, a exploração da atividade 
econômica só será permitida ou 
mantida quando necessária pa-
ra a segurança pública ou para 
atender relevante interesse so-
cial, nos termos da lei.

“Para se viabilizar o desen-
volvimento econômico, na im-
plantação ou reforma da infra-
estrutura viária indispensável 
para a expansão e melhoria dos 
bens e serviços turísticos exis-
tentes no mercado norte-rio-
-grandense. Investir no turismo 
é resposta certa de crescimen-
to, é retorno praticamente ime-
diato. Também defendo que 

a divulgação do Estado como 
destino turístico deve ser prio-
ridade na publicidade governa-
mental”, destacou.

Segundo Styvenson Valentim, 
“proponho ainda o estabeleci-
mento de parcerias entre o Esta-
do e os municípios com vocação 
turística, com foco na segurança 
pública e na infraestrutura, com o 
emprego dos instrumentos que a 
lei já dispõe para o governo.  Tem 
que se pensar nas características 
socioeconômicas da região me-
tropolitana de Natal e das diver-
sas microrregiões que formam 
o nosso RN. Qual é o turista que 
deseja conhecer um estado para 
ser assaltado, ver praias sujas, ro-
dar em estradas sem condições? 
É imprescindível cuidar do nosso 
turismo, capacitar o nosso povo 
para essa”, finalizou.

Styvenson recua sobre redução no 
duodécimo e fala em reestruturação
Candidato ao 
governo detalhou 
propostas de 
plano de governo 
para as diversas 
áreas, com foco na 
Saúde, Educação e 
Desenvolvimento 
Econômico

O candidato ao governo do 
Estado, senador Styven-
son Valentim (Podemos), 

resolveu moderar sua propos-
ta de redução considerável do 
percentual de duodécimo nos 
repasses do Executivo ao Tribu-
nal de Justiça (TJ-RN), Ministé-
rio Público Estadual (MPRN), 
Assembleia Legislativa (ALRN) 
e Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RN). Afirmou que não dei-
xará de repassar os duodécimos 
que as constituições federal e es-
tadual preveem para os poderes 
estaduais, contudo, se houver 
sobras de recursos, será devolvi-
do aos cofres do Estado.

“No Estado Democrático de 

Direito, um princípio básico é a 
separação dos poderes e o res-
peito às autonomias constitucio-
nais do Ministério e da Defenso-
ria Pública.  O governador deve 
cumprir fielmente a Constituição 
Federal e a legislação financeira 
no que diz respeito ao orçamen-
to público. Em nosso governo, 
não deixarão de ser repassados 
os duodécimos”, afirmou, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta sexta-feira 12.

Segundo Styvenson, os duo-
décimos têm por base um orça-
mento composto por meio da 
interação entre todos os Pode-
res e órgãos constitucionalmen-
te autônomos. E cabe ao gover-
nador encaminhar os projetos 
de lei que tratam do orçamen-
to público (plano plurianual, lei 
de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual) à Assem-
bleia Legislativa, para conver-
são destas em lei.

“O orçamento deve ser fei-
to com base na realidade eco-
nômico-financeira do Estado, 
sem prejuízo de negociações 
entre o governador do Estado, 
os presidentes da Assembleia 
e do TJ-RN, o procurador-geral 
de Justiça e o defensor público 
geral”, enfatizou.

O senador disse que, se elei-
to, assegurará que o saldo fi-
nanceiro decorrente dos recur-
sos entregues na forma de duo-
décimos seja restituído ao caixa 
único do Tesouro Estadual, ou 
terá seu valor deduzido das pri-
meiras parcelas duodecimais 
do exercício seguinte.

Ele entende que essa tare-
fa devolverá à dignidade ao po-
vo do Rio Grande do Norte, em 
especial devido à cobrança de 
altas cargas tributárias, não se 

concentra em apenas um dos 
poderes, mas em todos. “Todos 
precisam ter a percepção da ne-
cessidade da união em busca do 
desenvolvimento”. E alegou que 

os recursos obtidos com a imple-
mentação desta medida serão 
investidos prioritariamente na 
saúde, na educação, na seguran-
ça pública e na infraestrutura.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Beto: “Os progressistas 
deixaram seus candidatos 
liberados para apoiar as 
candidaturas majoritárias 
com maior afi nidade de cada 
candidato”

Recebi umas fotos do filho de 
um amigo (via rede social, é 
claro) entretido com os pri-

meiros jogos e experiências que 
ambos estão vivendo. Refiro-me 
a ambos porque deu para notar 
o induzimento na escolha dos jo-
gos e a influência na seleção, cur-
tindo o pai os progressos na ativi-
dade lúdica. 

A aprendizagem lúdica, nem 
sempre percebemos, é a mais 
producente. Lenta, discreta, re-
petida e duradoura. É sempre 
mais eficaz. O tipo paizão está 
curtindo o jogo e plantando com-
panheiro e cidadão mirim.

Não lembro o nome de alguns 
adultos e professores (procu-
rei esquecer) buscando chamar 
atenção, procedendo de modo 
invariavelmente grotesco. Não 
dispondo de veia didática excla-
mavam, memória a esmo, que os 
“jovens de hoje em dia não que-
rem nada”.

Esqueci mesmo o nome 
porque não concordava com a 
avaliação abruta e sem propó-
sito razoável. Julgamento pre-
cipitado sempre leva à má pon-

deração. No caso, está explica-
da uma das causas do confli-
to entre gerações. E depois não 
cabe reclamar que a cigana o 
enganou. O distanciamento ex-
clusivo leva a frustrações. 

Esse meu amigo, ao contrá-
rio, marinheiro de primeira via-
gem, está acertando na mos-
ca. Na escolha do companhei-
ro e futuro amigo dentro e fora 
de casa. O jovem aprendiz es-
tá recebendo o estímulo neces-
sário para saber fazer escolhas 

e tomar decisões árduas e difí-
ceis quando crescer.Lições de 
casa são as mais duradouras. As 
outras podem trazer o vezo das 
autocracias alheias ou dos ten-
táculos dos regimes despóticos 
ou situações arbitrárias.

Ensinar a decidir é conferir li-
berdades de escolhas, embora, 
muitas vezes inconscientemente, 
sejamos levados a suprimir op-
ções por conveniência ou por de-
sajustamento no convívio. Princi-
palmente, por comodidade.

O que pareceu uma ativida-
de lúdica trivial foi uma brico-
lagem, uma brincadeira didáti-
ca real ensinando para o cres-
cimento com autonomia. Aliás, 
crescimento é autonomia. Com 
certeza, o caso particularizado 
vai estimular o livre-arbítrio a 
evitar tiranetes automatizados, 
soltos na buraqueira. Quem 
planta, colhe.

Liberdade não é fácil. 

Um amigo e o fi lho

Alexandre Luna Freire, da 
Academia Paraibana de Letras, 
juiz do TRF5.

Artigo ALEXANDRE LUNA FREIRE
alexandrelunafreire2@gmail.com

Não vamos apoiar nenhum 
nome para o Governo do RN, 
a� rma Beto Rosado sobre PP

Deputado conta 
que decisão de se 

coligar a Fábio 
Dantas formalmente 

ocorreu após 
orientação da 

cúpula nacional

O Partido Progressistas do 
Rio Grande do Norte (PP) 
terá que dar seu tempo 

destinado à propaganda eleito-
ral no rádio e televisão aos can-
didatos ao governo Fábio Dan-
tas (SDD) e Senado, Rogério Ma-
rinho (PL), para as eleições ge-
rais deste ano. A decisão ocorreu 
após a cúpula nacional do PP de-
cidir que a legenda no Estado de-
ve compor coligação na chapa 
majoritária com o Solidarieda-
de (SDD) e o Partido Liberal (PL), 
que tem como candidato a sena-
dor da República o ex-ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.

  O grupo, que inclui o presi-
dente estadual do PP, deputado 
federal Beto Rosado, se sente tra-
ído pelo partido que não respei-
tou o cenário político local. “A de-
cisão de coligação com o PL foi 
seguida por uma tendência na-
cional dos progressistas que dão 
base de sustentação ao gover-
no do presidente da República 
Jair Bolsonaro”, disse o presiden-
te estadual do PP, deputado fede-
ral Beto Rosado, em entrevista ex-
clusiva ao AGORA RN, nesta sex-
ta-feira 12.

Segundo Beto Rosado, hou-
ve uma orientação da executiva 
nacional do partido para levar o 
tempo de rádio e de televisão pa-
ra o PL, partido alinhado nacio-
nalmente com o PP. O PL se coli-
ga também com o Solidariedade. 
“Entretanto, não vamos apoiar 
nenhum nome para o governo do 

Rio Grande do Norte”, ressaltou.
Ele explicou que Rogério Ma-

rinho e Fábio Dantas receberam 
o apoio do prefeito de Mossoró 
Allyson Bezerra (SDD), portanto, 
não existe qualquer possibilidade 

de o PP potiguar estar no mesmo 
palanque que Allyson, de quem 
Beto Rosado e a ex-governadora 
Rosalba Ciarlini (PP) são adver-
sários políticos ferrenhos. Allyson 
inclusive chegou a derrotar Ro-

salba nas eleições de 2020.
“Mesmo tendo sido alinhada 

a decisão entre todos os candi-
datos, os progressistas deixaram 
seus candidatos liberados para 
apoiar as candidaturas majoritá-

rias com maior afinidade de cada 
candidato. Essa decisão garante a 
liberdade de opinião e conforto 
dos nossos candidatos”, explicou 
o parlamentar.

Esse aceno positivo de Ally-
son dificulta ainda mais qualquer 
possibilidade de aproximação 
entre Beto Rosado e Fábio Dan-
tas, embora ambos façam parte 
da oposição à administração de 
Fátima Bezerra (PT). No entanto, 
Beto admitiu que terá que apoiar 
Rogério Marinho, aliado de Fá-
bio, na corrida pelo Senado. “Eu 
tenho projeto de apoiar Rogério 
Marinho, não tenho um projeto 
para o governo”, garantiu.

Questionado como o espa-
ço de propaganda eleitoral do 
PP, irá beneficiar a candidatu-
ra de Rogério Marinho ao Sena-
do Federal, Beto Rosado enfáti-
co, “o tempo de televisão e rádio 
dos progressistas oportuniza aos 
candidatos apresentarem seus 
trabalhos e suas propostas aos 
eleitores”, concluiu.
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Styvenson: “O orçamento deve ser feito com base na realidade econômico-fi nanceira do Estado”

Planos de governo incluem valorização da Saúde e Educação
Styvenson Valentim afirmou 

que pretende reestruturar o hos-
pitais regionais, para concentrar 
recursos humanos e materiais 
nas principais cidades do Estado, 
pois “acredito que se faz necessá-
rio estudar a viabilidade da dele-
gação da gestão hospitalar para 
a iniciativa privada, por meio de 
parcerias público-privadas, bem 
como para a nossa UERN”.

E continuou: “No 1º caso, usar 
os horários mais ociosos dos hos-
pitais privados, alcançando, as-
sim, preços bem mais baixos, o 
que permitirá realizar um maior 
número de atendimentos – a 
economia poderá chegar a 1/3 do 
que hoje se gasta, por óbvio que 
os atendimentos aumentarão. No 
2º caso, será proposta à UERN a 
administração e execução de um 
hospital, por meio de profissio-

nais qualificados, alunos e estagi-
ários, tudo com a qualidade que a 
instituição já possui na atividade 
de formação”, sugeriu.

EDUCAÇÃO. Reestruturar os 
batalhões da Polícia Militar e 
das delegacias com a organiza-
ção das varas do Poder Judiciário 
com competência jurisdicional 
penal. “Também proponho a ex-
pansão do uso da tecnologia da 
atuação dos órgãos de segurança 
pública, no sentido de se otimizar 
os recursos humanos e materiais 
do Estado. Fomentarei uma com-
pleta capacitação do Policial, uti-
lização da tecnologia, pois não é 
aceitável que o RN siga desorga-
nizado diante da criminalidade. 
A atuação será rígida, cumprin-
do com todos os ditames da Lei, 
claro, mas a tolerância ao crime, 

será zero. Aos policiais, maior se-
gurança quando da realização do 
seu trabalho, a não interferência 
política dentro das instituições”.

E disse que é necessário a re-
estruturação da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo 
(FUNDASE), para dar efetivida-
de na aplicação das medidas so-
cioeducativas previstas no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). “É necessário investirmos 
mais em educação porque é isso 
que reduzirá a necessidade de in-
vestimento em presídios. O nos-
so maior potencial é o humano, 
nosso maior objetivo também. 
Assim, mesmo que a longo prazo, 
impediram a expansão desenfre-
ada da criminalidade”, expôs.

DESENVOLVIMENTO. Para ele, 
a intervenção do Estado na eco-

nomia será sempre precedida de 
consulta às entidades de classe 
interessadas na atividade objeto 
da intervenção, empregando-se 
as audiências e consultas públi-
cas previstas na legislação vigen-
te.  E, a exploração da atividade 
econômica só será permitida ou 
mantida quando necessária pa-
ra a segurança pública ou para 
atender relevante interesse so-
cial, nos termos da lei.

“Para se viabilizar o desen-
volvimento econômico, na im-
plantação ou reforma da infra-
estrutura viária indispensável 
para a expansão e melhoria dos 
bens e serviços turísticos exis-
tentes no mercado norte-rio-
-grandense. Investir no turismo 
é resposta certa de crescimen-
to, é retorno praticamente ime-
diato. Também defendo que 

a divulgação do Estado como 
destino turístico deve ser prio-
ridade na publicidade governa-
mental”, destacou.

Segundo Styvenson Valentim, 
“proponho ainda o estabeleci-
mento de parcerias entre o Esta-
do e os municípios com vocação 
turística, com foco na segurança 
pública e na infraestrutura, com o 
emprego dos instrumentos que a 
lei já dispõe para o governo.  Tem 
que se pensar nas características 
socioeconômicas da região me-
tropolitana de Natal e das diver-
sas microrregiões que formam 
o nosso RN. Qual é o turista que 
deseja conhecer um estado para 
ser assaltado, ver praias sujas, ro-
dar em estradas sem condições? 
É imprescindível cuidar do nosso 
turismo, capacitar o nosso povo 
para essa”, finalizou.

Styvenson recua sobre redução no 
duodécimo e fala em reestruturação
Candidato ao 
governo detalhou 
propostas de 
plano de governo 
para as diversas 
áreas, com foco na 
Saúde, Educação e 
Desenvolvimento 
Econômico

O candidato ao governo do 
Estado, senador Styven-
son Valentim (Podemos), 

resolveu moderar sua propos-
ta de redução considerável do 
percentual de duodécimo nos 
repasses do Executivo ao Tribu-
nal de Justiça (TJ-RN), Ministé-
rio Público Estadual (MPRN), 
Assembleia Legislativa (ALRN) 
e Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RN). Afirmou que não dei-
xará de repassar os duodécimos 
que as constituições federal e es-
tadual preveem para os poderes 
estaduais, contudo, se houver 
sobras de recursos, será devolvi-
do aos cofres do Estado.

“No Estado Democrático de 

Direito, um princípio básico é a 
separação dos poderes e o res-
peito às autonomias constitucio-
nais do Ministério e da Defenso-
ria Pública.  O governador deve 
cumprir fielmente a Constituição 
Federal e a legislação financeira 
no que diz respeito ao orçamen-
to público. Em nosso governo, 
não deixarão de ser repassados 
os duodécimos”, afirmou, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN, 
nesta sexta-feira 12.

Segundo Styvenson, os duo-
décimos têm por base um orça-
mento composto por meio da 
interação entre todos os Pode-
res e órgãos constitucionalmen-
te autônomos. E cabe ao gover-
nador encaminhar os projetos 
de lei que tratam do orçamen-
to público (plano plurianual, lei 
de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual) à Assem-
bleia Legislativa, para conver-
são destas em lei.

“O orçamento deve ser fei-
to com base na realidade eco-
nômico-financeira do Estado, 
sem prejuízo de negociações 
entre o governador do Estado, 
os presidentes da Assembleia 
e do TJ-RN, o procurador-geral 
de Justiça e o defensor público 
geral”, enfatizou.

O senador disse que, se elei-
to, assegurará que o saldo fi-
nanceiro decorrente dos recur-
sos entregues na forma de duo-
décimos seja restituído ao caixa 
único do Tesouro Estadual, ou 
terá seu valor deduzido das pri-
meiras parcelas duodecimais 
do exercício seguinte.

Ele entende que essa tare-
fa devolverá à dignidade ao po-
vo do Rio Grande do Norte, em 
especial devido à cobrança de 
altas cargas tributárias, não se 

concentra em apenas um dos 
poderes, mas em todos. “Todos 
precisam ter a percepção da ne-
cessidade da união em busca do 
desenvolvimento”. E alegou que 

os recursos obtidos com a imple-
mentação desta medida serão 
investidos prioritariamente na 
saúde, na educação, na seguran-
ça pública e na infraestrutura.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Por meio de nota, a estatal afi rma ainda que o aumento de bens está alinhado ao propósito de dar efi ciência e celeridade ao orçamento da companhia

AGÊNCIA BRASIL

Conforme a Codevasf, “os pro-
jetos servem ao interesse social e 
são empreendidos com aborda-
gem técnica, independentemen-
te da origem dos recursos orça-
mentários”, disse à Folha, que 
continua, “a companhia provê in-
formações e orientações aos au-
tores de emendas ao orçamento, 

com o objetivo de subsidiar deci-
sões de alocação e proporcionar 
máximo benefício à sociedade. A 
destinação de bens é precedida 
de análises de adequação técni-
ca, conformidade legal e conve-
niência socioeconômica”, diz.

A estatal afirma ainda que o 
aumento de bens está alinha-

do ao propósito de dar eficiên-
cia e celeridade ao orçamento 
da companhia. O senador Da-
vi Alcolumbre diz que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional 
e a Codevasf são os responsáveis 
pelo processo de execução orça-
mentária dessas emendas, “in-
clusive pela definição de critérios 

técnicos, sem nenhuma interfe-
rência parlamentar fora de crité-
rios legais”. E afirma que, “conti-
nuará trabalhando para incenti-
var os investimentos no Amapá”.

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, afirma que ele, “assim 
como todos os deputados e sena-
dores, libera emendas para todas 

as prefeituras que justificam as 
necessidades”. “Os recursos são 
autorizados após o cumprimento 
de critérios técnicos previstos em 
lei. Isso traz benefícios para o po-
vo, que é o mais importante. Ca-
be aos órgãos de controle a fisca-
lização eficiente para o bom uso 
dos recursos”.

Codevasf diz que ações atendem a interesses sociais

Bolsonaro multiplica ‘toma lá, 
dá cá’ com doação de máquinas 
sem critério técnico, diz a Folha

Impulsionada por verbas de 
emendas parlamentares, a es-
tatal Codevasf já firmou con-

tratos para distribuição de qua-
se R$ 600 milhões em máquinas, 
veículos e equipamentos des-
de 2021, mas sem seguir critérios 
técnicos e para atender a vontade 
de deputados federais e senado-
res, conforme reportagem publi-
cada pela Folha de S. Paulo, nesta 
sexta-feira 12.

“Às portas do período elei-
toral e na esteira da explosão de 
gastos com as chamadas emen-
das de relator, os valores com es-
se tipo de doação saltaram de R$ 
178 milhões em 2020, para R$ 487 
milhões em 2021, um aumento 
de 173%. Só nos primeiros cinco 
meses de 2022, o montante che-
gou a R$ 100 milhões, segundo 
levantamento da Folha, a partir 
de dados obtidos por meio da Lei 
de Acesso à Informação”, diz tre-
cho da reportagem.

A lista de bens distribuí-
dos, principalmente a aliados 
dos parlamentares padrinhos 
das emendas, inclui desde kits 
de panificação e freezers, bar-
cos de alumínio, furgões, cami-
nhões basculantes, caminhões 
de lixo, tratores, implementos 
agrícolas, motoniveladoras e 
retroescavadeiras.

“Apuração da CGU (Contro-
ladoria-Geral da União) mostra 
doações feitas sem relação com 
as finalidades da estatal, criada 
para desenvolver projetos de ir-
rigação no semiárido brasilei-
ro, mas que mudou sua priori-
dade para se tornar uma grande 
distribuidora de produtos e exe-
cutora de obras de pavimenta-
ção. A CGU também aponta en-
tregas sem justificativa quan-
to à quantidade, fornecimentos 
em duplicidade e a falta de in-
formações sobre beneficiários. 
Em alguns casos, os documen-
tos com os motivos das doa-
ções parecem copiados uns dos 

outros para justificar os gastos. 
Parte das distribuições dos bens 
está em fase de celebração, mas 
a maioria já foi entregue”, diz 
trecho da reportagem.

Entre as dez cidades que 
mais receberam doações de 
maquinário, Pedra Branca do 
Amapari (AP), município de 14 
mil habitantes que recebeu R$ 
5,5 milhões em equipamentos, 
segundo a estatal. A prefeita Be-
th Pelaes é aliada do senador 
Davi Alcolumbre (União-AP), 
afirmou à Folha que os equi-
pamentos foram recebidos por 
emendas e articulação de Alco-
lumbre, assim como de outros 
parlamentares a quem foram 
feitos requerimentos.

“Precisávamos e utilizamos 
até hoje esse maquinário, tanto 
para coletar lixo, pois não tínha-
mos nenhum caminhão coletor, 
quanto para a agricultura do mu-
nicípio, que só é mecanizada gra-
ças a esses maquinários que vie-
ram em boa hora”.

O Amapá é o quarto que mais 
recebeu doação de maquinário 
da Codevasf, atrás apenas de Mi-
nas Gerais, Goiás e Tocantins. As 
entregas garantem publicidade 
aos parlamentares.

De acordo com a Folha, a Co-
devasf (Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba), entregue 
por Bolsonaro ao Centrão em 
troca de apoio político, “foi tur-

binada às custas das emendas 
de relator, que favorecem parla-
mentares influentes desse gru-
po. No Piauí, por exemplo, a se-
nadora Eliane Nogueira (PP-PI), 
mãe do ministro-chefe da Casa 
Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), que 
influi na liberação desse tipo de 
verba, informou ter indicado R$ 
17 milhões em emendas de rela-
tor com o objetivo de distribuição 
de máquinas por parte da Code-
vasf”, diz trecho da reportagem.

Segundo a Folha, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), também é 
elogiado nas redes por políticos 
locais após as entregas de bens. 
Em 26 de junho, no site da cida-
de de Estrela de Alagoas, às vés-

peras do período eleitoral, o pre-
feito Aldo Lira (PP) e Josias Aprí-
gio (PP), administrador da cida-
de de Mirante do Negrão, rece-
beram um caminhão e tratores 
com vários equipamentos.

Conforme a Folha, o fato de o 
governo Bolsonaro ter transfor-
mado a Codevasf em um emen-
doduto levou a CGU a fazer um 
estudo sobre a aplicação do di-
nheiro público pela estatal. A 
controladoria aponta falhas na 
distribuição de equipamentos e 
veículos, que, segundo a análise, 
é feita puramente com base nas 
indicações dos congressistas, que 
decidem quais bens serão com-
prados, as quantidades e onde 
eles serão entregues”, diz.

Estatal diz seguir 
critérios técnicos; 

equipamentos são 
escolhidos sem 

planejamento por 
parlamentares, 

diz CGU

Economia
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Taxa de ocupação no Rio Grande do Norte caiu 2,1% no segundo trimestre de 2022, segundo Pnad Contínua do IBGE; à frente apenas do Ceará, no Nordeste

Queda na taxa de desocupação do RN 
é a penúltima do Nordeste, diz IBGE
Dados são da Pnad 
Contínua, referentes 
ao segundo trimestre 
deste ano. No geral, 
Rio Grande do Norte 
chegou a 12% de 
desempregados; 
quinto menor índice 
absoluto da região

Considerando os estados da 
região Nordeste, a queda 
na taxa de desemprego no 

Rio Grande do Norte no segun-
do trimestre deste ano foi maior 
apenas que no estado do Ceará. 
É o que dizem os dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgados ontem 12 pe-
lo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia Estatística (IBGE). Enquanto o 
RN teve recuo de 2,1% – mesmo 
índice de Bahia, Maranhão e Pa-
raíba – no desemprego, o Ceará 
teve retração de apenas 0,6%.

Entre os estados nordestinos, 
as diminuições na taxa de deso-
cupação com mais destaque são 
Pernambuco (-3,4%), Alagoas 
(-3,1%) e Piauí (-2,9%). Em nú-
meros gerais, o RN chegou a 12% 
na taxa de ocupação no período 
que compreende os meses de 
abril a junho – de janeiro a mar-
ço, o índice chegava  a 14,1%. 

A estatística faz do Rio Grande 
do Norte o quinto estado da re-
gião em desocupação. Ficam em 
situação melhores os estados de 
Alagoas (11,1%), Ceará (10,4%), 
Maranhão (10,8%) e Piauí (9,4%). 
Os piores da região – e também 
de todo o país – são Bahia (15,5%) 
e Pernambuco (13,6%). No en-
tanto, uma estatística positiva em 
comparação à média nacional: o 
Rio Grande do Norte teve redu-
ção maior no desemprego que a 
média brasileira para o trimestre 
(1,8%), quando o País passou de 
11,1% da população desempre-
gada para 9,3%.

Douglas Lemos
Repórter de Economia

O levantamento também 
apontou que no Estado, 63,1% 
são empregados no setor priva-
do com carteira assinada; o nú-
mero fica abaixo do índice bra-
sileiro (73,3%), mas apenas o 
estado do Alagoas (63,7%) tem 
número melhor no Nordeste. No 
quesito população ocupada de 
maneira informal, o Rio Grande 
do Norte alcança os 46,3%, e é o 
melhor entre os nove nordesti-
nos, mas segue abaixo do índice 
brasileiro (40%).

SALDO DE EMPREGOS. Re-
centemente o AGORA RN noti-
ciou que, de janeiro a maio deste 
ano o Rio Grande do Norte gerou 
3,03% empregos a mais do que 
no mesmo período de 2021. Fo-
ram 78.259 admissões em 2022 
contra 75.959 no ano passado. No 
entanto, o número que indica al-
go positivo não traduz a realidade 
do cenário potiguar. Até porque 
neste ano, também foram mais 
demissões: 75.963 nos primeiros 

cinco meses, contra 70.870 no 
período de janeiro a maio do ano 
anterior; cerca 7,2% a mais. Os 
números são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do Tra-
balho e Previdência.

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
comemorou o saldo positivo. “Es-
peramos aumentar a velocidade 
de geração de emprego formal, 
recuperar a valorização do salá-
rio-mínimo, sermos indutores 
da geração de postos de trabalho 
mais qualificados e fortalecer as 
iniciativas para aumento da ren-
da, com redução da pobreza e su-
peração da fome”, salientou. 

No entanto, os números ain-
da ressaltam uma baixa geração 
de empregos em todo o estado.  
a baixa criação de empregos tem 
a ver com uma falta de planeja-
mento a médio e longo prazos, 
além da falta de políticas pú-
blicas que tragam investimen-
tos necessários para a indústria 

despontar no estado. “Acho que 
faltam políticas com mais clare-
za. Tem o programa da Fiern pa-
ra desenvolver o sertão, o semi-
árido. Precisa fazer mais e falar 
menos. E nós temos feito muito 
pouco”, declarou.

De acordo com o economista 
Janduir Nóbrega, uma das ques-
tões que colabora para a baixa ge-
ração de empregos no Rio Gran-
de do Norte é a falta de um setor 
industrial robusto. “Faz uma falta 
muito grande. Quando a gente vê 
outros estados, como Pernam-
buco e Bahia, existe um polo in-
dustrial e de serviços muito mais 
forte, gerando cinco vezes o valor 
que foi gerado aqui de empre-
gos”, defendeu.

NACIONAL. Em todo o terri-
tório nacional, o desemprego di-
minuiu em 22 das 27 unidades 
da federação, segundo o levan-
tamento divulgado pelo IBGE. 
Distrito Federal, Amapá, Ceará, 
Rondônia e Mato Grosso foram 

os estados que não tiveram redu-
ção; segundo a pesquisa, estes es-
tados mantiveram estabilidade. 

As maiores taxas de desocu-
pação foram da Bahia (15,5%), 
Pernambuco (13,6%) e Sergipe 
(12,7%), e as menores, de San-
ta Catarina (3,9%), Mato Gros-
so (4,4%) e Mato Grosso do Sul 
(5,2%). A taxa de desocupação 
por sexo foi de 7,5% para os ho-
mens e 11,6% para as mulheres 
no segundo trimestre de 2022. Já 
a taxa de desocupação por cor ou 
raça ficou abaixo da média nacio-
nal (9,3%) para os brancos (7,3%) 
e acima para os pretos (11,3%) e 
pardos (10,8%). 

Conforme divulgado pe-
la pesquisa, o desemprego foi 
maior para as pessoas com en-
sino médio incompleto (15,3%) 
que em comparação às outras 
analisadas. Para as pessoas com 
nível superior incompleto, o ín-
dice foi de 9,9%, mais que o do-
bro da verificada para o nível 
superior completo (4,7%).
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Por meio de nota, a estatal afi rma ainda que o aumento de bens está alinhado ao propósito de dar efi ciência e celeridade ao orçamento da companhia

AGÊNCIA BRASIL

Conforme a Codevasf, “os pro-
jetos servem ao interesse social e 
são empreendidos com aborda-
gem técnica, independentemen-
te da origem dos recursos orça-
mentários”, disse à Folha, que 
continua, “a companhia provê in-
formações e orientações aos au-
tores de emendas ao orçamento, 

com o objetivo de subsidiar deci-
sões de alocação e proporcionar 
máximo benefício à sociedade. A 
destinação de bens é precedida 
de análises de adequação técni-
ca, conformidade legal e conve-
niência socioeconômica”, diz.

A estatal afirma ainda que o 
aumento de bens está alinha-

do ao propósito de dar eficiên-
cia e celeridade ao orçamento 
da companhia. O senador Da-
vi Alcolumbre diz que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional 
e a Codevasf são os responsáveis 
pelo processo de execução orça-
mentária dessas emendas, “in-
clusive pela definição de critérios 

técnicos, sem nenhuma interfe-
rência parlamentar fora de crité-
rios legais”. E afirma que, “conti-
nuará trabalhando para incenti-
var os investimentos no Amapá”.

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, afirma que ele, “assim 
como todos os deputados e sena-
dores, libera emendas para todas 

as prefeituras que justificam as 
necessidades”. “Os recursos são 
autorizados após o cumprimento 
de critérios técnicos previstos em 
lei. Isso traz benefícios para o po-
vo, que é o mais importante. Ca-
be aos órgãos de controle a fisca-
lização eficiente para o bom uso 
dos recursos”.

Codevasf diz que ações atendem a interesses sociais

Bolsonaro multiplica ‘toma lá, 
dá cá’ com doação de máquinas 
sem critério técnico, diz a Folha

Impulsionada por verbas de 
emendas parlamentares, a es-
tatal Codevasf já firmou con-

tratos para distribuição de qua-
se R$ 600 milhões em máquinas, 
veículos e equipamentos des-
de 2021, mas sem seguir critérios 
técnicos e para atender a vontade 
de deputados federais e senado-
res, conforme reportagem publi-
cada pela Folha de S. Paulo, nesta 
sexta-feira 12.

“Às portas do período elei-
toral e na esteira da explosão de 
gastos com as chamadas emen-
das de relator, os valores com es-
se tipo de doação saltaram de R$ 
178 milhões em 2020, para R$ 487 
milhões em 2021, um aumento 
de 173%. Só nos primeiros cinco 
meses de 2022, o montante che-
gou a R$ 100 milhões, segundo 
levantamento da Folha, a partir 
de dados obtidos por meio da Lei 
de Acesso à Informação”, diz tre-
cho da reportagem.

A lista de bens distribuí-
dos, principalmente a aliados 
dos parlamentares padrinhos 
das emendas, inclui desde kits 
de panificação e freezers, bar-
cos de alumínio, furgões, cami-
nhões basculantes, caminhões 
de lixo, tratores, implementos 
agrícolas, motoniveladoras e 
retroescavadeiras.

“Apuração da CGU (Contro-
ladoria-Geral da União) mostra 
doações feitas sem relação com 
as finalidades da estatal, criada 
para desenvolver projetos de ir-
rigação no semiárido brasilei-
ro, mas que mudou sua priori-
dade para se tornar uma grande 
distribuidora de produtos e exe-
cutora de obras de pavimenta-
ção. A CGU também aponta en-
tregas sem justificativa quan-
to à quantidade, fornecimentos 
em duplicidade e a falta de in-
formações sobre beneficiários. 
Em alguns casos, os documen-
tos com os motivos das doa-
ções parecem copiados uns dos 

outros para justificar os gastos. 
Parte das distribuições dos bens 
está em fase de celebração, mas 
a maioria já foi entregue”, diz 
trecho da reportagem.

Entre as dez cidades que 
mais receberam doações de 
maquinário, Pedra Branca do 
Amapari (AP), município de 14 
mil habitantes que recebeu R$ 
5,5 milhões em equipamentos, 
segundo a estatal. A prefeita Be-
th Pelaes é aliada do senador 
Davi Alcolumbre (União-AP), 
afirmou à Folha que os equi-
pamentos foram recebidos por 
emendas e articulação de Alco-
lumbre, assim como de outros 
parlamentares a quem foram 
feitos requerimentos.

“Precisávamos e utilizamos 
até hoje esse maquinário, tanto 
para coletar lixo, pois não tínha-
mos nenhum caminhão coletor, 
quanto para a agricultura do mu-
nicípio, que só é mecanizada gra-
ças a esses maquinários que vie-
ram em boa hora”.

O Amapá é o quarto que mais 
recebeu doação de maquinário 
da Codevasf, atrás apenas de Mi-
nas Gerais, Goiás e Tocantins. As 
entregas garantem publicidade 
aos parlamentares.

De acordo com a Folha, a Co-
devasf (Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba), entregue 
por Bolsonaro ao Centrão em 
troca de apoio político, “foi tur-

binada às custas das emendas 
de relator, que favorecem parla-
mentares influentes desse gru-
po. No Piauí, por exemplo, a se-
nadora Eliane Nogueira (PP-PI), 
mãe do ministro-chefe da Casa 
Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), que 
influi na liberação desse tipo de 
verba, informou ter indicado R$ 
17 milhões em emendas de rela-
tor com o objetivo de distribuição 
de máquinas por parte da Code-
vasf”, diz trecho da reportagem.

Segundo a Folha, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), também é 
elogiado nas redes por políticos 
locais após as entregas de bens. 
Em 26 de junho, no site da cida-
de de Estrela de Alagoas, às vés-

peras do período eleitoral, o pre-
feito Aldo Lira (PP) e Josias Aprí-
gio (PP), administrador da cida-
de de Mirante do Negrão, rece-
beram um caminhão e tratores 
com vários equipamentos.

Conforme a Folha, o fato de o 
governo Bolsonaro ter transfor-
mado a Codevasf em um emen-
doduto levou a CGU a fazer um 
estudo sobre a aplicação do di-
nheiro público pela estatal. A 
controladoria aponta falhas na 
distribuição de equipamentos e 
veículos, que, segundo a análise, 
é feita puramente com base nas 
indicações dos congressistas, que 
decidem quais bens serão com-
prados, as quantidades e onde 
eles serão entregues”, diz.

Estatal diz seguir 
critérios técnicos; 

equipamentos são 
escolhidos sem 

planejamento por 
parlamentares, 

diz CGU
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Taxa de ocupação no Rio Grande do Norte caiu 2,1% no segundo trimestre de 2022, segundo Pnad Contínua do IBGE; à frente apenas do Ceará, no Nordeste

Queda na taxa de desocupação do RN 
é a penúltima do Nordeste, diz IBGE
Dados são da Pnad 
Contínua, referentes 
ao segundo trimestre 
deste ano. No geral, 
Rio Grande do Norte 
chegou a 12% de 
desempregados; 
quinto menor índice 
absoluto da região

Considerando os estados da 
região Nordeste, a queda 
na taxa de desemprego no 

Rio Grande do Norte no segun-
do trimestre deste ano foi maior 
apenas que no estado do Ceará. 
É o que dizem os dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgados ontem 12 pe-
lo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia Estatística (IBGE). Enquanto o 
RN teve recuo de 2,1% – mesmo 
índice de Bahia, Maranhão e Pa-
raíba – no desemprego, o Ceará 
teve retração de apenas 0,6%.

Entre os estados nordestinos, 
as diminuições na taxa de deso-
cupação com mais destaque são 
Pernambuco (-3,4%), Alagoas 
(-3,1%) e Piauí (-2,9%). Em nú-
meros gerais, o RN chegou a 12% 
na taxa de ocupação no período 
que compreende os meses de 
abril a junho – de janeiro a mar-
ço, o índice chegava  a 14,1%. 

A estatística faz do Rio Grande 
do Norte o quinto estado da re-
gião em desocupação. Ficam em 
situação melhores os estados de 
Alagoas (11,1%), Ceará (10,4%), 
Maranhão (10,8%) e Piauí (9,4%). 
Os piores da região – e também 
de todo o país – são Bahia (15,5%) 
e Pernambuco (13,6%). No en-
tanto, uma estatística positiva em 
comparação à média nacional: o 
Rio Grande do Norte teve redu-
ção maior no desemprego que a 
média brasileira para o trimestre 
(1,8%), quando o País passou de 
11,1% da população desempre-
gada para 9,3%.

Douglas Lemos
Repórter de Economia

O levantamento também 
apontou que no Estado, 63,1% 
são empregados no setor priva-
do com carteira assinada; o nú-
mero fica abaixo do índice bra-
sileiro (73,3%), mas apenas o 
estado do Alagoas (63,7%) tem 
número melhor no Nordeste. No 
quesito população ocupada de 
maneira informal, o Rio Grande 
do Norte alcança os 46,3%, e é o 
melhor entre os nove nordesti-
nos, mas segue abaixo do índice 
brasileiro (40%).

SALDO DE EMPREGOS. Re-
centemente o AGORA RN noti-
ciou que, de janeiro a maio deste 
ano o Rio Grande do Norte gerou 
3,03% empregos a mais do que 
no mesmo período de 2021. Fo-
ram 78.259 admissões em 2022 
contra 75.959 no ano passado. No 
entanto, o número que indica al-
go positivo não traduz a realidade 
do cenário potiguar. Até porque 
neste ano, também foram mais 
demissões: 75.963 nos primeiros 

cinco meses, contra 70.870 no 
período de janeiro a maio do ano 
anterior; cerca 7,2% a mais. Os 
números são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do Tra-
balho e Previdência.

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
comemorou o saldo positivo. “Es-
peramos aumentar a velocidade 
de geração de emprego formal, 
recuperar a valorização do salá-
rio-mínimo, sermos indutores 
da geração de postos de trabalho 
mais qualificados e fortalecer as 
iniciativas para aumento da ren-
da, com redução da pobreza e su-
peração da fome”, salientou. 

No entanto, os números ain-
da ressaltam uma baixa geração 
de empregos em todo o estado.  
a baixa criação de empregos tem 
a ver com uma falta de planeja-
mento a médio e longo prazos, 
além da falta de políticas pú-
blicas que tragam investimen-
tos necessários para a indústria 

despontar no estado. “Acho que 
faltam políticas com mais clare-
za. Tem o programa da Fiern pa-
ra desenvolver o sertão, o semi-
árido. Precisa fazer mais e falar 
menos. E nós temos feito muito 
pouco”, declarou.

De acordo com o economista 
Janduir Nóbrega, uma das ques-
tões que colabora para a baixa ge-
ração de empregos no Rio Gran-
de do Norte é a falta de um setor 
industrial robusto. “Faz uma falta 
muito grande. Quando a gente vê 
outros estados, como Pernam-
buco e Bahia, existe um polo in-
dustrial e de serviços muito mais 
forte, gerando cinco vezes o valor 
que foi gerado aqui de empre-
gos”, defendeu.

NACIONAL. Em todo o terri-
tório nacional, o desemprego di-
minuiu em 22 das 27 unidades 
da federação, segundo o levan-
tamento divulgado pelo IBGE. 
Distrito Federal, Amapá, Ceará, 
Rondônia e Mato Grosso foram 

os estados que não tiveram redu-
ção; segundo a pesquisa, estes es-
tados mantiveram estabilidade. 

As maiores taxas de desocu-
pação foram da Bahia (15,5%), 
Pernambuco (13,6%) e Sergipe 
(12,7%), e as menores, de San-
ta Catarina (3,9%), Mato Gros-
so (4,4%) e Mato Grosso do Sul 
(5,2%). A taxa de desocupação 
por sexo foi de 7,5% para os ho-
mens e 11,6% para as mulheres 
no segundo trimestre de 2022. Já 
a taxa de desocupação por cor ou 
raça ficou abaixo da média nacio-
nal (9,3%) para os brancos (7,3%) 
e acima para os pretos (11,3%) e 
pardos (10,8%). 

Conforme divulgado pe-
la pesquisa, o desemprego foi 
maior para as pessoas com en-
sino médio incompleto (15,3%) 
que em comparação às outras 
analisadas. Para as pessoas com 
nível superior incompleto, o ín-
dice foi de 9,9%, mais que o do-
bro da verificada para o nível 
superior completo (4,7%).
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Segmento varejista movimentou mais de R$ 3 bilhões no RN, segundo Secretaria Estadual de Tributação

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Vendas crescem 
7,5% em julho no 
comércio do RN, que 
movimenta R$ 3 bi
Varejo foi o setor 
com maior volume 
no RN em julho. 
Vendas atingiram 
média diária de 
R$ 99,6 milhões, 
7,5% a mais do que 
em julho do ano 
passado

O comércio varejista teve 
uma alta de 7,5% em ju-
lho, em relação ao séti-

mo mês do ano passado, e movi-
mentou mais de R$ 3 bilhões no 
Rio Grande do Norte. Foi o setor 
que registrou o maior volume de 
vendas no período, com um fa-
turamento médio diário da or-
dem de R$ 99,6 milhões. O bom 
desempenho é resultado da rea-
lização de mais de 31,6 milhões 
de operações comerciais no pe-
ríodo, número que é 2,6% maior 
que o registrado em junho. Jun-
tos, os setores produtivos do es-

tado contabilizaram no mês um 
faturamento de aproximada-
mente R$ 12,9 bilhões no sétimo 
mês do ano. 

Os dados foram divulgados 
ontem 12 pela Secretaria Esta-
dual de Tributação (SET-RN), 
com a publicação da 33ª edição 
do Boletim das Atividades Eco-
nômicas do RN. Segundo o in-
formativo mensal da Receita Es-
tadual, o setor atacadista foi o 
que apresentou o segundo me-
lhor desempenho em julho, com 
um volume de vendas da ordem 
de R$ 69,4 milhões por dia. 

Já o segmento de comerciali-
zação e distribuição de combus-
tíveis foi responsável pelo tercei-
ro maior montante movimen-
tado no mês: R$ 62,2 milhões 
faturados por dia pela venda de 
49 milhões de litros de gasolina, 
39 milhões de litros de diesel e 
5 milhões de litros de etanol ao 
longo do mês. Enquanto, os dois 
primeiros tipos de combustível 
apresentaram alta no consumo, 
o álcool teve uma retração de 
28,6% em julho, quando o volu-
me vendido diminuiu 2 milhões 
de litros de um mês para o outro. 

A indústria de transfor-
mação apresentou um cresci-
mento nas vendas em torno de 
30,1% no comparativo com ju-
lho do ano passado e chegou 
a movimentar no total quase 
R$ 1,9 bilhão – 11% a mais que 

no mês anterior. Avanço seme-
lhante ao da indústria extrati-
vista que teve alta de 11% em 
relação a junho pelo faturamen-
to mensal de R$ 502,2 milhões. 
Isso representa um aumento de 
56% quando comparado a ju-
lho do ano passado. Já o setor de 
bares e restaurantes alcançaram 
uma média de R$ 6,4 milhões 
por dia e fecharam o mês com 
alta de 27% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

RESULTADO. De acordo com 
o relatório da Receita Estadual, 
a arrecadação do estado encer-
rou o sétimo mês do ano com 
um volume de R$ 674 milhões 
recolhidos, o que corresponde a 
um alta de 8% em relação a ju-
lho de 2021. Crescimento que 
foi puxado pela arrecadação do 
Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS), que obteve um 
aumento de 10%. 

Com esse tributo, o estado 
recolheu R$ 626 milhões em ju-
lho contra R$ 567 milhões reco-
lhidos em igual mês de 2021. Já 
o Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotivos (IPVA) 
registrou queda 13% e fechou o 
mês com um total de R$ 47 mi-
lhões arrecadados.

 
CONCESSÃO LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ADRIANA M. DA SILVA, CNPJ: 06.991.823/0001-02, 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 validade: 10/08/2024, para Marina Náutica, com 3.178,60m2 de área 
construída, localizado na Rua Pirangi do Sul, 13 A, Praia de Pirangí do Sul, Nísia Floresta/RN. 
 

ADRIANA M. DA SILVA 
PROPRIETÁRIA 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EDSON VAGNE DE ARAUJO, CNPJ: 15.273.145/0001-33, torna público que está recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, com validade: 19/07/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, 2 Classe II, 
Capacidade máxima de 3.120kg, localizado na Rua Teófilo Dantas, 395, Tarcísio Bezerra Galvão, Acari/RN. 
 

EDSON VAGNE DE ARAUJO 
PROPRIETARIO 

 
2x3 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA ELIAS - CPF: 696.933.234-91, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Instalação Nº 2022-179850/TEC/LI-0064, com prazo de validade até 09/08/2026, para atividade de Comércio 
varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua João Rabelo Torres, 718ª - Centro - 
Parazinho/RN. 

Mário Sérgio da Silva Elias – Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168788/TEC/RLS-0316 com validade 08/08/2025 para 08 (oito) acessos 

aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: A3: INÍCIO: MV-1-TM (9.404.881,00 mN; 656.850,00 mE); TÉRMINO 
(9.404.547,00 mN; 656.907,00 mE) ao 7-TM-0008-RN, com 341,07 metros; A4: INÍCIO: MV-5-TM (9.405.211,00 mN; 
657.606,00 mE); TÉRMINO (9.405.527,00 mN; 657.457,00 mE) ao 7-TM-0007-RN, com 354,00 metros; A5: INÍCIO: 
MV-6-TM (9.405.226,00 mN; 657.748,00 mE); TÉRMINO (9.405.209.00 mN; 657.815,00 mE) ao 3-TM-0003-RN, com 
70,40 metros; A6: INÍCIO: MV-3-TM (9.405.400,00 mN; 656.945,00 mE); TÉRMINO (9.405.416,00 mN; 657.005,00 
mE) ao 1-TM-0002-RN, com 64,00 metros; A7: INÍCIO: MV-2-TM (9.405.417,00 mN; 656.750,00 mE); TÉRMINO 
(9.405.332,00 mN; 656.631,00 mE) ao 7-TM-0004-RN, com 150,00 metros; A9: INÍCIO: A4 (9.405.406,00 mN; 
657.529,00mE); TÉRMINO (9.405.360,00 mN; 657.631,00 mE) ao 7-TM-0017-RN, com 132,00 metros; A10: INÍCIO: 
MV-4-TM (9.405.386,00 mN; 657.001,00 mE); TÉRMINO (9.404.970,00 mN; 657.108,00 mE) à (ECS) TM-A, com 
430,00 metros; A11: INÍCIO: A10 (9.405.203,00 mN; 657.051,00 mE); TÉRMINO (9.405.185,00 mN; 656.924,00 mE) 
ao 7-TM-0015-RN, com 126,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Três Marias (TM), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2021-170374/TEC/LS-0425 com validade 10/08/2025 para 01 (um) acesso ao poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensão, respectivamente: 7-RFQ-0038D-RN: 9.397.112,00 mN; 640.333,00 mE. INÍCIO: 9.397.060,00 mN; 
640.190,00 mE; TÉRMINO: 9.397.076,00 mN; 640.277,00 mE, com 86,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de 
Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração Nº 2022-181597/TEC/LPpe-0027 com validade 10/08/2024 para Perfuração de 03 

(três) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO 
DW 29: 709.921,00 mN; 9.394.437,00 mE; SBO DW 30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE; e, SBO DW 51: 
9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CN-B 
(9.394.463,44 mN; 710.731,98 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de 
Assú/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2022-181631/TEC/LS-0263 com validade 10/08/2024 para 02 (dois) acessos aos poços 
petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensões, respectivamente: Acesso que margeia o poço SBO DW 30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE. INÍCIO 
(9.394.079,26 mN; 710.294,19 mE); TÉRMINO (9.394.495,78 mN; 710.793,51 mE), com 658,18 metros; SBO DW 
51: 9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE. INÍCIO (9.394.590,61 mN; 710.861,60 mE); TÉRMINO (9.394.495,35 mN; 
710.768,04 mE), com 137,40 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de 
Assú/RN. 

 Licença Prévia Nº 2022-181599/TEC/LP-0101 com validade 10/08/2024 para Viabilidade ambiental para implantação 
de 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensões: SBO DW 29: 709.921,00 mN; 9.394.437,00 mE, com 950,89 metros; SBO DW 
30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE, com 216,87 metros; SBO DW 51: 9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE, com 
427,25 metros. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CN-B (9.394.463,44 mN; 
710.731,98 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de Assú/RN 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA - CNPJ: 11.290.066/0001-80, torna público que 
recebeu do IDEMA a Renovação de Licença de Operação Nº 2022-179126/TEC/RLO-0122, com prazo de 
validade até 31/08/2028, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento 
localizado na Rua Monsenhor Freitas, 60 - Centro - Parazinho/RN. 
 

Ricardo Bruno Silva dos Santos – Diretor 
Presidente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA, CNPJ: 70.144.357/0001-29, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada-LS, com validade: 09/11/2022, para extração de areia no leito do rio Curumataú, referente a 
uma área de 30,70ha, com volume previsto de 1500m3 /mês, localizado na Fazenda Barro Vermelho, S/N, Zona 
Rural, Nova Cruz/RN. 

FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0012-88, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada- 
LS, com validade: 12/08/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade máxima de 
6.240kg, localizado na Av. Dr. Rui Maryz, 950-A, São João, Jardim do Seridó/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Romennigue Cabral de Lima Leonez, 007.788.024-26, torna público que solicitou ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença Simplificada, em favor de um 
empreendimento para cultivo de peixe, localizada no Sítio Santa Rosa, Alto do Rodrigues-RN. 
 

Romennigue Cabral de Lima Leonez – Proprietário 
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

Abandono é defi nido, além das características visíveis, a partir do não pagamento de impostos e outras variáveis

NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

A eleição majoritária – go-
vernador e senador -  de 
2022 no RN poderá ter 

desfecho inesperado, com os 
candidatos ora melhor posicio-

nados sendo prejudicados pe-
los adversários surgidos de últi-
ma hora. É possível que aconte-
ça. Senão vejamos os atuais três 
primeiros colocados.

Possíveis surpresas na eleição do RN

FATO NOVO. Para o governo do RN, a entrada do senador Styvenson-
Valentim desaloja completamente Fábio Dantas da disputa final. O sena-
dor já apresenta na pesquisa “Exatus” do AGORA RN, o dobro de votos do 
seu oponente (18.4% contra 8.95%). Um terço dos consultados optou por 
não ter candidato, branco, nulo ou ninguém. Com esses percentuais ha-
veria segundo turno entre Fátima e Styvenson.

FÁTIMA. A governadora Fátima Bezerra mantem-se na liderança, po-
rém caiu de 38.8% para 32.5%. O governo é aprovado por 36.2% e desa-
provado por 46.15%. Já na rejeição, a chefe do executivo fica com 31.35%, 
Styvenson 11.3% e Fábio Dantas 8.25

MUDANÇAS. A rejeição não é uma coisa imutável. Pode um candidato 
crescer, durante a campanha. Ou candidato que era rejeitado consegue 
convencer as pessoas do contrário. Até eleitores “decididos” podem mu-
dar de opinião.

SENADO. Na disputa pelo senado, as perspectivas são mais indecifrá-
veis: Carlos Eduardo 23%; Rogério 18.75% e Rafael Motta 9.4%. No item 
rejeição, Carlos Eduardo e Rogério Marinho estão próximos, 15.2% e 
12.3% respectivamente. O fato mais expressivo é que não sabem equiva-
lem a 23.7 % e brancos/nulos/ninguém somam 22.6%. O total é de 46.3%, 
quase a metade do eleitorado, não tendo ainda definição para o senado.

PREVISÃO. O que poderá acontecer? A rejeição a Fátima Bezerra leva-
ria   Styvenson para o segundo turno. Para o senado, o candidato Rafael 
Motta poderá ajudar a eleição de Rogério Marinho, mesmo com o des-
gaste de imagem do bolsonarista, em função da participação na reforma 
da previdência e reforma trabalhista. Falta a Rogério um discurso consis-
tente para ser legislador, o que é totalmente diferente de ter sido ministro 
de estado, por dádiva do presidente. A divisão de votos na base petista lhe 
beneficiaria.

INDAGAÇÃO. A argúcia política indaga, se existiria plano maquiavéli-
co, para o PT “ganhar e não levar no RN”. Nesse caso, a decisão de última 
hora de Styvenson disputar teria sofrido influência de promessas bolso-
naristas, garantindo-lhe votos para derrotar Fátima Bezerra, no segundo 
turno. Igualmente, a entrada inexplicável de Rafael Mota terá sido preme-
ditada para tirar votos de Carlos Eduardo, através de “acordo secreto” (não 
se sabe com quem!!!) para enfraquece-lo na disputa com Rogério Mari-
nho, que seria o maior beneficiário?

VITÓRIA & DERROTA. Trocando em miúdos, o plano maquiavélico no 
RN não conseguiria derrotar Lula para presidente, mas o bolsonarismo 
seria vitorioso no estado nas eleições majoritárias de governador e sena-
dor, com Styvenson e Rogério, respectivamente.

MAQUIAVEL. Se realmente for verdadeira essa estratégia, terá sido 
aplicada a máxima de Maquiavel: “Vale mais fazer e arrepender-se, que 
não fazer e arrepender-se”

ÁLVARO DIAS I. Merece aplauso 
o apoio do prefeito Álvaro Dias ao 
incansável jornalista e escritor Valé-
rio Andrade na sua luta para ressur-
gir o Festival de Cinema de Natal, 
que tanto sucesso teve no passado.

ÁLVARO DIAS II. Justíssima a 
homenagem da Prefeitura de Natal 

ao ex-governador Geraldo Melo, já 
falecido, com a outorga pós mor-
tem da Medalha Felipe Camarão.

CARTA. O melhor que Bolso-
naro faria era dizer: o que for para 
defender democracia, eu assino. 
Esvaziaria todas as tentativas de es-
peculação.

Olho aberto

Ribeira tem 166 imóveis 
abandonados e é alvo de 
ação para revitalização
Na rua Chile, 
sete imóveis estão 
em processo de 
arrecadação; 
Prefeitura ainda vai 
recuperar fachadas 
de 17 prédios 

Região histórica de Natal, 
o bairro da Ribeira tem 
166 imóveis em caracte-

rística de abandono. A informa-
ção é da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), em levantamento feito 
em 2021 para levar adiante o pro-
cesso de arrecadação de imóveis.

De acordo com a pasta, a Ri-
beira é o ponto mais crítico da ci-
dade no que tange ao abandono 
de imóveis. O abandono é defi-
nido, além das características vi-
síveis, a partir do não pagamen-
to de impostos e outras variáveis. 
Dos 166 imóveis identificados no 
levantamento, sete estão em pro-
cesso de arrecadação na rua Chile. 

A arrecadação de imóveis é 
um instrumento de política ur-
bana presente no novo Plano Di-
retor de Natal para fazer cumprir 
a função social da propriedade, 
também prevista na Constitui-
ção Federal de 88 e na Lei Fede-
ral nº 13.465/2017.

A partir dessa prerrogativa e 

observado o procedimento le-
gal, o Município fica autorizado 
a tomar posse do imóvel aban-
donado, e promover reformas di-
retamente ou por intermédio de 
terceiros para que a construção 
passe a cumprir objetivos sociais, 
como destinação a programas ha-
bitacionais, prestação de serviços 
públicos e fomento da regulariza-
ção fundiária de interesse social 
ou para entidades filantrópicas.

São considerados imóveis 
em situação de abandono aque-
les que se encontram vagos, sem 
utilização e sem responsável pe-
la sua manutenção, integridade, 
limpeza e segurança. E também 
se o proprietário não tiver mais a 
intenção de conservá-lo em seu 
patrimônio, tendo acumulado ta-
xas fiscais há mais de cinco anos.

Em nota, a Secretária Adjun-
ta de Informação e Planejamento 
Eudja Mafaldo apontou que esse 
instrumento é fundamental pa-
ra que o poder público possa dar 
“um destino melhor a esses imó-
veis, que podem se tornar museus, 
centros culturais entre outros”. De 
acordo com ela, “a ideia é realizar 
a fiscalização em vários bairros 
da capital, mas dando prioridade 
àqueles que apresentam maior 
quantidade de construções em si-
tuação de abandono”.

A fiscalização ambiental da 
Semurb notificou 54 imóveis fe-
chados em descaso ambiental; 
desses, 37 receberam Autos de 
Infração Ambiental alertando 
sobre a necessidade de realizar 
a limpeza dos imóveis. Os bair-
ros que têm mais denúncias de 
imóveis nessa situação são Pon-

ta Negra e Potengi, nas zonas Sul 
e Norte, respectivamente. Já em 
relação a terrenos em descaso 
ambiental, são 153 que recebe-
ram Autos de Infração por esta-
rem sujos e abertos.

A Lei 325/2011 torna obriga-
tório aos proprietários de terre-
nos privados e particulares, edifi-
cados ou não, situados e registra-
dos em Natal, a cercar ou murar a 
totalidade do seu bem imóvel in-
dependente do tamanho. Os pro-
prietários que não cumprirem as 
regras de limpeza serão autuados 
por negligência com previsão 
de multa que pode variar entre 
R$2.364,86 a R$9.095,63. 

Denúncias de terrenos baldios 
e imóveis abandonados ou em des-
caso ambiental podem ser feitas 
à Semurb pelo e-mail ouvidoria.
semurb@natal.rn.gov.br, ou ainda 
pelo telefone 3616-9829, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h.

A SAMARITANA. Recente-
mente, a revista Cultue do AGO-
RA RN publicou uma reporta-
gem sobre a reforma do prédio 
da antiga loja A Samaritana, loca-
lizado na rua Doutor Barata, no 
bairro da Ribeira. Notificado pelo 
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan), o 
empresário Roberto Serquiz, do-
no do imóvel, conseguiu apoio 
da Prefeitura do Natal através da 
lei Djalma Maranhão para se-
guir com as obras. Em um futuro 
não tão distante, a edificação será 
transformada em um espaço pa-
ra eventos culturais.

Flávio Monteiro
Estagiário*

CONTINUA NA PÁGINA 12
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Segmento varejista movimentou mais de R$ 3 bilhões no RN, segundo Secretaria Estadual de Tributação

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Vendas crescem 
7,5% em julho no 
comércio do RN, que 
movimenta R$ 3 bi
Varejo foi o setor 
com maior volume 
no RN em julho. 
Vendas atingiram 
média diária de 
R$ 99,6 milhões, 
7,5% a mais do que 
em julho do ano 
passado

O comércio varejista teve 
uma alta de 7,5% em ju-
lho, em relação ao séti-

mo mês do ano passado, e movi-
mentou mais de R$ 3 bilhões no 
Rio Grande do Norte. Foi o setor 
que registrou o maior volume de 
vendas no período, com um fa-
turamento médio diário da or-
dem de R$ 99,6 milhões. O bom 
desempenho é resultado da rea-
lização de mais de 31,6 milhões 
de operações comerciais no pe-
ríodo, número que é 2,6% maior 
que o registrado em junho. Jun-
tos, os setores produtivos do es-

tado contabilizaram no mês um 
faturamento de aproximada-
mente R$ 12,9 bilhões no sétimo 
mês do ano. 

Os dados foram divulgados 
ontem 12 pela Secretaria Esta-
dual de Tributação (SET-RN), 
com a publicação da 33ª edição 
do Boletim das Atividades Eco-
nômicas do RN. Segundo o in-
formativo mensal da Receita Es-
tadual, o setor atacadista foi o 
que apresentou o segundo me-
lhor desempenho em julho, com 
um volume de vendas da ordem 
de R$ 69,4 milhões por dia. 

Já o segmento de comerciali-
zação e distribuição de combus-
tíveis foi responsável pelo tercei-
ro maior montante movimen-
tado no mês: R$ 62,2 milhões 
faturados por dia pela venda de 
49 milhões de litros de gasolina, 
39 milhões de litros de diesel e 
5 milhões de litros de etanol ao 
longo do mês. Enquanto, os dois 
primeiros tipos de combustível 
apresentaram alta no consumo, 
o álcool teve uma retração de 
28,6% em julho, quando o volu-
me vendido diminuiu 2 milhões 
de litros de um mês para o outro. 

A indústria de transfor-
mação apresentou um cresci-
mento nas vendas em torno de 
30,1% no comparativo com ju-
lho do ano passado e chegou 
a movimentar no total quase 
R$ 1,9 bilhão – 11% a mais que 

no mês anterior. Avanço seme-
lhante ao da indústria extrati-
vista que teve alta de 11% em 
relação a junho pelo faturamen-
to mensal de R$ 502,2 milhões. 
Isso representa um aumento de 
56% quando comparado a ju-
lho do ano passado. Já o setor de 
bares e restaurantes alcançaram 
uma média de R$ 6,4 milhões 
por dia e fecharam o mês com 
alta de 27% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

RESULTADO. De acordo com 
o relatório da Receita Estadual, 
a arrecadação do estado encer-
rou o sétimo mês do ano com 
um volume de R$ 674 milhões 
recolhidos, o que corresponde a 
um alta de 8% em relação a ju-
lho de 2021. Crescimento que 
foi puxado pela arrecadação do 
Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS), que obteve um 
aumento de 10%. 

Com esse tributo, o estado 
recolheu R$ 626 milhões em ju-
lho contra R$ 567 milhões reco-
lhidos em igual mês de 2021. Já 
o Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotivos (IPVA) 
registrou queda 13% e fechou o 
mês com um total de R$ 47 mi-
lhões arrecadados.

 
CONCESSÃO LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ADRIANA M. DA SILVA, CNPJ: 06.991.823/0001-02, 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 validade: 10/08/2024, para Marina Náutica, com 3.178,60m2 de área 
construída, localizado na Rua Pirangi do Sul, 13 A, Praia de Pirangí do Sul, Nísia Floresta/RN. 
 

ADRIANA M. DA SILVA 
PROPRIETÁRIA 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EDSON VAGNE DE ARAUJO, CNPJ: 15.273.145/0001-33, torna público que está recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada - LS, com validade: 19/07/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, 2 Classe II, 
Capacidade máxima de 3.120kg, localizado na Rua Teófilo Dantas, 395, Tarcísio Bezerra Galvão, Acari/RN. 
 

EDSON VAGNE DE ARAUJO 
PROPRIETARIO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA ELIAS - CPF: 696.933.234-91, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Instalação Nº 2022-179850/TEC/LI-0064, com prazo de validade até 09/08/2026, para atividade de Comércio 
varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua João Rabelo Torres, 718ª - Centro - 
Parazinho/RN. 

Mário Sérgio da Silva Elias – Diretor 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-168788/TEC/RLS-0316 com validade 08/08/2025 para 08 (oito) acessos 

aos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com 
início, término e extensões, respectivamente: A3: INÍCIO: MV-1-TM (9.404.881,00 mN; 656.850,00 mE); TÉRMINO 
(9.404.547,00 mN; 656.907,00 mE) ao 7-TM-0008-RN, com 341,07 metros; A4: INÍCIO: MV-5-TM (9.405.211,00 mN; 
657.606,00 mE); TÉRMINO (9.405.527,00 mN; 657.457,00 mE) ao 7-TM-0007-RN, com 354,00 metros; A5: INÍCIO: 
MV-6-TM (9.405.226,00 mN; 657.748,00 mE); TÉRMINO (9.405.209.00 mN; 657.815,00 mE) ao 3-TM-0003-RN, com 
70,40 metros; A6: INÍCIO: MV-3-TM (9.405.400,00 mN; 656.945,00 mE); TÉRMINO (9.405.416,00 mN; 657.005,00 
mE) ao 1-TM-0002-RN, com 64,00 metros; A7: INÍCIO: MV-2-TM (9.405.417,00 mN; 656.750,00 mE); TÉRMINO 
(9.405.332,00 mN; 656.631,00 mE) ao 7-TM-0004-RN, com 150,00 metros; A9: INÍCIO: A4 (9.405.406,00 mN; 
657.529,00mE); TÉRMINO (9.405.360,00 mN; 657.631,00 mE) ao 7-TM-0017-RN, com 132,00 metros; A10: INÍCIO: 
MV-4-TM (9.405.386,00 mN; 657.001,00 mE); TÉRMINO (9.404.970,00 mN; 657.108,00 mE) à (ECS) TM-A, com 
430,00 metros; A11: INÍCIO: A10 (9.405.203,00 mN; 657.051,00 mE); TÉRMINO (9.405.185,00 mN; 656.924,00 mE) 
ao 7-TM-0015-RN, com 126,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Três Marias (TM), Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2021-170374/TEC/LS-0425 com validade 10/08/2025 para 01 (um) acesso ao poço 
petrolífero de código, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensão, respectivamente: 7-RFQ-0038D-RN: 9.397.112,00 mN; 640.333,00 mE. INÍCIO: 9.397.060,00 mN; 
640.190,00 mE; TÉRMINO: 9.397.076,00 mN; 640.277,00 mE, com 86,00 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de 
Riacho da Forquilha (RFQ), Município de Apodi/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração Nº 2022-181597/TEC/LPpe-0027 com validade 10/08/2024 para Perfuração de 03 

(três) poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: SBO 
DW 29: 709.921,00 mN; 9.394.437,00 mE; SBO DW 30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE; e, SBO DW 51: 
9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CN-B 
(9.394.463,44 mN; 710.731,98 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de 
Assú/RN. 

 Licença Simplificada Nº 2022-181631/TEC/LS-0263 com validade 10/08/2024 para 02 (dois) acessos aos poços 
petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, com início, término e 
extensões, respectivamente: Acesso que margeia o poço SBO DW 30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE. INÍCIO 
(9.394.079,26 mN; 710.294,19 mE); TÉRMINO (9.394.495,78 mN; 710.793,51 mE), com 658,18 metros; SBO DW 
51: 9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE. INÍCIO (9.394.590,61 mN; 710.861,60 mE); TÉRMINO (9.394.495,35 mN; 
710.768,04 mE), com 137,40 metros. Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de 
Assú/RN. 

 Licença Prévia Nº 2022-181599/TEC/LP-0101 com validade 10/08/2024 para Viabilidade ambiental para implantação 
de 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000, e extensões: SBO DW 29: 709.921,00 mN; 9.394.437,00 mE, com 950,89 metros; SBO DW 
30: 9.394.200,04 mN; 710.540,12 mE, com 216,87 metros; SBO DW 51: 9.394.637,77 mN; 710.831,55 mE, com 
427,25 metros. Com produções a serem escoadas para a Estação Coletora Satélite (ECS) CN-B (9.394.463,44 mN; 
710.731,98 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Sabiá Bico do Osso (SBO), Município de Assú/RN 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA - CNPJ: 11.290.066/0001-80, torna público que 
recebeu do IDEMA a Renovação de Licença de Operação Nº 2022-179126/TEC/RLO-0122, com prazo de 
validade até 31/08/2028, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, empreendimento 
localizado na Rua Monsenhor Freitas, 60 - Centro - Parazinho/RN. 
 

Ricardo Bruno Silva dos Santos – Diretor 
Presidente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA, CNPJ: 70.144.357/0001-29, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada-LS, com validade: 09/11/2022, para extração de areia no leito do rio Curumataú, referente a 
uma área de 30,70ha, com volume previsto de 1500m3 /mês, localizado na Fazenda Barro Vermelho, S/N, Zona 
Rural, Nova Cruz/RN. 

FLAVIO MOUSINHO MOREIRA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0012-88, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada- 
LS, com validade: 12/08/2028, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade máxima de 
6.240kg, localizado na Av. Dr. Rui Maryz, 950-A, São João, Jardim do Seridó/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Romennigue Cabral de Lima Leonez, 007.788.024-26, torna público que solicitou ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença Simplificada, em favor de um 
empreendimento para cultivo de peixe, localizada no Sítio Santa Rosa, Alto do Rodrigues-RN. 
 

Romennigue Cabral de Lima Leonez – Proprietário 
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Abandono é defi nido, além das características visíveis, a partir do não pagamento de impostos e outras variáveis

NEY LOPESPor trás da notícia
nl@neylopes.com.br

A eleição majoritária – go-
vernador e senador -  de 
2022 no RN poderá ter 

desfecho inesperado, com os 
candidatos ora melhor posicio-

nados sendo prejudicados pe-
los adversários surgidos de últi-
ma hora. É possível que aconte-
ça. Senão vejamos os atuais três 
primeiros colocados.

Possíveis surpresas na eleição do RN

FATO NOVO. Para o governo do RN, a entrada do senador Styvenson-
Valentim desaloja completamente Fábio Dantas da disputa final. O sena-
dor já apresenta na pesquisa “Exatus” do AGORA RN, o dobro de votos do 
seu oponente (18.4% contra 8.95%). Um terço dos consultados optou por 
não ter candidato, branco, nulo ou ninguém. Com esses percentuais ha-
veria segundo turno entre Fátima e Styvenson.

FÁTIMA. A governadora Fátima Bezerra mantem-se na liderança, po-
rém caiu de 38.8% para 32.5%. O governo é aprovado por 36.2% e desa-
provado por 46.15%. Já na rejeição, a chefe do executivo fica com 31.35%, 
Styvenson 11.3% e Fábio Dantas 8.25

MUDANÇAS. A rejeição não é uma coisa imutável. Pode um candidato 
crescer, durante a campanha. Ou candidato que era rejeitado consegue 
convencer as pessoas do contrário. Até eleitores “decididos” podem mu-
dar de opinião.

SENADO. Na disputa pelo senado, as perspectivas são mais indecifrá-
veis: Carlos Eduardo 23%; Rogério 18.75% e Rafael Motta 9.4%. No item 
rejeição, Carlos Eduardo e Rogério Marinho estão próximos, 15.2% e 
12.3% respectivamente. O fato mais expressivo é que não sabem equiva-
lem a 23.7 % e brancos/nulos/ninguém somam 22.6%. O total é de 46.3%, 
quase a metade do eleitorado, não tendo ainda definição para o senado.

PREVISÃO. O que poderá acontecer? A rejeição a Fátima Bezerra leva-
ria   Styvenson para o segundo turno. Para o senado, o candidato Rafael 
Motta poderá ajudar a eleição de Rogério Marinho, mesmo com o des-
gaste de imagem do bolsonarista, em função da participação na reforma 
da previdência e reforma trabalhista. Falta a Rogério um discurso consis-
tente para ser legislador, o que é totalmente diferente de ter sido ministro 
de estado, por dádiva do presidente. A divisão de votos na base petista lhe 
beneficiaria.

INDAGAÇÃO. A argúcia política indaga, se existiria plano maquiavéli-
co, para o PT “ganhar e não levar no RN”. Nesse caso, a decisão de última 
hora de Styvenson disputar teria sofrido influência de promessas bolso-
naristas, garantindo-lhe votos para derrotar Fátima Bezerra, no segundo 
turno. Igualmente, a entrada inexplicável de Rafael Mota terá sido preme-
ditada para tirar votos de Carlos Eduardo, através de “acordo secreto” (não 
se sabe com quem!!!) para enfraquece-lo na disputa com Rogério Mari-
nho, que seria o maior beneficiário?

VITÓRIA & DERROTA. Trocando em miúdos, o plano maquiavélico no 
RN não conseguiria derrotar Lula para presidente, mas o bolsonarismo 
seria vitorioso no estado nas eleições majoritárias de governador e sena-
dor, com Styvenson e Rogério, respectivamente.

MAQUIAVEL. Se realmente for verdadeira essa estratégia, terá sido 
aplicada a máxima de Maquiavel: “Vale mais fazer e arrepender-se, que 
não fazer e arrepender-se”

ÁLVARO DIAS I. Merece aplauso 
o apoio do prefeito Álvaro Dias ao 
incansável jornalista e escritor Valé-
rio Andrade na sua luta para ressur-
gir o Festival de Cinema de Natal, 
que tanto sucesso teve no passado.

ÁLVARO DIAS II. Justíssima a 
homenagem da Prefeitura de Natal 

ao ex-governador Geraldo Melo, já 
falecido, com a outorga pós mor-
tem da Medalha Felipe Camarão.

CARTA. O melhor que Bolso-
naro faria era dizer: o que for para 
defender democracia, eu assino. 
Esvaziaria todas as tentativas de es-
peculação.

Olho aberto

Ribeira tem 166 imóveis 
abandonados e é alvo de 
ação para revitalização
Na rua Chile, 
sete imóveis estão 
em processo de 
arrecadação; 
Prefeitura ainda vai 
recuperar fachadas 
de 17 prédios 

Região histórica de Natal, 
o bairro da Ribeira tem 
166 imóveis em caracte-

rística de abandono. A informa-
ção é da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), em levantamento feito 
em 2021 para levar adiante o pro-
cesso de arrecadação de imóveis.

De acordo com a pasta, a Ri-
beira é o ponto mais crítico da ci-
dade no que tange ao abandono 
de imóveis. O abandono é defi-
nido, além das características vi-
síveis, a partir do não pagamen-
to de impostos e outras variáveis. 
Dos 166 imóveis identificados no 
levantamento, sete estão em pro-
cesso de arrecadação na rua Chile. 

A arrecadação de imóveis é 
um instrumento de política ur-
bana presente no novo Plano Di-
retor de Natal para fazer cumprir 
a função social da propriedade, 
também prevista na Constitui-
ção Federal de 88 e na Lei Fede-
ral nº 13.465/2017.

A partir dessa prerrogativa e 

observado o procedimento le-
gal, o Município fica autorizado 
a tomar posse do imóvel aban-
donado, e promover reformas di-
retamente ou por intermédio de 
terceiros para que a construção 
passe a cumprir objetivos sociais, 
como destinação a programas ha-
bitacionais, prestação de serviços 
públicos e fomento da regulariza-
ção fundiária de interesse social 
ou para entidades filantrópicas.

São considerados imóveis 
em situação de abandono aque-
les que se encontram vagos, sem 
utilização e sem responsável pe-
la sua manutenção, integridade, 
limpeza e segurança. E também 
se o proprietário não tiver mais a 
intenção de conservá-lo em seu 
patrimônio, tendo acumulado ta-
xas fiscais há mais de cinco anos.

Em nota, a Secretária Adjun-
ta de Informação e Planejamento 
Eudja Mafaldo apontou que esse 
instrumento é fundamental pa-
ra que o poder público possa dar 
“um destino melhor a esses imó-
veis, que podem se tornar museus, 
centros culturais entre outros”. De 
acordo com ela, “a ideia é realizar 
a fiscalização em vários bairros 
da capital, mas dando prioridade 
àqueles que apresentam maior 
quantidade de construções em si-
tuação de abandono”.

A fiscalização ambiental da 
Semurb notificou 54 imóveis fe-
chados em descaso ambiental; 
desses, 37 receberam Autos de 
Infração Ambiental alertando 
sobre a necessidade de realizar 
a limpeza dos imóveis. Os bair-
ros que têm mais denúncias de 
imóveis nessa situação são Pon-

ta Negra e Potengi, nas zonas Sul 
e Norte, respectivamente. Já em 
relação a terrenos em descaso 
ambiental, são 153 que recebe-
ram Autos de Infração por esta-
rem sujos e abertos.

A Lei 325/2011 torna obriga-
tório aos proprietários de terre-
nos privados e particulares, edifi-
cados ou não, situados e registra-
dos em Natal, a cercar ou murar a 
totalidade do seu bem imóvel in-
dependente do tamanho. Os pro-
prietários que não cumprirem as 
regras de limpeza serão autuados 
por negligência com previsão 
de multa que pode variar entre 
R$2.364,86 a R$9.095,63. 

Denúncias de terrenos baldios 
e imóveis abandonados ou em des-
caso ambiental podem ser feitas 
à Semurb pelo e-mail ouvidoria.
semurb@natal.rn.gov.br, ou ainda 
pelo telefone 3616-9829, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h.

A SAMARITANA. Recente-
mente, a revista Cultue do AGO-
RA RN publicou uma reporta-
gem sobre a reforma do prédio 
da antiga loja A Samaritana, loca-
lizado na rua Doutor Barata, no 
bairro da Ribeira. Notificado pelo 
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan), o 
empresário Roberto Serquiz, do-
no do imóvel, conseguiu apoio 
da Prefeitura do Natal através da 
lei Djalma Maranhão para se-
guir com as obras. Em um futuro 
não tão distante, a edificação será 
transformada em um espaço pa-
ra eventos culturais.

Flávio Monteiro
Estagiário*
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Petrobras anunciou nova redução no valor do diesel a partir de 
ontem, a redução foi de 4% nas refinarias, é a segunda redu-
ção nos preços do combustível esse ano e em nota a Petro-

bras diz que o preço do diesel vem se estabilizando, portanto é coe-
rente a redução nos preços. O importante é que chegue nos postos.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Mais uma vez, quin-
ta-feira passada, uma mulher registrou um bole-
tim de ocorrência, de um homem que estava re-
alizando o ato de importunação sexual em um 
ônibus da linha 84 que se dirigia para a cidade al-
ta, na ocasião, outra mulher filmou e alertou a ví-
tima, porém mesmo assim, não conseguiu impe-
dir que o sujeito saísse do ônibus, a queixa está re-
gistrada e a polícia está em busca do mal caráter.

GUARDA MUNICIPAL. A Guarda Municipal en-
controu araras e papagaios vivendo no meio de 
carrapatos e ratos na cidade de Parnamirim, mais 
precisamente no bairro de Emaús, até cachor-
ros foi encontrando em situação de maus tratos, 
o dono do criadouro e funcionários foram pre-
so em flagrantes e os pássaros encaminhados ao 
ibama!

PROTESTO. Protesto realizado no dia 11, dia 
do Estudante, tinha tudo para transcorrer nor-
malmente dentro da democracia, de repente al-
gumas pessoas começaram a pichar vários mu-
ros com problemas políticos, palavrão, rasgar a 
bandeira do Brasil, o que não condiz com a ver-
dadeira democracia, lamentável!

REDUÇÃO DO DIESEL

POBREZA. Conforme pesquisa do Whatsapp da 
96FM, a extrema pobreza atinge mais de 135 mil pesso-
as na Grande Natal.

SAÚDE PRECÁRIA. As condições de saúde pública 
no Estado e em Natal são críticas, o teto do banheiro da 
UBS desaba em Natal.

SEMOV. Secretaria de Obras de Natal, em um grande 
esforço, começa a fazer tapa buraco nas 04 regiões, in-
clusive para destaque para nossa querida Zona Norte, 
o Secretário Carlson acredita que a partir do dia 04 de 
setembro, será dado início a obra da Felizardo Moura, 
começando da Ponte de Igapó, passando pelo viadu-
to da Urbana chegando até a Mor Gouveia, os serviços 
que serão realizados são: Saneamento e Asfalto, as duas 
maiores crateras da Zona Norte estão sendo cuidadas, 
a do igapó e da Avenida José Luiz da Silva.

TURISMO ZONA NORTE.  Muito esperado o comple-
xo turístico da Zona Norte, precisamente na Redinha, 
onde teremos um novo e maior mercado público, um 
deck, novo piso, uma nova avenida de acesso, clube re-
formado com direito a loja de artesanato e gastrono-
mia, se tudo isso ficar pronto até o próximo ano, tere-
mos um polo turístico da Zona Norte.

Em péssimas condições estruturais, o antigo hospital apresenta perigo

Iphan autorizou início do serviço, mas empresa que venceu licitação desistiu

Revitalização deve ter início recuperação de fachadas e aplicação de pintura

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Iphan autoriza início de 
revitalização no bairro
No começo de abril, o pre-

feito Álvaro Dias (PSDB) 
se reuniu com represen-

tantes do Iphan para apresentar 
o projeto de requalificação da 
Ribeira. A revitalização do bair-
ro deve ter início com um proje-
to de recuperação de fachadas e 
aplicação de pintura em 17 pré-
dios históricos no entorno da 
Praça Augusto Severo. A autori-
zação do Iphan já saiu, confor-
me informou a Prefeitura do Na-
tal. No entanto, a empresa ven-
cedora da licitação desistiu. A 
gestão municipal está refazendo 
o processo. 

Inicialmente, o projeto pre-
vê a recuperação e pintura das 
fachadas de 17 prédios, a partir 
da esquina da avenida Duque de 
Caxias com a travessa Aureliano 
em um prédio pertencente à Jun-
ta Comercial do Estado (Jucern) 
até o prédio Mossoró. O próxi-
mo quadrante a ser trabalhado 
compreende os prédios a partir 
da esquina da rua Câmara Cas-
cudo com a travessa Aureliano 
até a esquina de encontro com a 
rua Doutor Barata. Para finalizar, 
o último quadrante abarca imó-
veis entre o edifício Paris e o pré-
dio da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

Hospital Ruy Pereira 
é ambiente perigoso

Nas proximidades da Ri-
beira, já no bairro Petrópolis, o 
Hospital Ruy Pereira está desati-
vado desde 2020. O Governo do 
Rio Grande do Norte devolveu 
as chaves do imóvel em mar-
ço de 2021, após reunião entre 
representantes das partes do 
contrato, locador e locatário, na 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-RN). Desde então, o Esta-
do não tem mais responsabili-
dade pelo imóvel.

A transferência decorreu de 
um acordo feito entre o Estado e 
o Conselho Regional de Medici-
na do RN, diante da Justiça Fede-
ral, em dezembro de 2019. A fis-
calização da Vigilância Sanitária 
concluiu, na época, pela inter-
dição do prédio devido à cons-
tatação de que existia risco para 

coletividade e dada a impossibi-
lidade de adequar a estrutura do 
hospital às normas técnicas atu-
ais de engenharia e arquitetura 
exigidas. Os pacientes e atendi-
mentos foram transferidos para 
outras unidades.

Antes, a unidade era referên-
cia em cirurgias vasculares. Ho-
je, apresenta total abandono. O 
prédio tem fácil acesso por on-
de funcionava a porta de entra-
da e atualmente é utilizado por 
usuários de drogas. Pichado e 
em péssimas condições estrutu-
rais, o ambiente apresenta peri-
go para as pessoas que passam 
pela região, já que facilita a ocor-
rência de crimes no interior do 
prédio, sem visibilidade. (*Su-
pervisão da jornalista Nathallya 
Macedo).
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Selecionados irão atuar sob regime de trabalho de 20 ou 40h semanais

Obra contempla pintura, adequação nas instalações elétricas, entre outros

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ASDFSDGSDGDASSDGSDAG

Obras

Reforma do Terminal das 
Rocas entra na fase final

A Prefeitura do Natal, por 
meio da STTU, avança nas 
obras de reforma do Termi-

nal das Rocas, importante equipa-
mento para os usuários do trans-
porte público e rodoviários. A obra 
atingiu cerca de 90% de sua execu-
ção, e chega na fase final, com in-
vestimento de R$ 256.701,00.

No local, a obra contempla 
pintura, adequação nas instala-
ções elétricas, hidrossanitárias, 
acessibilidade e revisão da co-
bertura. De acordo com a titular 
da STTU, Daliana Bandeira, “es-
se é mais um esforço que a ges-
tão do prefeito Álvaro Dias vem 
realizando em prol de uma me-
lhor estrutura para os usuários”.

Outra frente de trabalho 
que a pasta vem realizando é a 
construção dos 300 novos abri-
gos com acessibilidade na cida-
de, finalizando todo corredor da 
avenida Doutor João Medeiros 
Filho e no bairro Planalto.

UFRN faz seleção de 
professores substitutos

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) está com edi-

tal de seleção para professores 
substitutos/temporários do Ma-
gistério Superior. O processo se-
letivo é para cadastro de reserva 
para os campi de Natal, Caicó e 
Santa Cruz. A inscrição será fei-
ta, exclusivamente, pelo SIGRH 
(Menu Concursos > Concursos 
Abertos), a partir da próxima ter-
ça-feira 16 até as 23h59 do dia 25 
de agosto. A taxa de inscrição é 
no valor de R$ 50.

A seleção será realizada em 
duas etapas, todas em formato 
remoto. Para as áreas de conhe-
cimento/disciplinas que tive-
rem até 12 candidatos com ins-
crições deferidas, haverá prova 
didática (caráter eliminatório e 
classificatório) e de títulos (ca-
ráter classificatório). Já para as 
áreas de conhecimento/disci-
plinas com mais de 12 candida-
tos com inscrições deferidas, se-
rá realizada a análise curricular 
(caráter eliminatório e classifi-
catório) e prova didática (caráter 
eliminatório e classificatório).

Vale destacar que somen-
te estarão habilitados a realizar 
a etapa da prova didática os 12 
candidatos classificados com as 
melhores notas na análise curri-
cular, respeitando-se os empa-
tes ocorridos na última coloca-
ção. As provas acontecerão no 
período de 20 a 30 de setembro.

Os candidatos seleciona-
dos irão atuar como docentes 

da Classe A, com regime de tra-
balho com 20 horas ou 40 ho-
ras semanais. Os vencimentos 
variam entre R$ 2.566,20 e R$ 
6.200,14, já incluso o valor do 
auxílio-alimentação, a depen-
der da titulação do candidato e 
do regime de trabalho.

As vagas são para as seguin-
tes disciplinas: Sistemas Embar-
cados e Eletrônica Digital; Pe-
diatria Geral; Hematologia; Ini-
ciação ao Exame Clínico; Saúde 
do Idoso na Atenção Primária; 
Medicina de Urgência: Trauma 
Clínico e Cirúrgico; Ginecologia 
e Obstetrícia; Didática e Ensino 
de Língua Inglesa; Ensino Tu-
torial em Medicina/Ensino de 
Habilidades/Internato/Vivência 
Integrada Comunidade (Caicó); 
Cardiologia/Ensino Tutorial/
Habilidades Clínicas/Internato 
em Medicina e Residência/Vi-

vência Integrada na Comunida-
de (Caicó); Ginecologia e Obste-
trícia/Internato em Medicina e 
Residência/Vivência Integrada 
na Comunidade (Santa Cruz); 
Pediatria/Internato em Medi-
cina e Residência/Vivência In-
tegrada na Comunidade (Santa 
Cruz); Semiologia Médica/En-
sino tutorial/Ensino na comu-
nidade/Internato/Vivência In-
tegrada Comunidade; Medicina 
de Família e Comunidade/Ensi-
no na Comunidade/Vivência In-
tegrada na Comunidade/Inter-
nato em Medicina e Residência 
Médica (Currais Novos); Inglês 
Instrumental; Computação em 
Nuvem e Programação.

As normas e demais etapas 
do processo seletivo poderão ser 
consultadas nas páginas eletrô-
nicas da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas e do SIGRH. 

Edital foi publicado; o processo seletivo será para cadastro reserva
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Petrobras anunciou nova redução no valor do diesel a partir de 
ontem, a redução foi de 4% nas refinarias, é a segunda redu-
ção nos preços do combustível esse ano e em nota a Petro-

bras diz que o preço do diesel vem se estabilizando, portanto é coe-
rente a redução nos preços. O importante é que chegue nos postos.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Mais uma vez, quin-
ta-feira passada, uma mulher registrou um bole-
tim de ocorrência, de um homem que estava re-
alizando o ato de importunação sexual em um 
ônibus da linha 84 que se dirigia para a cidade al-
ta, na ocasião, outra mulher filmou e alertou a ví-
tima, porém mesmo assim, não conseguiu impe-
dir que o sujeito saísse do ônibus, a queixa está re-
gistrada e a polícia está em busca do mal caráter.

GUARDA MUNICIPAL. A Guarda Municipal en-
controu araras e papagaios vivendo no meio de 
carrapatos e ratos na cidade de Parnamirim, mais 
precisamente no bairro de Emaús, até cachor-
ros foi encontrando em situação de maus tratos, 
o dono do criadouro e funcionários foram pre-
so em flagrantes e os pássaros encaminhados ao 
ibama!

PROTESTO. Protesto realizado no dia 11, dia 
do Estudante, tinha tudo para transcorrer nor-
malmente dentro da democracia, de repente al-
gumas pessoas começaram a pichar vários mu-
ros com problemas políticos, palavrão, rasgar a 
bandeira do Brasil, o que não condiz com a ver-
dadeira democracia, lamentável!

REDUÇÃO DO DIESEL

POBREZA. Conforme pesquisa do Whatsapp da 
96FM, a extrema pobreza atinge mais de 135 mil pesso-
as na Grande Natal.

SAÚDE PRECÁRIA. As condições de saúde pública 
no Estado e em Natal são críticas, o teto do banheiro da 
UBS desaba em Natal.

SEMOV. Secretaria de Obras de Natal, em um grande 
esforço, começa a fazer tapa buraco nas 04 regiões, in-
clusive para destaque para nossa querida Zona Norte, 
o Secretário Carlson acredita que a partir do dia 04 de 
setembro, será dado início a obra da Felizardo Moura, 
começando da Ponte de Igapó, passando pelo viadu-
to da Urbana chegando até a Mor Gouveia, os serviços 
que serão realizados são: Saneamento e Asfalto, as duas 
maiores crateras da Zona Norte estão sendo cuidadas, 
a do igapó e da Avenida José Luiz da Silva.

TURISMO ZONA NORTE.  Muito esperado o comple-
xo turístico da Zona Norte, precisamente na Redinha, 
onde teremos um novo e maior mercado público, um 
deck, novo piso, uma nova avenida de acesso, clube re-
formado com direito a loja de artesanato e gastrono-
mia, se tudo isso ficar pronto até o próximo ano, tere-
mos um polo turístico da Zona Norte.

Em péssimas condições estruturais, o antigo hospital apresenta perigo

Iphan autorizou início do serviço, mas empresa que venceu licitação desistiu

Revitalização deve ter início recuperação de fachadas e aplicação de pintura

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Iphan autoriza início de 
revitalização no bairro
No começo de abril, o pre-

feito Álvaro Dias (PSDB) 
se reuniu com represen-

tantes do Iphan para apresentar 
o projeto de requalificação da 
Ribeira. A revitalização do bair-
ro deve ter início com um proje-
to de recuperação de fachadas e 
aplicação de pintura em 17 pré-
dios históricos no entorno da 
Praça Augusto Severo. A autori-
zação do Iphan já saiu, confor-
me informou a Prefeitura do Na-
tal. No entanto, a empresa ven-
cedora da licitação desistiu. A 
gestão municipal está refazendo 
o processo. 

Inicialmente, o projeto pre-
vê a recuperação e pintura das 
fachadas de 17 prédios, a partir 
da esquina da avenida Duque de 
Caxias com a travessa Aureliano 
em um prédio pertencente à Jun-
ta Comercial do Estado (Jucern) 
até o prédio Mossoró. O próxi-
mo quadrante a ser trabalhado 
compreende os prédios a partir 
da esquina da rua Câmara Cas-
cudo com a travessa Aureliano 
até a esquina de encontro com a 
rua Doutor Barata. Para finalizar, 
o último quadrante abarca imó-
veis entre o edifício Paris e o pré-
dio da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).

Hospital Ruy Pereira 
é ambiente perigoso

Nas proximidades da Ri-
beira, já no bairro Petrópolis, o 
Hospital Ruy Pereira está desati-
vado desde 2020. O Governo do 
Rio Grande do Norte devolveu 
as chaves do imóvel em mar-
ço de 2021, após reunião entre 
representantes das partes do 
contrato, locador e locatário, na 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-RN). Desde então, o Esta-
do não tem mais responsabili-
dade pelo imóvel.

A transferência decorreu de 
um acordo feito entre o Estado e 
o Conselho Regional de Medici-
na do RN, diante da Justiça Fede-
ral, em dezembro de 2019. A fis-
calização da Vigilância Sanitária 
concluiu, na época, pela inter-
dição do prédio devido à cons-
tatação de que existia risco para 

coletividade e dada a impossibi-
lidade de adequar a estrutura do 
hospital às normas técnicas atu-
ais de engenharia e arquitetura 
exigidas. Os pacientes e atendi-
mentos foram transferidos para 
outras unidades.

Antes, a unidade era referên-
cia em cirurgias vasculares. Ho-
je, apresenta total abandono. O 
prédio tem fácil acesso por on-
de funcionava a porta de entra-
da e atualmente é utilizado por 
usuários de drogas. Pichado e 
em péssimas condições estrutu-
rais, o ambiente apresenta peri-
go para as pessoas que passam 
pela região, já que facilita a ocor-
rência de crimes no interior do 
prédio, sem visibilidade. (*Su-
pervisão da jornalista Nathallya 
Macedo).
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Selecionados irão atuar sob regime de trabalho de 20 ou 40h semanais

Obra contempla pintura, adequação nas instalações elétricas, entre outros

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Obras

Reforma do Terminal das 
Rocas entra na fase final

A Prefeitura do Natal, por 
meio da STTU, avança nas 
obras de reforma do Termi-

nal das Rocas, importante equipa-
mento para os usuários do trans-
porte público e rodoviários. A obra 
atingiu cerca de 90% de sua execu-
ção, e chega na fase final, com in-
vestimento de R$ 256.701,00.

No local, a obra contempla 
pintura, adequação nas instala-
ções elétricas, hidrossanitárias, 
acessibilidade e revisão da co-
bertura. De acordo com a titular 
da STTU, Daliana Bandeira, “es-
se é mais um esforço que a ges-
tão do prefeito Álvaro Dias vem 
realizando em prol de uma me-
lhor estrutura para os usuários”.

Outra frente de trabalho 
que a pasta vem realizando é a 
construção dos 300 novos abri-
gos com acessibilidade na cida-
de, finalizando todo corredor da 
avenida Doutor João Medeiros 
Filho e no bairro Planalto.

UFRN faz seleção de 
professores substitutos

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) está com edi-

tal de seleção para professores 
substitutos/temporários do Ma-
gistério Superior. O processo se-
letivo é para cadastro de reserva 
para os campi de Natal, Caicó e 
Santa Cruz. A inscrição será fei-
ta, exclusivamente, pelo SIGRH 
(Menu Concursos > Concursos 
Abertos), a partir da próxima ter-
ça-feira 16 até as 23h59 do dia 25 
de agosto. A taxa de inscrição é 
no valor de R$ 50.

A seleção será realizada em 
duas etapas, todas em formato 
remoto. Para as áreas de conhe-
cimento/disciplinas que tive-
rem até 12 candidatos com ins-
crições deferidas, haverá prova 
didática (caráter eliminatório e 
classificatório) e de títulos (ca-
ráter classificatório). Já para as 
áreas de conhecimento/disci-
plinas com mais de 12 candida-
tos com inscrições deferidas, se-
rá realizada a análise curricular 
(caráter eliminatório e classifi-
catório) e prova didática (caráter 
eliminatório e classificatório).

Vale destacar que somen-
te estarão habilitados a realizar 
a etapa da prova didática os 12 
candidatos classificados com as 
melhores notas na análise curri-
cular, respeitando-se os empa-
tes ocorridos na última coloca-
ção. As provas acontecerão no 
período de 20 a 30 de setembro.

Os candidatos seleciona-
dos irão atuar como docentes 

da Classe A, com regime de tra-
balho com 20 horas ou 40 ho-
ras semanais. Os vencimentos 
variam entre R$ 2.566,20 e R$ 
6.200,14, já incluso o valor do 
auxílio-alimentação, a depen-
der da titulação do candidato e 
do regime de trabalho.

As vagas são para as seguin-
tes disciplinas: Sistemas Embar-
cados e Eletrônica Digital; Pe-
diatria Geral; Hematologia; Ini-
ciação ao Exame Clínico; Saúde 
do Idoso na Atenção Primária; 
Medicina de Urgência: Trauma 
Clínico e Cirúrgico; Ginecologia 
e Obstetrícia; Didática e Ensino 
de Língua Inglesa; Ensino Tu-
torial em Medicina/Ensino de 
Habilidades/Internato/Vivência 
Integrada Comunidade (Caicó); 
Cardiologia/Ensino Tutorial/
Habilidades Clínicas/Internato 
em Medicina e Residência/Vi-

vência Integrada na Comunida-
de (Caicó); Ginecologia e Obste-
trícia/Internato em Medicina e 
Residência/Vivência Integrada 
na Comunidade (Santa Cruz); 
Pediatria/Internato em Medi-
cina e Residência/Vivência In-
tegrada na Comunidade (Santa 
Cruz); Semiologia Médica/En-
sino tutorial/Ensino na comu-
nidade/Internato/Vivência In-
tegrada Comunidade; Medicina 
de Família e Comunidade/Ensi-
no na Comunidade/Vivência In-
tegrada na Comunidade/Inter-
nato em Medicina e Residência 
Médica (Currais Novos); Inglês 
Instrumental; Computação em 
Nuvem e Programação.

As normas e demais etapas 
do processo seletivo poderão ser 
consultadas nas páginas eletrô-
nicas da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas e do SIGRH. 

Edital foi publicado; o processo seletivo será para cadastro reserva
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Após vários 
anos de espera, 
estudantes 
tiveram acesso 
a um transporte 
gratuito 
disponibilizado 
pela Prefeitura

Vários criadores participam da feira que conta quase 200 currais 

Em Mossoró

Festa do Bode é aberta oficialmente 
e deve atrair 100 mil visitantes
Passava das 20h da quinta-

-feira 11 quando a 22ª Fes-
ta do Bode, maior caprifei-

ra do Rio Grande do Norte, foi 
oficialmente aberta ao público. 
Com ampliação em toda a estru-
tura física do Parque de Exposi-
ções Armando Buá e grande par-
ticipação de produtores e comer-
ciantes, o evento começa garan-
tindo organização, segurança e 
perspectiva de grandes volumes 
de negócios. A cerimônia con-
tou com a presença do prefeito 
Allyson Bezerra, do secretário de 
Agricultura Faviano Moreira, de 
representantes da Câmara de Ve-
readores, do Governo do Estado, 
Sebrae, Emater, Codevasf, Asc-
com, secretários e demais convi-

dados. A maior caprifeira do Rio 
Grande do Norte termina no do-
mingo, dia 14.

A primeira noite de festa con-
tou com grande presença de visi-
tantes, criadores, produtores ru-
rais e empresários. Secretário de 
Agricultura do município e tam-
bém anfitrião da Festa do Bode, 
Faviano Moreira destacou que a 
expectativa para a festa deste ano 
é de grande movimentação de vi-
sitantes e um alto volume de ne-
gócios. “Está sendo muito gran-
de a participação dos criadores, 
estamos com quase 200 currais 
preenchidos, e para este ano a ex-
pectativa é de aproximadamente 
100 mil visitantes nos quatro dias 
de evento”, ressaltou Faviano.

A programação dos quatro 
dias constam de competições 
que envolvem Torneio leiteiro de 
cabras municipal e interestadu-
al, Torneio de peso pesado, Jul-
gamento da raça de ovinos Santa 
Inês, Julgamento da raça de ca-
prinos Boer e Julgamento da raça 
de bovinos Sindi. Além do Festi-
val Gastronômico, Feira de Arte-
sanato e shows culturais regio-
nais e nacionais.

O prefeito Alyson Bezer-
ra elogiou a estrutura da festa 
que garante mais organização e 
conforto aos participantes e vi-
sitantes. Outro ponto citado pe-
lo chefe do Executivo local foi a 
premiação para os competido-
res que é a maior já registrada 

em 22 anos de festa. Será R$ 70 
mil em dinheiro para premiar os 
competidores nas várias catego-
rias. O prefeito citou também o 
número de comerciantes dos ra-
mos de bebidas, comidas e en-
tretenimento que foi ampliado 
para receber mais de 140 comer-
ciantes que vão comercializar 
nos quatro dias de festa. “Nós 

estamos aqui entregando um es-
paço totalmente equipado com 
estandes, expositores, estrutu-
ra de segurança e estamos neste 
ano contando com grande parti-
cipação de produtores e comer-
ciantes. Nossa expectativa é que 
o evento movimente mais de R$ 
1 milhão em negócios”, destacou 
Alyson Bezerra.

Prefeitura de Macaíba 
celebra implantação de 
transporte universitário

Neste ano letivo, 
os alunos da rede 

municipal de 
ensino de Macaíba 
receberam os mais 

completos kits 
escolares já vistos no 

município

Na quinta-feira 11, a Prefei-
tura de Macaíba celebra 
a data referente ao Dia 

do Estudante destacando as di-
versas conquistas da classe es-
tudantil macaibense, frutos das 
ações da atual gestão municipal 
conduzidas desde 2021. Uma 
das que merecem mais foco é a 
implantação do transporte para 
estudantes de universidades e 
de institutos federais.

Após vários anos de espera, 
estes estudantes tiveram aces-
so a um transporte gratuito 
disponibilizado pela Prefeitu-
ra. Os ônibus são disponibili-
zados diariamente desde o mês 
de maio, nos turnos matutino, 
vespertino e noturno. Mais de 
400 alunos dessas instituições 
estão sendo beneficiados. O 
transporte universitário agora 
é uma realidade que gera eco-
nomia de tempo e de dinheiro 
e também garante mais confor-
to e segurança durante seu des-
locamento de ida e volta quan-
to aos locais de estudo.

rante e atual Miss Macaíba.

OUTRAS AÇÕES PARA A CLASSE 
ESTUDANTIL MACAIBENSE. Neste 
ano letivo, os alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Macaíba re-
ceberam os mais completos kits 
escolares já vistos no município. 
Cerca de 10 mil alunos foram con-
templados com os kits, divididos 
em três tipos: fardamento escolar, 
material escolar e itens de preven-
ção à COVID-19. No caso do kit do 
fardamento escolar, este inclui du-
as camisas, calça, bermuda, tênis e 
meias. A qualidade da merenda es-
colar também teve melhora signifi-
cativa, com um cardápio mais va-
riado, nutritivo e saudável.

Várias escolas têm sido refor-
madas de forma completa ou par-
cial durante a atual gestão muni-
cipal, dentre as quais: Creche Câ-
mara Cascudo, Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) Eu-
nice Eugênia, Escola Municipal 
Dayse Hall, e dois CMEIs foram 
inaugurados: Enedina Bezerra e 
Getúlio Nóbrega. 

Inclusive, o prefeito Emídio 
Júnior esteve presencialmente 
na quarta-feira 10, numa das ro-
tas de transporte que leva e traz 
os alunos residentes em Maca-
íba que estudam no campus do 
IFRN de São Gonçalo do Ama-
rante, onde conferiu a qualidade 
da prestação do serviço e dialo-

gou com os estudantes.
“É uma coisa esplêndida, por-

que muitos estudantes não têm 
condições de pegar ônibus todos 
os dias. Então, é uma ajuda pa-
ra as pessoas menos favorecidas 
quanto todos os estudantes em 
geral. Muitas vezes, eu chegava 
atrasada na aula, não tinha tem-

po de almoçar; e, hoje em dia, o 
ônibus sai de meio dia, dá tempo 
de almoçar e tudo que eu quiser 
por causa do tempo, porque o 
ônibus é uma coisa pontual, e a 
gente está sempre chegando na 
hora, e isso é uma coisa ótima!”, 
relatou Isabel Pinheiro, estudante 
do IFRN de São Gonçalo do Ama-
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Florata Tirol: recente lançamento da Moura Dubeux em Natal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para o EOL Casqueira I, composto por 9 aerogeradores, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para o EOL Casqueira II, composto por 11 aerogeradores, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
W.S. DOVAL & CIA LTDA, CNPJ: 33.490.485/0001-06 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 12/08/2028 em favor do empreendimento com a 
atividade na FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE MANDIOCA – FARINHA DE MANDIOCA E 
FÉCULA DE MANDIOCA, Localizado na RUA AUGUSTO FERREIRA, SN SETOR LAGOA DOS PATOS 
CÓRREGO DE SÃO MATEUS CEP: 59.260-000 no município de BOA SAÚDE/RN. 
 

RILMACELE DOS SANTOS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 122/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, torna 
público que irá realizar dia 25/08/2022 às 15h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

O Município de Santa Maria/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA SANTA MARIA DA 
MATA SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN. A sessão pública de recebimentos e 
abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 31 de agosto de 2022. O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos através do e-mail: licitacoes@santamaria.rn.gov.br, bem como poderão ser 
lidos e/ou obtidos na sede da Prefeitura, localizada na Av. Presidente Juscelino nº 461, 1º Andar, 
Centro, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados.

Santa Maria/RN, 12 de agosto de 2022
JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA

Presidente da CPL

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

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

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 10/2022, MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do SENAR-
AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 25/08/2022, às 09:00 
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, 12 de agosto de 2022. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

Com lucro de R$ 31 milhões, 
Moura Dubeux estabelece 
recorde trimestral
Empresa apresentou 
aumento no lucro 
líquido de 18%. A 
receita avançou 
35% em relação ao 
mesmo período do 
ano anterior

Conforme balanço que 
protocolou nesta última 
quarta-feira (10/08) na 

Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), no segundo trimestre de 
2022, a Moura Dubeux apresen-
tou receita líquida de R$ 209 mi-
lhões, com aumento de 34,8% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior, e registrou, em 
termos líquidos, lucro de R$ 31 
milhões, o maior para um tri-
mestre na sua história, resulta-
do 17,8% acima do verificado 
no segundo trimestre de 2021. A 
margem líquida no período foi 
de 14,8%. A posição de caixa lí-
quido no final do trimestre ficou 
em R$ 104 milhões.

No trimestre, seus lança-
mentos alcançaram R$ 561 mi-
lhões em valor geral de vendas 
líquido (VGV), apenas em pro-
dutos de incorporação, um au-

mento de 11,9% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
Em 2022, os lançamentos já so-
mam R$ 915 milhões e, nos úl-
timos 12 meses, R$ 1,4 bilhão. 
“Crescemos bastante em desen-
volvimento imobiliário e fomos 
capazes de elevar os lançamen-
tos e o seu principal insumo, os 
terrenos. Fechamos o segundo 
trimestre de 2022 com 55 terre-
nos contratados, que totalizam 
um VGV bruto potencial de R$ 
7,5 bilhões”, ressalta o CEO da 
Companhia, Diego Villar.

Com relação às vendas, a 
empresa fechou o segundo tri-
mestre com R$ 308 milhões co-
mercializados, 19,7% a menos 
do que em igual período de 
2021. Nos últimos 12 meses, a 
marca foi de R$ 1,4 bilhão, pra-
ticamente o mesmo patamar 
dos lançamentos. A variação 
negativa deve-se à estratégia de 
lançamento, que foi mais con-
centrada na segunda metade 
do trimestre. “Porém, observan-
do apenas o regime de incor-
poração, separada do modelo 
de condomínio, tivemos cres-
cimento de 59,3% na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2022. Ainda sobre vendas, redu-
zimos significativamente nossos 
estoques prontos. Hoje, estamos 
com apenas R$ 78 milhões nes-

sa condição, aproximadamente 
50,0% a menos do que no mes-
mo período do ano passado. Os 
clientes seguem firmes na deci-
são de compra e os índices de 
distrato e inadimplência estão 
baixos”, frisa Villar.

Esses aspectos, somados a 
uma estratégia de negócios me-
nos alavancada, tem favorecido 
a geração de caixa, que alcançou 
R$ 14 milhões no segundo tri-
mestre e R$ 215 milhões desde 
o IPO da Moura Dubeux, em fe-
vereiro de 2020. “Nossa posição 
de caixa líquido é de R$ 104 mi-
lhões, mantendo nossa disciplina 
financeira compatível com o ta-
manho da nossa operação. Além 
disso, temos todos os projetos de 
incorporação com financiamen-
tos aprovados em instituições fi-
nanceiras”, destaca o CFO & RI da 
companhia, Marcello W. Dubeux.

Ainda sobre os resultados, 
o CFO reforça: “Com o cresci-
mento natural da receita, nos-
sas despesas comerciais e ad-
ministrativas, que já estão no 
patamar estabilizado, estão fi-
cando cada vez mais eficientes. 
Com isso, nossa margem líqui-
da tem melhorado. No perío-
do, foi de 14,8% e correspon-
deu a R$ 31 milhões, o maior 
lucro líquido trimestral da his-
tória da companhia”.

Complexo da Redinha

É aposta para o desenvolvimento 
da Zona Norte de Natal
Projetado para ser um dos 

grandes indutores do de-
senvolvimento socioeconô-

mico da Zona Norte, o projeto do 
Complexo Turístico da Redinha 
está em plena execução. Dividido 
em cinco lotes, os serviços execu-
tados na rua Maruim são os que 
se encontram em estágio mais 
avançado, com aproximadamen-
te 30% do cronograma previsto 
atingido. Já foram feitas as par-
tes de drenagem, alguns trechos 
de calçadas e a compactação de 
bases da via. A alça de acesso à 
rua que seguirá até a praia da Re-
dinha também está próxima de 
ser concluída. Os investimentos 
da Prefeitura de Natal em parceria 
com o governo federal na região 
são de R$ 25 milhões.

Ainda na rua Maruim, o se-

gundo trecho da via já está sen-
do executado na região do antigo 
acesso à Balsa da Redinha, con-
templando cerca de 730 metros 
de pavimento asfáltico, calçadas 
padronizadas, arborização, ci-
clorrotas e moderna iluminação. 
Ao final dos trabalhos, a nova via 
será completamente remode-
lada, recebendo pavimentação 
asfáltica com duas faixas de ro-
lamento em cada sentido, sepa-
radas por uma ciclovia em can-
teiro central, amplas calçadas ar-
borizadas em toda sua extensão, 
além da construção de uma pra-
ça com academia para os mora-
dores da região. Só nessa etapa 
de requalificação da rua Maruim, 
estão sendo investidos R$ 5,5 mi-
lhões. O espigão (quebra-mar) 
também conta com serviços. To-

do o serviço de iluminação da via 
já foi concluído com a instalação 
dos novos postes e fiação.

“Essa é uma das obras mais 
emblemáticas que estamos re-
alizando. O propósito é trans-
formar a vida dos moradores e 
empreendedores da Redinha 
e de toda a Zona Norte. Esta-
mos criando um novo pólo de 
desenvolvimento da nossa ci-
dade, modificando uma região 
promissora que nunca teve um 
olhar tão especial como o que 
estamos dando. Vamos poten-
cializar o turismo local, atrair 
novos negócios, fortalecer os 
que aqui existem, valorizar a 
região, gerar emprego, renda e 
oportunidades. O futuro que se 
avizinha é promissor”, celebra o 
prefeito Álvaro Dias. 
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Após vários 
anos de espera, 
estudantes 
tiveram acesso 
a um transporte 
gratuito 
disponibilizado 
pela Prefeitura

Vários criadores participam da feira que conta quase 200 currais 

Em Mossoró

Festa do Bode é aberta oficialmente 
e deve atrair 100 mil visitantes
Passava das 20h da quinta-

-feira 11 quando a 22ª Fes-
ta do Bode, maior caprifei-

ra do Rio Grande do Norte, foi 
oficialmente aberta ao público. 
Com ampliação em toda a estru-
tura física do Parque de Exposi-
ções Armando Buá e grande par-
ticipação de produtores e comer-
ciantes, o evento começa garan-
tindo organização, segurança e 
perspectiva de grandes volumes 
de negócios. A cerimônia con-
tou com a presença do prefeito 
Allyson Bezerra, do secretário de 
Agricultura Faviano Moreira, de 
representantes da Câmara de Ve-
readores, do Governo do Estado, 
Sebrae, Emater, Codevasf, Asc-
com, secretários e demais convi-

dados. A maior caprifeira do Rio 
Grande do Norte termina no do-
mingo, dia 14.

A primeira noite de festa con-
tou com grande presença de visi-
tantes, criadores, produtores ru-
rais e empresários. Secretário de 
Agricultura do município e tam-
bém anfitrião da Festa do Bode, 
Faviano Moreira destacou que a 
expectativa para a festa deste ano 
é de grande movimentação de vi-
sitantes e um alto volume de ne-
gócios. “Está sendo muito gran-
de a participação dos criadores, 
estamos com quase 200 currais 
preenchidos, e para este ano a ex-
pectativa é de aproximadamente 
100 mil visitantes nos quatro dias 
de evento”, ressaltou Faviano.

A programação dos quatro 
dias constam de competições 
que envolvem Torneio leiteiro de 
cabras municipal e interestadu-
al, Torneio de peso pesado, Jul-
gamento da raça de ovinos Santa 
Inês, Julgamento da raça de ca-
prinos Boer e Julgamento da raça 
de bovinos Sindi. Além do Festi-
val Gastronômico, Feira de Arte-
sanato e shows culturais regio-
nais e nacionais.

O prefeito Alyson Bezer-
ra elogiou a estrutura da festa 
que garante mais organização e 
conforto aos participantes e vi-
sitantes. Outro ponto citado pe-
lo chefe do Executivo local foi a 
premiação para os competido-
res que é a maior já registrada 

em 22 anos de festa. Será R$ 70 
mil em dinheiro para premiar os 
competidores nas várias catego-
rias. O prefeito citou também o 
número de comerciantes dos ra-
mos de bebidas, comidas e en-
tretenimento que foi ampliado 
para receber mais de 140 comer-
ciantes que vão comercializar 
nos quatro dias de festa. “Nós 

estamos aqui entregando um es-
paço totalmente equipado com 
estandes, expositores, estrutu-
ra de segurança e estamos neste 
ano contando com grande parti-
cipação de produtores e comer-
ciantes. Nossa expectativa é que 
o evento movimente mais de R$ 
1 milhão em negócios”, destacou 
Alyson Bezerra.

Prefeitura de Macaíba 
celebra implantação de 
transporte universitário

Neste ano letivo, 
os alunos da rede 

municipal de 
ensino de Macaíba 
receberam os mais 

completos kits 
escolares já vistos no 

município

Na quinta-feira 11, a Prefei-
tura de Macaíba celebra 
a data referente ao Dia 

do Estudante destacando as di-
versas conquistas da classe es-
tudantil macaibense, frutos das 
ações da atual gestão municipal 
conduzidas desde 2021. Uma 
das que merecem mais foco é a 
implantação do transporte para 
estudantes de universidades e 
de institutos federais.

Após vários anos de espera, 
estes estudantes tiveram aces-
so a um transporte gratuito 
disponibilizado pela Prefeitu-
ra. Os ônibus são disponibili-
zados diariamente desde o mês 
de maio, nos turnos matutino, 
vespertino e noturno. Mais de 
400 alunos dessas instituições 
estão sendo beneficiados. O 
transporte universitário agora 
é uma realidade que gera eco-
nomia de tempo e de dinheiro 
e também garante mais confor-
to e segurança durante seu des-
locamento de ida e volta quan-
to aos locais de estudo.

rante e atual Miss Macaíba.

OUTRAS AÇÕES PARA A CLASSE 
ESTUDANTIL MACAIBENSE. Neste 
ano letivo, os alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Macaíba re-
ceberam os mais completos kits 
escolares já vistos no município. 
Cerca de 10 mil alunos foram con-
templados com os kits, divididos 
em três tipos: fardamento escolar, 
material escolar e itens de preven-
ção à COVID-19. No caso do kit do 
fardamento escolar, este inclui du-
as camisas, calça, bermuda, tênis e 
meias. A qualidade da merenda es-
colar também teve melhora signifi-
cativa, com um cardápio mais va-
riado, nutritivo e saudável.

Várias escolas têm sido refor-
madas de forma completa ou par-
cial durante a atual gestão muni-
cipal, dentre as quais: Creche Câ-
mara Cascudo, Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) Eu-
nice Eugênia, Escola Municipal 
Dayse Hall, e dois CMEIs foram 
inaugurados: Enedina Bezerra e 
Getúlio Nóbrega. 

Inclusive, o prefeito Emídio 
Júnior esteve presencialmente 
na quarta-feira 10, numa das ro-
tas de transporte que leva e traz 
os alunos residentes em Maca-
íba que estudam no campus do 
IFRN de São Gonçalo do Ama-
rante, onde conferiu a qualidade 
da prestação do serviço e dialo-

gou com os estudantes.
“É uma coisa esplêndida, por-

que muitos estudantes não têm 
condições de pegar ônibus todos 
os dias. Então, é uma ajuda pa-
ra as pessoas menos favorecidas 
quanto todos os estudantes em 
geral. Muitas vezes, eu chegava 
atrasada na aula, não tinha tem-

po de almoçar; e, hoje em dia, o 
ônibus sai de meio dia, dá tempo 
de almoçar e tudo que eu quiser 
por causa do tempo, porque o 
ônibus é uma coisa pontual, e a 
gente está sempre chegando na 
hora, e isso é uma coisa ótima!”, 
relatou Isabel Pinheiro, estudante 
do IFRN de São Gonçalo do Ama-
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Florata Tirol: recente lançamento da Moura Dubeux em Natal 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para o EOL Casqueira I, composto por 9 aerogeradores, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação - LI, para o EOL Casqueira II, composto por 11 aerogeradores, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
W.S. DOVAL & CIA LTDA, CNPJ: 33.490.485/0001-06 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 12/08/2028 em favor do empreendimento com a 
atividade na FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE MANDIOCA – FARINHA DE MANDIOCA E 
FÉCULA DE MANDIOCA, Localizado na RUA AUGUSTO FERREIRA, SN SETOR LAGOA DOS PATOS 
CÓRREGO DE SÃO MATEUS CEP: 59.260-000 no município de BOA SAÚDE/RN. 
 

RILMACELE DOS SANTOS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA 

 
2x3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 122/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, torna 
público que irá realizar dia 25/08/2022 às 15h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

O Município de Santa Maria/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA SANTA MARIA DA 
MATA SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN. A sessão pública de recebimentos e 
abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 31 de agosto de 2022. O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos através do e-mail: licitacoes@santamaria.rn.gov.br, bem como poderão ser 
lidos e/ou obtidos na sede da Prefeitura, localizada na Av. Presidente Juscelino nº 461, 1º Andar, 
Centro, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados.

Santa Maria/RN, 12 de agosto de 2022
JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA

Presidente da CPL

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

SENAR/RN

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

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 10/2022, MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do SENAR-
AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 25/08/2022, às 09:00 
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, 12 de agosto de 2022. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

Com lucro de R$ 31 milhões, 
Moura Dubeux estabelece 
recorde trimestral
Empresa apresentou 
aumento no lucro 
líquido de 18%. A 
receita avançou 
35% em relação ao 
mesmo período do 
ano anterior

Conforme balanço que 
protocolou nesta última 
quarta-feira (10/08) na 

Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), no segundo trimestre de 
2022, a Moura Dubeux apresen-
tou receita líquida de R$ 209 mi-
lhões, com aumento de 34,8% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior, e registrou, em 
termos líquidos, lucro de R$ 31 
milhões, o maior para um tri-
mestre na sua história, resulta-
do 17,8% acima do verificado 
no segundo trimestre de 2021. A 
margem líquida no período foi 
de 14,8%. A posição de caixa lí-
quido no final do trimestre ficou 
em R$ 104 milhões.

No trimestre, seus lança-
mentos alcançaram R$ 561 mi-
lhões em valor geral de vendas 
líquido (VGV), apenas em pro-
dutos de incorporação, um au-

mento de 11,9% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
Em 2022, os lançamentos já so-
mam R$ 915 milhões e, nos úl-
timos 12 meses, R$ 1,4 bilhão. 
“Crescemos bastante em desen-
volvimento imobiliário e fomos 
capazes de elevar os lançamen-
tos e o seu principal insumo, os 
terrenos. Fechamos o segundo 
trimestre de 2022 com 55 terre-
nos contratados, que totalizam 
um VGV bruto potencial de R$ 
7,5 bilhões”, ressalta o CEO da 
Companhia, Diego Villar.

Com relação às vendas, a 
empresa fechou o segundo tri-
mestre com R$ 308 milhões co-
mercializados, 19,7% a menos 
do que em igual período de 
2021. Nos últimos 12 meses, a 
marca foi de R$ 1,4 bilhão, pra-
ticamente o mesmo patamar 
dos lançamentos. A variação 
negativa deve-se à estratégia de 
lançamento, que foi mais con-
centrada na segunda metade 
do trimestre. “Porém, observan-
do apenas o regime de incor-
poração, separada do modelo 
de condomínio, tivemos cres-
cimento de 59,3% na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2022. Ainda sobre vendas, redu-
zimos significativamente nossos 
estoques prontos. Hoje, estamos 
com apenas R$ 78 milhões nes-

sa condição, aproximadamente 
50,0% a menos do que no mes-
mo período do ano passado. Os 
clientes seguem firmes na deci-
são de compra e os índices de 
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Poucos são os artistas que 
conseguem se reinventar 
ao longo de anos de carrei-

ra. Alguns, infelizmente, caem no 
esquecimento mesmo sendo ex-
tremamente talentosos. Outros 
conseguem consolidar o próprio 
trabalho e são eternizados através 
da arte. É o caso de Elba Ramalho.

A cantora, compositora e atriz 
nordestina se apresenta no próxi-
mo sábado 20 no festival MPB 84, 
que será realizado na Arena das 
Dunas, em Natal. O evento terá a 
participação de bandas potigua-
res, através de um concurso mu-
sical, além dos shows de Fagner, 
Waldonys e Geraldo Azevedo com 
Chico César, no projeto Violivoz.

Em entrevista ao AGORA RN, 
Elba contou que começou bus-
cando uma carreira como atriz. 
“A música foi uma consequência 
natural. Nunca me imaginei can-
tora. Porém, participar da Ópera 
do Malandro e do Musical de Chi-
co Buarque fez toda a diferença na 
minha vida”. Para a sorte dos fãs, 
naquele momento, despertava a 
cantora que estava em Elba.

De lá para cá, a paraibana de-
senvolveu uma carreira admirá-
vel. Aos 70 anos, ela segue sendo 
considerada um dos grandes no-
mes da música brasileira. Mulher 
nada frágil, a artista enfrentou di-
ficuldades e preconceitos, mas 
escolheu não desistir. 

Confira a entrevista completa: 

Agora RN - Durante esses 
anos de carreira, qual é o apren-
dizado que você considera mais 
importante?

Elba Ramalho - Uma per-
gunta difícil... hoje em dia, 
com maturidade e mais co-
nhecimento, arrisco dizer que 
o mais importante é fazer tu-
do da melhor forma possível. 

Eu procuro entregar o que eu 
tenho de melhor.

Agora RN - Como é ser mu-
lher nordestina na indústria da 
música no Brasil?

Elba Ramalho - Certamen-
te enfrentei dificuldades e pre-
conceitos, mas eu não queria 
nem saber. Eu queria voar e 
acredito que consegui supe-
rar as barreiras. Costumo dizer 
que viver é para os fortes. Mu-
lheres nordestinas são fortes.

Agora RN - Muitas mulheres, 
aliás, estão ocupando espaços im-
portantes. Qual é o conselho que 
você daria para as artistas que es-
tão começando agora a trilhar um 
caminho nesse segmento?

Elba Ramalho - Manter 
o foco e muita perseveran-
ça. Nunca sabemos quando 
a oportunidade bate na nossa 
porta, portanto, estejam pre-
paradas. Eu acho que tam-
bém contei com a sorte, mas 
eu estava preparada quando 
as oportunidades surgiram.

Agora RN - Enfrentamos uma 
pandemia que afetou especial-
mente o mundo artístico. Como 
você passou por esse obstáculo?

Elba Ramalho - Cada um 
sabe o que passou durante es-
te período. Tenho o privilégio 
de morar em casa, tenho estú-
dio de gravação e acabei gra-
vando um disco que foi pro-
duzido pelo meu filho, Luã. 
Minha netinha nasceu du-
rante a pandemia e permane-
cemos juntos, em família. O 
disco tem este caráter familiar 
que expressa a nossa alegria 
pela vida que se renova, mes-
mo com tantas adversidades.

Agora RN - O MPB 84 tam-
bém trará Fagner para Natal. 
Vocês dois trabalharam juntos 
recentemente, em uma home-

Elba Ramalho faz 
show no MPB 84: 
“Mulheres nordestinas 
são fortes”
Cantora e compositora se apresenta na 
Arena das Dunas no próximo sábado 20

Nathallya Macedo
Repórter

nagem ao rei do 
baião, Luiz Gonza-
ga. Como foi esse en-
contro musical?

Elba Ramalho - Era um 
desejo antigo, há muito tem-
po planejávamos, mas nun-
ca deu certo. No ano passa-
do, conseguimos nos reunir 
para registrar um pouco da 
nossa admiração pelo mestre 
Gonzagão. Eu gosto de dividir 
o palco e o público também 
gosta dos encontros.

Agora RN - O que os fãs de Na-
tal podem esperar do repertório e 
da apresentação no MPB 84? 

Elba Ramalho - Um pou-
co de tudo: forró, xote, baião, 
frevo e até um pouquinho de 
axé. O meu compromisso é 
com a diversão. Eu gosto mui-
to de Natal e o público sempre 
me recebe com muito cari-
nho. Estejam certos de que foi 
dar o meu melhor. Tudo o que 
eu faço é para o público e sa-
ber que as pessoas saíram do 
conforto das suas casas pa-
ra assistirem ao meu show é 
muito gratificante.

FESTIVAL MPB 84 
Sexta-feira 19 e sábado 20
Na Arena das Dunas, em Natal
Vendas via Outgo, na loja Ecológica Cidade Jardim, A Graciosa Natal 

e Matersol (Shopping Partage)
*O evento conta com patrocínio via incentivo fi scal da Lei Djalma 

Maranhão pela Prefeitura do Natal, da Arena das Dunas e Holiday Inn 
Natal; e Sadio Temperos e Tanlux. A realização é da FF Entretenimentos 
e a produção é da Viva Promoções.

Serviço

Aos 70 anos, Elba 
Ramalho segue sendo 
um dos grandes nomes 
da música brasileira 
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Banda Lagum fez shows 
por todo o Brasil e 
também pela Europa

Banda Lagum e Filipe Toca 
se apresentam em Natal

Shows acontecem 
dentro do projeto 

Toca Brasil e serão 
no Teatro Riachuelo, 

no dia 21 de agosto

TOCA BRASIL – 
LAGUM E FILIPE TOCA
Domingo, 21 de agosto de 

2022, às 21h
CLASSIFICAÇÃO 
INDICATIVA: 16 anos
Menores de idade só en-

tram acompanhados dos pais 
ou responsável autorizado.

PONTOS DE VENDA:
Bilheteria do teatro (de terça 

a sábado, das 14h às 20h) e no 
site uhuu.com
É obrigatória a comprova-

ção do esquema vacinal contra 
a Covid-19 completo

Serviço

No próximo dia 21 a ban-
da Lagum traz seu novo 
show, da turnê ‘’Pra Fi-

car na Memória’’ – que vem sen-
do um enorme sucesso pelo país 
– para Natal. A banda fará única 
apresentação na capital potiguar, 
às 21h, no Teatro Riachuelo, den-
tro da programação do Toca Bra-
sil, projeto que tem a proposta 
de enaltecer a riqueza da música 
brasileira em seus diferentes esti-
los e ritmos, com um rico inter-
câmbio e troca cultural de atra-
ções locais e nacionais.

O cantor potiguar Filipe Toca, 
sucesso no The Voice Brasil, foi o 
escolhido para fazer o intercâm-
bio musical da noite. Os ingressos 
estão à venda na bilheteria do te-
atro (de terça a sábado, das 14h às 
20h) e no site uhuu.com.

Os integrantes Pedro Calais 
(vocal), Jorge (guitarra), Chico 
Jardim (baixo) e Zani (guitarra) 
levarão ao público potiguar seus 

grandes sucessos e novidades de 
seu mais recente álbum, “ME-
MÓRIAS (de onde eu nunca fui)”, 
que soma com mais de 125 mi-
lhões de reproduções nas plata-
formas digitais.

Recentemente, a música que 
serve como carro-chefe do ál-
bum, “Veja Baby”, ganhou uma 
nova versão em parceria com 
a cantora Marina Sena. Outros 
sucessos do Lagum como “Oi”, 
“Bem Melhor”, “Telefone” e “Dei-
xa” estarão presentes no repertó-
rio do show.

Lagum amplia os destinos da 
turnê após passagens por Sal-
vador, Porto Alegre, Juiz de Fora, 
Ouro Preto e outras cidades do 
país, sempre trazendo multidões 
por onde passam. Em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, o grupo esgo-
tou duas datas seguidas nas prin-
cipais casas de shows das cidades 
— a Audio e o Circo Voador. La-
gum também atravessou o Atlân-

tico e se apresentou na Europa 
em junho.

O projeto tem realização da 
Viva Entretenimento e patrocínio 
via incentivo fiscal da Lei Djalma 
Maranhão pela Prefeitura do Na-

tal, Unimed Natal, Hospital de 
Olhos do RN e Prontoclínica Dr. 
Paulo Gurgel, Frigoiás e Riogran-
dense Distribuidora. Mais infor-
mações: @tocabrasil_ e WhatsA-
pp da Viva (84) 9601-9329.

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO



• Sábado e domingo, 13 e 14 de agosto de 202218
Automóveis

MUDANÇA?

Governo abre consulta pública 
sobre obrigatoriedade autoescolas

O Ministério da Infraes-
trutura abriu nesta se-
mana uma consulta 

pública a respeito da obriga-
toriedade das autoescolas no 

Brasil. De acordo com a pas-
ta, a consulta serve para “apre-
ciação de duas resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran): uma normativa 

que regulamenta o processo 
de formação de condutores de 
veículos automotores e elétri-
cos; e outra que aprova o Ma-
nual Brasileiro de Formação do 

Suzuki Jimny deixa de ser 
produzido no Brasil

Fabricado no Brasil 
desde 2013, modelo 

deu adeus por causa 
das novas normas 

de emissões de gases 
poluentes

Figura fácil nas ruas do Rio 
Grande do Norte, principal-
mente pela possibilidade de 

oferecer desempenho no off-road, 
o Suzuki Jimny, que era produzi-
do no Brasil desde 2013, deu adeus 
às linhas de montagem. Fabrica-
do por aqui pelo grupo HPE Auto-

motores na cidade de Catalão, em 
Goiás – 260 km de Goiânia – inicial-
mente, o modelo foi produzido em 
Anápolis (GO), anos depois passou 
a ser montado em Catalão, na mes-
ma unidade em que saíam os mo-
delos da nipônica Mitsubishi.

Um dos principais motivos 
que levaram o grupo a encerrar 
a fabricação do jipinho foram os 
novos limites de emissões do Pro-
grama de controle de emissões 

veiculares (Proconve) L7, que en-
traram em vigor no começo des-
te ano. Para adequar o motor às 
novas exigências, seriam neces-
sários investimentos cujos custos 
talvez não se justificassem, uma 
vez que é um modelo de nicho 
e com volume de vendas pouco 
significativo. 

A decisão, que já era espera-
da pela mídia especializada e não 
causou tanta surpresa, repercu-

tiu na imprensa nacional e tam-
bém fora do País. O portal norte-
-americano Carscoops foi um dos 
que falou sobre o encerramento 
da produção do modelo. “Agora, 
a produção brasileira do modelo 
finalmente parou, o que marca o 
fim do caminho para o velho Jim-
ny”, publicou.

Mesmo assim, até o fecha-
mento desta reportagem, o uti-
litário continuava à mostra no 

site brasileiro da marca. O grupo 
que representa a marca no Bra-
sil diz que algumas lojas ainda 
têm o modelo em estoque. Mas 
quando elas terminarem. os fãs 
do 4x4 compacto terão, ainda 
na Suzuki, apenas a opção pe-
lo Jimny Sierra, que parte de 
R$ 156.990 na versão 4You com 
câmbio manual e pode alcan-
çar os R$ 179.990 na 4Style com 
transmissão automática. 

LEO SPOSITO / DIVULGAÇÃO

Condutor”. A consulta segue 
aberta até 8 de setembro.

Entre as resoluções, está 
uma que pode acabar com a 
obrigatoriedade do curso teó-
rico no processo de formação 
de condutores. No entanto, va-
le ressaltar que se o motoris-
ta quiser, poderia optar pelo 
uso de autoescolas. E isso seria 
válido tanto na parte teórica 
quanto na prática. Seria cria-
da uma modalidade de ensino 
à distância e uma espécie de 
manual para que os candida-

tos possam efetuar estudos por 
conta própria.

A possibilidade da criação de 
carteiras de habilitação mais es-
pecíficas, como para veículos au-
tomáticos – em que as aulas se-
riam realizadas nestes veículos 
e o motorista só pudesse dirigir 
carros desta categoria – também 
é discutida em outra resolução. 
Também faz parte da discussão 
a criação de uma normativa que 
regulamenta o processo de for-
mação de condutores de veículos 
automotores e elétricos.

Douglas Lemos
Repórter de Automóveis

Projeto antigo, versão era fabricada no Brasil 
desde 2013 e saiu de cena neste ano

Entretenimento
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Sudoku

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Seu relacionamento 
com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. 
Usar uma másca-

ra não combina com você. Se 
você sair, mantenha os pés no 
chão e não pense que você é 
invencível. Há sinais de que lhe 
faltam vitaminas.

Aries  (21/03 a 20/04)

Este dia vem sob o sig-
no da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor 
maneira de recarregar 

as baterias. Seu estado emocio-
nal está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para 
os outros e tente se comunicar.

Libra (23/09 a 22/10)

Sua própria hesitação 
está deixando você in-
quieto. Há um problema 
que você terá que resol-

ver para recuperar a paz interior. 
Você precisa de energia física, 
mas sua mente perspicaz vai 
equilibrar isso. Faça alguns alon-
gamentos para se sentir melhor.

Touro (21/04 a 20/05)

Reavalie a situação de 
forma diferente, mas não 
mantenha silêncio sobre 
os seus desejos. Psicolo-

gicamente, você está em excelente 
forma! Seria uma boa ideia se de-
dicar a uma atividade de lazer que 
não envolva seus músculos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua bondade lhe tra-
rá sorte, você se sen-
te útil e o favor será 
devolvido. Você vai 

acabar tendo algumas conver-
sas muito positivas, o que lhe 
trará o ânimo que você sentia 
que faltava.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O clima é construtivo e 
gratifi cante no que diz 
respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 

permitir que você faça novos con-
tatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos in-
signifi cantes e isso é desgastante. 

Sagitário (22/11 a 21/12)

As pessoas ao seu re-
dor vão estar mais agi-
tadas, mas sua calma 
lhe permitirá saborear 

as alegrias da vida. Conhecer 
seus limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para perma-
necer racional, principalmente 
quando se trata da alimentação.

Cancer (21/06 a 22/07)

Agora é um bom momen-
to para fazer uma curta 
viagem a algum lugar, 
você precisa de uma 

pausa de sua rotina e isso seria re-
generador. Você está de excelente 
humor e no lugar perfeito para fazer 
algumas mudanças positivas .

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Observar as coisas 
vai fazer com que 
você queira adotar 
alguns valores novos 

e mais profundos. Uma súbita 
sensação de cansaço fará você 
ver que é hora de ter uma noite 
tranquila - passe algum tempo 
sozinhe e descanse.

Leão (23/07 a 22/08)

Você precisa fi car lon-
ge de sua rotina. Faça 
isso antes de se sentir 
completamente satura-

do. Uma sensação de bem-estar 
interior permite-lhe colocar muitas 
boas ideias em perspectiva e a at-
mosfera calma lhe dará força.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Com sua energia, 
você pode mover 
montanhas hoje! Dito 
isto, não seja muito 

exigente. Seu estado de âni-
mo compensa o seu cansaço 
físico. Não fi que trancado em 
casa, você precisa passar al-
gum tempo ao ar livre.

Virgem (23/08 a 22/09 )

Suas exigências não vai 
cair bem a todos. Seja 
fl exível e disposto a 
discutir as coisas. Cer-

tifi que-se de que você não vai se 
deixar envolver pelas necessida-
des de outras pessoas, isso seria 
em seu próprio detrimento. 

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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MUDANÇA?
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câmbio manual e pode alcan-
çar os R$ 179.990 na 4Style com 
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TUDO COM KADU SEVERIANO 

B-DAY- CRISTIANE QUEIROZ

B-DAY- PAULO ARAÚJO 

B-DAY- MILENA MARTINS 

B-DAY- ANDRÉ CÂMARA
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Happy    Birthday

Aécio Marinho, Luís Pedro Fernan-
des, André Câmara , Micheline Bor-
ges, Cristiane Queiroz, Elle Rejane 

Lima, Armando CostaFerreira, Uru-
batan Maia.

Sábado
Quem conhece o publicitário KADU SEVERIANO, 38, é capaz 

de apostar que nunca o viu fora do eixo, leia-se de mal com a vida. 
Figura conhecida no circuito social e de eventos ele é aquela bri-
sa leve e praiana que trás frescor onde chega. Com uma agenda 
diária capaz de fazer inveja a muita gente, vem se destacando na 
divulgação de negócios e serviços, seja no seu site o kaducomk.
com, seja em suas redes sociais. Apesar dos muitos compromis-
sos, leva o trabalho a sério,  e procura antes de não decepcionar 
o outro, não se decepcionar. Natural de Currais Novos é absurda-
mente e sobretudo família. Tem no pai, que é pastor no interior, 
o maior exemplo. Embora passe boa parte do tempo na rua, gos-
ta de organizar a própria casa e  faz isso todas as manhãs. Tam-
bém gosta de se cuidar e costuma dizer que o faz para envelhecer 
bem, não por vaidade, embora reconheça que é um eterno ado-
lescente. Para quem, como ele, desejar frequentar os bons luga-
res e eventos tem uma dica: saber entrar e sair, conhecer pessoas 
e manter com elas relações cordiais, sem envolvimento em fofo-
cas e sempre perto de amigos que agreguem. Esse é o @kadu_se-
veriano

Porque escolheu publicidade?
Cursei primeiro administração, e fiz quatro anos, ficando 

pendente só o TCC, mas por causa de um atrito com um pro-
fessor do curso, abandonei. Daí descobri que gostava de tra-
balhar com eventos e partir para o mercado, juntamente com 
Luciane Benfica e José Samico, e hoje atendo vários clientes 
no ramo da publicidade e eventos. 

Lugares  para circular em Natal?
Natal tem lugares incríveis, desde de ver o nascer do sol da 

nossa orla, café da manhã em alguma padaria, almoço seja 
na praia ou em algum restaurante, ver o pôr do sol lá do rio 
Potengi ou até mesmo em algum lugar em Ponta Negra. Para 
jantar podemos comer bem, com preço bacana e ainda se di-
vertir. Ah, lembrando que a noite pode entrar a dentro seja em 
um bar ou em uma das casas de festas que se tem. 

Quem acontece hoje em Natal!
Temos vários nomes, mas em especial meu amigo Rener 

Oliveira que ganhou destaque e reconhecimento nacional-
mente porque escreve e entende de moda.

Como se mostrar melhor nas redes sociais e qual o papel dos 
influenciadores?

A dica é sempre mostrar conteúdo, coisas que agreguem, 
seja uma dica de uma oferta, um local que você gosta, uma 
série boa, uma viagem. O nome influenciador já diz, influen-
ciar pessoas, seja no cotidiano, no lifestyle ou até mesmo na 
vida profissional 

Quando um evento é considerado perfeito? 
Quando saímos com vontade de mais e quando se reúnem 

pessoas queridas, esse é perfeito. O que fazer: se for convida-
do ir, se não puder, avisar que não vai. É honesto e elegante 

O que sonha? 
Em juntar minha família em um mesmo lugar para enve-

lhecermos juntos. É ao lado de todos que amo que me vejo, 
por exemplo, daqui a dez anos. Minha família é a minha ba-
se e o meu escudo. Admiro meu pai, um exemplo de vida, de 
amigo. Amor é a palavra dele. Também classifico meus ami-
gos como irmãos de coração. 

Quem é Kadu?
Um eterno adolescente, que ama viver, que vive o presen-

te, ama e cuida da família, dos amigos, que am a o que faz, o 
meu trabalho, minha casa, sol e está entre os amigos. Grato 
sempre a Deus por tudo. 
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Tempos difíceis exigem medidas extremas. 
Beleza, justiça e bondade neles!

B-DAY- SILVIO BEZERRA

B-DAY-WALTER FONSECA

B-DAY- ANNY BARRETO

B-DAY-LARISSA GURGEL

BOAS & CURTAS
 O consultor Castilho Sávio de Carva-

lho, expert na área de educação corporati-
va, promove dia 06 de setembro o workshop 
“Acelere seu Futuro”, que trata de marketing, 
atendimento, vendas, capacitação, recruta-
mento e seleção. 
 O conjunto de streamings Disney+, Hu-

lu e ESPN+ superou a Netflix em número de 
assinantes pela primeira vez na história.
 Agora, a Disney tem 221 milhões de as-

sinantes e a Netflix, 220 milhões. 
 O Dia dos Pais no Parque das Dunas re-

cebe, neste domingo (14), o projeto Bosque 

Encena, às 10h, com o espetáculo Mirabel e 
Seus Amigos, da Cia Era Uma Vez... que vai 
animar a garotada no final da manhã.
 Amanhã tem o tradicional almoço dos 

pais no Versailles Recepções, tradição que 
retorna com toda força após a pandemia. 
Espaço kids, música boa, sorteios e menu di-
ferenciado. Entre as 12h30 e às 16h.
 O juiz Ericsson Medeiros foi condeco-

rado  essa semana com a medalha alusiva aos 
30 anos de criação da Associação de Magis-
trados da 21ª região, entidade da qual foi o 
primeiro presidente.

Happy    Birthday

Alcedo Júnior, Santiago Júnior, o ma-
no Cláudio Henrique Tatiana Araujo, 
Zhanara Mettuza, Iésu de Andrade, 
Paulo Araújo, Silvio Bezerra, Milena 

Martins

Segunda 
Larissa Gurgel, Walter Fonseca, Jeová 
Zaranza, Carolzinha Galvão, Anny 
Barreto, Adalberto Targino, Rogério 

Vital.

(A)NOTA 
Ontem a Cantu Importadora, aqui 

comandada pela querida Fabi Oliveira, 
reuniu grupo seleto e especial no Hotel 
Manary, em Ponta Negra, para conhecer 
os rótulos da centenária Família Torres, 
uma das principais referências de vinho 
no mundo. As cinco bebidas (rose, bran-
co, tinto e de sobremesa) foram apre-
sentados pelo didático e simpático som-
melier Felipe Cesca, que trouxe além das 
especificações,  histórias e curiosidades, 
tudo muito harmonizado com o ótimo 
cardápio da casa. Trazemos fotos.

Domingo
JOÃO NETO

Na degustação da Cantu Felipe Cesca e Fabi Oliveira

No Manary, Micheline Dantas, Maurício Arruda e Ana Oliveira 

Casal simpatia João Batista e Fátima Soares

Em seus vivas ontem, Claudia 
Machado com a mammys Elda Tavares



TUDO COM KADU SEVERIANO 

B-DAY- CRISTIANE QUEIROZ

B-DAY- PAULO ARAÚJO 

B-DAY- MILENA MARTINS 

B-DAY- ANDRÉ CÂMARA

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

• Sábado e domingo, 13 e 14 de agosto de 202220 Social

Happy    Birthday

Aécio Marinho, Luís Pedro Fernan-
des, André Câmara , Micheline Bor-
ges, Cristiane Queiroz, Elle Rejane 

Lima, Armando CostaFerreira, Uru-
batan Maia.

Sábado
Quem conhece o publicitário KADU SEVERIANO, 38, é capaz 

de apostar que nunca o viu fora do eixo, leia-se de mal com a vida. 
Figura conhecida no circuito social e de eventos ele é aquela bri-
sa leve e praiana que trás frescor onde chega. Com uma agenda 
diária capaz de fazer inveja a muita gente, vem se destacando na 
divulgação de negócios e serviços, seja no seu site o kaducomk.
com, seja em suas redes sociais. Apesar dos muitos compromis-
sos, leva o trabalho a sério,  e procura antes de não decepcionar 
o outro, não se decepcionar. Natural de Currais Novos é absurda-
mente e sobretudo família. Tem no pai, que é pastor no interior, 
o maior exemplo. Embora passe boa parte do tempo na rua, gos-
ta de organizar a própria casa e  faz isso todas as manhãs. Tam-
bém gosta de se cuidar e costuma dizer que o faz para envelhecer 
bem, não por vaidade, embora reconheça que é um eterno ado-
lescente. Para quem, como ele, desejar frequentar os bons luga-
res e eventos tem uma dica: saber entrar e sair, conhecer pessoas 
e manter com elas relações cordiais, sem envolvimento em fofo-
cas e sempre perto de amigos que agreguem. Esse é o @kadu_se-
veriano

Porque escolheu publicidade?
Cursei primeiro administração, e fiz quatro anos, ficando 

pendente só o TCC, mas por causa de um atrito com um pro-
fessor do curso, abandonei. Daí descobri que gostava de tra-
balhar com eventos e partir para o mercado, juntamente com 
Luciane Benfica e José Samico, e hoje atendo vários clientes 
no ramo da publicidade e eventos. 

Lugares  para circular em Natal?
Natal tem lugares incríveis, desde de ver o nascer do sol da 

nossa orla, café da manhã em alguma padaria, almoço seja 
na praia ou em algum restaurante, ver o pôr do sol lá do rio 
Potengi ou até mesmo em algum lugar em Ponta Negra. Para 
jantar podemos comer bem, com preço bacana e ainda se di-
vertir. Ah, lembrando que a noite pode entrar a dentro seja em 
um bar ou em uma das casas de festas que se tem. 

Quem acontece hoje em Natal!
Temos vários nomes, mas em especial meu amigo Rener 

Oliveira que ganhou destaque e reconhecimento nacional-
mente porque escreve e entende de moda.

Como se mostrar melhor nas redes sociais e qual o papel dos 
influenciadores?

A dica é sempre mostrar conteúdo, coisas que agreguem, 
seja uma dica de uma oferta, um local que você gosta, uma 
série boa, uma viagem. O nome influenciador já diz, influen-
ciar pessoas, seja no cotidiano, no lifestyle ou até mesmo na 
vida profissional 

Quando um evento é considerado perfeito? 
Quando saímos com vontade de mais e quando se reúnem 

pessoas queridas, esse é perfeito. O que fazer: se for convida-
do ir, se não puder, avisar que não vai. É honesto e elegante 

O que sonha? 
Em juntar minha família em um mesmo lugar para enve-

lhecermos juntos. É ao lado de todos que amo que me vejo, 
por exemplo, daqui a dez anos. Minha família é a minha ba-
se e o meu escudo. Admiro meu pai, um exemplo de vida, de 
amigo. Amor é a palavra dele. Também classifico meus ami-
gos como irmãos de coração. 

Quem é Kadu?
Um eterno adolescente, que ama viver, que vive o presen-

te, ama e cuida da família, dos amigos, que am a o que faz, o 
meu trabalho, minha casa, sol e está entre os amigos. Grato 
sempre a Deus por tudo. 
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Tempos difíceis exigem medidas extremas. 
Beleza, justiça e bondade neles!

B-DAY- SILVIO BEZERRA

B-DAY-WALTER FONSECA

B-DAY- ANNY BARRETO

B-DAY-LARISSA GURGEL

BOAS & CURTAS
 O consultor Castilho Sávio de Carva-

lho, expert na área de educação corporati-
va, promove dia 06 de setembro o workshop 
“Acelere seu Futuro”, que trata de marketing, 
atendimento, vendas, capacitação, recruta-
mento e seleção. 
 O conjunto de streamings Disney+, Hu-

lu e ESPN+ superou a Netflix em número de 
assinantes pela primeira vez na história.
 Agora, a Disney tem 221 milhões de as-

sinantes e a Netflix, 220 milhões. 
 O Dia dos Pais no Parque das Dunas re-

cebe, neste domingo (14), o projeto Bosque 

Encena, às 10h, com o espetáculo Mirabel e 
Seus Amigos, da Cia Era Uma Vez... que vai 
animar a garotada no final da manhã.
 Amanhã tem o tradicional almoço dos 

pais no Versailles Recepções, tradição que 
retorna com toda força após a pandemia. 
Espaço kids, música boa, sorteios e menu di-
ferenciado. Entre as 12h30 e às 16h.
 O juiz Ericsson Medeiros foi condeco-

rado  essa semana com a medalha alusiva aos 
30 anos de criação da Associação de Magis-
trados da 21ª região, entidade da qual foi o 
primeiro presidente.

Happy    Birthday

Alcedo Júnior, Santiago Júnior, o ma-
no Cláudio Henrique Tatiana Araujo, 
Zhanara Mettuza, Iésu de Andrade, 
Paulo Araújo, Silvio Bezerra, Milena 

Martins

Segunda 
Larissa Gurgel, Walter Fonseca, Jeová 
Zaranza, Carolzinha Galvão, Anny 
Barreto, Adalberto Targino, Rogério 

Vital.

(A)NOTA 
Ontem a Cantu Importadora, aqui 

comandada pela querida Fabi Oliveira, 
reuniu grupo seleto e especial no Hotel 
Manary, em Ponta Negra, para conhecer 
os rótulos da centenária Família Torres, 
uma das principais referências de vinho 
no mundo. As cinco bebidas (rose, bran-
co, tinto e de sobremesa) foram apre-
sentados pelo didático e simpático som-
melier Felipe Cesca, que trouxe além das 
especificações,  histórias e curiosidades, 
tudo muito harmonizado com o ótimo 
cardápio da casa. Trazemos fotos.

Domingo
JOÃO NETO

Na degustação da Cantu Felipe Cesca e Fabi Oliveira

No Manary, Micheline Dantas, Maurício Arruda e Ana Oliveira 

Casal simpatia João Batista e Fátima Soares

Em seus vivas ontem, Claudia 
Machado com a mammys Elda Tavares
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E mais uma vez o América entra em campo para disputar o “jogo do 
ano”. A equipe rubra sabe que, se não conseguir a classificação na 
noite de hoje, terá que disputar em 2023, mais uma vez, a série D. E, 

isso não passa pela cabeça de nenhum torcedor rubro. Até um empate 
serve, entretanto tem que entrar no estádio Castelão como se apenas a 
vitória interessasse.

O “jogo do ano”

PEDRO NETOEsporte

Tarde/noite de decisão para o futebol do RN. Logo mais às 17h te-
remos o ABC em campo. A equipe alvinegra enfrentará o Figueirense 
fora de casa querendo se manter entre os quatro primeiros, para ga-
rantir jogar a última partida do quadrangular dentro de casa. Já às 19h 
o América entra em campo já classificado, pois joga por dois resulta-
dos, empate e vitória. Contudo, se for derrotado por mais de dois gols 
de diferença será desclassificado. Como podemos observar, será uma 
tarde/noite de decisão para o futebol do RN, nas séries C e D.

CONTINUAM RECLAMANDO 
MUITO NAS REDES SOCIAIS. Ain-
da repercute de forma bastante 
negativa, nas redes sociais, entre 
os torcedores do ABC, o aumen-
to anunciado nos preços dos in-
gressos pela direção de marke-
ting do clube visando às três 
partidas que o mais querido fa-
rá em casa no quadrangular de-
cisivo da série C. Os torcedores, 
em sua grande maioria, conti-
nuam indignados com os preços 
anunciados. Eu tenho dito, e re-
pito, que, no meu entendimento, 
a direção de marketing do clube 
erra muito ao não colocar o pre-
ço dos ingressos de acordo com 
o poder de compra do seu torce-
dor. A direção optou por ter no 
Frasqueirão, nos três jogos em 
casa, apenas os torcedores com 
poder aquisitivo alto. Deixando 
de fora aqueles que sempre es-
tão ao lado da equipe nos mo-
mentos mais difíceis. Simples 
assim.

WILLIAM MARCÍLIO. O ata-
cante William Marcílio não via-
jou com a delegação para en-
frentar o Moto Club. A informa-
ção é que o jogador ficou em 
Natal para recuperar seu con-
dicionamento físico visando a 
próxima (???) partida da equipe. 
E, qual será a próxima partida? 
O América primeiro terá que se 
classificar hoje para poder exis-
tir a próxima partida ainda este 
ano. Acredito que o fato do meia 
não ter viajado não tem nada a 
ver com condicionamento físico. 
Aguardemos.

São poucos os remanescentes
Poucos jogadores do atu-

al elenco do América estiveram 
presentes na desclassificação da 
equipe na série D do ano passa-
do. É por isso que não concordo 
quando alguns jogadores dizem 

que já conhece o adversário. Mu-
da tudo de um ano para outro. O 
que era ontem, hoje já não é do 
mesmo jeito.

SURPRESA NO MUNDO DO 
FUTEBOL .Dois dos maiores jo-
gadores do mundo estão de fo-
ra da indicação do Bola de Ou-
ro, prêmio entregue pela FIFA ao 
melhor jogador do ano no fute-
bol mundial. O atacante Neymar 
e meia Lionel Messi, não estão 
indicados nem mesmo no Top-
30. Apenas três brasileiros apa-
recem na lista. Vinícius Júnior e 
Casemiro (Real Madrid) e Fabi-
nho (Liverpool). Agora, a grande 
aposta de todos é que o francês 
Benzema (Real Madrid) seja o 
vencedor. Já Cristiano Ronaldo 
(Manchester United), o maior 
ganhador de todos os tempos, 
está entre os 30 melhores do 
mundo, contudo dificilmente 
será escolhido nem mesmo en-
tre os três melhores.

ELE VOLTOU. Aos 53 anos o 
atacante Túlio Maravilhosa está 
de volta. O eterno atacante as-
sinou contrato para disputar a 
segunda divisão do Campeona-
to Capixaba pelo SC Brasil Capi-
xaba. Túlio é aquele eterno me-
ninão que faz a alegria da garota-
da com suas tiradas. Talvez não 
tenha mais futebol para atuar 
profissionalmente, contudo co-
mo marketing será muito útil ao 
seu novo clube.

SE APOSENTANDO?. Tudo in-
dica que em dezembro o técni-
co Luiz Felipe Scolari se aposen-
tará. Será? Bom, quem tem dito 
isso é o próprio técnico. Scolari 
alega que já está na hora de dar 
espaço aos mais novos. Atual-
mente Scolari comanda o Athé-
tico-PR, inclusive realizando um 
belo trabalho.

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C
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Equipe americana treinou forte em busca do acesso à Série C, para jogo desta noite tem a vantagem do empate

Sena frisou que espera um “jogo forte e comprometido” de seus atletas

Chegamos com a 
ideia bem clara de 
jogo, diz Sena
América-RN busca 
classificação para 
quartas de final da 
Série D, neste sábado 
13, às 19 horas, em 
São Luís-MA

O América-RN está em São 
Luís-MA, onde enfrenta o 
Moto Club neste sábado 

13, às 19h, no estádio Castelão. 
É o jogo de volta pelas oitavas 
de final da Série D do Campeo-
nato Brasileiro. A equipe ameri-
cana tem a vantagem do empate 
e, caso perca por um gol de dife-
rença, a decisão vai para os pê-
naltis. Nos últimos dois dias, na 
capital maranhense, o Alvirru-
bro treinou no campo do Sesi e o 
técnico Leandro Sena lamentou 
a baixa dos volantes Araújo e Be-
beto, lesionados.

“A gente teve a perda do 
Araújo, um jogador importante 
do nosso elenco, que vinha agre-
gando muito valor à equipe. As-
sim como o Araújo, temos gran-
des jogadores que podem suprir 

essa ausência dele”, disse Lean-
dro Sena ao Globo Esporte.

As opções para a vaga de 
Araújo são Maycon Lucas, que 
retorna de suspensão, e Téssio, 
que entrou durante a primeira 
partida, na Arena das Dunas, e 
fez um dos gols da vitória ameri-
cana. Sena frisou que espera um 
“jogo forte e comprometido” de 
seus atletas. “A equipe do Moto 
vai vir, com a ajuda do torcedor, 
tentar o resultado, o gol que co-
loque ela de vez na partida. Ca-
be a nós nos precavermos e es-
tarmos preparados para qual-

quer tipo de situação. É isso que 
vou trabalhar com os jogadores, 
para que a gente possa fazer um 
grande jogo”, completou o técni-
co americano para o ge.

DESFALQUES. Atletas estão no 
departamento médico: o meio-
-campista Araújo realizou exame 
de imagem para saber a gravida-
de da lesão do músculo adutor 
da coxa direita, que será analisa-
do pelos médicos. Também com 
dores musculares, Wallace Per-
nambucano está sendo observa-
do pelos médicos.
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Domingo na Arena

Dia dos Pais com muita diversão para a família
Uma programação toda 

especial no Domingo na 
Arena para comemorar o 

dia dos pais, no dia 14 de agosto, 
a partir das 16h. Muita diversão 
para toda a família com acesso 
gratuito e contando com apre-
sentações artísticas, além de ati-
vidades lúdicas e educativas pa-
ra todos. No palco, uma aula de 
dança com a Fidance Rio Grande 
do Norte, às 16h30.

Às 17h30, será a vez da versão 
de Frozen da Cia Era uma Vez, 
com a participação dos atores 
Kelly Thayana, Afra Bremgart-
ner, Gustavo Lima, Deyvid San-
tana e Vinicius Rosindo. Prestes 
a ser coroada rainha, a Princesa 
Elsa descobre ter poderes sobre 
o gelo, e o quanto os que estão ao 
seu redor podem ficar em perigo 
por causa disso. Assustada, deci-
de se refugiar nas montanhas. E 
é para lá que a irmã dela, Anna, 

parte ao seu resgate, ao lado de 
seus novos amigos Kristoff e Olaf 
ela vai descobrir o verdadeiro 

sentido do amor.
Para finalizar as atividades no 

palco acontece o show do Trio 

Trancelim, às 18h30 com um re-
pertório de música popular e re-
gional recheado de clássicos de 

compositores como: Domin-
guinhos, Luis Gonzaga, Petrúcio 
Amorim, Zé Dantas, Elino Julião, 
Gilberto Gil dentre outros; tam-
bém apresentam algumas can-
ções autorais além de canções de 
outros estilos musicais interpre-
tados em xotes/forrós como Tree 
little birds (Bob Marley), Natiruts, 
Na Rua na Chuva na Fazenda 
(Hyldon). Formam o trio: a can-
tora Ângela Castro na voz e triân-
gulo, Aiyra na zabumba e na san-
fona Lipe Guedes.

Nessas quatro horas, a festa 
da criançada está garantida com 
o Museu do Videogame, brin-
quedos infláveis, brinquedoteca, 
aula de Beach Tennis e futmesa, 
atividades escoteiras, locação de 
carrinhos elétricos, maquiagens 
artísticas, universo bolhástico, 
Bora de Bike, além das gulosei-
mas que serão oferecidas na pra-
ça de alimentação.

Acesso gratuito e contando com apresentações artísticas, lúdicas e educativas para todos, neste domingo 14

Equipe Alvinegra vai lutar para conquistar o acesso à Série B; time já se classifi cou para próxima fase da Série C

Já classificado, ABC busca liderança 
da Série C contra o Figueirense-SC
Para chegar a 
liderança da 
competição, equipe 
adecedista precisa 
vencer, e torcer 
pelas derrotas do 
Mirassol e Paysandu, 
respectivamente, 
líder e vice-líder

O ABC fecha a primeira fase 
do campeonato Brasileiro 
Série C jogando com o Fi-

gueirense em Florianópolis-SC, 
neste sábado 13, às 17 horas, no 
Estádio Orlando Scarpelli. Ocu-
pando o terceiro lugar na com-
petição com 31 pontos, o Alvi-
negro pode terminar a primeira 
fase na liderança caso vença o 
Figueirense e o líder e vice-líder, 
Mirassol-SP e Paysandu-PA, res-
pectivamente, percam na última 
rodada, de acordo com o que es-
creveu o Futebol do Interior.

O técnico Fernando Mar-
chiori terá desfalques para en-
frentar o Figueirense fora de ca-

sa. Além, do atacante Wallyson, 
que recebeu o terceiro cartão 
amarelo, e do zagueiro Ícaro, que 
foi expulso no final do jogo dian-
te do São José, o comandante do 
Mais Querido tem alguns joga-
dores entregues ao departamen-
to médico. “Nós temos ao todo 
acho que 12 ou 14 jogadores, 
contando o Patrick e o Talison, 
que estão lesionados e outros 
que estão pendurados. Então, te-
mos que pensar como montar a 
equipe. Temos que vencer e fazer 
valer a classificação antecipada”, 
comentou Marchiori.

Mas o treinador terá à sua 
disposição atletas recém contra-
tados, que inclusive alguns atu-
aram na última partida como o 
meia Guilherme Garré, o atacan-
te Calyson e o zagueiro Afonso. 
“A chegada dos novos reforços 
irá abrir um leque amplo para 
formação da nossa equipe e um 
bocado disso foi mostrado no jo-
go diante do São José, ganhamos 
muita qualidade com Guilherme 
Garré, mas vamos trabalhar nes-
ses últimos treinamentos da se-
mana para vermos a melhor for-
mação para enfrentarmos o Fi-
gueirense”, disse o treinador.

Prestes a completar cinco 
meses de trabalho no comando 
do ABC, reportagem do portal 

Futebol do interior diz que o téc-
nico Fernando Marchiori vem 
realizando uma grande campa-
nha no clube. O treinador che-
gou no campeonato estadual e 
levantou o título com cinco jo-
gos de invencibilidade, com três 
vitórias e dois empates.

No Brasileiro da Série C, sua 

equipe se classificou com uma 
rodada de antecedência e desde 
que assumiu o clube não perdeu 
jogando no Frasqueirão, onde es-
tá invicto há 12 jogos e quer fe-
char a primeira fase em uma boa 
colocação na classificação. “Acho 
que o trabalho tem sido bom, a 
equipe vem numa crescente den-

tro da competição, alcançamos 
nosso primeiro objetivo que era 
a classificação para a segunda fa-
se, mas temos mais um jogo que 
temos que encarar com muita 
seriedade diante de uma grande 
equipe e que vale três pontos na 
competição”, ressaltou o coman-
dante Alvinegro.
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E mais uma vez o América entra em campo para disputar o “jogo do 
ano”. A equipe rubra sabe que, se não conseguir a classificação na 
noite de hoje, terá que disputar em 2023, mais uma vez, a série D. E, 

isso não passa pela cabeça de nenhum torcedor rubro. Até um empate 
serve, entretanto tem que entrar no estádio Castelão como se apenas a 
vitória interessasse.

O “jogo do ano”

PEDRO NETOEsporte

Tarde/noite de decisão para o futebol do RN. Logo mais às 17h te-
remos o ABC em campo. A equipe alvinegra enfrentará o Figueirense 
fora de casa querendo se manter entre os quatro primeiros, para ga-
rantir jogar a última partida do quadrangular dentro de casa. Já às 19h 
o América entra em campo já classificado, pois joga por dois resulta-
dos, empate e vitória. Contudo, se for derrotado por mais de dois gols 
de diferença será desclassificado. Como podemos observar, será uma 
tarde/noite de decisão para o futebol do RN, nas séries C e D.

CONTINUAM RECLAMANDO 
MUITO NAS REDES SOCIAIS. Ain-
da repercute de forma bastante 
negativa, nas redes sociais, entre 
os torcedores do ABC, o aumen-
to anunciado nos preços dos in-
gressos pela direção de marke-
ting do clube visando às três 
partidas que o mais querido fa-
rá em casa no quadrangular de-
cisivo da série C. Os torcedores, 
em sua grande maioria, conti-
nuam indignados com os preços 
anunciados. Eu tenho dito, e re-
pito, que, no meu entendimento, 
a direção de marketing do clube 
erra muito ao não colocar o pre-
ço dos ingressos de acordo com 
o poder de compra do seu torce-
dor. A direção optou por ter no 
Frasqueirão, nos três jogos em 
casa, apenas os torcedores com 
poder aquisitivo alto. Deixando 
de fora aqueles que sempre es-
tão ao lado da equipe nos mo-
mentos mais difíceis. Simples 
assim.

WILLIAM MARCÍLIO. O ata-
cante William Marcílio não via-
jou com a delegação para en-
frentar o Moto Club. A informa-
ção é que o jogador ficou em 
Natal para recuperar seu con-
dicionamento físico visando a 
próxima (???) partida da equipe. 
E, qual será a próxima partida? 
O América primeiro terá que se 
classificar hoje para poder exis-
tir a próxima partida ainda este 
ano. Acredito que o fato do meia 
não ter viajado não tem nada a 
ver com condicionamento físico. 
Aguardemos.

São poucos os remanescentes
Poucos jogadores do atu-

al elenco do América estiveram 
presentes na desclassificação da 
equipe na série D do ano passa-
do. É por isso que não concordo 
quando alguns jogadores dizem 

que já conhece o adversário. Mu-
da tudo de um ano para outro. O 
que era ontem, hoje já não é do 
mesmo jeito.

SURPRESA NO MUNDO DO 
FUTEBOL .Dois dos maiores jo-
gadores do mundo estão de fo-
ra da indicação do Bola de Ou-
ro, prêmio entregue pela FIFA ao 
melhor jogador do ano no fute-
bol mundial. O atacante Neymar 
e meia Lionel Messi, não estão 
indicados nem mesmo no Top-
30. Apenas três brasileiros apa-
recem na lista. Vinícius Júnior e 
Casemiro (Real Madrid) e Fabi-
nho (Liverpool). Agora, a grande 
aposta de todos é que o francês 
Benzema (Real Madrid) seja o 
vencedor. Já Cristiano Ronaldo 
(Manchester United), o maior 
ganhador de todos os tempos, 
está entre os 30 melhores do 
mundo, contudo dificilmente 
será escolhido nem mesmo en-
tre os três melhores.

ELE VOLTOU. Aos 53 anos o 
atacante Túlio Maravilhosa está 
de volta. O eterno atacante as-
sinou contrato para disputar a 
segunda divisão do Campeona-
to Capixaba pelo SC Brasil Capi-
xaba. Túlio é aquele eterno me-
ninão que faz a alegria da garota-
da com suas tiradas. Talvez não 
tenha mais futebol para atuar 
profissionalmente, contudo co-
mo marketing será muito útil ao 
seu novo clube.

SE APOSENTANDO?. Tudo in-
dica que em dezembro o técni-
co Luiz Felipe Scolari se aposen-
tará. Será? Bom, quem tem dito 
isso é o próprio técnico. Scolari 
alega que já está na hora de dar 
espaço aos mais novos. Atual-
mente Scolari comanda o Athé-
tico-PR, inclusive realizando um 
belo trabalho.

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C
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Equipe americana treinou forte em busca do acesso à Série C, para jogo desta noite tem a vantagem do empate

Sena frisou que espera um “jogo forte e comprometido” de seus atletas

Chegamos com a 
ideia bem clara de 
jogo, diz Sena
América-RN busca 
classificação para 
quartas de final da 
Série D, neste sábado 
13, às 19 horas, em 
São Luís-MA

O América-RN está em São 
Luís-MA, onde enfrenta o 
Moto Club neste sábado 

13, às 19h, no estádio Castelão. 
É o jogo de volta pelas oitavas 
de final da Série D do Campeo-
nato Brasileiro. A equipe ameri-
cana tem a vantagem do empate 
e, caso perca por um gol de dife-
rença, a decisão vai para os pê-
naltis. Nos últimos dois dias, na 
capital maranhense, o Alvirru-
bro treinou no campo do Sesi e o 
técnico Leandro Sena lamentou 
a baixa dos volantes Araújo e Be-
beto, lesionados.

“A gente teve a perda do 
Araújo, um jogador importante 
do nosso elenco, que vinha agre-
gando muito valor à equipe. As-
sim como o Araújo, temos gran-
des jogadores que podem suprir 

essa ausência dele”, disse Lean-
dro Sena ao Globo Esporte.

As opções para a vaga de 
Araújo são Maycon Lucas, que 
retorna de suspensão, e Téssio, 
que entrou durante a primeira 
partida, na Arena das Dunas, e 
fez um dos gols da vitória ameri-
cana. Sena frisou que espera um 
“jogo forte e comprometido” de 
seus atletas. “A equipe do Moto 
vai vir, com a ajuda do torcedor, 
tentar o resultado, o gol que co-
loque ela de vez na partida. Ca-
be a nós nos precavermos e es-
tarmos preparados para qual-

quer tipo de situação. É isso que 
vou trabalhar com os jogadores, 
para que a gente possa fazer um 
grande jogo”, completou o técni-
co americano para o ge.

DESFALQUES. Atletas estão no 
departamento médico: o meio-
-campista Araújo realizou exame 
de imagem para saber a gravida-
de da lesão do músculo adutor 
da coxa direita, que será analisa-
do pelos médicos. Também com 
dores musculares, Wallace Per-
nambucano está sendo observa-
do pelos médicos.
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Domingo na Arena

Dia dos Pais com muita diversão para a família
Uma programação toda 

especial no Domingo na 
Arena para comemorar o 

dia dos pais, no dia 14 de agosto, 
a partir das 16h. Muita diversão 
para toda a família com acesso 
gratuito e contando com apre-
sentações artísticas, além de ati-
vidades lúdicas e educativas pa-
ra todos. No palco, uma aula de 
dança com a Fidance Rio Grande 
do Norte, às 16h30.

Às 17h30, será a vez da versão 
de Frozen da Cia Era uma Vez, 
com a participação dos atores 
Kelly Thayana, Afra Bremgart-
ner, Gustavo Lima, Deyvid San-
tana e Vinicius Rosindo. Prestes 
a ser coroada rainha, a Princesa 
Elsa descobre ter poderes sobre 
o gelo, e o quanto os que estão ao 
seu redor podem ficar em perigo 
por causa disso. Assustada, deci-
de se refugiar nas montanhas. E 
é para lá que a irmã dela, Anna, 

parte ao seu resgate, ao lado de 
seus novos amigos Kristoff e Olaf 
ela vai descobrir o verdadeiro 

sentido do amor.
Para finalizar as atividades no 

palco acontece o show do Trio 

Trancelim, às 18h30 com um re-
pertório de música popular e re-
gional recheado de clássicos de 

compositores como: Domin-
guinhos, Luis Gonzaga, Petrúcio 
Amorim, Zé Dantas, Elino Julião, 
Gilberto Gil dentre outros; tam-
bém apresentam algumas can-
ções autorais além de canções de 
outros estilos musicais interpre-
tados em xotes/forrós como Tree 
little birds (Bob Marley), Natiruts, 
Na Rua na Chuva na Fazenda 
(Hyldon). Formam o trio: a can-
tora Ângela Castro na voz e triân-
gulo, Aiyra na zabumba e na san-
fona Lipe Guedes.

Nessas quatro horas, a festa 
da criançada está garantida com 
o Museu do Videogame, brin-
quedos infláveis, brinquedoteca, 
aula de Beach Tennis e futmesa, 
atividades escoteiras, locação de 
carrinhos elétricos, maquiagens 
artísticas, universo bolhástico, 
Bora de Bike, além das gulosei-
mas que serão oferecidas na pra-
ça de alimentação.

Acesso gratuito e contando com apresentações artísticas, lúdicas e educativas para todos, neste domingo 14

Equipe Alvinegra vai lutar para conquistar o acesso à Série B; time já se classifi cou para próxima fase da Série C

Já classificado, ABC busca liderança 
da Série C contra o Figueirense-SC
Para chegar a 
liderança da 
competição, equipe 
adecedista precisa 
vencer, e torcer 
pelas derrotas do 
Mirassol e Paysandu, 
respectivamente, 
líder e vice-líder

O ABC fecha a primeira fase 
do campeonato Brasileiro 
Série C jogando com o Fi-

gueirense em Florianópolis-SC, 
neste sábado 13, às 17 horas, no 
Estádio Orlando Scarpelli. Ocu-
pando o terceiro lugar na com-
petição com 31 pontos, o Alvi-
negro pode terminar a primeira 
fase na liderança caso vença o 
Figueirense e o líder e vice-líder, 
Mirassol-SP e Paysandu-PA, res-
pectivamente, percam na última 
rodada, de acordo com o que es-
creveu o Futebol do Interior.

O técnico Fernando Mar-
chiori terá desfalques para en-
frentar o Figueirense fora de ca-

sa. Além, do atacante Wallyson, 
que recebeu o terceiro cartão 
amarelo, e do zagueiro Ícaro, que 
foi expulso no final do jogo dian-
te do São José, o comandante do 
Mais Querido tem alguns joga-
dores entregues ao departamen-
to médico. “Nós temos ao todo 
acho que 12 ou 14 jogadores, 
contando o Patrick e o Talison, 
que estão lesionados e outros 
que estão pendurados. Então, te-
mos que pensar como montar a 
equipe. Temos que vencer e fazer 
valer a classificação antecipada”, 
comentou Marchiori.

Mas o treinador terá à sua 
disposição atletas recém contra-
tados, que inclusive alguns atu-
aram na última partida como o 
meia Guilherme Garré, o atacan-
te Calyson e o zagueiro Afonso. 
“A chegada dos novos reforços 
irá abrir um leque amplo para 
formação da nossa equipe e um 
bocado disso foi mostrado no jo-
go diante do São José, ganhamos 
muita qualidade com Guilherme 
Garré, mas vamos trabalhar nes-
ses últimos treinamentos da se-
mana para vermos a melhor for-
mação para enfrentarmos o Fi-
gueirense”, disse o treinador.

Prestes a completar cinco 
meses de trabalho no comando 
do ABC, reportagem do portal 

Futebol do interior diz que o téc-
nico Fernando Marchiori vem 
realizando uma grande campa-
nha no clube. O treinador che-
gou no campeonato estadual e 
levantou o título com cinco jo-
gos de invencibilidade, com três 
vitórias e dois empates.

No Brasileiro da Série C, sua 

equipe se classificou com uma 
rodada de antecedência e desde 
que assumiu o clube não perdeu 
jogando no Frasqueirão, onde es-
tá invicto há 12 jogos e quer fe-
char a primeira fase em uma boa 
colocação na classificação. “Acho 
que o trabalho tem sido bom, a 
equipe vem numa crescente den-

tro da competição, alcançamos 
nosso primeiro objetivo que era 
a classificação para a segunda fa-
se, mas temos mais um jogo que 
temos que encarar com muita 
seriedade diante de uma grande 
equipe e que vale três pontos na 
competição”, ressaltou o coman-
dante Alvinegro.
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Pai para filho: torcer pelo América 
e ABC é tradição entre potiguares
Muitos torcedores 
herdam esse amor 
das próprias 
famílias, e como 
homenagem ao Dia 
dos Pais, o AGORA 
RN conversou com 
dois pais e dois 
filhos, americanos e 
abecedistas

O futebol é uma das maio-
res paixão dos potigua-
res. Escolhida como uma 

das cidades sede da Copa do 
Mundo de 2014, Natal abriga 
dois dos maiores times da re-
gião Nordeste: o ABC e o Amé-
rica, ambos donos de torcidas 
fervorosas e apaixonadas.

A banda potiguar Folco-
re sintetiza a tradição em uma 
música: “No Rio Grande do 
Norte / Vamos ver quem vai 
vencer / O melhor do futebol / 
Se é América ou ABC”. É impor-
tante ressaltar que a rivalidade 
deve ficar apenas no campo, 
como aponta a mesma can-
ção: “O ABC é um grande time 
/ O América também / No Rio 
Grande do Norte / Melhor que 
eles num tem / Viva os time po-
tiguar / E o futebol nota 100”.

Muitos torcedores herdam 
esse amor das próprias famí-
lias, e como homenagem ao Dia 
dos Pais, o AGORA RN conver-
sou com dois pais e dois filhos, 
americanos e abecedistas, para 
entender como essa ligação foi 
transmitida de maneira quase 
embrionária pela figura paterna.

AMOR QUE VEM DE BERÇO. 
Marcelo Antônio Iorio Petrovi-
ch é um jovem estudante de 21 
anos. Ele, que é apaixonado pe-
lo ABC, revela que o seu amor 
pelo time vem desde pequeno. 
Em um Dia dos Pais de anos 
atrás, quando ainda era criança, 
perguntou ao pai qual era o pre-
sente que o mesmo desejava ga-
nhar na data comemorativa, a 
resposta que ouviu foi a seguin-
te: “Eu quero que você desenhe 
a coisa mais importante para 
você e me dê de presente”. O 
garoto então, prontamente, de-
senhou um escudo do ABC, re-

presentando exatamente aquilo 
que o pai havia solicitado.

Esse sentimento de Marcelo 
“100% por causa do pai”. Ené-
lio Antônio Galvão Petrovich, 52 
anos, se declara um pai orgulho-
so e levava o filho para o Fras-
queirão (Estádio Maria Lamas 
Farache) desde que o menino ti-
nha tenra idade. Enélio confessa 
que esperava passar o amor pe-
lo clube para o filho, ainda que 
“não de forma tão exagerada”, 
como revelou, entre risos.

Desde cedo, era um progra-
ma comum dos dois ir ao está-
dio assistir aos jogos, ou mesmo 
acompanhar pela televisão. Era 
um momento tradicional entre 
pai e filho que ainda se mantém, 
pelo menos em partes. Enélio 
afirma que não costuma mais 
frequentar estádios por medo 
da violência que se vê em cer-
tas partidas, e que prefere ver as 
partidas em casa.

Mesmo assim, ambos fazem 
questão de manter esse laço vi-
vo, fazendo das partidas que 
ocorrem fora de casa o momen-
to ideal para o fortalecimento 
dessa relação. Marcelo diz que 
é nesses jogos que pai e filho 
“tomam uma cervejinha juntos 
pra comemorar”, aproveitando 
a companhia um do outro en-
quanto compartilham uma pai-
xão em comum.

Tendo noção da importância 
da relação, Marcelo explica que 
é um sonho para ele passar o 
amor pelo time alvinegro adian-
te quando for pai: “Vai ser no 
berço, já vai ter camisa, pingen-
te, se Deus quiser vai ter tudo. Se 
Deus o livre ele falar ‘papai vou 
ser americano’, eu não sei o que 
vai ser de mim não, vou ter que 
fazer outro [risos]”.

O LAÇO VERMELHO QUE NOS 
UNE. “O América é uma forma 

de conectar filho e pai. A gen-
te compartilha esse momento 
junto. Torce, se alegra, quando 
é momento de tristeza ficamos 
os dois entristecidos. É um fa-
tor que fortalece a relação da 
gente”. É assim que Tiago Souto 
Laurentino de Freitas, designer 
gráfico de 32 anos, se refere ao 
amor que compartilha com o 
pai, José Carlos Souto de Frei-
tas, comerciante de 59 anos, pe-
lo time alvirrubro.

Tiago revela que acompanha 
o pai na ida aos estádios desde 
que era uma criança, na déca-
da de 1990. O torcedor tem lem-
branças de momentos áureos 
do Dragão, como campanhas na 
primeira divisão nacional em 97 
e 98, e da final da Copa do Nor-
deste de 98, quando o América 
se consagrou campeão. Em to-
dos esses momentos, o torce-
dor mirim se fazia presente no 
Machadão (Antigo Estádio João 
Machado) ao lado do pai.

Dessa forma, José afirma 
que já esperava ter um filho 
americano, ainda que o mesmo 
tivesse “a liberdade de escolher 
o clube do coração dele”. Para o 
comerciante, é gratificante ver 
esse sentimento vivo de ma-
neira tão forte em Tiago. Ele faz 
uma comparação interessan-
te para expor como enxerga o 
amor pela equipe: “É como vo-
cê plantar uma semente, e ver 
ela nascer e te fazer o bem”.

“É muito importante para 
mim quando eu vou ao estádio 
com o Tiago e meus sobrinhos”, 
explica José. Assim como na in-
fância, pai e filho seguem indo 
ao estádio para acompanhar os 
jogos do América. Tiago diz que 
os dois marcaram presença em 
quase todas as partidas do Cam-
peonato Potiguar, da mesma 
forma no decorrer do Campeo-
nato Brasileiro - Série D.

O laço vermelho que une pai 
e filho por um amor em comum 
é algo importante para ambos, e 
que tanto José, quanto Tiago, en-
xergam como uma herança a se 
passar para aqueles que ainda 

estão por vir. O comerciante tor-
ce para que “Os netos também 
torçam para o América e que is-
so se prolongue por gerações”. 
(*Supervisão da jornalista Na-
thallya Macedo).

Flávio Monteiro
Estagiário*


