
www.agorarn.com.br

NATAL, SÁBADO E DOMINGO, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2022 | EDIÇÃO Nº 1.392 | ANO 6  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

TOTAL DE
PÁGINAS DESTA
EDIÇÃO

EMAIL: ASSINATURA: COMERCIAL:REDAÇÃO: 24publica@agorarn.com.br84 98140.9480 84 3027.169084 98117.1715

__PÁG.3 Crime __PÁG.5

__PÁG.5

__PÁG. 2

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Styvenson confirma 
que vai concorrer ao 
governo: “Achavam 
que eu ia fugir?”
Senador dá fim ao mistério e confirma candidatura. Professora 
Francisca Henrique será candidata a vice, e Geraldo Pinho, ao Senado

Eleições 2022

O senador Styvenson Valen-
tim confirmou nesta sexta-feira 5 
que será candidato a governador 
nas eleições de 2022. “Eu não po-
dia negar isso à população, não 
podia deixar a população sem 

uma opção a mais”. O anúncio 
aconteceu durante a convenção 
do Podemos, no último dia pos-
sível para a confirmação, e colo-
cou fim a semanas de expectati-
vas e dúvidas de quem esperava 

uma decisão do, agora, candidato 
a governador do Estado.

Professora Francisca Henri-
que será candidata a vice e o mé-
dico Geraldo Pinho vai disputar o 
Senado na chapa.

José Eugênio Soares era escritor, ator, humorista, roteirista e criou personagens e bordões marcantes

Para senador potiguar, pre-
sidente cometeu crime de res-
ponsabilidade ao alterar o local 
onde costumeiramente ocor-
rem os desfiles cívico-militares 
do 7 de Setembro.

Jean apresenta 
novo pedido de 
impeachment 
contra Bolsonaro

Justiça

Liminar garantiu que can-
didata do PMB tem direito de 
participar do programa, junto 
com Fátima Bezerra, Styven-
son Valentim, Fábio Dantas e 
Danniel Morais.

Clorisa vai 
participar de 
debate na Band 
após decisão

Economia

Das empresas abertas no 
1º semestre de 2022, 98% são 
de micro ou pequeno porte. 
Tempo de abertura no RN é 
maior que média no Brasil.

__PÁG. 9

“Um beijo pro gordo”: Brasil dá adeus a Jô Soares
Ator, humorista e apresentador multifacetado morreu ontem, aos 84 anos, em São Paulo
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O suspense criado por 
Styvenson Valetim para 
dizer que... é candidato
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Editorial

Direto da Redação

Ney Lopes

Acabou o pré-jogo. Com o fim das 
convenções, agora é para valer

“Não esqueceremos”, diz vídeo de 
Lula sobre Bolsonaro na pandemia

Após ser destaque no Congresso, 
concedi entrevista a Jô Soares

Entrevista

Vereador de Natal critica  
Prefeitura do Natal por pro-
mover novo adiamento da li-
citação do transporte e diz que 
só protesto nas ruas, como no-
va “Revolta do Busão”, será ca-
paz de modificar realidade.

“População não 
merece lata velha”, 
afirma Robério
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Pequenas 
empresas 
são 90% dos 
negócios no RN
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Notas & Informes

O senador Styvenson Valentim (Podemos) 
criou um suspense para tentar atrair os 
curiosos que aguardam um nome à altura 

para concorrer com a governadora Fátima Bezerra 
(PT). A oposição já notou que o ex-vice-governa-
dor Fábio Dantas (Solidariedade) não vem alavan-
cando no Estado. No Podemos, Styvenson sabe que 
é preciso de tempo de televisão e rádio, já que não 
é um candidato adepto a comícios e mobilizações 
de ruas. Styvenson usa bem as redes sociais, e seu 
Instagram tem hoje mais de 133 mil seguidores. As 
incertezas sobre as condições de Styvenson crescer 
no interior, além dos maiores colégios, abrem pos-
sibilidades para um cenário de indefinição. Mas há 
chances de que o desfecho sobre o crescimento do 
capitão-senador não seja o mesmo de 2018.

Uma das hipóteses é que, como senador, ele ba-
teu muito nos prefeitos, em alguns casos até sem ra-
zão ou de forma desnecessária. Styvenson é senador 
de primeiro mandato, nunca foi nem vereador ou 
deputado, e ainda aprende trâmites burocráticos de 
emendas parlamentares. Ele não tem apoio ou pers-
pectivas de conquistar prefeitos. Ninguém sabe se ele 
sequer aceitaria uma composição com o ex-governa-
dor Robinson Faria (PL) ou o ex-vice-governador Fá-
bio Dantas, que deixaram meses de salários atrasa-
dos e prejudicaram o funcionalismo público.

Antes de participar da convenção do Podemos, 

no início da noite de ontem, Styvenson Valentim 
publicizou nas suas redes sociais que foi perguntar 
a mãe se pode ser ou não candidato. O personagem 
das redes sociais ainda faz discurso antipolítica. Na 
Escola Maria Ilka, no bairro Felipe Camarão, a con-
venção do Podemos oficializou o nome dele para 
concorrer à Governadoria. A turma de Fábio Dan-
tas começou a se preocupar com o crescimento do 
senador, principalmente em pesquisas registradas e 
divulgadas essa semana em Natal e Mossoró. Fábio 
amarga um terceiro lugar na maioria das cidades.

O suspense criado por Styvenson Valentim 
para dizer que... é candidato

CONTAS.  As contas do Pode-
mos reprovadas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Gran-
de do Norte (TRE-RN), durante a 
gestão do senador Styvenson Va-
lentim, não foram positivas pa-
ra o capitão, que vem chamando 
atenção de prefeitos quando per-
dem as emendas parlamentares, 
devido a prazo e burocratização.

DEBATE. A Band RN realiza-
rá amanhã o primeiro debate 
entre os candidatos ao Gover-
no do Estado. Com duas horas 
de duração, o debate focará nas 
perguntas entre os candidatos 
sobre temas livres, dando opor-
tunidade ao telespectador para 
conhecer melhor as propostas 
sobre os principais desafios ad-
ministrativos da gestão estadual. 
O debate terá início às 21h com 
transmissão simultânea pela TV 
e pelo portal ibandRN. A media-
ção será da jornalista Anna Ruth 
Dantas, apresentadora do jornal 
Band Cidade.

FOCO. A governadora Fátima 
Bezerra (PT) não só confirmou a 
participação no debate da Band 
como ficou focada nas últimas 
horas ouvindo relatórios de ações 
e lembrando a dívida e os salários 
atrasados que recebeu do Gover-

no Robinson Faria, que tinha co-
mo vice Fábio Dantas. A questão 
das estradas também será calcu-
lada. Fátima vai pronta.

TAPETÃO. O juiz auxiliar do 
TRE-RN Daniel Mariz Maia defe-
riu liminar impetrada pela candi-
data Clorisa Linhares (PMB) e de-
terminou que a Band RN garanta 
a presença da candidata no deba-
te. Clorisa, pé bolsonarista, argu-
mentou que o Partido da Mulher 
Brasileira coligou-se com o Parti-
do Patriota na eleição para o go-
verno do Estado e tal coligação 
garantiria a sua participação no 
debate, eis que o Patriota possui 
a representação de cinco parla-
mentares federais.

PREFEITOS. Com o prefeito da 
capital Álvaro Dias (PSDB) neu-
tro para o Governo do Estado, o 
saldo até a coluna fechar, ontem 
no início da noite, era que, no in-
terior, os 166 prefeitos já estavam 
mais para a governadora Fátima 
Bezerra (PT) que para o candida-
to Fábio Dantas (Solidariedade). 
Uma média de oitenta e poucos 
para um e setenta e outros para 
outro. Houve adesão para Fátima 
nas últimas horas. No Médio e Al-
to Oeste, a governadora já ganha 
de goleada, como no Seridó e no 

Agreste já tem maioria.

CIRO. Sem conseguir fechar 
aliança com outros partidos, o 
candidato do PDT à Presidên-
cia, Ciro Gomes, anunciou on-
tem a vice-prefeita de Salvador 
(BA), Ana Paula Matos, como vi-
ce em sua chapa, no último dia 
de convenções para escolher os 
candidatos que vão disputar as 
eleições de outubro. Ela tem 44 
anos e é servidora concursada da 
Petrobras. Ela iniciou a trajetória 
na gestão municipal como dire-
tora-geral de Educação da Pre-
feitura de Salvador, em 2013, e foi 
cogitada como vice de ACM Neto 
(União Brasil) na disputa pelo go-
verno da Bahia.

PDT. Aliás, o PDT potiguar 
anda encontrando dificuldades 
em sua nominata para deputado 
federal. A vice-prefeita Aíla Cor-
tez é uma desconhecida na ca-
pital. Se colocar ela sozinha no 
comércio do Alecrim, em horá-
rio de pico, passa despercebida 
sem precisar de boné ou óculos 
de sol. Aíla será o teste do ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves, que 
como candidato ao Senado, ven-
deu para o PSDB Nacional que 
fará a prima da sua esposa, uma 
deputada federal.

Editorial
Agora é para valer

Fim do pré-jogo. Com o 
encerramento das con-
venções partidárias, ago-

ra é que, de fato, será dado o 
pontapé na disputa eleitoral 
de 2022. Candidatos defini-
dos, chapas homologadas, é 
hora de acertar os últimos de-
talhes técnicos e jurídicos an-
tes do início da propaganda 
eleitoral, daqui a 10 dias.

Na disputa para o governo 
do Estado, foram confirmados 
9 candidatos na disputa, um a 
mais do que em 2018. Do total, 
três são considerados realmen-
te competitivos, segundo as 
pesquisas: Fátima Bezerra (PT), 
Fábio Dantas (Solidariedade) e 
Styvenson Valentim (Podemos) 
– este, o último a confirmar a 
candidatura, ontem à noite.

Ao longo da pré-campanha, 
a governadora fez diversos mo-
vimentos para anular a oposi-
ção. Primeiro, atraiu para sua 
chapa Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que despontava como 
principal nome da oposição. No 
fim das contas, o ex-prefeito de 
Natal será candidato ao Senado 
do grupo governista.

Com a retirada de Carlos 
Eduardo do páreo, Fátima de 
uma vez só também imobilizou 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB). Afinal de contas, se re-
nunciasse para disputar o go-
verno, Álvaro deixaria no cargo 
uma vice-prefeita ligada a Car-
los: Aíla Ramalho (PDT).

Depois de Carlos, Fátima 
puxou o MDB, numa articula-
ção que partiu da direção na-
cional do PT e do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Resul-
tado: o MDB, que flertava com 
a oposição, acabou indicando 

o hoje deputado federal Walter 
Alves para ser candidato a vice 
na chapa da governadora.

Por tabela, a governadora 
segurou no seu grupo o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, Ezequiel Ferreira, o que 
acabou evitando também que 
o PSDB formalizasse coligação 
com a oposição.

Mas, não teve jeito. A go-
vernadora terá oposição. Serão 
8 adversários, sendo dois real-
mente fortes.

De um lado, Fábio Dantas: 
político habilidoso, estudioso 
e que está à frente de um gru-
po numeroso. Tem perto de 80 
prefeitos aliados e o apoio de 
parte da estrutura do Governo 
Federal no Estado, nas figuras 
do deputado federal General 
Girão (PL) e do ministro Fábio 
Faria (Comunicações, PP). Sem 
contar com Rogério Marinho, 
queridinho de Jair Bolsonaro, 
ex-ministro do governo e can-
didato a senador da chapa pelo 
partido do presidente, o PL.

Do outro, Fátima vai en-
frentar Styvenson Valentim, um 
personagem midiático. Capi-
tão da PM, é senador há quatro 
anos e um verdadeiro craque 
do marketing. Se comunica co-
mo nenhum outro. Tanto que 
ninguém atraiu tanta atenção 
na pré-campanha como ele. Vai 
numa chapa puro sangue, mas 
com discurso fortemente po-
pulista e que já encontra eco na 
sociedade, vide as pesquisas de 
opinião que já o colocam em 2º 
lugar, mesmo antes de ele se de-
clarar candidato.

De W.O., a governadora não 
vai ganhar. Façam suas apostas. 
O jogo vai começar!
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Styvenson: “Não tenho características da velha política desses que espoliam o RN”

GERALDO JERÔNIMO

Direto da Redação
“Não esqueceremos”, afi rma vídeo
de Lula sobre Bolsonaro na pandemia

A campanha de Lula divulgou nes-
ta sexta 5 um vídeo que traz uma 
série de declarações de Jair Bol-

sonaro minimizando ou ironizando a 
Covid-19 e a cena em que o presidente 
imitou alguém sofrendo com falta de ar, 
durante uma das suas lives, em março 
do ano passado.

Enquanto um equipamento hospi-
talar para ajudar na respiração de pa-
cientes aparece na tela, ouve-se falas 
de Bolsonaro como “está sendo super-
dimensionado o poder destruidor des-
se vírus”, “uma gripezinha ou resfria-
dinho”, “lamento, quer que eu faça o 
quê?” e “tem que deixar de ser um país 
de maricas”.

A voz do presidente também é re-
produzida dizendo “se você virar um ja-
caré, é problema de você, pô”, “eu não 
sou coveiro” e “vai comprar vacina, só 
se for na casa da tua mãe”.

A narradora então diz que Bolsona-

ro “debochou da pandemia que matou 
670 mil brasileiros” e que “400 mil vidas 
poderiam ter sido salvas”.

Neste momento, surge a cena 
em que o presidente imita alguém 
sem ar. Para concluir, aparece a frase 
“não esqueceremos”

PÉ NO CHÃO. A deputada federal Natália 
Bonavides (PT), 1ª colocada em quase todas 
as pesquisas, rechaça qualquer clima de “oba-
-oba” e “já ganhou”. Diz ter o pé no chão e não 
se considera reeleita. A quem lhe pergunta so-
bre seu favoritismo, ela diz que a eleição é só 
no dia 2 de outubro.

TUDO NO SEU TEMPO. Virtual candidata a 
prefeita de Natal em 2024, Natália evita falar 
sobre o assunto. Ela diz que, primeiro, preciso 
ganhar esta eleição.

AMEAÇAS. Ontem, em entrevista à 98 FM, 
a deputada falou sobre as ameaças que cos-
tuma receber nas redes sociais por seus po-
sicionamentos políticos. Ela diz que, com a 
intensificação dos ataques, acionou a Polícia 
Legislativa da Câmara dos Deputados. Inqué-
ritos foram abertos, e os casos estão em inves-
tigação.

PLEBISCITO. O deputado estadual Michael 
Diniz (Solidariedade) apresentou na Assem-
bleia Legislativa um projeto que prevê a rea-
lização de um plebiscito para discutir a possí-
vel reativação do aeroporto de Parnamirim. A 
ideia do deputado é que a população seja con-

sultada se quer que as atividades aeroportuá-
rias sejam transferidas do Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante, aproveitando o processo de relicitação 
aberto após a desistência da Inframérica.

COLIGAÇÃO. O Avante confirmou ontem 
que vai se coligar com o PSB para o Senado, 
apoiando, portanto, a candidatura de Rafa-
el Motta. Quem fez o anúncio foi o líder do 
Avante no Estado, Jorge do Rosário, que será 
candidato a deputado estadual.

EU SOZINHO. Styvenson Valentim disse on-
tem que não vai pedir voto para o presiden-
te Jair Bolsonaro na campanha. “Eu não peço 
nem para mim”, disse o agora candidato a go-
vernador.

MANDOU APAGAR. A ministra Maria Clau-
dia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleito-
ral, determinou que Facebook, Instagram e 
YouTube apaguem das plataformas o vídeo 
em que o ex-presidente Lula pede explicita-
mente voto para si e para os pré-candidatos 
do Partido dos Trabalhadores ao governo do 
Piauí, Rafael Fonteles e ao Senado, Wellington 
Dias. A ministra atendeu a um pedido do PDT.

Styvenson é candidato ao governo 
do RN: ‘Achavam que eu ia fugir?’ 
Senador confirmou 
que disputará o 
governo do Estado 
nas eleições de 
outubro; sua vice 
é a ex-secretária 
de Educação de 
Parnamirim, 
Francisca Henrique

“Eu não podia negar isso 
à população, não podia 
deixar a população sem 

uma opção a mais”. A declaração 
do senador Styvenson Valentim 
(Podemos), confirmando sua 
candidatura ao governo do Rio 
Grande do Norte nas eleições ge-
rais de outubro, anunciada du-
rante a convenção partidária do 
Podemos nesta sexta-feira 5, co-
locou fim a semanas de expecta-
tivas e dúvidas de quem espera-
va uma decisão do, agora, candi-
dato a governador do Estado.

A oficialização da chapa ma-
joritária puro-sangue de Sty-
venson Valentim, que terá a ex-

-secretária de Educação de Par-
namirim Francisca Henrique 
como vice-governadora e o mé-
dico Geraldo Pinho como sena-
dor, ocorreu na Escola Estadual 
Maria Ilka de Moura, no bairro 
Bom Pastor, na Zona Oeste de 
Natal. Sua decisão estava sendo 
aguardada para definir a chapa 
majoritária do partido.

“Eu não teria como negar o 
combate. Eu não sei porque ti-
veram dúvidas. Vocês achavam 
que eu ia fugir? Que eu ia ficar 
com medo? Vocês acham mes-
mo que eu ia deixar essa cam-
bada fazer o que quer ainda? 
Depende de vocês agora. Em 
2018, eu disse: ‘sem tempo de 
tv, brigando com o partido e o 
suplente me extorquindo. Hoje, 
vocês prestem atenção e pen-
sem quando forem votar em 
mim. Se forem votar, não estou 
obrigado vocês a nada, são li-
vres, vota quem quiser, é sem-
pre assim”, falou, aos presentes.

Styvenson confirmou ainda 
que consultou sua mãe antes de 
se decidir, como sempre fez em 
todos os momentos importantes 
de sua vida. “Minha mãe me deu 
carta branca e disse: ‘faça o que o 
seu coração mandar’. Eu não te-
nho as características da velha 
política desses blocos políticos 
que espoliam o Estado”, frisou.

De acordo com o candida-

to, ele não usará tempo de TV 
ou fundo partidário, sendo, as-
sim, uma campanha francisca-
na, “ou seja, zero reais em tudo, 
porque não concordo e nunca 
concordei. E seria incoerente es-
tar usando dinheiro do partido, 
por isso liberei o partido para fa-
zer esse uso. Porque o dinheiro 
público deveria estar nos hospi-
tais, estradas e não gastando em 
campanha política. Esse é o meu 
pensamento”, declarou.

Ao longo das últimas sema-
nas, Styvenson manteve sus-
pense sobre sua candidatura a 
governador. Quando questio-
nado sobre o assunto, ele dizia 
estar estudando a situação fi-
nanceira do Estado.

SEM EXPERIÊNCIA ADMINIS-
TRATIVA. O senador se esforçar 
para melhorar o Estado, mes-
mo sem ter experiência admi-
nistrativa alguma. E reconhe-
ceu que, embora esteja há três 
anos e sete meses na política, 
o legislativo é totalmente dife-
rente do executivo.

“Gente, a todos que espera-
ram por esse momento, se eu 
vou ser o melhor? Não sei. Ago-
ra, garanto a vocês que vou dar o 
melhor. Prometer que vai tirar o 
Estado do buraco? Se depender 
de mim, só de mim, isso sim, eu 
poderia dizer, mas como não 

depende, não posso prometer. 
Ainda temos uma Assembleia 
de deputados que precisa estar 
em consonância com a popu-
lação e não só com as suas par-
ticularidades, problemas pes-
soais. Talvez seja esse o motivo 
de ninguém querer estar perto 
do Capitão Styvenson. Porque 
penso na população e não em 
mim mesmo. E já dei exemplo 
disso, quando devolvo dinhei-
ro, quando não quis aposenta-
doria especial de senador, não 
faço uso de dinheiro público 
em benefício próprio, penso na 
maioria”, afirmou.

NOMINATAS HOMOLOGADAS. 
Foram também homologadas 
nove candidaturas às cadeiras 
de deputado federal: Aldair Gari, 
Alexandre do Detran, Silvia Hele-
na, Marco Trigueiro, Kesia Magali, 
Clarissa Matias, Professor Ozildo, 
Carlinhos da Vale e Gilson Veras.

A convenção contou com a 
presença de Bruno Ornelas, se-
cretário político do partido, que 
representa a executiva nacio-
nal do Podemos, da presiden-
te do Podemos Mulher, Márcia 
Pinheiro, e do presidente do Po-
demos no Rio Grande do Norte, 
Felipe Madruga.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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Regional Eleitoral do Rio Gran-
de do Norte (TRE-RN), durante a 
gestão do senador Styvenson Va-
lentim, não foram positivas pa-
ra o capitão, que vem chamando 
atenção de prefeitos quando per-
dem as emendas parlamentares, 
devido a prazo e burocratização.

DEBATE. A Band RN realiza-
rá amanhã o primeiro debate 
entre os candidatos ao Gover-
no do Estado. Com duas horas 
de duração, o debate focará nas 
perguntas entre os candidatos 
sobre temas livres, dando opor-
tunidade ao telespectador para 
conhecer melhor as propostas 
sobre os principais desafios ad-
ministrativos da gestão estadual. 
O debate terá início às 21h com 
transmissão simultânea pela TV 
e pelo portal ibandRN. A media-
ção será da jornalista Anna Ruth 
Dantas, apresentadora do jornal 
Band Cidade.

FOCO. A governadora Fátima 
Bezerra (PT) não só confirmou a 
participação no debate da Band 
como ficou focada nas últimas 
horas ouvindo relatórios de ações 
e lembrando a dívida e os salários 
atrasados que recebeu do Gover-

no Robinson Faria, que tinha co-
mo vice Fábio Dantas. A questão 
das estradas também será calcu-
lada. Fátima vai pronta.

TAPETÃO. O juiz auxiliar do 
TRE-RN Daniel Mariz Maia defe-
riu liminar impetrada pela candi-
data Clorisa Linhares (PMB) e de-
terminou que a Band RN garanta 
a presença da candidata no deba-
te. Clorisa, pé bolsonarista, argu-
mentou que o Partido da Mulher 
Brasileira coligou-se com o Parti-
do Patriota na eleição para o go-
verno do Estado e tal coligação 
garantiria a sua participação no 
debate, eis que o Patriota possui 
a representação de cinco parla-
mentares federais.

PREFEITOS. Com o prefeito da 
capital Álvaro Dias (PSDB) neu-
tro para o Governo do Estado, o 
saldo até a coluna fechar, ontem 
no início da noite, era que, no in-
terior, os 166 prefeitos já estavam 
mais para a governadora Fátima 
Bezerra (PT) que para o candida-
to Fábio Dantas (Solidariedade). 
Uma média de oitenta e poucos 
para um e setenta e outros para 
outro. Houve adesão para Fátima 
nas últimas horas. No Médio e Al-
to Oeste, a governadora já ganha 
de goleada, como no Seridó e no 

Agreste já tem maioria.

CIRO. Sem conseguir fechar 
aliança com outros partidos, o 
candidato do PDT à Presidên-
cia, Ciro Gomes, anunciou on-
tem a vice-prefeita de Salvador 
(BA), Ana Paula Matos, como vi-
ce em sua chapa, no último dia 
de convenções para escolher os 
candidatos que vão disputar as 
eleições de outubro. Ela tem 44 
anos e é servidora concursada da 
Petrobras. Ela iniciou a trajetória 
na gestão municipal como dire-
tora-geral de Educação da Pre-
feitura de Salvador, em 2013, e foi 
cogitada como vice de ACM Neto 
(União Brasil) na disputa pelo go-
verno da Bahia.

PDT. Aliás, o PDT potiguar 
anda encontrando dificuldades 
em sua nominata para deputado 
federal. A vice-prefeita Aíla Cor-
tez é uma desconhecida na ca-
pital. Se colocar ela sozinha no 
comércio do Alecrim, em horá-
rio de pico, passa despercebida 
sem precisar de boné ou óculos 
de sol. Aíla será o teste do ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves, que 
como candidato ao Senado, ven-
deu para o PSDB Nacional que 
fará a prima da sua esposa, uma 
deputada federal.

Editorial
Agora é para valer

Fim do pré-jogo. Com o 
encerramento das con-
venções partidárias, ago-

ra é que, de fato, será dado o 
pontapé na disputa eleitoral 
de 2022. Candidatos defini-
dos, chapas homologadas, é 
hora de acertar os últimos de-
talhes técnicos e jurídicos an-
tes do início da propaganda 
eleitoral, daqui a 10 dias.

Na disputa para o governo 
do Estado, foram confirmados 
9 candidatos na disputa, um a 
mais do que em 2018. Do total, 
três são considerados realmen-
te competitivos, segundo as 
pesquisas: Fátima Bezerra (PT), 
Fábio Dantas (Solidariedade) e 
Styvenson Valentim (Podemos) 
– este, o último a confirmar a 
candidatura, ontem à noite.

Ao longo da pré-campanha, 
a governadora fez diversos mo-
vimentos para anular a oposi-
ção. Primeiro, atraiu para sua 
chapa Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que despontava como 
principal nome da oposição. No 
fim das contas, o ex-prefeito de 
Natal será candidato ao Senado 
do grupo governista.

Com a retirada de Carlos 
Eduardo do páreo, Fátima de 
uma vez só também imobilizou 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB). Afinal de contas, se re-
nunciasse para disputar o go-
verno, Álvaro deixaria no cargo 
uma vice-prefeita ligada a Car-
los: Aíla Ramalho (PDT).

Depois de Carlos, Fátima 
puxou o MDB, numa articula-
ção que partiu da direção na-
cional do PT e do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Resul-
tado: o MDB, que flertava com 
a oposição, acabou indicando 

o hoje deputado federal Walter 
Alves para ser candidato a vice 
na chapa da governadora.

Por tabela, a governadora 
segurou no seu grupo o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, Ezequiel Ferreira, o que 
acabou evitando também que 
o PSDB formalizasse coligação 
com a oposição.

Mas, não teve jeito. A go-
vernadora terá oposição. Serão 
8 adversários, sendo dois real-
mente fortes.

De um lado, Fábio Dantas: 
político habilidoso, estudioso 
e que está à frente de um gru-
po numeroso. Tem perto de 80 
prefeitos aliados e o apoio de 
parte da estrutura do Governo 
Federal no Estado, nas figuras 
do deputado federal General 
Girão (PL) e do ministro Fábio 
Faria (Comunicações, PP). Sem 
contar com Rogério Marinho, 
queridinho de Jair Bolsonaro, 
ex-ministro do governo e can-
didato a senador da chapa pelo 
partido do presidente, o PL.

Do outro, Fátima vai en-
frentar Styvenson Valentim, um 
personagem midiático. Capi-
tão da PM, é senador há quatro 
anos e um verdadeiro craque 
do marketing. Se comunica co-
mo nenhum outro. Tanto que 
ninguém atraiu tanta atenção 
na pré-campanha como ele. Vai 
numa chapa puro sangue, mas 
com discurso fortemente po-
pulista e que já encontra eco na 
sociedade, vide as pesquisas de 
opinião que já o colocam em 2º 
lugar, mesmo antes de ele se de-
clarar candidato.

De W.O., a governadora não 
vai ganhar. Façam suas apostas. 
O jogo vai começar!
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Styvenson: “Não tenho características da velha política desses que espoliam o RN”

GERALDO JERÔNIMO

Direto da Redação
“Não esqueceremos”, afi rma vídeo
de Lula sobre Bolsonaro na pandemia

A campanha de Lula divulgou nes-
ta sexta 5 um vídeo que traz uma 
série de declarações de Jair Bol-

sonaro minimizando ou ironizando a 
Covid-19 e a cena em que o presidente 
imitou alguém sofrendo com falta de ar, 
durante uma das suas lives, em março 
do ano passado.

Enquanto um equipamento hospi-
talar para ajudar na respiração de pa-
cientes aparece na tela, ouve-se falas 
de Bolsonaro como “está sendo super-
dimensionado o poder destruidor des-
se vírus”, “uma gripezinha ou resfria-
dinho”, “lamento, quer que eu faça o 
quê?” e “tem que deixar de ser um país 
de maricas”.

A voz do presidente também é re-
produzida dizendo “se você virar um ja-
caré, é problema de você, pô”, “eu não 
sou coveiro” e “vai comprar vacina, só 
se for na casa da tua mãe”.

A narradora então diz que Bolsona-

ro “debochou da pandemia que matou 
670 mil brasileiros” e que “400 mil vidas 
poderiam ter sido salvas”.

Neste momento, surge a cena 
em que o presidente imita alguém 
sem ar. Para concluir, aparece a frase 
“não esqueceremos”

PÉ NO CHÃO. A deputada federal Natália 
Bonavides (PT), 1ª colocada em quase todas 
as pesquisas, rechaça qualquer clima de “oba-
-oba” e “já ganhou”. Diz ter o pé no chão e não 
se considera reeleita. A quem lhe pergunta so-
bre seu favoritismo, ela diz que a eleição é só 
no dia 2 de outubro.

TUDO NO SEU TEMPO. Virtual candidata a 
prefeita de Natal em 2024, Natália evita falar 
sobre o assunto. Ela diz que, primeiro, preciso 
ganhar esta eleição.

AMEAÇAS. Ontem, em entrevista à 98 FM, 
a deputada falou sobre as ameaças que cos-
tuma receber nas redes sociais por seus po-
sicionamentos políticos. Ela diz que, com a 
intensificação dos ataques, acionou a Polícia 
Legislativa da Câmara dos Deputados. Inqué-
ritos foram abertos, e os casos estão em inves-
tigação.

PLEBISCITO. O deputado estadual Michael 
Diniz (Solidariedade) apresentou na Assem-
bleia Legislativa um projeto que prevê a rea-
lização de um plebiscito para discutir a possí-
vel reativação do aeroporto de Parnamirim. A 
ideia do deputado é que a população seja con-

sultada se quer que as atividades aeroportuá-
rias sejam transferidas do Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante, aproveitando o processo de relicitação 
aberto após a desistência da Inframérica.

COLIGAÇÃO. O Avante confirmou ontem 
que vai se coligar com o PSB para o Senado, 
apoiando, portanto, a candidatura de Rafa-
el Motta. Quem fez o anúncio foi o líder do 
Avante no Estado, Jorge do Rosário, que será 
candidato a deputado estadual.

EU SOZINHO. Styvenson Valentim disse on-
tem que não vai pedir voto para o presiden-
te Jair Bolsonaro na campanha. “Eu não peço 
nem para mim”, disse o agora candidato a go-
vernador.

MANDOU APAGAR. A ministra Maria Clau-
dia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleito-
ral, determinou que Facebook, Instagram e 
YouTube apaguem das plataformas o vídeo 
em que o ex-presidente Lula pede explicita-
mente voto para si e para os pré-candidatos 
do Partido dos Trabalhadores ao governo do 
Piauí, Rafael Fonteles e ao Senado, Wellington 
Dias. A ministra atendeu a um pedido do PDT.

Styvenson é candidato ao governo 
do RN: ‘Achavam que eu ia fugir?’ 
Senador confirmou 
que disputará o 
governo do Estado 
nas eleições de 
outubro; sua vice 
é a ex-secretária 
de Educação de 
Parnamirim, 
Francisca Henrique

“Eu não podia negar isso 
à população, não podia 
deixar a população sem 

uma opção a mais”. A declaração 
do senador Styvenson Valentim 
(Podemos), confirmando sua 
candidatura ao governo do Rio 
Grande do Norte nas eleições ge-
rais de outubro, anunciada du-
rante a convenção partidária do 
Podemos nesta sexta-feira 5, co-
locou fim a semanas de expecta-
tivas e dúvidas de quem espera-
va uma decisão do, agora, candi-
dato a governador do Estado.

A oficialização da chapa ma-
joritária puro-sangue de Sty-
venson Valentim, que terá a ex-

-secretária de Educação de Par-
namirim Francisca Henrique 
como vice-governadora e o mé-
dico Geraldo Pinho como sena-
dor, ocorreu na Escola Estadual 
Maria Ilka de Moura, no bairro 
Bom Pastor, na Zona Oeste de 
Natal. Sua decisão estava sendo 
aguardada para definir a chapa 
majoritária do partido.

“Eu não teria como negar o 
combate. Eu não sei porque ti-
veram dúvidas. Vocês achavam 
que eu ia fugir? Que eu ia ficar 
com medo? Vocês acham mes-
mo que eu ia deixar essa cam-
bada fazer o que quer ainda? 
Depende de vocês agora. Em 
2018, eu disse: ‘sem tempo de 
tv, brigando com o partido e o 
suplente me extorquindo. Hoje, 
vocês prestem atenção e pen-
sem quando forem votar em 
mim. Se forem votar, não estou 
obrigado vocês a nada, são li-
vres, vota quem quiser, é sem-
pre assim”, falou, aos presentes.

Styvenson confirmou ainda 
que consultou sua mãe antes de 
se decidir, como sempre fez em 
todos os momentos importantes 
de sua vida. “Minha mãe me deu 
carta branca e disse: ‘faça o que o 
seu coração mandar’. Eu não te-
nho as características da velha 
política desses blocos políticos 
que espoliam o Estado”, frisou.

De acordo com o candida-

to, ele não usará tempo de TV 
ou fundo partidário, sendo, as-
sim, uma campanha francisca-
na, “ou seja, zero reais em tudo, 
porque não concordo e nunca 
concordei. E seria incoerente es-
tar usando dinheiro do partido, 
por isso liberei o partido para fa-
zer esse uso. Porque o dinheiro 
público deveria estar nos hospi-
tais, estradas e não gastando em 
campanha política. Esse é o meu 
pensamento”, declarou.

Ao longo das últimas sema-
nas, Styvenson manteve sus-
pense sobre sua candidatura a 
governador. Quando questio-
nado sobre o assunto, ele dizia 
estar estudando a situação fi-
nanceira do Estado.

SEM EXPERIÊNCIA ADMINIS-
TRATIVA. O senador se esforçar 
para melhorar o Estado, mes-
mo sem ter experiência admi-
nistrativa alguma. E reconhe-
ceu que, embora esteja há três 
anos e sete meses na política, 
o legislativo é totalmente dife-
rente do executivo.

“Gente, a todos que espera-
ram por esse momento, se eu 
vou ser o melhor? Não sei. Ago-
ra, garanto a vocês que vou dar o 
melhor. Prometer que vai tirar o 
Estado do buraco? Se depender 
de mim, só de mim, isso sim, eu 
poderia dizer, mas como não 

depende, não posso prometer. 
Ainda temos uma Assembleia 
de deputados que precisa estar 
em consonância com a popu-
lação e não só com as suas par-
ticularidades, problemas pes-
soais. Talvez seja esse o motivo 
de ninguém querer estar perto 
do Capitão Styvenson. Porque 
penso na população e não em 
mim mesmo. E já dei exemplo 
disso, quando devolvo dinhei-
ro, quando não quis aposenta-
doria especial de senador, não 
faço uso de dinheiro público 
em benefício próprio, penso na 
maioria”, afirmou.

NOMINATAS HOMOLOGADAS. 
Foram também homologadas 
nove candidaturas às cadeiras 
de deputado federal: Aldair Gari, 
Alexandre do Detran, Silvia Hele-
na, Marco Trigueiro, Kesia Magali, 
Clarissa Matias, Professor Ozildo, 
Carlinhos da Vale e Gilson Veras.

A convenção contou com a 
presença de Bruno Ornelas, se-
cretário político do partido, que 
representa a executiva nacio-
nal do Podemos, da presiden-
te do Podemos Mulher, Márcia 
Pinheiro, e do presidente do Po-
demos no Rio Grande do Norte, 
Felipe Madruga.

Adenilson Costa
Repórter de Política
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DIVULGAÇÃO

Styvenson tem 45 anos e 
ganhou fama após coordenar 
as fi scalizações da Lei Seca no 
Estado, a partir de 2014

Styvenson disse que destinou 
recursos ao Rio Grande do Norte 
que beneficiaram diversas áreas, 
como a Segurança Hídrica, com a 
perfuração e instalação de 34 po-
ços em, pelo menos, 17 municí-
pios potiguares e mais de R$ 5,6 
milhões para a Segurança Públi-
ca, que atendeu demandas nas 
polícias Civil e Militar, além de 
Guardas Municipais e a reforma 

da pista de pouso no Hangar Te-
nente França.

“Para a Saúde, entre 2019 e 
2022, foram mais R$ 95 milhões 
indicados para essa área, “com 
destaque para a construção do 
Centro de Diagnóstico e Ensino 
da Liga Contra Câncer, no valor 
total de R$ 29 milhões; quase 
R$ 17 milhões à Liga de Com-
bate ao Câncer; mais de R$ 11 

milhões para a reforma e com-
pra de equipamentos do Hos-
pital Regional Tarcísio Maia, em 
Mossoró. Também indiquei R$ 
3 milhões para o Estado, para 
apoio ao combate e prevenção 
da Covid-19 e mais de R$ 6,2 mi-
lhões para a realização de cirur-
gias eletivas em 12 municípios”, 
destacou Styvenson.

Já na área da Educação, ele 

destacou a construção da nova 
estrutura da Escola Maria Ilka, 
onde foi realizada a convenção 
do Podemos nesta sexta-feira 5. 
Para isso, foram destinados R$ 
5,9 milhões. “E, em 2019, foram 
indicados 18 municípios para 
aquisição de ônibus escolares, 
no valor de pouco mais de R$ 
5,925 milhões”.

Styvenson Valentim também 

enumerou seus posicionamen-
tos no Senado Federal e destacou 
que votou contra o Fundo Parti-
dário de R$ 4,9 bilhões e o mon-
tante, exorbitante, de R$ 16,5 bi-
lhões para o Orçamento Secreto 
em ano eleitoral. Votou favorável 
à PEC 10, que inclui a proteção 
de dados pessoais, inclusive em 
meios virtuais entre os direitos 
fundamentais.

Recursos enviados para o Estado no orçamento 2019 a 2022

Styvenson faz balanço de 
sua atuação como senador
“Fui o primeiro parlamen-

tar na história do Sena-
do a abrir a transparên-

cia para o público, fato que se 
encontra registrado”, declarou o 
candidato ao governo do Estado 

Styvenson Valentim (Podemos), 
em entrevista exclusiva ao AGO-
RA RN, nesta sexta-feira 5, ao fa-

Transparência zer uma prestação de contas do 
seu mandato parlamentar à fren-
te do Senado Federal.

Segundo ele, seu mandato já 
indicou mais de R$ 132 milhões, 
empenhou outros R$ 118,522 
milhões e pagou R$ 86 milhões 
em emendas parlamentares pa-
ra o Rio Grande do Norte em três 
anos e sete meses de mandato no 
Senado Federal. E afirmou que a 
única exigência que faz para o Es-
tado e municípios beneficiados 
é a transparência. “E economizei 
mais de R$ 6 milhões do dinhei-

ro público, além de economizar 
com cargos comissionados e cota 
parlamentar”, disse.

Styvenson também já partici-
pou, de forma permanente e titu-
lar, das comissões de Educação, 
Cultura e Esporte; de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática; de Transpa-
rência, Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Consumi-
dor e da temporária da CTCovid, 
como vice-presidente. “Também 
são 455 proposições legislativas e 
106 relatorias”, lembrou.

Senador de primeiro mandato, 
Styvenson � cou conhecido por 
seu rigor na aplicação da lei

Graças à sua 
atuação firme e  

incorruptível na 
Operação Lei Seca, 

capitão ganhou 
fama e eleitores

Capitão da Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte, o ba-
charel em Direito Eann Sty-

venson Valentim Mendes nasceu 
no dia 7 de fevereiro de 1977 na 
cidade de Rio Branco (AC) e ficou 
conhecido em todo o Estado a par-
tir de 2014, quando coordenou as 
fiscalizações da Operação Lei Se-
ca pela corporação, cargo em que 
permaneceu até julho de 2016. 
Famoso por sua rigidez e inúme-
ras prisões efetuadas nas ações de 
combate à embriaguez ao volan-
te, incluindo de pessoas “impor-
tantes” da sociedade potiguar, ga-
nhando a fama de incorruptível.

Por sua fama repentina, logo 
foi levado à política e, em 2018, 
se candidatou e venceu as elei-
ções para o Senado Federal, com 
745.827 votos, representando 
25,63%, sendo eleito pela Rede 
Sustentabilidade, em sua primei-
ra disputa para um cargo público 
eletivo pelo estado do Rio Gran-
de do Norte. Como bandeiras de 
atuação, elencou as áreas da edu-
cação, saúde e segurança pública 
como prioritárias.

Em junho de 2019, votou con-
tra o Decreto das Armas do gover-
no federal, que flexibilizava porte 
e posse para o cidadão. Propôs o 

PL 3.113/2019, que exige dos in-
teressados na aquisição de pos-
se ou porte de arma de fogo que 
apresentem obrigatoriamente re-
sultado negativo em exame toxi-
cológico. O projeto foi duramen-
te criticado pelo governo, por di-
ficultar ainda mais o acesso dos 
cidadãos às armas de fogo.

Styvenson defendeu também 
a identificação dos projéteis, por 
meio do PL 603/2019, outro pro-
jeto que encareceria o acesso às 
armas de fogo, mas que possibi-
lita o rastreamento e ajudar nas 
investigações e, segundo o par-
lamentar, a matéria evitará o co-
mércio paralelo, perdas e furtos 
de projéteis, principalmente, no 
atual cenário, em que a posse e o 
porte de armas foram ampliados 
a diversas categorias da socieda-
de, com a publicação do Decreto 
9.785/2019. 
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ARQUIVO PESSOAL

Clorisa: “Estou sendo perseguida porque meu nome cresceu, ganhou visibilidade”

Senador Jean Paul Prates (PT)

Deputado George Soares (PV)

Jean apresenta novo pedido
de impeachment de Bolsonaro

George Soares rompe com Rafael
e anuncia apoio a Carlos Eduardo

147º protocolado

‘Virou casaca’

O senador Jean Paul Prates 
(PT) apresentou novo pe-
dido de impeachment do 

presidente Jair Bolsonaro (PL), 
nesta sexta-feira 5. É o tercei-
ro seguido, desde 22 de julho, 
quando declarou que persistiria 
nos pedidos sempre que o chefe 

do Executivo violasse a Consti-
tuição Federal.

“A cada vez que Bolsonaro 
cometer crimes de responsabi-
lidade, tipificados em lei, impe-
traremos um pedido de impea-
chment. Há três semanas, infe-
lizmente para o Brasil e os brasi-

leiros, isso tem se repetido”, disse.
Esse é o 147º processo que 

aguarda deliberação do presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, baseado nas decla-
rações de Bolsonaro sobre as co-
memorações do 7 de Setembro.

De acordo com o documen-

A menos de dois meses das 
eleições, o deputado esta-
dual George Soares (PV) 

anunciou que retirou seu apoio 
à candidatura de Rafael Motta 
(PSB) ao Senado Federal e que, 
a partir de agora, apoiará Car-

los Eduardo Alves (PDT), que in-
tegra a chapa governista ao Rio 
Grande do Norte.

“A nossa declaração de 
apoio é para um grande gestor 
da Capital do Estado, eleito por 
quatro mandatos, eleito com 

maior percentual da história. A 
relação que estamos construin-
do a partir de agora é confiar na 
vitória. Sua vitória será um ga-
nho para a cidade, por meio de 
ações e obras que serão feitas”, 
afirmou o deputado, em entre-

ARQUIVO ALRN

Clorisa Linhares participará do 
debate na Band, após acionar Justiça

to, Bolsonaro cometeu crime 
de responsabilidade ao utili-
zar-se de sua condição de co-
mandante supremo das Forças 
Armadas para alterar o local 
onde costumeiramente ocor-
rem os desfiles cívico-militares 
do 7 de setembro na cidade do 
Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o pedi-
do, Bolsonaro quer os desfiles em 
Copacabana por ser o lugar on-
de seus apoiadores irão promo-
ver atos antidemocráticos, o que 
incentiva integrantes de institui-
ções militares a violarem o orde-
namento jurídico e atentarem 
contra a democracia.

vista à 104,9 FM Assú.
Em junho passado, George 

tinha destacado que, mesmo 
após o PV decidir apoiar Carlos 
Eduardo Alves (o partido tam-
bém havia mudado de lado), 
ele seguiria apoiando Rafa-
el Motta, com quem tinha um 
“compromisso”.

“A gente vai respeitar a deci-
são, mas vamos seguir a decisão 
de Assú. Nós temos um compro-
misso com Rafael Motta, que es-
tava na campanha de Gustavo 
e tem destinado emendas. Mas 
não temos nada decidido”, afir-
mou George Soares.

Candidata 
conseguiu 
determinação 
judicial para evento, 
que será realizado 
neste domingo 
na TV Band, que 
contará com cinco 
participantes

A candidata ao governo do 
Rio Grande do Norte Clo-
risa Linhares (PMB) con-

seguiu, na Justiça, autorização 
para participar do debate que se-
rá promovido pela TV Band poti-
guar, neste domingo, a partir das 
21h. Com a determinação, con-
cedida pelo juiz eleitoral Daniel 
Cabral Mariz Maia nesta sexta-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

-feira 5, serão cinco os candida-
tos participantes: Fátima Bezerra 
(PT), Fábio Dantas (SDD), Dan-
niel Morais (Psol) e o senador Sty-
venson Valentim (Podemos), que 
após semanas pensando se iria 
concorrer ou não, se decidiu.

Inicialmente, a Band havia 
convidado todos os candida-
tos ao governo do Estado. Mas 
depois voltou atrás e eliminou 
Clorisa e os demais. Em nota, a 
emissora afirmou que estabe-
leceu a restrição por dificulda-
des técnicas de realizar o debate 
com nove candidatos a gover-
nador. Entre os critérios defini-
dos pela Band, foram chamados 
para o programa todos os can-
didatos de partidos que tenham 
no mínimo cinco deputados no 
Congresso Nacional.

O PMB não tem essa repre-
sentatividade, mas, como o par-
tido está coligado ao Patriota, 
o que conta é a soma das duas 
bancadas. No entendimento do 
juiz Daniel Maia, Clorisa deve ser 
chamada para o debate porque 
se enquadra no critério imposto 
pela emissora.

“Num primeiro momento, a 
meu sentir, a Representante não 
teria demonstrado ser detento-
ra do direito pleiteado, porém, 
com essa nova informação so-
bre o número de parlamentares 
do Patriota, inclusive constatada 
por este Juízo no sítio da Câma-
ra dos Deputados1 entendo que 
o pedido merece amparo, afinal 
a coligação e a federação equipa-
ram-se, na prática, a um partido”, 
escreveu, na decisão.

Para a candidata, ela está so-
frendo represálias. “Estou sendo 
perseguida porque meu nome 
cresceu, ganhou visibilidade e, 
para os poderosos, esse é um ris-
co muito grande. Realmente gos-
taria de saber a quem estou in-
comodando tanto, para que não 
queiram que eu tenha oportuni-
dade de apresentar propostas e 
bandeiras”, indagou Clorisa Li-
nhares.

De acordo com a pesquisa do 
Instituto Exatus, divulgada pe-
lo AGORA RN nesta quinta-fei-
ra 4, Clorisa aparece em 4º lu-
gar nas intenções de votos dos 
eleitores de Mossoró, o segundo 

maior colégio eleitoral do Esta-
do. “O povo do RN tem o direito 
a uma resposta, tem direito a sa-

ber quem é Clorisa Linhares e a 
minha proposta para um estado 
mais digno para todos”, disse.
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DIVULGAÇÃO

Styvenson tem 45 anos e 
ganhou fama após coordenar 
as fi scalizações da Lei Seca no 
Estado, a partir de 2014

Styvenson disse que destinou 
recursos ao Rio Grande do Norte 
que beneficiaram diversas áreas, 
como a Segurança Hídrica, com a 
perfuração e instalação de 34 po-
ços em, pelo menos, 17 municí-
pios potiguares e mais de R$ 5,6 
milhões para a Segurança Públi-
ca, que atendeu demandas nas 
polícias Civil e Militar, além de 
Guardas Municipais e a reforma 

da pista de pouso no Hangar Te-
nente França.

“Para a Saúde, entre 2019 e 
2022, foram mais R$ 95 milhões 
indicados para essa área, “com 
destaque para a construção do 
Centro de Diagnóstico e Ensino 
da Liga Contra Câncer, no valor 
total de R$ 29 milhões; quase 
R$ 17 milhões à Liga de Com-
bate ao Câncer; mais de R$ 11 

milhões para a reforma e com-
pra de equipamentos do Hos-
pital Regional Tarcísio Maia, em 
Mossoró. Também indiquei R$ 
3 milhões para o Estado, para 
apoio ao combate e prevenção 
da Covid-19 e mais de R$ 6,2 mi-
lhões para a realização de cirur-
gias eletivas em 12 municípios”, 
destacou Styvenson.

Já na área da Educação, ele 

destacou a construção da nova 
estrutura da Escola Maria Ilka, 
onde foi realizada a convenção 
do Podemos nesta sexta-feira 5. 
Para isso, foram destinados R$ 
5,9 milhões. “E, em 2019, foram 
indicados 18 municípios para 
aquisição de ônibus escolares, 
no valor de pouco mais de R$ 
5,925 milhões”.

Styvenson Valentim também 

enumerou seus posicionamen-
tos no Senado Federal e destacou 
que votou contra o Fundo Parti-
dário de R$ 4,9 bilhões e o mon-
tante, exorbitante, de R$ 16,5 bi-
lhões para o Orçamento Secreto 
em ano eleitoral. Votou favorável 
à PEC 10, que inclui a proteção 
de dados pessoais, inclusive em 
meios virtuais entre os direitos 
fundamentais.

Recursos enviados para o Estado no orçamento 2019 a 2022

Styvenson faz balanço de 
sua atuação como senador
“Fui o primeiro parlamen-

tar na história do Sena-
do a abrir a transparên-

cia para o público, fato que se 
encontra registrado”, declarou o 
candidato ao governo do Estado 

Styvenson Valentim (Podemos), 
em entrevista exclusiva ao AGO-
RA RN, nesta sexta-feira 5, ao fa-

Transparência zer uma prestação de contas do 
seu mandato parlamentar à fren-
te do Senado Federal.

Segundo ele, seu mandato já 
indicou mais de R$ 132 milhões, 
empenhou outros R$ 118,522 
milhões e pagou R$ 86 milhões 
em emendas parlamentares pa-
ra o Rio Grande do Norte em três 
anos e sete meses de mandato no 
Senado Federal. E afirmou que a 
única exigência que faz para o Es-
tado e municípios beneficiados 
é a transparência. “E economizei 
mais de R$ 6 milhões do dinhei-

ro público, além de economizar 
com cargos comissionados e cota 
parlamentar”, disse.

Styvenson também já partici-
pou, de forma permanente e titu-
lar, das comissões de Educação, 
Cultura e Esporte; de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática; de Transpa-
rência, Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Consumi-
dor e da temporária da CTCovid, 
como vice-presidente. “Também 
são 455 proposições legislativas e 
106 relatorias”, lembrou.

Senador de primeiro mandato, 
Styvenson � cou conhecido por 
seu rigor na aplicação da lei

Graças à sua 
atuação firme e  

incorruptível na 
Operação Lei Seca, 

capitão ganhou 
fama e eleitores

Capitão da Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte, o ba-
charel em Direito Eann Sty-

venson Valentim Mendes nasceu 
no dia 7 de fevereiro de 1977 na 
cidade de Rio Branco (AC) e ficou 
conhecido em todo o Estado a par-
tir de 2014, quando coordenou as 
fiscalizações da Operação Lei Se-
ca pela corporação, cargo em que 
permaneceu até julho de 2016. 
Famoso por sua rigidez e inúme-
ras prisões efetuadas nas ações de 
combate à embriaguez ao volan-
te, incluindo de pessoas “impor-
tantes” da sociedade potiguar, ga-
nhando a fama de incorruptível.

Por sua fama repentina, logo 
foi levado à política e, em 2018, 
se candidatou e venceu as elei-
ções para o Senado Federal, com 
745.827 votos, representando 
25,63%, sendo eleito pela Rede 
Sustentabilidade, em sua primei-
ra disputa para um cargo público 
eletivo pelo estado do Rio Gran-
de do Norte. Como bandeiras de 
atuação, elencou as áreas da edu-
cação, saúde e segurança pública 
como prioritárias.

Em junho de 2019, votou con-
tra o Decreto das Armas do gover-
no federal, que flexibilizava porte 
e posse para o cidadão. Propôs o 

PL 3.113/2019, que exige dos in-
teressados na aquisição de pos-
se ou porte de arma de fogo que 
apresentem obrigatoriamente re-
sultado negativo em exame toxi-
cológico. O projeto foi duramen-
te criticado pelo governo, por di-
ficultar ainda mais o acesso dos 
cidadãos às armas de fogo.

Styvenson defendeu também 
a identificação dos projéteis, por 
meio do PL 603/2019, outro pro-
jeto que encareceria o acesso às 
armas de fogo, mas que possibi-
lita o rastreamento e ajudar nas 
investigações e, segundo o par-
lamentar, a matéria evitará o co-
mércio paralelo, perdas e furtos 
de projéteis, principalmente, no 
atual cenário, em que a posse e o 
porte de armas foram ampliados 
a diversas categorias da socieda-
de, com a publicação do Decreto 
9.785/2019. 
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ARQUIVO PESSOAL

Clorisa: “Estou sendo perseguida porque meu nome cresceu, ganhou visibilidade”

Senador Jean Paul Prates (PT)

Deputado George Soares (PV)

Jean apresenta novo pedido
de impeachment de Bolsonaro

George Soares rompe com Rafael
e anuncia apoio a Carlos Eduardo

147º protocolado

‘Virou casaca’

O senador Jean Paul Prates 
(PT) apresentou novo pe-
dido de impeachment do 

presidente Jair Bolsonaro (PL), 
nesta sexta-feira 5. É o tercei-
ro seguido, desde 22 de julho, 
quando declarou que persistiria 
nos pedidos sempre que o chefe 

do Executivo violasse a Consti-
tuição Federal.

“A cada vez que Bolsonaro 
cometer crimes de responsabi-
lidade, tipificados em lei, impe-
traremos um pedido de impea-
chment. Há três semanas, infe-
lizmente para o Brasil e os brasi-

leiros, isso tem se repetido”, disse.
Esse é o 147º processo que 

aguarda deliberação do presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, baseado nas decla-
rações de Bolsonaro sobre as co-
memorações do 7 de Setembro.

De acordo com o documen-

A menos de dois meses das 
eleições, o deputado esta-
dual George Soares (PV) 

anunciou que retirou seu apoio 
à candidatura de Rafael Motta 
(PSB) ao Senado Federal e que, 
a partir de agora, apoiará Car-

los Eduardo Alves (PDT), que in-
tegra a chapa governista ao Rio 
Grande do Norte.

“A nossa declaração de 
apoio é para um grande gestor 
da Capital do Estado, eleito por 
quatro mandatos, eleito com 

maior percentual da história. A 
relação que estamos construin-
do a partir de agora é confiar na 
vitória. Sua vitória será um ga-
nho para a cidade, por meio de 
ações e obras que serão feitas”, 
afirmou o deputado, em entre-

ARQUIVO ALRN

Clorisa Linhares participará do 
debate na Band, após acionar Justiça

to, Bolsonaro cometeu crime 
de responsabilidade ao utili-
zar-se de sua condição de co-
mandante supremo das Forças 
Armadas para alterar o local 
onde costumeiramente ocor-
rem os desfiles cívico-militares 
do 7 de setembro na cidade do 
Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o pedi-
do, Bolsonaro quer os desfiles em 
Copacabana por ser o lugar on-
de seus apoiadores irão promo-
ver atos antidemocráticos, o que 
incentiva integrantes de institui-
ções militares a violarem o orde-
namento jurídico e atentarem 
contra a democracia.

vista à 104,9 FM Assú.
Em junho passado, George 

tinha destacado que, mesmo 
após o PV decidir apoiar Carlos 
Eduardo Alves (o partido tam-
bém havia mudado de lado), 
ele seguiria apoiando Rafa-
el Motta, com quem tinha um 
“compromisso”.

“A gente vai respeitar a deci-
são, mas vamos seguir a decisão 
de Assú. Nós temos um compro-
misso com Rafael Motta, que es-
tava na campanha de Gustavo 
e tem destinado emendas. Mas 
não temos nada decidido”, afir-
mou George Soares.

Candidata 
conseguiu 
determinação 
judicial para evento, 
que será realizado 
neste domingo 
na TV Band, que 
contará com cinco 
participantes

A candidata ao governo do 
Rio Grande do Norte Clo-
risa Linhares (PMB) con-

seguiu, na Justiça, autorização 
para participar do debate que se-
rá promovido pela TV Band poti-
guar, neste domingo, a partir das 
21h. Com a determinação, con-
cedida pelo juiz eleitoral Daniel 
Cabral Mariz Maia nesta sexta-

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

-feira 5, serão cinco os candida-
tos participantes: Fátima Bezerra 
(PT), Fábio Dantas (SDD), Dan-
niel Morais (Psol) e o senador Sty-
venson Valentim (Podemos), que 
após semanas pensando se iria 
concorrer ou não, se decidiu.

Inicialmente, a Band havia 
convidado todos os candida-
tos ao governo do Estado. Mas 
depois voltou atrás e eliminou 
Clorisa e os demais. Em nota, a 
emissora afirmou que estabe-
leceu a restrição por dificulda-
des técnicas de realizar o debate 
com nove candidatos a gover-
nador. Entre os critérios defini-
dos pela Band, foram chamados 
para o programa todos os can-
didatos de partidos que tenham 
no mínimo cinco deputados no 
Congresso Nacional.

O PMB não tem essa repre-
sentatividade, mas, como o par-
tido está coligado ao Patriota, 
o que conta é a soma das duas 
bancadas. No entendimento do 
juiz Daniel Maia, Clorisa deve ser 
chamada para o debate porque 
se enquadra no critério imposto 
pela emissora.

“Num primeiro momento, a 
meu sentir, a Representante não 
teria demonstrado ser detento-
ra do direito pleiteado, porém, 
com essa nova informação so-
bre o número de parlamentares 
do Patriota, inclusive constatada 
por este Juízo no sítio da Câma-
ra dos Deputados1 entendo que 
o pedido merece amparo, afinal 
a coligação e a federação equipa-
ram-se, na prática, a um partido”, 
escreveu, na decisão.

Para a candidata, ela está so-
frendo represálias. “Estou sendo 
perseguida porque meu nome 
cresceu, ganhou visibilidade e, 
para os poderosos, esse é um ris-
co muito grande. Realmente gos-
taria de saber a quem estou in-
comodando tanto, para que não 
queiram que eu tenha oportuni-
dade de apresentar propostas e 
bandeiras”, indagou Clorisa Li-
nhares.

De acordo com a pesquisa do 
Instituto Exatus, divulgada pe-
lo AGORA RN nesta quinta-fei-
ra 4, Clorisa aparece em 4º lu-
gar nas intenções de votos dos 
eleitores de Mossoró, o segundo 

maior colégio eleitoral do Esta-
do. “O povo do RN tem o direito 
a uma resposta, tem direito a sa-

ber quem é Clorisa Linhares e a 
minha proposta para um estado 
mais digno para todos”, disse.



ARQUIVO CMNAT
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Robério: “Falta licitação, transparência, vergonha, respeito com a população”

Segundo Freud, a pessoa de-
primida parece não gostar 
muito de si mesmo (e pode 

não ter vivenciado essa satisfa-
ção decorrente do amor dos pais 
desde os tempos primórdios. Os 
deprimidos têm uma grave falha 
em sua autoestima. Alguns fatores 
contribuem para isso, desta forma 
a história da pessoa e a configura-
ção de seus vínculos estão impli-
cadas nessa organização psíqui-
ca, todos nascem, crescem e mor-
rem, porém é ao longo da vida que 
o ser humano vai, aos poucos, in-
tegrando-se física, social e psico-
logicamente. Ao nascer, inicia sua 
trajetória junto aos pais e cuida-
dores. A importância desse perí-
odo reside nas relações da mãe 
com seu bebê e nas configurações 
familiares que proporcionam su-
porte para essa relação.

A Evolução do Conceito. 
“A classificação de transtornos 
mentais e de Comportamento 
(VID-10)” Porto Alegre: Artes Me-
dicas-1943.Conclui: A depressão 
é uma enfermidade classificada 
pelo CID-10( 1993) na categoria 

dos transtornos do humor e deve 
ser considerada uma doença. O 
tempo de duração do surto, sua 
intensidade e persistência variam 
de acordo com o tipo da depres-
são classificada. É uma enfermi-
dade marcada por crises episódi-
cas, ou seja, tende a se repetir, re-
produzindo, por isso frequentes 
recaídas revividas.

Atualmente, segundo Wai-
ner, discute-se bastante os sinto-
mas que caracterizam a depres-
são, porém ainda não é tarefa fá-
cil fechar um diagnóstico, uma 
vez que os pacientes tem dificul-
dades em reconhecer suas ma-
nifestações como sendo de fun-
do psicológico, focando apenas 
numa questão orgânica. Conse-
quentemente, apresentam mui-
tas queixas somáticas, como ce-
faleias, alterações gastrointesti-
nais, insônia, sintomas que, se fo-
rem bem avaliados, marcaram a 
real causa do sofrimento, dificul-
tando o encaminhamento ao tra-

tamento adequado. Estudar, dis-
cutir e escrever é em todos os vie-
ses, um aprimoramento e uma 
busca de sentido para o trabalho 
clínico com pessoas depressivas, 
abrindo espaços para reflexões 
sobre as tramas e os tempos das 
depressões.

É interessante poder ressaltar 
que a depressão é um mal do sé-
culo XXI, mas não se instalou nes-
te século. O que pode ser pensa-
do é que podemos nos dias de ho-
je ter novos espaços para identifi-
car, acolher, atender e tratar a de-
pressão. Com muita proprieda-
de, já que muito se tem estudado 
e pesquisado sobre suas origens e 
suas nuanças nas pessoas que fa-
lam sobre si em cada consultório.

COMO EVITAR DEPRESSÃO. 
A depressão pode ser evitada? A 
resposta é provavelmente nega-
tiva: “Não, não completamente “. 
Todos nós experimentamos, per-
da, rejeições e fracassos que le-

vam a períodos de desânimo e 
infelicidade. Para algumas pesso-
as, esses períodos são raros e bre-
ves. Para outras, a depressão pre-
domina e perdura. Talvez não se-
ja possível nem desejável evitar 
momentos de desânimo, mas as 
depressões de longa duração são 
evitáveis, existem várias manei-
ras de se fazer isto: 1. Confiança 
em Deus. Paulo, de Roma escre-
vendo da prisão, declarou cer-
ta vez que havia aprendido a vi-
ver contente em toda e qualquer 
situação. Por saber que Deus nos 
dá forças e pode suprir as nossas 
necessidades. Paulo havia apren-
dido a viver com alegria, tanto na 
pobreza como na prosperidade. 
2. Certa feita (o escritor Augusto 
Curi), relatou uma entrevista do 
Gorbatchev, em que dizia: “Deus 
criou o mundo e não quis gover-
ná-lo, por isso passou esta tarefa 
para os homens, mas os homens 
querem governá-lo sozinhos.” 
assim que o homem sepultou a 

guerra fria, que cresceu aos pés 
do comunismo, crê em Deus. 3. 
Quando somos suficientemente 
realistas para contar com o sofri-
mento e bastante informados pa-
ra saber que Deus está no contro-
le, podemos então tratar melhor 
do desânimo e evitar cair em de-
pressão profunda. 4. Aprenda a 
tratar com a Ira e a Culpa, e En-
frentar os Pensamentos (Leia: 
Aconselhamento Cristão, de Gary 
R.Collins/Ed.V.Nova-83/85).

Concluímos com o sutil pa-
recer de Beenard Bro: inserido 
por “João Mohhana, em Plenitu-
de Humana Ed.Loyola p.85 (Se o 
homem quer encontrar a unida-
de de sua vida, necessita aceitar a 
intervenção de alguém que o su-
pere.) Ora, só existe alguém que 
supera o homem Deus. Só Deus 
é plenitude na origem e plenitu-
de no fim da criação.

A depressão e sua origens

Eliezer Sylvestre é jornalista e 
membro do Igrejário - IEADERN / 
Natal-RN

Artigo ELIEZER SYLVESTRE

‘Teremos uma nova Revolta do 
Busão’, crê Robério, após suspensão 
da licitação do sistema de transporte

Vereador de Natal 
diz que há um 

sentimento de revolta 
e indignação por 

sucessivos adiamentos 
e o desejo urgente por 

melhorias

“O transporte público de 
Natal sobrevive em 
meio ao caos que afe-

ta, em especial, a população mais 
pobre, que sofre em ônibus ve-
lhos, quentes e com passagens 
caras, dada a baixa qualidade do 
serviço. Há um sentimento gran-
de de revolta na cidade, seme-
lhante ao episódio que ficou co-
nhecido como ‘A Revolta do Bu-
são’, ocorrida em junho de 2013 e 
que, provavelmente, vai se repetir 
em nossa cidade”, afirmou o ve-
reador de Natal Robério Paulino 
(Psol), nesta sexta-feira 5.

O parlamentar afirmou que 
os constantes adiamentos do 
processo licitatório do sistema de 
transporte público de Natal, so-
mados às linhas de ônibus tiradas 
de circulação nos últimos meses, 
redução da frota em circulação 
no período da pandemia de Co-
vid-19 – favorecendo a aglomera-
ção - e o estado precário dos pró-
prios veículos são provas contun-
dentes do descaso com que a Pre-

feitura Municipal e os empresá-
rios tratam os usuários do trans-
porte público.

“A população natalense não 
merece mais essas latas velhas e, 
principalmente, o descaso do po-
der público com uma questão tão 
essencial para a cidade. Já são três 
adiamentos seguidos da licita-
ção, muitas linhas subtraídas, re-
dução da frota na pandemia, um 
escárnio do Seturn com a popu-
lação, que transformou os ônibus 
em um ambiente propício para a 
Covid-19, elevando o número de 
mortes na cidade”, desabafou.

Para o parlamentar, esse no-
vo adiamento da licitação ge-
rou um intenso sentimento de 
revolta e indignação em mui-
tos setores sociais, em especial 
trabalhadores e estudantes que 
usam o serviço diariamente. 
Segundo ele, até mesmo parte 
dos vereadores de Natal se in-
dignou com o fato.

“Falta licitação, transparência, 
vergonha, respeito com a popula-
ção. O transporte público cumpre 
um papel econômico para as em-
presas e um social essencial para 
milhares de trabalhadoras e tra-

Robério também destacou 
que os 396 ônibus da cidade es-
tão velhos, sucateados e com 
tecnologia muito antiga, atrasa-
da, enquanto o valor pago pela 
passagem - R$ 4 em dinheiro e 
R$ 3,90 com o cartão do sistema 
- está acima do preço de outras 
capitais brasileiras, mesmo Na-
tal sendo uma das menores ca-
pitais. Ele deu como exemplo os 
valores cobrados em Maceió, R$ 
3,35; São Luiz, R$ 3,70; Fortaleza 
e Belém, R$ 3,60; São Paulo, R$ 
4,40; Goiânia, R$ 4,30; Belo Ho-
rizonte, Curitiba e Florianópolis, 
R$ 4,50, conforme dados de 28 
de janeiro de 2022.

“Os contratos temporários 
com as empresas são frágeis, to-
talmente inadequados. Essa li-
citação precisa ser feita urgente-
mente, com condições claras pa-
ra a concessão do serviço públi-
co, com abertura da caixa preta 
do Seturn. Na licitação, deve cons-
tar a modernização da frota, piso 
baixo nos ônibus para acessibili-
dade, ar-condicionado, reativar as 
linhas canceladas e rever o preço 
das passagens, entre outras me-
lhorias”, explicou.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

balhadores, que o usam para seus 
deslocamentos ao trabalho ou es-
tudo”, disse.

Para ele, a situação só mudará 
se houver forte mobilização popu-
lar, como ocorreu em 2013. “Dado 
o deboche das empresas e da pre-

feitura com a questão, parece não 
haver outra maneira de o povo se 
fazer escutar. Só o povo nas ruas 
terá o poder de mudar essa triste 
realidade. Prevejo uma nova ex-
plosão muito em breve. Basta al-
guém riscar a faísca”, disse.
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Fábio Dantas, candidato pelo Solidariedade, confi rmou presença para 11h do dia 10 de agosto Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo PT, confi rmou presença para 11h do dia 8 de agosto

Fecomércio RN promove 
encontros com principais 
candidatos ao Governo do RN

 Evento será nos dia 
8 e 10 deste mês, no 
Auditório do Hotel 

Senac Barreira 
Roxa, restrito para 

convidados

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

do Norte (Fecomércio/RN) vai 
iniciar a série de encontros com 
os principais candidatos ao Go-
verno do Estado nas eleições de 
outubro de 2022. O evento “RN 
em Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar” acontece 
nos dias 8 e 10 de agosto, no Au-
ditório do Hotel Senac Barreira 
Roxa, às 11h, com as presenças 
confirmadas dos candidatos Fá-
tima Bezerra (Partido dos Traba-
lhadores) e Fábio Dantas (Soli-
dariedade), respectivamente. Os 
encontros serão restritos apenas 
para convidados.

Durante o evento, será entre-
gue um documento, produzido 
pela Fecomércio RN, a partir da 
análise de dados secundários, 
documentos técnicos internos, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais. Trata-se 
de uma série de sugestões para 
o Executivo estadual aplicar nas 
áreas de gestão, segurança públi-
ca, turismo, desburocratização 
de processos e empreendedoris-
mo, para o fomento das ativida-
des econômicas.

Também compõem este do-
cumento ao Governo do Rio 
Grande do Norte duas iniciati-
vas da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional: a “Agenda 
Institucional do Sistema Comér-
cio – Propostas e Recomenda-
ções de Políticas Públicas do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo” e o resultado do projeto “Vai 

Turismo – Rumo ao Futuro”, com 
foco no setor de turismo poti-
guar, principalmente após o im-
pacto da pandemia.

“Acreditamos no diálogo para 
construção de um Rio Grande do 
Norte mais forte. E esse é o mo-
mento de escutar as propostas dos 
candidatos e também apresentar-
mos sugestões. Representamos as 
principais atividades econômi-
cas geradoras de emprego e ren-
da. Buscamos soluções para que 
o novo Governador possa aplicar 
na sua gestão. O documento con-
ta com sugestões aplicáveis, possí-
veis de acontecerem, para que se 
gere o desenvolvimento que todos 
almejamos”, afirmou o presidente 
da Federação do Comércio, Mar-
celo Queiroz.

A íntegra do documento estará 
disponível no site www.fecomer-
ciorn.com.br a partir da segunda-
-feira, 08 de agosto. O conteúdo 
também será enviado para todos os 
candidatos do Rio Grande do Norte 
ao Senado e à Câmara Federal.

SOBRE FECOMÉRCIO. O Sis-
tema Fecomércio Rio Grande do 
Norte é composto pela Federa-
ção do Comércio de Bens Ser-
viços e Turismo do Rio Grande 
do Norte, pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial 
(Senac) e pelo Serviço Social do 
Comércio (Sesc). Uma peculia-
ridade que podemos destacar 
no surgimento do Sistema Fe-
comércio aqui no Rio Grande do 
Norte, diferente do observado 
em outros estados, é que o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 

REPRODUÇÃO
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Marcelo Queiroz destaca a importância do momento democrático para empresários do setor do comércio

Comercial do RN (Senac RN) já 
funcionava há dois anos quan-
do a Federação foi fundada. A 
chegada do Senac ao estado, em 
10 de janeiro de 1947, marcou o 
início de um novo tempo para o 
progresso do cidadão potiguar, 
com a oferta de cursos de qualifi-
cação destinados aos comerciá-
rios, seus dependentes e à popu-
lação em geral, contribuindo as-
sim para sua formação contínua, 
sempre atendendo às demandas 
impostas pelo mercado.

Já o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc RN), começou a funcio-
nar aqui no Rio Grande do Norte 

em abril de 1949, após a funda-
ção da Fecomércio. Partindo do 
princípio que as ações sociais 
são um importante instrumen-
to de promoção da melhoria da 
qualidade de vida, ao longo do 
tempo, a instituição vem promo-
vendo ações para melhoria da 
qualidade de vida e promoção 
da cidadania, nos segmentos da 
cultura, saúde, educação, nutri-
ção, esporte, lazer e assistência. 
Até hoje o Sesc atende milhares 
de pessoas e possibilita, em par-
ceria com o poder público, em-
presas privadas, sindicatos e as-
sociações, oportunidades para 

os comerciários, seus dependen-
tes e população.

Depois de algumas mudan-
ças, atualmente funciona no pré-
dio recém-reformado, na Aveni-
da Alexandrino de Alencar, e que 
fica ao lado da unidade do Senac 
Alecrim. No mesmo local funcio-
nam também as presidências dos 
Conselhos Regionais do Sesc e do 
Senac no estado.

Depois de 73 anos de ativi-
dades, o Sistema Fecomércio se 
consolidou no dia-a-dia da po-
pulação norte-riograndense, tan-
to dos comerciantes, quanto dos 
comerciários. 
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Robério: “Falta licitação, transparência, vergonha, respeito com a população”

Segundo Freud, a pessoa de-
primida parece não gostar 
muito de si mesmo (e pode 

não ter vivenciado essa satisfa-
ção decorrente do amor dos pais 
desde os tempos primórdios. Os 
deprimidos têm uma grave falha 
em sua autoestima. Alguns fatores 
contribuem para isso, desta forma 
a história da pessoa e a configura-
ção de seus vínculos estão impli-
cadas nessa organização psíqui-
ca, todos nascem, crescem e mor-
rem, porém é ao longo da vida que 
o ser humano vai, aos poucos, in-
tegrando-se física, social e psico-
logicamente. Ao nascer, inicia sua 
trajetória junto aos pais e cuida-
dores. A importância desse perí-
odo reside nas relações da mãe 
com seu bebê e nas configurações 
familiares que proporcionam su-
porte para essa relação.

A Evolução do Conceito. 
“A classificação de transtornos 
mentais e de Comportamento 
(VID-10)” Porto Alegre: Artes Me-
dicas-1943.Conclui: A depressão 
é uma enfermidade classificada 
pelo CID-10( 1993) na categoria 

dos transtornos do humor e deve 
ser considerada uma doença. O 
tempo de duração do surto, sua 
intensidade e persistência variam 
de acordo com o tipo da depres-
são classificada. É uma enfermi-
dade marcada por crises episódi-
cas, ou seja, tende a se repetir, re-
produzindo, por isso frequentes 
recaídas revividas.

Atualmente, segundo Wai-
ner, discute-se bastante os sinto-
mas que caracterizam a depres-
são, porém ainda não é tarefa fá-
cil fechar um diagnóstico, uma 
vez que os pacientes tem dificul-
dades em reconhecer suas ma-
nifestações como sendo de fun-
do psicológico, focando apenas 
numa questão orgânica. Conse-
quentemente, apresentam mui-
tas queixas somáticas, como ce-
faleias, alterações gastrointesti-
nais, insônia, sintomas que, se fo-
rem bem avaliados, marcaram a 
real causa do sofrimento, dificul-
tando o encaminhamento ao tra-

tamento adequado. Estudar, dis-
cutir e escrever é em todos os vie-
ses, um aprimoramento e uma 
busca de sentido para o trabalho 
clínico com pessoas depressivas, 
abrindo espaços para reflexões 
sobre as tramas e os tempos das 
depressões.

É interessante poder ressaltar 
que a depressão é um mal do sé-
culo XXI, mas não se instalou nes-
te século. O que pode ser pensa-
do é que podemos nos dias de ho-
je ter novos espaços para identifi-
car, acolher, atender e tratar a de-
pressão. Com muita proprieda-
de, já que muito se tem estudado 
e pesquisado sobre suas origens e 
suas nuanças nas pessoas que fa-
lam sobre si em cada consultório.

COMO EVITAR DEPRESSÃO. 
A depressão pode ser evitada? A 
resposta é provavelmente nega-
tiva: “Não, não completamente “. 
Todos nós experimentamos, per-
da, rejeições e fracassos que le-

vam a períodos de desânimo e 
infelicidade. Para algumas pesso-
as, esses períodos são raros e bre-
ves. Para outras, a depressão pre-
domina e perdura. Talvez não se-
ja possível nem desejável evitar 
momentos de desânimo, mas as 
depressões de longa duração são 
evitáveis, existem várias manei-
ras de se fazer isto: 1. Confiança 
em Deus. Paulo, de Roma escre-
vendo da prisão, declarou cer-
ta vez que havia aprendido a vi-
ver contente em toda e qualquer 
situação. Por saber que Deus nos 
dá forças e pode suprir as nossas 
necessidades. Paulo havia apren-
dido a viver com alegria, tanto na 
pobreza como na prosperidade. 
2. Certa feita (o escritor Augusto 
Curi), relatou uma entrevista do 
Gorbatchev, em que dizia: “Deus 
criou o mundo e não quis gover-
ná-lo, por isso passou esta tarefa 
para os homens, mas os homens 
querem governá-lo sozinhos.” 
assim que o homem sepultou a 

guerra fria, que cresceu aos pés 
do comunismo, crê em Deus. 3. 
Quando somos suficientemente 
realistas para contar com o sofri-
mento e bastante informados pa-
ra saber que Deus está no contro-
le, podemos então tratar melhor 
do desânimo e evitar cair em de-
pressão profunda. 4. Aprenda a 
tratar com a Ira e a Culpa, e En-
frentar os Pensamentos (Leia: 
Aconselhamento Cristão, de Gary 
R.Collins/Ed.V.Nova-83/85).

Concluímos com o sutil pa-
recer de Beenard Bro: inserido 
por “João Mohhana, em Plenitu-
de Humana Ed.Loyola p.85 (Se o 
homem quer encontrar a unida-
de de sua vida, necessita aceitar a 
intervenção de alguém que o su-
pere.) Ora, só existe alguém que 
supera o homem Deus. Só Deus 
é plenitude na origem e plenitu-
de no fim da criação.

A depressão e sua origens

Eliezer Sylvestre é jornalista e 
membro do Igrejário - IEADERN / 
Natal-RN

Artigo ELIEZER SYLVESTRE

‘Teremos uma nova Revolta do 
Busão’, crê Robério, após suspensão 
da licitação do sistema de transporte

Vereador de Natal 
diz que há um 

sentimento de revolta 
e indignação por 

sucessivos adiamentos 
e o desejo urgente por 

melhorias

“O transporte público de 
Natal sobrevive em 
meio ao caos que afe-

ta, em especial, a população mais 
pobre, que sofre em ônibus ve-
lhos, quentes e com passagens 
caras, dada a baixa qualidade do 
serviço. Há um sentimento gran-
de de revolta na cidade, seme-
lhante ao episódio que ficou co-
nhecido como ‘A Revolta do Bu-
são’, ocorrida em junho de 2013 e 
que, provavelmente, vai se repetir 
em nossa cidade”, afirmou o ve-
reador de Natal Robério Paulino 
(Psol), nesta sexta-feira 5.

O parlamentar afirmou que 
os constantes adiamentos do 
processo licitatório do sistema de 
transporte público de Natal, so-
mados às linhas de ônibus tiradas 
de circulação nos últimos meses, 
redução da frota em circulação 
no período da pandemia de Co-
vid-19 – favorecendo a aglomera-
ção - e o estado precário dos pró-
prios veículos são provas contun-
dentes do descaso com que a Pre-

feitura Municipal e os empresá-
rios tratam os usuários do trans-
porte público.

“A população natalense não 
merece mais essas latas velhas e, 
principalmente, o descaso do po-
der público com uma questão tão 
essencial para a cidade. Já são três 
adiamentos seguidos da licita-
ção, muitas linhas subtraídas, re-
dução da frota na pandemia, um 
escárnio do Seturn com a popu-
lação, que transformou os ônibus 
em um ambiente propício para a 
Covid-19, elevando o número de 
mortes na cidade”, desabafou.

Para o parlamentar, esse no-
vo adiamento da licitação ge-
rou um intenso sentimento de 
revolta e indignação em mui-
tos setores sociais, em especial 
trabalhadores e estudantes que 
usam o serviço diariamente. 
Segundo ele, até mesmo parte 
dos vereadores de Natal se in-
dignou com o fato.

“Falta licitação, transparência, 
vergonha, respeito com a popula-
ção. O transporte público cumpre 
um papel econômico para as em-
presas e um social essencial para 
milhares de trabalhadoras e tra-

Robério também destacou 
que os 396 ônibus da cidade es-
tão velhos, sucateados e com 
tecnologia muito antiga, atrasa-
da, enquanto o valor pago pela 
passagem - R$ 4 em dinheiro e 
R$ 3,90 com o cartão do sistema 
- está acima do preço de outras 
capitais brasileiras, mesmo Na-
tal sendo uma das menores ca-
pitais. Ele deu como exemplo os 
valores cobrados em Maceió, R$ 
3,35; São Luiz, R$ 3,70; Fortaleza 
e Belém, R$ 3,60; São Paulo, R$ 
4,40; Goiânia, R$ 4,30; Belo Ho-
rizonte, Curitiba e Florianópolis, 
R$ 4,50, conforme dados de 28 
de janeiro de 2022.

“Os contratos temporários 
com as empresas são frágeis, to-
talmente inadequados. Essa li-
citação precisa ser feita urgente-
mente, com condições claras pa-
ra a concessão do serviço públi-
co, com abertura da caixa preta 
do Seturn. Na licitação, deve cons-
tar a modernização da frota, piso 
baixo nos ônibus para acessibili-
dade, ar-condicionado, reativar as 
linhas canceladas e rever o preço 
das passagens, entre outras me-
lhorias”, explicou.

Alessandra Bernardo
Repórter de Política

balhadores, que o usam para seus 
deslocamentos ao trabalho ou es-
tudo”, disse.

Para ele, a situação só mudará 
se houver forte mobilização popu-
lar, como ocorreu em 2013. “Dado 
o deboche das empresas e da pre-

feitura com a questão, parece não 
haver outra maneira de o povo se 
fazer escutar. Só o povo nas ruas 
terá o poder de mudar essa triste 
realidade. Prevejo uma nova ex-
plosão muito em breve. Basta al-
guém riscar a faísca”, disse.
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Fábio Dantas, candidato pelo Solidariedade, confi rmou presença para 11h do dia 10 de agosto Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo PT, confi rmou presença para 11h do dia 8 de agosto

Fecomércio RN promove 
encontros com principais 
candidatos ao Governo do RN

 Evento será nos dia 
8 e 10 deste mês, no 
Auditório do Hotel 

Senac Barreira 
Roxa, restrito para 

convidados

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

do Norte (Fecomércio/RN) vai 
iniciar a série de encontros com 
os principais candidatos ao Go-
verno do Estado nas eleições de 
outubro de 2022. O evento “RN 
em Foco – Debatendo o Futuro 
da Economia Potiguar” acontece 
nos dias 8 e 10 de agosto, no Au-
ditório do Hotel Senac Barreira 
Roxa, às 11h, com as presenças 
confirmadas dos candidatos Fá-
tima Bezerra (Partido dos Traba-
lhadores) e Fábio Dantas (Soli-
dariedade), respectivamente. Os 
encontros serão restritos apenas 
para convidados.

Durante o evento, será entre-
gue um documento, produzido 
pela Fecomércio RN, a partir da 
análise de dados secundários, 
documentos técnicos internos, 
pesquisa com empreendedores 
e líderes empresariais. Trata-se 
de uma série de sugestões para 
o Executivo estadual aplicar nas 
áreas de gestão, segurança públi-
ca, turismo, desburocratização 
de processos e empreendedoris-
mo, para o fomento das ativida-
des econômicas.

Também compõem este do-
cumento ao Governo do Rio 
Grande do Norte duas iniciati-
vas da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com sugestões 
em âmbito nacional: a “Agenda 
Institucional do Sistema Comér-
cio – Propostas e Recomenda-
ções de Políticas Públicas do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo” e o resultado do projeto “Vai 

Turismo – Rumo ao Futuro”, com 
foco no setor de turismo poti-
guar, principalmente após o im-
pacto da pandemia.

“Acreditamos no diálogo para 
construção de um Rio Grande do 
Norte mais forte. E esse é o mo-
mento de escutar as propostas dos 
candidatos e também apresentar-
mos sugestões. Representamos as 
principais atividades econômi-
cas geradoras de emprego e ren-
da. Buscamos soluções para que 
o novo Governador possa aplicar 
na sua gestão. O documento con-
ta com sugestões aplicáveis, possí-
veis de acontecerem, para que se 
gere o desenvolvimento que todos 
almejamos”, afirmou o presidente 
da Federação do Comércio, Mar-
celo Queiroz.

A íntegra do documento estará 
disponível no site www.fecomer-
ciorn.com.br a partir da segunda-
-feira, 08 de agosto. O conteúdo 
também será enviado para todos os 
candidatos do Rio Grande do Norte 
ao Senado e à Câmara Federal.

SOBRE FECOMÉRCIO. O Sis-
tema Fecomércio Rio Grande do 
Norte é composto pela Federa-
ção do Comércio de Bens Ser-
viços e Turismo do Rio Grande 
do Norte, pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial 
(Senac) e pelo Serviço Social do 
Comércio (Sesc). Uma peculia-
ridade que podemos destacar 
no surgimento do Sistema Fe-
comércio aqui no Rio Grande do 
Norte, diferente do observado 
em outros estados, é que o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
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Marcelo Queiroz destaca a importância do momento democrático para empresários do setor do comércio

Comercial do RN (Senac RN) já 
funcionava há dois anos quan-
do a Federação foi fundada. A 
chegada do Senac ao estado, em 
10 de janeiro de 1947, marcou o 
início de um novo tempo para o 
progresso do cidadão potiguar, 
com a oferta de cursos de qualifi-
cação destinados aos comerciá-
rios, seus dependentes e à popu-
lação em geral, contribuindo as-
sim para sua formação contínua, 
sempre atendendo às demandas 
impostas pelo mercado.

Já o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc RN), começou a funcio-
nar aqui no Rio Grande do Norte 

em abril de 1949, após a funda-
ção da Fecomércio. Partindo do 
princípio que as ações sociais 
são um importante instrumen-
to de promoção da melhoria da 
qualidade de vida, ao longo do 
tempo, a instituição vem promo-
vendo ações para melhoria da 
qualidade de vida e promoção 
da cidadania, nos segmentos da 
cultura, saúde, educação, nutri-
ção, esporte, lazer e assistência. 
Até hoje o Sesc atende milhares 
de pessoas e possibilita, em par-
ceria com o poder público, em-
presas privadas, sindicatos e as-
sociações, oportunidades para 

os comerciários, seus dependen-
tes e população.

Depois de algumas mudan-
ças, atualmente funciona no pré-
dio recém-reformado, na Aveni-
da Alexandrino de Alencar, e que 
fica ao lado da unidade do Senac 
Alecrim. No mesmo local funcio-
nam também as presidências dos 
Conselhos Regionais do Sesc e do 
Senac no estado.

Depois de 73 anos de ativi-
dades, o Sistema Fecomércio se 
consolidou no dia-a-dia da po-
pulação norte-riograndense, tan-
to dos comerciantes, quanto dos 
comerciários. 
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Soraya, entre Bivar e Marcos Cintra: “Em 2018, votamos para tirar o que estava errado. Em 2022, vamos votar para tirar o que não deu certo”

UNIÃO BRASIL 

Barroso diz que manifestações 
podem mostrará fascismo no país

Sete de Setembro

Bolsonaro investigado

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso 

afirmou nesta sexta-feira 5, 
não ver motivo para preocu-
pação com as manifestações 

marcadas para 7 de Setembro, 
convocadas por Jair Bolsona-
ro (PL), candidato à reelei-
ção. Mas, disse que, se o mo-
vimento tiver o intuito de ata-
car as instituições democráti-

cas, mostrará “o fascismo e o 
sentimento antidemocrático 
no Brasil”.

Barroso falou durante o 
17° Congresso da Associação 
Brasileira de Jornalismo In-

vestigativo (Abraji), em São 
Paulo, quando ressaltou que 
não existe problemas em ma-
nifestações democráticas.  
“Apoiar um candidato é li-
berdade democrática. Agora, 
destruir as instituições é fas-
cismo”, destacou.

O ministro disse ainda que 
não enxerga a possibilidade de 
um golpe no Brasil. E lembrou 
que, na Ditadura Militar, exis-
tiu um apoio das instituições 
ao movimento antidemocrá-
tico e que essa não é a realida-

de no Brasil atual. “A impressa 
defende a democracia, a classe 
média, os bancos, os EUA. Não 
há nenhuma das condições que 
em outras situações legitima-
ram”, ressaltou.

Apesar da fala otimista, 
Barroso alertou sobre o en-
fraquecimento de democra-
cias pelo mundo devido a líde-
res populistas. “Causado não 
mais por golpes de Estado, 
mas por líderes populistas que 
são eleitos e destroem os pila-
res da democracia”, disse.

Moraes nega pedido de arquivamento
de inquérito sobre vazamento de dados
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes negou, 

nesta sexta-feira 5, o pedido da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) para arquivar o inqué-

rito que apura o suposto vaza-
mento de informações sigilosas 
da Polícia Federal pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

Em agosto de 2021, Bolso-
naro divulgou nas redes sociais 

a íntegra de um inquérito da PF 
que apura suposto ataque ao 
sistema interno do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) em 2018, 
informação que, por lei, qual-
quer servidor público tem obri-

gação de proteger o sigilo. Para a 
PF, o presidente cometeu crime 
ao divulgar os documentos, mas 
decidiu não o indiciar.

O pedido de arquivamento 
havia sido feito na segunda-feira 

1º, pela vice-procuradora Lindô-
ra Araújo, que reiterou outro pe-
dido de arquivamento do caso, 
requerido pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, em 
fevereiro deste ano.

Ela disse que a jurisprudên-
cia do STF é clara e que o pedi-
do de arquivamento feito pela 
PGR deve ser acatado automati-
camente por Moraes, relator do 
inquérito. Além disso, a procura-
dora afirmou que o ministro de-
terminou diligências após o pe-
dido de arquivamento.

‘O jogo não está de� nido’, diz 
Soraya � ronicke, candidata à 
Presidência pelo União Brasil

Senadora lembrou 
seu apoio a 

Bolsonaro em 2018 
e disse que votará 

‘para tirar o que não 
deu certo’

Confirmada como candida-
ta à Presidência da Repú-
blica durante a convenção 

nacional do União Brasil, nesta 
sexta-feira 5, a senadora Soraya 
Thronicke (MS) disse que “o jo-
go não está definido, mas apenas 
começando”, ao referir-se às elei-
ções presidenciais. Seu vice se-
rá o economista e ex-secretário 
da Receita Federal Marcos Cintra 
(UB), também anunciado duran-
te a convenção.

“O jogo não está definido. O 
jogo, Brasil, ainda nem come-
çou”, defendeu a senadora, em 
seu primeiro discurso como 
candidata. A convenção nacio-
nal do partido ocorreu em São 
Paulo e contou com a presença, 
entre outras autoridades, do go-
vernador paulista Rodrigo Gar-
cia (PSDB) e do ex-juiz e candi-
dato ao Senado pelo Paraná Ser-
gio Moro (União).

Ela lembrou seu apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro nas 
eleições de 2018, e ao presiden-
te nacional do União Brasil, Lu-
ciano Bivar. Ambos faziam parte 
do PSL, antigo partido de Bolso-

naro, que se fundiu com o DEM 
para formar o União. “Em 2018, 
nós votamos para tirar o que es-

tava errado. Agora, em 2022, va-
mos votar para tirar o que tam-
bém não deu certo”, disse.

E defendeu o plano de gover-
no formado por seu partido, que 
vê a necessidade de uma refor-

ma tributária. A proposta prevê 
a criação de um imposto único. 
“Reforma é fácil de implantar”. 
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Ministério da Economia diz que 
facilidade em abrir empresa 
incentiva registro e novos negócios 
no País. No RN, 98,2% das 
empresas são de pequeno porte

De cada 10 empresas criadas no 
RN, nove são pequenos negócios
Mapa das Empresas, 
do Ministério da 
Economia, apontou 
que 98,2% das 
empresas abertas no 
primeiro semestre de 
2022 são de micro 
ou pequeno porte. 
Tempo de abertura 
no RN é maior que 
média no Brasil

Pelo menos 22.673 empresas 
foram criadas no Rio Gran-
de do Norte no primeiro se-

mestre deste ano, segundo esta-
tísticas do Mapa das Empresas, 
divulgado pelo Ministério da Eco-
nomia. O estudo, que apresenta a 
quantidade de novas empresas 
abertas em todo o país, indicou 
que de todos os novos empreen-
dimentos formalizados nos pri-
meiros seis meses de 2022, 98,2% 
são de micro ou pequeno porte. 

Segundo o levantamento, 9.602 
foram formalizados na categoria 
de Microempreendedor Individual 
(MEI). O segmento das MPEs en-
volve as microempresas (ME) e as 
empresas de pequeno porte (EPP), 
além dos MEIs. São classificados 
como ME os negócios com fatu-
ramento anual bruto de até R$ 360 
mil, enquanto nas EPP a faixa de 
receitas brutas fica entre R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões por ano. Já o MEI o 
limite é de R$ 81 mil por ano.

De acordo com o Ministé-
rio, a facilidade em abrir uma 
nova empresa é um dos fato-
res que tem incentivado o regis-
tro de novos negócios. O tempo 
médio de abertura no Brasil é de 
um dia e sete horas. No Rio Gran-
de do Norte, esse prazo é maior, 
um dia e meio, sendo necessárias 
em média 15 horas de viabilidade 
e outras 21 horas para o registro 
em si, o que totaliza 36 horas. A 
expectativa do governo é que até 
o fim do ano o prazo para se re-
gistrar um novo negócio no país 
diminua para um dia.

O gerente da Agência Sebrae 
na Grande Natal, Thales Medei-
ros, explica que, diferente do MEI, 
cujo processo de abertura dura 
minutos e é feito pela internet, as 

Thales Medeiros, 
do Sebrae, 
explica que 
pequenos 
negócios ainda 
enfrentam 
exigências 
que ampliam 
o tempo de 
abertura

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPPro) para o poço de petróleo de código 4-TR-0006-RN, 
localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN; 
- Licença de Regularização de Operação (LRO) para o acesso ao poço de petróleo de código 4-TR-0006-RN, 
medindo 792 m, localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 

  
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 

 
Phoenix Energias Renováveis LTDA, 13.744.588/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Instalação, com 
prazo de validade até 26/07/2026, em favor do empreendimento Complexo Eólico Limão, localizado na Zona 
Rural dos municípios de São Tomé, Sítio Novo e Barcelona/RN. 
 

Kenneth David Basch 
Representante Legal 

  
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Pipa Group Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 09.141.381/0001-01, com endereço na Rua 
General Aluizio Moura, 02 - caixa postal 38 – Lagoa Nova - Natal/RN, torna público que está requerendo a 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para o 
empreendimento do tipo Construção Civil, Rua dos Flamingos, s/n, Distrito de Pipa – Centro, Tibau do Sul/RN. 
 

Jordi Picola Xart – Sócio 
 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022

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 sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2022, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, MENOR PREÇO 
POR LOTE COM REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa especializada no 
Serviço de Analise Clínica e Citopatologia dos exames de PSA e Papanicolau e exame de 
mamografia com equipamento móvel, para atender uma demanda de eventos previstos do 
Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN, declarando a empresa D&M LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS LTDA /10.994.083/0001-35, Vencedora do Lote 01 do referido certame 
licitatório.

Natal (RN), 05 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

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

SENAR/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO, CPF 000.616.304-11, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- Nº 2022-181721/TEC/LS-0269, com prazo de validade, 04/08/2028, em favor do empreendimento, para 
extração de areia, numa área de 9,81607ha, volume 1.000 m3/mês, inserida na poligonal do Processo 
ANM 848.101/2022, na Localidade Fazenda Saco, Zona Rural, Município de Carnaubais - RN. 
 

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO 
Requerente 

 

demais categorias de pequenos 
negócios ainda enfrentam uma 
série de exigências burocráticas 
de órgãos com sistemas distintos, 
que emperra a rapidez na consti-
tuição da empresa e reflete dire-
tamente no prazo para a empresa 
começar a funcionar.

“Pela sua própria regulamen-
tação, o MEI é operado por um 
canal diferente e bastante ágil. Já 
as demais pessoas jurídicas obe-
decem a um outro rito de exigên-
cias legais, entre alvarás e licen-
ças, que atendem à legislação lo-
cal, planos diretores, condições 
sanitárias e impacto ambiental. 
Além disso, há a exigência des-
sa operação ser realizada por um 
profissional de contabilidade. A 
falta de sintonia e gestão desses 
processos afetam diretamente o 
tempo de abertura de um negó-
cio”, esclarece Thales Medeiros.

FECHAMENTO. O gerente re-
força ainda que, para diminuir 
ainda mais esse tempo, é funda-
mental a união de todos os órgãos 
competentes e fiscalizadores nes-
se processo, como é a proposta da 
Redesim, a fim de dar mais celeri-
dade aos pedidos de registro.

O Mapa das Empresas traz, 
por outro lado, dados sobre o fe-
chamento das empresas. No es-
tado, foram encerrados 9.840 ne-
gócios nos seis primeiros meses 
do ano. Somente entre as MPEs, 
9.602 empresas baixaram as por-
tas de vez, das quais 6.835 esta-
vam registradas como MEI.

POTENCIAL DE GERAÇÃO. 
As micro e pequenas empre-
sas (MPE) puxaram a criação de 
empregos formais no primeiro 
semestre. Dos cerca de 1,33 mi-
lhão de postos de trabalho for-
mais criados no Brasil de janeiro 
a junho, 961,2 mil, o equivalente a 

72,1% do total, originaram-se em 
pequenos negócios.

A conclusão consta de levan-
tamento do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), com base em dados 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia. O desempe-
nho das MPE é bastante superior 
ao das médias e grandes empresas, 
que abriram 279,1 mil vagas nos 
seis primeiros meses de 2022.

Apenas em junho, os negócios 
de menor porte foram responsá-
veis pela abertura de 63,6% das 
vagas formais no mês, com 176,8 
mil de um total de 277,9 mil pos-
tos de trabalho criados no mês 
passado. As médias e grandes 
empresas abriram 73,9 mil vagas 
– 26,6% do total). Na divisão por 
setores da economia, os peque-
nos negócios apresentaram saldo 
positivo na criação de empregos 
em todos os segmentos no acu-
mulado do ano. O destaque entre 
as micro e pequenas empresas é 
o setor de serviços, que gerou 533 
mil vagas. Apenas em junho, o 
segmento abriu 78 mil postos.

A construção e a indústria 

da transformação aparecem na 
segunda e na terceira posições, 
com 168,8 mil e 126,3 mil empre-
gos gerados, respectivamente. No 
comércio, as MPE criaram 90,6 
mil postos de trabalho de janeiro 
a junho. As médias e grandes em-
presas, em contrapartida, fecha-
ram 42,8 mil vagas no período.
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Soraya, entre Bivar e Marcos Cintra: “Em 2018, votamos para tirar o que estava errado. Em 2022, vamos votar para tirar o que não deu certo”

UNIÃO BRASIL 

Barroso diz que manifestações 
podem mostrará fascismo no país

Sete de Setembro

Bolsonaro investigado

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso 

afirmou nesta sexta-feira 5, 
não ver motivo para preocu-
pação com as manifestações 

marcadas para 7 de Setembro, 
convocadas por Jair Bolsona-
ro (PL), candidato à reelei-
ção. Mas, disse que, se o mo-
vimento tiver o intuito de ata-
car as instituições democráti-

cas, mostrará “o fascismo e o 
sentimento antidemocrático 
no Brasil”.

Barroso falou durante o 
17° Congresso da Associação 
Brasileira de Jornalismo In-

vestigativo (Abraji), em São 
Paulo, quando ressaltou que 
não existe problemas em ma-
nifestações democráticas.  
“Apoiar um candidato é li-
berdade democrática. Agora, 
destruir as instituições é fas-
cismo”, destacou.

O ministro disse ainda que 
não enxerga a possibilidade de 
um golpe no Brasil. E lembrou 
que, na Ditadura Militar, exis-
tiu um apoio das instituições 
ao movimento antidemocrá-
tico e que essa não é a realida-

de no Brasil atual. “A impressa 
defende a democracia, a classe 
média, os bancos, os EUA. Não 
há nenhuma das condições que 
em outras situações legitima-
ram”, ressaltou.

Apesar da fala otimista, 
Barroso alertou sobre o en-
fraquecimento de democra-
cias pelo mundo devido a líde-
res populistas. “Causado não 
mais por golpes de Estado, 
mas por líderes populistas que 
são eleitos e destroem os pila-
res da democracia”, disse.

Moraes nega pedido de arquivamento
de inquérito sobre vazamento de dados
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes negou, 

nesta sexta-feira 5, o pedido da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) para arquivar o inqué-

rito que apura o suposto vaza-
mento de informações sigilosas 
da Polícia Federal pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

Em agosto de 2021, Bolso-
naro divulgou nas redes sociais 

a íntegra de um inquérito da PF 
que apura suposto ataque ao 
sistema interno do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) em 2018, 
informação que, por lei, qual-
quer servidor público tem obri-

gação de proteger o sigilo. Para a 
PF, o presidente cometeu crime 
ao divulgar os documentos, mas 
decidiu não o indiciar.

O pedido de arquivamento 
havia sido feito na segunda-feira 

1º, pela vice-procuradora Lindô-
ra Araújo, que reiterou outro pe-
dido de arquivamento do caso, 
requerido pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, em 
fevereiro deste ano.

Ela disse que a jurisprudên-
cia do STF é clara e que o pedi-
do de arquivamento feito pela 
PGR deve ser acatado automati-
camente por Moraes, relator do 
inquérito. Além disso, a procura-
dora afirmou que o ministro de-
terminou diligências após o pe-
dido de arquivamento.

‘O jogo não está de� nido’, diz 
Soraya � ronicke, candidata à 
Presidência pelo União Brasil

Senadora lembrou 
seu apoio a 

Bolsonaro em 2018 
e disse que votará 

‘para tirar o que não 
deu certo’

Confirmada como candida-
ta à Presidência da Repú-
blica durante a convenção 

nacional do União Brasil, nesta 
sexta-feira 5, a senadora Soraya 
Thronicke (MS) disse que “o jo-
go não está definido, mas apenas 
começando”, ao referir-se às elei-
ções presidenciais. Seu vice se-
rá o economista e ex-secretário 
da Receita Federal Marcos Cintra 
(UB), também anunciado duran-
te a convenção.

“O jogo não está definido. O 
jogo, Brasil, ainda nem come-
çou”, defendeu a senadora, em 
seu primeiro discurso como 
candidata. A convenção nacio-
nal do partido ocorreu em São 
Paulo e contou com a presença, 
entre outras autoridades, do go-
vernador paulista Rodrigo Gar-
cia (PSDB) e do ex-juiz e candi-
dato ao Senado pelo Paraná Ser-
gio Moro (União).

Ela lembrou seu apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro nas 
eleições de 2018, e ao presiden-
te nacional do União Brasil, Lu-
ciano Bivar. Ambos faziam parte 
do PSL, antigo partido de Bolso-

naro, que se fundiu com o DEM 
para formar o União. “Em 2018, 
nós votamos para tirar o que es-

tava errado. Agora, em 2022, va-
mos votar para tirar o que tam-
bém não deu certo”, disse.

E defendeu o plano de gover-
no formado por seu partido, que 
vê a necessidade de uma refor-

ma tributária. A proposta prevê 
a criação de um imposto único. 
“Reforma é fácil de implantar”. 
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Ministério da Economia diz que 
facilidade em abrir empresa 
incentiva registro e novos negócios 
no País. No RN, 98,2% das 
empresas são de pequeno porte

De cada 10 empresas criadas no 
RN, nove são pequenos negócios
Mapa das Empresas, 
do Ministério da 
Economia, apontou 
que 98,2% das 
empresas abertas no 
primeiro semestre de 
2022 são de micro 
ou pequeno porte. 
Tempo de abertura 
no RN é maior que 
média no Brasil

Pelo menos 22.673 empresas 
foram criadas no Rio Gran-
de do Norte no primeiro se-

mestre deste ano, segundo esta-
tísticas do Mapa das Empresas, 
divulgado pelo Ministério da Eco-
nomia. O estudo, que apresenta a 
quantidade de novas empresas 
abertas em todo o país, indicou 
que de todos os novos empreen-
dimentos formalizados nos pri-
meiros seis meses de 2022, 98,2% 
são de micro ou pequeno porte. 

Segundo o levantamento, 9.602 
foram formalizados na categoria 
de Microempreendedor Individual 
(MEI). O segmento das MPEs en-
volve as microempresas (ME) e as 
empresas de pequeno porte (EPP), 
além dos MEIs. São classificados 
como ME os negócios com fatu-
ramento anual bruto de até R$ 360 
mil, enquanto nas EPP a faixa de 
receitas brutas fica entre R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões por ano. Já o MEI o 
limite é de R$ 81 mil por ano.

De acordo com o Ministé-
rio, a facilidade em abrir uma 
nova empresa é um dos fato-
res que tem incentivado o regis-
tro de novos negócios. O tempo 
médio de abertura no Brasil é de 
um dia e sete horas. No Rio Gran-
de do Norte, esse prazo é maior, 
um dia e meio, sendo necessárias 
em média 15 horas de viabilidade 
e outras 21 horas para o registro 
em si, o que totaliza 36 horas. A 
expectativa do governo é que até 
o fim do ano o prazo para se re-
gistrar um novo negócio no país 
diminua para um dia.

O gerente da Agência Sebrae 
na Grande Natal, Thales Medei-
ros, explica que, diferente do MEI, 
cujo processo de abertura dura 
minutos e é feito pela internet, as 

Thales Medeiros, 
do Sebrae, 
explica que 
pequenos 
negócios ainda 
enfrentam 
exigências 
que ampliam 
o tempo de 
abertura

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Petro-Victory Energia Ltda, CNPJ: 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
- Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPPro) para o poço de petróleo de código 4-TR-0006-RN, 
localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN; 
- Licença de Regularização de Operação (LRO) para o acesso ao poço de petróleo de código 4-TR-0006-RN, 
medindo 792 m, localizado no Campo de Produção de Trapiá, zona rural do município de Assú/RN. 

  
DIEGO GONÇALVES FONSECA 

ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA 

  
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 

 
Phoenix Energias Renováveis LTDA, 13.744.588/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Instalação, com 
prazo de validade até 26/07/2026, em favor do empreendimento Complexo Eólico Limão, localizado na Zona 
Rural dos municípios de São Tomé, Sítio Novo e Barcelona/RN. 
 

Kenneth David Basch 
Representante Legal 

  
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Pipa Group Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 09.141.381/0001-01, com endereço na Rua 
General Aluizio Moura, 02 - caixa postal 38 – Lagoa Nova - Natal/RN, torna público que está requerendo a 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para o 
empreendimento do tipo Construção Civil, Rua dos Flamingos, s/n, Distrito de Pipa – Centro, Tibau do Sul/RN. 
 

Jordi Picola Xart – Sócio 
 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022

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 sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2022, torna 
público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, MENOR PREÇO 
POR LOTE COM REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa especializada no 
Serviço de Analise Clínica e Citopatologia dos exames de PSA e Papanicolau e exame de 
mamografia com equipamento móvel, para atender uma demanda de eventos previstos do 
Programa Bem Viver do SENAR-AR/RN, declarando a empresa D&M LABORATORIO DE 
ANALISES CLINICAS LTDA /10.994.083/0001-35, Vencedora do Lote 01 do referido certame 
licitatório.

Natal (RN), 05 de agosto de 2022
Larissa Hermínia Augusto Bezerra

Pregoeira

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

SENAR/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO, CPF 000.616.304-11, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- Nº 2022-181721/TEC/LS-0269, com prazo de validade, 04/08/2028, em favor do empreendimento, para 
extração de areia, numa área de 9,81607ha, volume 1.000 m3/mês, inserida na poligonal do Processo 
ANM 848.101/2022, na Localidade Fazenda Saco, Zona Rural, Município de Carnaubais - RN. 
 

THIAGO BARRETO RAMOS TINOCO 
Requerente 

 

demais categorias de pequenos 
negócios ainda enfrentam uma 
série de exigências burocráticas 
de órgãos com sistemas distintos, 
que emperra a rapidez na consti-
tuição da empresa e reflete dire-
tamente no prazo para a empresa 
começar a funcionar.

“Pela sua própria regulamen-
tação, o MEI é operado por um 
canal diferente e bastante ágil. Já 
as demais pessoas jurídicas obe-
decem a um outro rito de exigên-
cias legais, entre alvarás e licen-
ças, que atendem à legislação lo-
cal, planos diretores, condições 
sanitárias e impacto ambiental. 
Além disso, há a exigência des-
sa operação ser realizada por um 
profissional de contabilidade. A 
falta de sintonia e gestão desses 
processos afetam diretamente o 
tempo de abertura de um negó-
cio”, esclarece Thales Medeiros.

FECHAMENTO. O gerente re-
força ainda que, para diminuir 
ainda mais esse tempo, é funda-
mental a união de todos os órgãos 
competentes e fiscalizadores nes-
se processo, como é a proposta da 
Redesim, a fim de dar mais celeri-
dade aos pedidos de registro.

O Mapa das Empresas traz, 
por outro lado, dados sobre o fe-
chamento das empresas. No es-
tado, foram encerrados 9.840 ne-
gócios nos seis primeiros meses 
do ano. Somente entre as MPEs, 
9.602 empresas baixaram as por-
tas de vez, das quais 6.835 esta-
vam registradas como MEI.

POTENCIAL DE GERAÇÃO. 
As micro e pequenas empre-
sas (MPE) puxaram a criação de 
empregos formais no primeiro 
semestre. Dos cerca de 1,33 mi-
lhão de postos de trabalho for-
mais criados no Brasil de janeiro 
a junho, 961,2 mil, o equivalente a 

72,1% do total, originaram-se em 
pequenos negócios.

A conclusão consta de levan-
tamento do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), com base em dados 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia. O desempe-
nho das MPE é bastante superior 
ao das médias e grandes empresas, 
que abriram 279,1 mil vagas nos 
seis primeiros meses de 2022.

Apenas em junho, os negócios 
de menor porte foram responsá-
veis pela abertura de 63,6% das 
vagas formais no mês, com 176,8 
mil de um total de 277,9 mil pos-
tos de trabalho criados no mês 
passado. As médias e grandes 
empresas abriram 73,9 mil vagas 
– 26,6% do total). Na divisão por 
setores da economia, os peque-
nos negócios apresentaram saldo 
positivo na criação de empregos 
em todos os segmentos no acu-
mulado do ano. O destaque entre 
as micro e pequenas empresas é 
o setor de serviços, que gerou 533 
mil vagas. Apenas em junho, o 
segmento abriu 78 mil postos.

A construção e a indústria 

da transformação aparecem na 
segunda e na terceira posições, 
com 168,8 mil e 126,3 mil empre-
gos gerados, respectivamente. No 
comércio, as MPE criaram 90,6 
mil postos de trabalho de janeiro 
a junho. As médias e grandes em-
presas, em contrapartida, fecha-
ram 42,8 mil vagas no período.
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Natal teve a maior queda no preço da cesta básica em junho e julho, segundo levantamento mensal do Dieese

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Cesta básica: Natal tem 
o maior recuo de preços 
entre capitais, diz Dieese
Relatório mensal 
do Departamento 
aponta que valor 
da cesta básica de 
alimentos diminuiu 
em 14 das 17 
capitais analisadas. 
Em 12 meses, itens 
já subiram 16%

No mês de julho, o valor da 
cesta básica teve queda 
de 3,96% em Natal, se-

gundo a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, re-
alizada de forma mensal pelo o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), o maior re-
gistrado entre as 17 capitais pes-
quisadas pelo Departamento. A 
capital potiguar acompanhou a 
queda dos alimentos básicos re-
gistrados também em outras se-
te capitais brasileiras.

 No entanto, nos últimos 12 
meses, vale ressaltar que a ces-
ta básica em Natal registra uma 
variação de 16%, terceiro menor 
valor do Nordeste, atrás apenas 
de Aracaju (11,07%) e Fortaleza 
(13,97%). Para comprar os itens 
que compõem a cesta básica, o 

potiguar vai precisar trabalhar 
106 horas e 40 minutos; para 
efeito de comparação, na região 
Nordeste, apenas os trabalhado-
res de Fortaleza (116 horas e 26 
minutos) e de Recife (111 horas e 
56 minutos) precisam trabalhar 
mais que os potiguares.

Entre junho e julho, os aumen-
tos expressivos ocorreram em Vi-
tória (1,14%), Salvador (0,98%), 
Brasília (0,8%) e Recife (0,7%).  São 
Paulo foi a capital onde o conjun-
to dos alimentos básicos apre-
sentou o maior custo (R$ 760,45), 
seguida por Florianópolis (R$ 
753,73), Porto Alegre (R$ 752,84) e 
Rio de Janeiro (R$ 723,75). 

Nas cidades do Norte e Nor-
deste, onde a composição da 
cesta é diferente das demais ca-
pitais, os menores valores mé-
dios foram registrados em Ara-
caju (R$ 542,50) e João Pessoa 
(R$ 572,63). A comparação do 
valor da cesta entre junho de 
2022 e junho de 2021 mostrou 
que todas as capitais tiveram al-
ta de preço, com variações que 
oscilaram entre 5,85%, em Vitó-
ria, e 15,83%, em Recife.

LEVANTAMENTO. Outro le-
vantamento feito para o mesmo 
período foi o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da cida-
de do Natal, calculado pelo Ins-
tituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente (Ide-
ma), por meio da Coordenado-
ria de Estudos Socioeconômicos 
(CES), que registrou para o mês 
de julho de 2022, uma variação 
positiva de 0,14% em relação ao 
mês anterior. Com este resulta-

do, a variação no ano ficou em 
5,53%, nos últimos doze meses 
(agosto/2021 a julho/2022) atin-
giu 9,88% e 607,16% desde o iní-
cio do Plano Real.

O grupo Alimentação e Be-
bidas, que responde por 32,43% 
do índice geral em termos de 
participação no orçamento fa-
miliar, apresentou uma variação 
positiva de 0,60% em relação ao 
mês anterior. Os itens que mais 
contribuíram para esse aumen-
to de preços foram: Panificados 
(7,70%), Leites (6.32%), Aves e 
Ovos (6,07%), Frutas (4,18%), Fa-
rinhas, Féculas e Massas (2,43%) 
e Cereais, Leguminosas e Olea-
ginosas (1,57%).

O custo da Cesta Básica na ci-
dade do Natal, em julho de 2022, 
teve uma variação positiva de 
0,47% em relação ao mês anterior. 
Nas despesas com os produtos es-
senciais, o custo com a Alimenta-
ção por pessoa foi de R$ 540,79. 
Para uma família constituída por 
quatro pessoas, esse valor alcan-
çou R$ 2.163,16. Se a essa quan-
tia fossem adicionados os gastos 
com Vestuário, Despesas Pessoais, 
Transportes etc., o dispêndio total 
seria de R$ 6.670,37.

Dos treze produtos que 
compõem a Cesta Básica, oito 
tiveram variação positiva: lei-
te (23,03%), óleo (10,07%), pão 
(5,63%), margarina (5,29%), fru-
tas (2,60%), açúcar (1,71%), fei-
jão (1,01%) e café (0,05%).  As va-
riações negativas ocorreram em 
cinco produtos restantes: legu-
mes (-9,07%), farinha (-5,29%), 
tubérculos (- 4,86%), carne bo-
vina (-3,55%) e arroz (-2,64%).

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
ELAWAN EOLICA JARDINS S.A., CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada da Linha de Transmissão de 138kV, extensão de 17,70 km, e 20,00 metros de faixa de servidão, 
com prazo de validade até 01/08/2028, localizado na Zona Rural de João Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
PROCESSO: 02610007.000476/2022-04

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES DE LATICINISTAS Nº 001/2022

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Rio Grande do Norte - EMATER-RN torna público para conhecimento, a 
abertura da Chamada Pública para Credenciamento de Fornecedores Laticinistas nº 001/2022, 
para os interessados em fornecer Leite Pasteurizado Integral para o Programa Alimenta 
Brasil, Lei Federal 14.284/2021, regulamentado na modalidade Incentivo ao Consumo e a 
Produção de Leite pelo Decreto Federal nº 10.880/2021, e suas posteriores alterações, bem 
como pelas Resoluções n°. 81/2018, 82/2020, 83/2020, 85/2020, 88/2020, 93/2021 e 94/2021 
do Grupo Gestor do PAA. O credenciamento será realizado pela EMATER/RN, através da CPL 
e será exclusivamente de forma online, os interessados em participarem do primeiro ciclo de 
demandas, deverão encaminhar a documentação para o e-mail alimentabr.rn.leite@gmail.com 
até o dia 17/08/2022, conforme especificações constantes no Edital. Maiores informações 
através do e-mail: alimentabr.rn.leite@gmail.com. A versão completa da Chamada Pública, 
incluindo Edital e seus respectivos anexos estarão disponibilizados no site: Portal do Cidadão: 
http://cidadao.rn.gov.br. O presente Edital ficará aberto por tempo indeterminado a critério da 
administração pública em consonância com as legislações vigentes e o convênio de execução 
entre o Ministério da Cidadania e EMATER/RN para a execução do Programa Alimenta Brasil.

Natal/RN, 05 de agosto de 2022
César José de Oliveira

DIRETOR GERAL DA EMATER-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº007/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 17 de Agosto de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preço nº 007/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa para 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, em diversas Ruas da 
Zona Urbana do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento 
no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – 
Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 05 de Agosto de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

Implasverde Indústria de Plásticos Baixa Verde LTDA, CNPJ 41.004.235/0001-39, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Operação - LO, com prazo de validade até 04/08/2028, em favor do empreendimento para 
a fabricação de embalagens de material plástico, localizada na Avenida Antônio Câmara, Rod. BR 406 
KM 75, Centro, Município de João Câmara/RN. 
 

CLÁUDIO VENÂNCIO DE SOUZA E SILVA 
Sócio Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

 
JOSEVALDO VIANA F DO NASCIMENTO, CNPJ: 28.088.396/000190, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS localizada na Br 101,KM 159, Areia branca Canguaretama/RN. 
 

JOSEVALDO VIANA F DO NASCIMENTO – Proprietário 

 
  
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS  

 
Jurandyr Fonseca da Cunha Tahim, CPF: 007.600.254-36, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Nº Nº 2018-
126088/TEC/RLS-0217, com prazo de validade até 20/07/2028, em favor do empreendimento para a 
carcinicultura e piscinicultura em viveiro, com área de produção 0,92 ha, localizada na zona rural de 
Ceará Mirim/RN.  

Jurandyr F. da Cunha Tahim  
Representante Legal 

  
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MARGARIDA SEGUNDA DE ARAUJO SOARES & CIA LTDA, CNPJ: 37.365.919/0001-99, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Renovação da Licença de Operação - RLO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 45m3, Localizado na Rod. RN117, S/N, Conj. João Pereira, Patu/RN. 
 

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES 
PROPRIETÁRIA 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MOLOFEED BRAZIL LTDA, CNPJ: 44.854.374/0001-40, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para galpão para depósito de ração, com uma área de armazenamento de 83,15m2, 
localizado na Av. AtlânticaS/N, Lote 05, Quadra 10, Loteamento Praia de Barreta, Praia de Barreta, Nísia 
Floresta/RN. 

LUIS PAULO DE ARAÚJO LAGE 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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Serão visitados os 5.570 municípios brasileiros, incluindo aldeias indígenas

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

Morreu Jô Soares, um 
artista único, talento-
so e culto.  Pertencia 

a Academia Paulista de Letras. 
Foi autor de cinco livros e atuou 
em 22 filmes. Ele introduziu no 

Brasil o “talk show” na TV ou rá-
dio, em que uma pessoa ou um 
grupo de pessoas se junta e dis-
cute vários tópicos, que são su-
geridos e moderados por um 
apresentador.

Entrevista no programa de Jô Soares

No programa de Jô. Após ser incluído numa lista da revista VEJA 
entre os oito parlamentares considerados mais eficientes no Con-
gresso, recebi convite para participar do seu programa, juntamente 
com o então deputado José Genoíno. Com a abordagem de temas 
políticos polêmicos, Jô confrontou os dois parlamentares, à época 
pertencentes ao PFL e ao PT. Na plateia estava o meu saudoso filho 
Ney Lopes Jr.

Frases I. Jô associava o humor a frases inteligentes. Eis a seguir al-
gumas delas: “A comissão faz o ladrão”; “É bem melhor pensar sem 
falar do que falar sem pensar”; “No Brasil, quando o feriado é reli-
gioso, até ateu comemora”; “O maior erro dos “espertos” é achar que 
podem fazer todos de otários”; “Eu sofri a dor que é o pesadelo de 
todo pai, a inversão da ordem natural das coisas: perda de um filho”.

Frases II. “Não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer 
verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem de-
cepcione os olhos de quem te admira”; “ Eu torço pela felicidade dos 
outros. Gente feliz não enche o saco”.

Política atual  O que se observa na política brasileira atual, de 
parte a parte, lembra aquele personagem de Jô Soares, que voltava à 
consciência, após anos em coma e ouvia as notícias contadas pelas 
pessoas. Atônito, ele não acreditava no que ouvia e optava para con-
tinuar inconsciente, exclamando “tira o tubo”, como forma de fugir 
da realidade.

HONRA AO MÉRITO. O se-
ridoense e consagrado artista 
visual Mocó é o primeiro po-
tiguar a expor os seus quadros 
no Museu do Oscar, em Los An-
geles. Ney Jr, que foi seu gran-
de amigo, se vivo, estaria aplau-
dindo.

AGORA RN. Oportuno e lú-
cido o editorial deste jornal 
AGORA RN (“Vazio de ideias”), 
ao analisar a falta de propos-
tas concretas e objetivas no 
processo eleitoral do estado. A 
fartura é de agressões, ou rela-
tos de uso do dinheiro público 
para credenciar candidaturas. 
Uma lástima!

SUCESSO. O livro do amigo e 
conselheiro do TC-RN, Manoel 
de Brito, lançado recentemen-
te, é um depoimento de alto ní-
vel e contribui para a história 
política do RN. O autor está de 
parabéns. Por motivo superior, 
não fui a noite de autógrafos. ´

GOVERNO AVANÇA. Técni-
cos do governo federal estão 

em reuniões sucessivas, vi-
sando dois objetivos, em cur-
to prazo:  isenção do impos-
to de renda para contribuintes 
que ganham até quatro salários 
mínimos e a permanência do 
Auxílio Brasil em R$ 600. Falta 
item importante: atualizar a ta-
bela do II dos assalariados.

OUTRO OBJETIVO. Outra 
meta seria a taxação de lucros e 
dividendos para os 60 mil mais 
ricos do país. O Brasil é o úni-
co país de mercado aberto no 
mundo, que isenta esse tipo de 
renda.

PARABÉNS. Bolsonaro para-
beniza Petrobras por redução 
do diesel e atribui decisão a no-
vo presidente.

RACHADURA. O meio em-
presarial brasileiro assume po-
sições diversas sobre as urnas 
eletrônicas. Josué Gomes da 
Silva, presidente da FIESP, de-
fende as urnas e diz que o Brasil 
deveria estar discutindo agen-
da de desenvolvimento.

Olho aberto

Legislação

Governo sanciona leis 
nas áreas da Educação 
e Agricultura Familiar

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte san-
cionou leis aprovadas na 

Assembleia Legislativa, como a 
Lei nº 11.231, que dispõe sobre 
a inclusão de conteúdos de Lite-
ratura Potiguar na rede estadual 
de ensino. A Secretaria Estadual 
de Educação e Cultura (SEEC) 
terá a competência para estabe-
lecer as diretrizes básicas para a 
adequação da atividade, “como 
tema complementar de forma 

interdisciplinar”.
Outra lei de nº 11.230, tra-

ta da definição das atividades 
de turismo rural na agricultura 
familiar no Rio Grande do Nor-
te, que ocorrerem em unidades 
produtivas que mantenham as 
atividades econômicas típicas 
da agricultura familiar, “dispos-
tos a valorizar, respeitar e com-
partilhar seu modo de vida, o 
patrimônio cultural e natural, 
ofertando produtos e serviços 

de qualidade e proporcionando 
bem-estar aos envolvidos”.

As atividades do Turismo 
Rural na Agricultura Familiar 
abrangem unidades de plane-
jamento poderão ser denomi-
nadas: circuitos, roteiros, rotas, 
caminhos, linhas, trilhas, rios, 
serras, montanhas, colônias, 
comunidades, quilombolas, as-
sentamentos, dentre outros ter-
mos similares.

A lei considera Unidade de 
Produção dos Agricultores Fa-
miliares os espaços rurais uti-
lizados como cenário das ati-
vidades de turismo rural onde 
o turista interage com o meio, 
utilizando uma série de produ-
tos turísticos, em geral baseados 
na oferta de atividades de lazer, 
demonstração tecnológica, co-
mercialização de produtos e ser-
viços, sendo encontrados isola-
damente ou em conjunto, por 
meio de diversos segmentos.

Censo de 2022: 1,1 
milhão de domicílios 
serão visitados no RN

Os recenseadores do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 

iniciaram a coleta domiciliar do 
Censo Demográfico do ano de 
2022. Inicialmente programado 
para acontecer em 2020, o Cen-
so está sendo realizado com dois 
anos de atraso, devido à pande-
mia da Covid-19 e também em 
razão de cortes orçamentários.

Até o início de novembro, 
serão visitados os 5.570 muni-
cípios brasileiros, incluindo al-
deias indígenas e territórios 
quilombolas. No Rio Grande do 
Norte, cerca de 1,1 milhão de do-
micílios serão visitados. Ao todo, 
2,9 mil recenseadores vão atuar 
no censo no estado.

Veronica Ferreira, professora 
do Departamento de Serviço So-
cial da UFRN, destacou o atraso. 
“Esse atraso é um indicador gra-
víssimo, porque temos uma situ-
ação em que pesquisas realiza-
das por organizações da socieda-
de civil e outros institutos ligados 
aos movimentos sociais mostra-
ram o agravamento da desigual-
dade e a piora em diversos indi-
cadores sociais [...] vivenciamos e 
vimos a pobreza crescer, mas não 
tínhamos dados mostrando es-
sas desigualdades”.

“O Censo é absolutamente 
fundamental para se compreen-
der como se compõe a popula-

ção brasileira. Precisamos saber, 
por exemplo, as composições 
das famílias, as condições de vi-
da das pessoas, as condições no 
mundo do trabalho e outros in-
dicadores que são absolutamen-
te fundamentais para a orien-
tação e a construção de políti-
cas públicas para a melhora das 
condições de vida”, pontuou a 
professora ao AGORA RN. A últi-
ma contagem da população bra-
sileira foi realizada entre agosto 
e novembro de 2010. Naque-
le ano, os brasileiros formavam 
um contingente de quase 191 
milhões de pessoas.

O recenseador do IBGE deve 
estar vestido de colete azul mari-

nho, com logomarca do institu-
to nas costas. Além disso, deverá 
estar disposto no peito do fun-
cionário o telefone e o portal do 
IBGE. Os recenseadores portarão 
crachá com nome e identifica-
ções, além de estar com um dis-
positivo azul, pelo qual faz a co-
leta dos dados. Em caso de dúvi-
das, o cidadão pode ligar no 0800 
721 8181, das 8h às 21h30. O ser-
viço é contínuo e funcionará em 
feriados e finais de semana.

Segundo a Lei nº 5.534 de 14 
de novembro de 1968 e o Decreto 
nº 73.177, toda pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou pri-
vado, é obrigada a prestar as infor-
mações solicitadas pelo IBGE. 

Ao todo, 
2,9 mil 

recenseadores 
vão atuar 

no censo no 
estado
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Natal teve a maior queda no preço da cesta básica em junho e julho, segundo levantamento mensal do Dieese

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Cesta básica: Natal tem 
o maior recuo de preços 
entre capitais, diz Dieese
Relatório mensal 
do Departamento 
aponta que valor 
da cesta básica de 
alimentos diminuiu 
em 14 das 17 
capitais analisadas. 
Em 12 meses, itens 
já subiram 16%

No mês de julho, o valor da 
cesta básica teve queda 
de 3,96% em Natal, se-

gundo a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, re-
alizada de forma mensal pelo o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), o maior re-
gistrado entre as 17 capitais pes-
quisadas pelo Departamento. A 
capital potiguar acompanhou a 
queda dos alimentos básicos re-
gistrados também em outras se-
te capitais brasileiras.

 No entanto, nos últimos 12 
meses, vale ressaltar que a ces-
ta básica em Natal registra uma 
variação de 16%, terceiro menor 
valor do Nordeste, atrás apenas 
de Aracaju (11,07%) e Fortaleza 
(13,97%). Para comprar os itens 
que compõem a cesta básica, o 

potiguar vai precisar trabalhar 
106 horas e 40 minutos; para 
efeito de comparação, na região 
Nordeste, apenas os trabalhado-
res de Fortaleza (116 horas e 26 
minutos) e de Recife (111 horas e 
56 minutos) precisam trabalhar 
mais que os potiguares.

Entre junho e julho, os aumen-
tos expressivos ocorreram em Vi-
tória (1,14%), Salvador (0,98%), 
Brasília (0,8%) e Recife (0,7%).  São 
Paulo foi a capital onde o conjun-
to dos alimentos básicos apre-
sentou o maior custo (R$ 760,45), 
seguida por Florianópolis (R$ 
753,73), Porto Alegre (R$ 752,84) e 
Rio de Janeiro (R$ 723,75). 

Nas cidades do Norte e Nor-
deste, onde a composição da 
cesta é diferente das demais ca-
pitais, os menores valores mé-
dios foram registrados em Ara-
caju (R$ 542,50) e João Pessoa 
(R$ 572,63). A comparação do 
valor da cesta entre junho de 
2022 e junho de 2021 mostrou 
que todas as capitais tiveram al-
ta de preço, com variações que 
oscilaram entre 5,85%, em Vitó-
ria, e 15,83%, em Recife.

LEVANTAMENTO. Outro le-
vantamento feito para o mesmo 
período foi o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da cida-
de do Natal, calculado pelo Ins-
tituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente (Ide-
ma), por meio da Coordenado-
ria de Estudos Socioeconômicos 
(CES), que registrou para o mês 
de julho de 2022, uma variação 
positiva de 0,14% em relação ao 
mês anterior. Com este resulta-

do, a variação no ano ficou em 
5,53%, nos últimos doze meses 
(agosto/2021 a julho/2022) atin-
giu 9,88% e 607,16% desde o iní-
cio do Plano Real.

O grupo Alimentação e Be-
bidas, que responde por 32,43% 
do índice geral em termos de 
participação no orçamento fa-
miliar, apresentou uma variação 
positiva de 0,60% em relação ao 
mês anterior. Os itens que mais 
contribuíram para esse aumen-
to de preços foram: Panificados 
(7,70%), Leites (6.32%), Aves e 
Ovos (6,07%), Frutas (4,18%), Fa-
rinhas, Féculas e Massas (2,43%) 
e Cereais, Leguminosas e Olea-
ginosas (1,57%).

O custo da Cesta Básica na ci-
dade do Natal, em julho de 2022, 
teve uma variação positiva de 
0,47% em relação ao mês anterior. 
Nas despesas com os produtos es-
senciais, o custo com a Alimenta-
ção por pessoa foi de R$ 540,79. 
Para uma família constituída por 
quatro pessoas, esse valor alcan-
çou R$ 2.163,16. Se a essa quan-
tia fossem adicionados os gastos 
com Vestuário, Despesas Pessoais, 
Transportes etc., o dispêndio total 
seria de R$ 6.670,37.

Dos treze produtos que 
compõem a Cesta Básica, oito 
tiveram variação positiva: lei-
te (23,03%), óleo (10,07%), pão 
(5,63%), margarina (5,29%), fru-
tas (2,60%), açúcar (1,71%), fei-
jão (1,01%) e café (0,05%).  As va-
riações negativas ocorreram em 
cinco produtos restantes: legu-
mes (-9,07%), farinha (-5,29%), 
tubérculos (- 4,86%), carne bo-
vina (-3,55%) e arroz (-2,64%).

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
ELAWAN EOLICA JARDINS S.A., CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada da Linha de Transmissão de 138kV, extensão de 17,70 km, e 20,00 metros de faixa de servidão, 
com prazo de validade até 01/08/2028, localizado na Zona Rural de João Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
PROCESSO: 02610007.000476/2022-04

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES DE LATICINISTAS Nº 001/2022

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Rio Grande do Norte - EMATER-RN torna público para conhecimento, a 
abertura da Chamada Pública para Credenciamento de Fornecedores Laticinistas nº 001/2022, 
para os interessados em fornecer Leite Pasteurizado Integral para o Programa Alimenta 
Brasil, Lei Federal 14.284/2021, regulamentado na modalidade Incentivo ao Consumo e a 
Produção de Leite pelo Decreto Federal nº 10.880/2021, e suas posteriores alterações, bem 
como pelas Resoluções n°. 81/2018, 82/2020, 83/2020, 85/2020, 88/2020, 93/2021 e 94/2021 
do Grupo Gestor do PAA. O credenciamento será realizado pela EMATER/RN, através da CPL 
e será exclusivamente de forma online, os interessados em participarem do primeiro ciclo de 
demandas, deverão encaminhar a documentação para o e-mail alimentabr.rn.leite@gmail.com 
até o dia 17/08/2022, conforme especificações constantes no Edital. Maiores informações 
através do e-mail: alimentabr.rn.leite@gmail.com. A versão completa da Chamada Pública, 
incluindo Edital e seus respectivos anexos estarão disponibilizados no site: Portal do Cidadão: 
http://cidadao.rn.gov.br. O presente Edital ficará aberto por tempo indeterminado a critério da 
administração pública em consonância com as legislações vigentes e o convênio de execução 
entre o Ministério da Cidadania e EMATER/RN para a execução do Programa Alimenta Brasil.

Natal/RN, 05 de agosto de 2022
César José de Oliveira

DIRETOR GERAL DA EMATER-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº007/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 17 de Agosto de 2022, às 09h00, Fará licitação na 
modalidade Tomada de Preço nº 007/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa para 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, em diversas Ruas da 
Zona Urbana do Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento 
no presente Edital e seus Anexos O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – 
Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 05 de Agosto de 2022
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

Implasverde Indústria de Plásticos Baixa Verde LTDA, CNPJ 41.004.235/0001-39, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Operação - LO, com prazo de validade até 04/08/2028, em favor do empreendimento para 
a fabricação de embalagens de material plástico, localizada na Avenida Antônio Câmara, Rod. BR 406 
KM 75, Centro, Município de João Câmara/RN. 
 

CLÁUDIO VENÂNCIO DE SOUZA E SILVA 
Sócio Diretor 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

 
JOSEVALDO VIANA F DO NASCIMENTO, CNPJ: 28.088.396/000190, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS localizada na Br 101,KM 159, Areia branca Canguaretama/RN. 
 

JOSEVALDO VIANA F DO NASCIMENTO – Proprietário 

 
  
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS  

 
Jurandyr Fonseca da Cunha Tahim, CPF: 007.600.254-36, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Nº Nº 2018-
126088/TEC/RLS-0217, com prazo de validade até 20/07/2028, em favor do empreendimento para a 
carcinicultura e piscinicultura em viveiro, com área de produção 0,92 ha, localizada na zona rural de 
Ceará Mirim/RN.  

Jurandyr F. da Cunha Tahim  
Representante Legal 

  
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MARGARIDA SEGUNDA DE ARAUJO SOARES & CIA LTDA, CNPJ: 37.365.919/0001-99, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Renovação da Licença de Operação - RLO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 45m3, Localizado na Rod. RN117, S/N, Conj. João Pereira, Patu/RN. 
 

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES 
PROPRIETÁRIA 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MOLOFEED BRAZIL LTDA, CNPJ: 44.854.374/0001-40, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para galpão para depósito de ração, com uma área de armazenamento de 83,15m2, 
localizado na Av. AtlânticaS/N, Lote 05, Quadra 10, Loteamento Praia de Barreta, Praia de Barreta, Nísia 
Floresta/RN. 

LUIS PAULO DE ARAÚJO LAGE 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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Serão visitados os 5.570 municípios brasileiros, incluindo aldeias indígenas

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

Morreu Jô Soares, um 
artista único, talento-
so e culto.  Pertencia 

a Academia Paulista de Letras. 
Foi autor de cinco livros e atuou 
em 22 filmes. Ele introduziu no 

Brasil o “talk show” na TV ou rá-
dio, em que uma pessoa ou um 
grupo de pessoas se junta e dis-
cute vários tópicos, que são su-
geridos e moderados por um 
apresentador.

Entrevista no programa de Jô Soares

No programa de Jô. Após ser incluído numa lista da revista VEJA 
entre os oito parlamentares considerados mais eficientes no Con-
gresso, recebi convite para participar do seu programa, juntamente 
com o então deputado José Genoíno. Com a abordagem de temas 
políticos polêmicos, Jô confrontou os dois parlamentares, à época 
pertencentes ao PFL e ao PT. Na plateia estava o meu saudoso filho 
Ney Lopes Jr.

Frases I. Jô associava o humor a frases inteligentes. Eis a seguir al-
gumas delas: “A comissão faz o ladrão”; “É bem melhor pensar sem 
falar do que falar sem pensar”; “No Brasil, quando o feriado é reli-
gioso, até ateu comemora”; “O maior erro dos “espertos” é achar que 
podem fazer todos de otários”; “Eu sofri a dor que é o pesadelo de 
todo pai, a inversão da ordem natural das coisas: perda de um filho”.

Frases II. “Não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer 
verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem de-
cepcione os olhos de quem te admira”; “ Eu torço pela felicidade dos 
outros. Gente feliz não enche o saco”.

Política atual  O que se observa na política brasileira atual, de 
parte a parte, lembra aquele personagem de Jô Soares, que voltava à 
consciência, após anos em coma e ouvia as notícias contadas pelas 
pessoas. Atônito, ele não acreditava no que ouvia e optava para con-
tinuar inconsciente, exclamando “tira o tubo”, como forma de fugir 
da realidade.

HONRA AO MÉRITO. O se-
ridoense e consagrado artista 
visual Mocó é o primeiro po-
tiguar a expor os seus quadros 
no Museu do Oscar, em Los An-
geles. Ney Jr, que foi seu gran-
de amigo, se vivo, estaria aplau-
dindo.

AGORA RN. Oportuno e lú-
cido o editorial deste jornal 
AGORA RN (“Vazio de ideias”), 
ao analisar a falta de propos-
tas concretas e objetivas no 
processo eleitoral do estado. A 
fartura é de agressões, ou rela-
tos de uso do dinheiro público 
para credenciar candidaturas. 
Uma lástima!

SUCESSO. O livro do amigo e 
conselheiro do TC-RN, Manoel 
de Brito, lançado recentemen-
te, é um depoimento de alto ní-
vel e contribui para a história 
política do RN. O autor está de 
parabéns. Por motivo superior, 
não fui a noite de autógrafos. ´

GOVERNO AVANÇA. Técni-
cos do governo federal estão 

em reuniões sucessivas, vi-
sando dois objetivos, em cur-
to prazo:  isenção do impos-
to de renda para contribuintes 
que ganham até quatro salários 
mínimos e a permanência do 
Auxílio Brasil em R$ 600. Falta 
item importante: atualizar a ta-
bela do II dos assalariados.

OUTRO OBJETIVO. Outra 
meta seria a taxação de lucros e 
dividendos para os 60 mil mais 
ricos do país. O Brasil é o úni-
co país de mercado aberto no 
mundo, que isenta esse tipo de 
renda.

PARABÉNS. Bolsonaro para-
beniza Petrobras por redução 
do diesel e atribui decisão a no-
vo presidente.

RACHADURA. O meio em-
presarial brasileiro assume po-
sições diversas sobre as urnas 
eletrônicas. Josué Gomes da 
Silva, presidente da FIESP, de-
fende as urnas e diz que o Brasil 
deveria estar discutindo agen-
da de desenvolvimento.

Olho aberto

Legislação

Governo sanciona leis 
nas áreas da Educação 
e Agricultura Familiar

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte san-
cionou leis aprovadas na 

Assembleia Legislativa, como a 
Lei nº 11.231, que dispõe sobre 
a inclusão de conteúdos de Lite-
ratura Potiguar na rede estadual 
de ensino. A Secretaria Estadual 
de Educação e Cultura (SEEC) 
terá a competência para estabe-
lecer as diretrizes básicas para a 
adequação da atividade, “como 
tema complementar de forma 

interdisciplinar”.
Outra lei de nº 11.230, tra-

ta da definição das atividades 
de turismo rural na agricultura 
familiar no Rio Grande do Nor-
te, que ocorrerem em unidades 
produtivas que mantenham as 
atividades econômicas típicas 
da agricultura familiar, “dispos-
tos a valorizar, respeitar e com-
partilhar seu modo de vida, o 
patrimônio cultural e natural, 
ofertando produtos e serviços 

de qualidade e proporcionando 
bem-estar aos envolvidos”.

As atividades do Turismo 
Rural na Agricultura Familiar 
abrangem unidades de plane-
jamento poderão ser denomi-
nadas: circuitos, roteiros, rotas, 
caminhos, linhas, trilhas, rios, 
serras, montanhas, colônias, 
comunidades, quilombolas, as-
sentamentos, dentre outros ter-
mos similares.

A lei considera Unidade de 
Produção dos Agricultores Fa-
miliares os espaços rurais uti-
lizados como cenário das ati-
vidades de turismo rural onde 
o turista interage com o meio, 
utilizando uma série de produ-
tos turísticos, em geral baseados 
na oferta de atividades de lazer, 
demonstração tecnológica, co-
mercialização de produtos e ser-
viços, sendo encontrados isola-
damente ou em conjunto, por 
meio de diversos segmentos.

Censo de 2022: 1,1 
milhão de domicílios 
serão visitados no RN

Os recenseadores do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 

iniciaram a coleta domiciliar do 
Censo Demográfico do ano de 
2022. Inicialmente programado 
para acontecer em 2020, o Cen-
so está sendo realizado com dois 
anos de atraso, devido à pande-
mia da Covid-19 e também em 
razão de cortes orçamentários.

Até o início de novembro, 
serão visitados os 5.570 muni-
cípios brasileiros, incluindo al-
deias indígenas e territórios 
quilombolas. No Rio Grande do 
Norte, cerca de 1,1 milhão de do-
micílios serão visitados. Ao todo, 
2,9 mil recenseadores vão atuar 
no censo no estado.

Veronica Ferreira, professora 
do Departamento de Serviço So-
cial da UFRN, destacou o atraso. 
“Esse atraso é um indicador gra-
víssimo, porque temos uma situ-
ação em que pesquisas realiza-
das por organizações da socieda-
de civil e outros institutos ligados 
aos movimentos sociais mostra-
ram o agravamento da desigual-
dade e a piora em diversos indi-
cadores sociais [...] vivenciamos e 
vimos a pobreza crescer, mas não 
tínhamos dados mostrando es-
sas desigualdades”.

“O Censo é absolutamente 
fundamental para se compreen-
der como se compõe a popula-

ção brasileira. Precisamos saber, 
por exemplo, as composições 
das famílias, as condições de vi-
da das pessoas, as condições no 
mundo do trabalho e outros in-
dicadores que são absolutamen-
te fundamentais para a orien-
tação e a construção de políti-
cas públicas para a melhora das 
condições de vida”, pontuou a 
professora ao AGORA RN. A últi-
ma contagem da população bra-
sileira foi realizada entre agosto 
e novembro de 2010. Naque-
le ano, os brasileiros formavam 
um contingente de quase 191 
milhões de pessoas.

O recenseador do IBGE deve 
estar vestido de colete azul mari-

nho, com logomarca do institu-
to nas costas. Além disso, deverá 
estar disposto no peito do fun-
cionário o telefone e o portal do 
IBGE. Os recenseadores portarão 
crachá com nome e identifica-
ções, além de estar com um dis-
positivo azul, pelo qual faz a co-
leta dos dados. Em caso de dúvi-
das, o cidadão pode ligar no 0800 
721 8181, das 8h às 21h30. O ser-
viço é contínuo e funcionará em 
feriados e finais de semana.

Segundo a Lei nº 5.534 de 14 
de novembro de 1968 e o Decreto 
nº 73.177, toda pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou pri-
vado, é obrigada a prestar as infor-
mações solicitadas pelo IBGE. 

Ao todo, 
2,9 mil 

recenseadores 
vão atuar 

no censo no 
estado
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Luiz Almir, Jornalista, Comunicador, Apresentador de Rádio, Jornal e Televisão, Há 45 
anos, 70 anos de vida, começou a cantar aos 15 anos, fez show ao lado de Altemar Dutra, 
João Paulo e Daniel, Reginaldo Rossi, Agnaldo Timóteo, Moacyr Franco, Núbia Lafayete, 

Alcione, nesta quarta-feira estará no projeto “Seis e Meia”, abrindo o show com a Banda Adre-
nalina, artistas locais para em seguida show nacional com o cantor Nacional Adílson Ramos, 
coordenação de Amaury Júnior e Coulier.

PESAR. O Brasil está 
de luto com o falecimen-
to do jornalista, humoris-
ta, escritor, compositor, um 
dos maiores artistas do Pa-
ís, querido Jô Soares, que 
aos 84 anos foi chamado 
por Deus na madrugada de 
quinta-feira, que Deus o te-
nha em um bom lugar.

PISO SALARIAL. Uma lu-
ta vitoriosa da Senadora Ze-
naide Maia, foi aprovada e 
promulgada pelo Presidente 
Bolsonaro, o piso salarial pa-
ra técnico de enfermagem é 
de R $4700, os enfermeiros 
de todo o País estão felizes e 
agradecendo essa vitória.

DENGUE. O RN, possui 
hoje em média 33 mil casos 
suspeitos de dengue e 06 
óbitos confirmados, Vacina 
Sim, todo cuidado é pouco!!

TEATRO RIACHUELO/PROJETO SEIS E MEIA

SENAC ABIH/RN. Em ação conjunta, Senac, 
Sebrae, ABIH/RN, vão beneficiar pequenos ne-
gócios ligados ao turismo do estado, uma ótima 
opção, parabéns!!

ALCAÇUS. Conselho Penitenciário realiza ins-
peção no complexo penal de Alcaçus, isto é uma 
ação que deve ser constante.

AGOSTO LILÁS. A população e prefeituras do 
Estado, devem dar notoriedade e divulgação 
no mês “Agosto Lilás”, que é o mês referente ao 
combate a violência contra a mulher.

DETRAN/RN. O Detran comunica que o cida-
dão tenha a opção de realizar o serviço de visto-
ria eletrônica veicular, nas dependências do De-
tran/RN, no valor de R$ 80,00 e fora do Detran R$ 
110,00, fica a critério do proprietário do veículo.

ANIVERSARIO. Ontem, aniversariou o amigo, 
Secretário de Finanças da Câmara Municipal de 
Natal, Simeão, completando 65 anos, uma pes-
soa muito querida no poder legislativo, recebeu 
os nossos parabéns e de todos os funcionários 
da Câmara.

Em 1960, a 
propriedade do 
Grupo Escolar 
Augusto Severo 
foi transferida 
para o Patrimônio 
da União

CÍCERO OLIVEIRA / UFRN

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN) começou a rece-

ber nesta sexta-feira 5 propostas 
para a contratação, por meio de 
licitação, de obra de restauro e re-
forma do prédio do antigo Grupo 
Escolar Augusto Severo, destina-
do ao Centro de Extensão, Cida-
dania e Cultura da UFRN. O aviso 
de licitação foi publicado no Diá-
rio Oficial da União desta sexta 5, 
e o edital e demais anexos podem 
ser acessados no Portal de Com-
pras do Governo Federal. A aber-
tura das propostas está agendada 
para o dia 26 de agosto.

A licitação acontecerá na mo-
dalidade de Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), aberta à 
participação de interessados cujo 
ramo de atividade seja compatível 
com o objeto a ser contratado, e 
que estejam com credenciamen-
to regular no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornece-
dores (Sicaf). Mais informações 
podem ser obtidas no edital ou 
pelo e-mail licitacaoufrn@gmail.
com, ou ainda pelos telefones (84) 
99193-6375 e (84) 99193-6071.

Localizado no bairro da Ribeira, 
o prédio do Grupo Escolar Augusto 

Severo é, desde 2010, tombado pe-
lo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e está 
inserido no Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) Cidades 
Históricas. A UFRN desenvolveu 
projetos para o restauro e os recur-
sos recebidos foram destinados à 
elaboração de outra parte dos pro-
jetos, os quais já foram concluídos 
e aprovados pelo Iphan. Os recur-
sos para execução da obra foram 
liberados em maio deste ano pelo 
Ministério da Educação (MEC), na 
ordem de R$ 5 milhões.

O Centro de Extensão, Cidada-
nia e Cultura da UFRN contribuirá 
para a formação técnica e cidadã 
da população e para a sua inser-
ção no mundo do trabalho; para 
promover conhecimento sobre a 
história da educação, do direito e 
do valor patrimonial do edifício; 
para ampliar o acesso da popu-
lação às artes e à cultura, além de 
contribuir para a revitalização do 
Centro Histórico de Natal.

HISTÓRICO. Integrante do 
conjunto arquitetônico, urba-
nístico e paisagístico de Natal, o 
prédio do Grupo Escolar Augusto 
Severo foi inaugurado em 1908, 

UFRN faz licitação para reforma 
da antiga Faculdade de Direito
Aviso de licitação foi publicado nesta sexta-feira 5, e a abertura das propostas está agendada para 26 de agosto

sendo o primeiro estabelecimen-
to do gênero do estado para prá-
ticas de ensino infantil. Em torno 
de 1914, o prédio passou por sua 
primeira ampliação e iniciou-se 
um novo período de protagonis-
mo para o edifício, com a insta-
lação de outro estabelecimento 
de ensino também pioneiro no 
estado: a primeira Faculdade de 
Direito do RN. Como os espaços 
não eram suficientes para aten-
der às demandas, entre 1957 e 

1960, foram realizadas reformas 
e construído um novo pavilhão, 
com dois pavimentos (térreo e 
primeiro andar). De estilo mo-
dernista, essa nova edificação 
também se alinhava à vanguarda 
arquitetônica e artística da época, 
como tinha ocorrido com o pré-
dio eclético do início do século.

Após a constituição da UFRN, 
em 1960, a propriedade do Gru-
po Escolar Augusto Severo foi 
transferida para o Patrimônio da 

União. Em 1973, a Faculdade de 
Direito foi transferida do prédio 
da Ribeira para o Campus Uni-
versitário da UFRN, com nova es-
trutura criada para abrigar as di-
ferentes unidades acadêmicas da 
instituição. Encerrava-se, assim, a 
trajetória de 65 anos de ocupação 
do prédio da Ribeira como esta-
belecimento de ensino. Na sequ-
ência, o prédio foi utilizado para 
acomodar repartições públicas, 
com períodos de desocupação.
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Polícia recuperou diversos celulares

DIVULGAÇÃO

A terra voltou a tremer na 
região litorânea do Rio 
Grande do Norte nesta 

sexta-feira 5. Às 7h49 UTC (4h49, 
hora local), um evento sísmico, 
de magnitude preliminar cal-
culada em 1.6 mR, foi registra-
do pelas estações sismográficas 
operadas pelo Laboratório Sis-

mológico da UFRN. Esse é o pri-
meiro evento registrado pela no-
va estação sismográfica operada 
pelo LabSis, localizada no muni-
cípio de Touros/RN. 

Os últimos eventos regis-
trados e divulgados pelo Labo-
ratório Sismológico da UFRN 
na região ocorreram na última 

quarta-feira 3, às 6h03 UTC 
(3h03, hora local), de magnitu-
de preliminar 2.0 mR, e no dia 
31 de julho, às 19h05 UTC, de 
magnitude preliminar calcula-
da em 3.7 mR. O segundo foi, 
inclusive, sentido em diversas 
localidades, incluindo a capi-
tal potiguar. 

Litoral

Mais um tremor de terra é registrado

Em casa

PF apreende dinheiro falso 
e prende homem suspeito 
de ter estufa de maconha

A Polícia Federal apreendeu 
na manhã desta quinta-
-feira 4, no bairro do Ale-

crim, Zona Leste de Natal, R$ 
2.710 em notas falsas de real, e 
prendeu em flagrante, um esto-
quista de 25 anos, que mantinha 
em casa, mudas de maconha 

em uma estufa improvisada.
O fato aconteceu quando os 

policiais cumpriam  um man-
dado de busca e apreensão ex-
pedido pela 2ª Vara da Justiça 
Federal/RN, durante ação que 
investigava possível transação 
de dinheiro falsificado remetido 

através do fluxo postal. 
Ao chegarem no endereço 

indicado, os policiais encontra-
ram um total de 110 cédulas de 
real falsificadas, nos valores de 
R$ 20, 50 e 100, e se depararam 
com 5 mudas de maconha que 
estavam sendo cultivadas em 
um dos cômodos da residên-
cia. Na ocasião, também foram 
apreendidos, 2 celulares e 245 
frascos da substância entorpe-
cente conhecida como “loló”.

O acusado recebeu voz de 
prisão em flagrante e foi enca-
minhado para autuação na sede 
da PF. Ele passou por exame de 
corpo de delito e se encontra à 
disposição da Justiça. 

Polícia Civil de� agra 
operação e recupera 
16 celulares roubados
Instituição reforça 
a importância de 
buscar o Boletim 
de Ocorrência de 
furto ou roubo

Policiais civis da Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos (DEFUR) de Natal 

deflagraram, ao longo desta se-
mana, mais uma operação que 
resultou na recuperação de 16 
aparelhos celulares com regis-
tro de roubo ou furto de lojas de 
revenda. Na primeira diligência 
desta operação, os policiais civis 
conseguiram recuperar 10 telefo-
nes celulares que foram roubados 
de uma loja de revenda na cidade 
de Natal, no bairro do Alecrim. Na 
segunda diligência da operação, 
foram recuperados três aparelhos 
celulares furtados de dentro de 
um veículo no bairro do Potengi, 
zona norte de Natal.

Por fim, foram recuperados 

mais três celulares de apura-
ções criminais em andamen-
to na DEFUR Natal. As investi-
gações de todos os fatos ainda 
não foram cessadas para tentar 
identificar os autores do cometi-
mento do delito. Na ação, os in-
divíduos que estavam na posse 
desses aparelhos foram ouvidos 
e poderão ainda responder pelo 
crime de receptação da forma 
dolosa ou culposa. Todos os ce-
lulares foram devolvidos às res-
pectivas vítimas.

A Instituição ressalta a im-
portância de, no momento da 
confecção do Boletim de Ocor-
rência (B.O.) de furto/roubo 
de celular, incluir os respecti-
vos IMEI’s no documento. Bem 
como empreender cautela na 
compra de um celular usa-
do, exigindo nota fiscal, caixa e 
acessórios dos aparelhos. A Po-
lícia Civil solicita que a popula-
ção continue enviando infor-
mações, de forma anônima, por 
meio do Disque Denúncia 181. 

OPERAÇÃO “TEMOR”. Poli-

ciais civis deflagraram a 1ª fase 
da Operação “Temor”, nos mu-
nicípios de Natal e São Pedro. O 
objetivo foi identificar e desar-
ticular chefes de uma organi-
zação criminosa da região, os 
quais são suspeitos dos crimes 
de homicídio, tráfico de drogas 
e roubo. Ao todo, foram cum-
pridos cinco mandados de bus-
ca e apreensão. Duas pessoas 
foram presas. 

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

PARNAMIRIM >> Em audiência com a Promotora 
de Justiça de Parnamirim, Luciana Maria Maciel 
Cavalcanti Ferreira de Melo, realizada na quarta-feira 
(3), o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN) apresentou as queixas dos médicos da 
Maternidade Divino Amor. Os médicos enfrentam 
dificuldades no atendimento com a falta de insumos e 
equipamentos básicos, demanda reprimida de 
cirurgias eletivas e escala de plantão incompleta, 
mesmo com a contratação de cooperativas.Outro 
questionamento da categoria, é a criação do pronto-
socorro infantil na maternidade, sem profissionais 
para dar retaguarda. Diante da falta de condições de 
trabalho, e da diferença de remuneração entre 
servidores efetivos e médicos temporários, aumentou 
o número de pedidos de exoneração de pediatras e 
obstetras. O Sinmed-RN deve encaminhar ao 
Ministério Público do Rio Grande do Norte, relatório 
com todos os problemas enfrentados na Maternidade 
Divino Amor, e caberá ao MPRN investigar o caso.

semanal
informativo

A N O S

RN

HORA DA LEITURA >> Pandemônio Eleitoral 
- Artigo de Francisco das Chagas Bastos – Presidente 
e m  e x e r c í c i o  d o  S i n m e d  R N .  L e i a  e m 
www.sinmedrn.org.br

PARALISAÇÃO >> No dia 09 de agosto, os 
médicos do Hospital Zeca Passos, no bairro da 
R i b e i r a ,  r e a l i z a ç ã o  p a r a l i s a ç ã o  n o s 
atendimentos, a partir das 9h. O ato é uma 
reivindicação por melhores estrutura e condições de 
trabalho nas unidades de saúde. Os problemas passam 
pela estrutura dos prédios, como mofos nos 
consultórios, falta de refrigeração, rachadura nas 
paredes, problemas na rede elétrica, e também pela 
falta de material adequado para atendimento como 
pinças, materiais de proteção em meio a pandemia e 
uso de material sujo por falta de esterilização (não tem 
onde esterilizar). 

MOSSORÓ >> Neste final de semana (05 a 07/8), 
acontece a XXVI Jornada Norte Nordeste de 
Anestesiologia, XVI Jornada de Anestesiologia de 
Mossoró – JAM, e o 104º Sábado de Raquianestesia, 
no Hotel Thermas, em Mossoró. No encontro, 
grandes nomes da Anestesiologia trocam 
experiências sobre os desafios que enfrentam 
na prática diária e como estão se preparando 
para as tendências na área médica.

CUIDADO COM O GOLPE >> Caso você receba 
alguma mensagem (e-mail, SMS, whatsapp, telefone, 
carta, etc.) que aparente ser uma fraude ou que 
mencione a intenção do Sinmed RN em liberar 
processos  da categoria médica, mediante o 
pagamento de valores, solicitamos que confirme a 
veracidade das informações através do telefone: (84) 
3222.0028. O Sinmed RN vem tomando todas as 
providências legais para minimizar as chances de 
ocorrências de fraudes como essa. Por isso, alertamos 
os médicos para que NÃO realizem transferências ou 
pagamentos de valores.      
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A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

Luiz Almir, Jornalista, Comunicador, Apresentador de Rádio, Jornal e Televisão, Há 45 
anos, 70 anos de vida, começou a cantar aos 15 anos, fez show ao lado de Altemar Dutra, 
João Paulo e Daniel, Reginaldo Rossi, Agnaldo Timóteo, Moacyr Franco, Núbia Lafayete, 

Alcione, nesta quarta-feira estará no projeto “Seis e Meia”, abrindo o show com a Banda Adre-
nalina, artistas locais para em seguida show nacional com o cantor Nacional Adílson Ramos, 
coordenação de Amaury Júnior e Coulier.

PESAR. O Brasil está 
de luto com o falecimen-
to do jornalista, humoris-
ta, escritor, compositor, um 
dos maiores artistas do Pa-
ís, querido Jô Soares, que 
aos 84 anos foi chamado 
por Deus na madrugada de 
quinta-feira, que Deus o te-
nha em um bom lugar.

PISO SALARIAL. Uma lu-
ta vitoriosa da Senadora Ze-
naide Maia, foi aprovada e 
promulgada pelo Presidente 
Bolsonaro, o piso salarial pa-
ra técnico de enfermagem é 
de R $4700, os enfermeiros 
de todo o País estão felizes e 
agradecendo essa vitória.

DENGUE. O RN, possui 
hoje em média 33 mil casos 
suspeitos de dengue e 06 
óbitos confirmados, Vacina 
Sim, todo cuidado é pouco!!

TEATRO RIACHUELO/PROJETO SEIS E MEIA

SENAC ABIH/RN. Em ação conjunta, Senac, 
Sebrae, ABIH/RN, vão beneficiar pequenos ne-
gócios ligados ao turismo do estado, uma ótima 
opção, parabéns!!

ALCAÇUS. Conselho Penitenciário realiza ins-
peção no complexo penal de Alcaçus, isto é uma 
ação que deve ser constante.

AGOSTO LILÁS. A população e prefeituras do 
Estado, devem dar notoriedade e divulgação 
no mês “Agosto Lilás”, que é o mês referente ao 
combate a violência contra a mulher.

DETRAN/RN. O Detran comunica que o cida-
dão tenha a opção de realizar o serviço de visto-
ria eletrônica veicular, nas dependências do De-
tran/RN, no valor de R$ 80,00 e fora do Detran R$ 
110,00, fica a critério do proprietário do veículo.

ANIVERSARIO. Ontem, aniversariou o amigo, 
Secretário de Finanças da Câmara Municipal de 
Natal, Simeão, completando 65 anos, uma pes-
soa muito querida no poder legislativo, recebeu 
os nossos parabéns e de todos os funcionários 
da Câmara.

Em 1960, a 
propriedade do 
Grupo Escolar 
Augusto Severo 
foi transferida 
para o Patrimônio 
da União

CÍCERO OLIVEIRA / UFRN

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN) começou a rece-

ber nesta sexta-feira 5 propostas 
para a contratação, por meio de 
licitação, de obra de restauro e re-
forma do prédio do antigo Grupo 
Escolar Augusto Severo, destina-
do ao Centro de Extensão, Cida-
dania e Cultura da UFRN. O aviso 
de licitação foi publicado no Diá-
rio Oficial da União desta sexta 5, 
e o edital e demais anexos podem 
ser acessados no Portal de Com-
pras do Governo Federal. A aber-
tura das propostas está agendada 
para o dia 26 de agosto.

A licitação acontecerá na mo-
dalidade de Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), aberta à 
participação de interessados cujo 
ramo de atividade seja compatível 
com o objeto a ser contratado, e 
que estejam com credenciamen-
to regular no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornece-
dores (Sicaf). Mais informações 
podem ser obtidas no edital ou 
pelo e-mail licitacaoufrn@gmail.
com, ou ainda pelos telefones (84) 
99193-6375 e (84) 99193-6071.

Localizado no bairro da Ribeira, 
o prédio do Grupo Escolar Augusto 

Severo é, desde 2010, tombado pe-
lo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e está 
inserido no Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) Cidades 
Históricas. A UFRN desenvolveu 
projetos para o restauro e os recur-
sos recebidos foram destinados à 
elaboração de outra parte dos pro-
jetos, os quais já foram concluídos 
e aprovados pelo Iphan. Os recur-
sos para execução da obra foram 
liberados em maio deste ano pelo 
Ministério da Educação (MEC), na 
ordem de R$ 5 milhões.

O Centro de Extensão, Cidada-
nia e Cultura da UFRN contribuirá 
para a formação técnica e cidadã 
da população e para a sua inser-
ção no mundo do trabalho; para 
promover conhecimento sobre a 
história da educação, do direito e 
do valor patrimonial do edifício; 
para ampliar o acesso da popu-
lação às artes e à cultura, além de 
contribuir para a revitalização do 
Centro Histórico de Natal.

HISTÓRICO. Integrante do 
conjunto arquitetônico, urba-
nístico e paisagístico de Natal, o 
prédio do Grupo Escolar Augusto 
Severo foi inaugurado em 1908, 

UFRN faz licitação para reforma 
da antiga Faculdade de Direito
Aviso de licitação foi publicado nesta sexta-feira 5, e a abertura das propostas está agendada para 26 de agosto

sendo o primeiro estabelecimen-
to do gênero do estado para prá-
ticas de ensino infantil. Em torno 
de 1914, o prédio passou por sua 
primeira ampliação e iniciou-se 
um novo período de protagonis-
mo para o edifício, com a insta-
lação de outro estabelecimento 
de ensino também pioneiro no 
estado: a primeira Faculdade de 
Direito do RN. Como os espaços 
não eram suficientes para aten-
der às demandas, entre 1957 e 

1960, foram realizadas reformas 
e construído um novo pavilhão, 
com dois pavimentos (térreo e 
primeiro andar). De estilo mo-
dernista, essa nova edificação 
também se alinhava à vanguarda 
arquitetônica e artística da época, 
como tinha ocorrido com o pré-
dio eclético do início do século.

Após a constituição da UFRN, 
em 1960, a propriedade do Gru-
po Escolar Augusto Severo foi 
transferida para o Patrimônio da 

União. Em 1973, a Faculdade de 
Direito foi transferida do prédio 
da Ribeira para o Campus Uni-
versitário da UFRN, com nova es-
trutura criada para abrigar as di-
ferentes unidades acadêmicas da 
instituição. Encerrava-se, assim, a 
trajetória de 65 anos de ocupação 
do prédio da Ribeira como esta-
belecimento de ensino. Na sequ-
ência, o prédio foi utilizado para 
acomodar repartições públicas, 
com períodos de desocupação.
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Polícia recuperou diversos celulares

DIVULGAÇÃO

A terra voltou a tremer na 
região litorânea do Rio 
Grande do Norte nesta 

sexta-feira 5. Às 7h49 UTC (4h49, 
hora local), um evento sísmico, 
de magnitude preliminar cal-
culada em 1.6 mR, foi registra-
do pelas estações sismográficas 
operadas pelo Laboratório Sis-

mológico da UFRN. Esse é o pri-
meiro evento registrado pela no-
va estação sismográfica operada 
pelo LabSis, localizada no muni-
cípio de Touros/RN. 

Os últimos eventos regis-
trados e divulgados pelo Labo-
ratório Sismológico da UFRN 
na região ocorreram na última 

quarta-feira 3, às 6h03 UTC 
(3h03, hora local), de magnitu-
de preliminar 2.0 mR, e no dia 
31 de julho, às 19h05 UTC, de 
magnitude preliminar calcula-
da em 3.7 mR. O segundo foi, 
inclusive, sentido em diversas 
localidades, incluindo a capi-
tal potiguar. 

Litoral

Mais um tremor de terra é registrado

Em casa

PF apreende dinheiro falso 
e prende homem suspeito 
de ter estufa de maconha

A Polícia Federal apreendeu 
na manhã desta quinta-
-feira 4, no bairro do Ale-

crim, Zona Leste de Natal, R$ 
2.710 em notas falsas de real, e 
prendeu em flagrante, um esto-
quista de 25 anos, que mantinha 
em casa, mudas de maconha 

em uma estufa improvisada.
O fato aconteceu quando os 

policiais cumpriam  um man-
dado de busca e apreensão ex-
pedido pela 2ª Vara da Justiça 
Federal/RN, durante ação que 
investigava possível transação 
de dinheiro falsificado remetido 

através do fluxo postal. 
Ao chegarem no endereço 

indicado, os policiais encontra-
ram um total de 110 cédulas de 
real falsificadas, nos valores de 
R$ 20, 50 e 100, e se depararam 
com 5 mudas de maconha que 
estavam sendo cultivadas em 
um dos cômodos da residên-
cia. Na ocasião, também foram 
apreendidos, 2 celulares e 245 
frascos da substância entorpe-
cente conhecida como “loló”.

O acusado recebeu voz de 
prisão em flagrante e foi enca-
minhado para autuação na sede 
da PF. Ele passou por exame de 
corpo de delito e se encontra à 
disposição da Justiça. 

Polícia Civil de� agra 
operação e recupera 
16 celulares roubados
Instituição reforça 
a importância de 
buscar o Boletim 
de Ocorrência de 
furto ou roubo

Policiais civis da Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos (DEFUR) de Natal 

deflagraram, ao longo desta se-
mana, mais uma operação que 
resultou na recuperação de 16 
aparelhos celulares com regis-
tro de roubo ou furto de lojas de 
revenda. Na primeira diligência 
desta operação, os policiais civis 
conseguiram recuperar 10 telefo-
nes celulares que foram roubados 
de uma loja de revenda na cidade 
de Natal, no bairro do Alecrim. Na 
segunda diligência da operação, 
foram recuperados três aparelhos 
celulares furtados de dentro de 
um veículo no bairro do Potengi, 
zona norte de Natal.

Por fim, foram recuperados 

mais três celulares de apura-
ções criminais em andamen-
to na DEFUR Natal. As investi-
gações de todos os fatos ainda 
não foram cessadas para tentar 
identificar os autores do cometi-
mento do delito. Na ação, os in-
divíduos que estavam na posse 
desses aparelhos foram ouvidos 
e poderão ainda responder pelo 
crime de receptação da forma 
dolosa ou culposa. Todos os ce-
lulares foram devolvidos às res-
pectivas vítimas.

A Instituição ressalta a im-
portância de, no momento da 
confecção do Boletim de Ocor-
rência (B.O.) de furto/roubo 
de celular, incluir os respecti-
vos IMEI’s no documento. Bem 
como empreender cautela na 
compra de um celular usa-
do, exigindo nota fiscal, caixa e 
acessórios dos aparelhos. A Po-
lícia Civil solicita que a popula-
ção continue enviando infor-
mações, de forma anônima, por 
meio do Disque Denúncia 181. 

OPERAÇÃO “TEMOR”. Poli-

ciais civis deflagraram a 1ª fase 
da Operação “Temor”, nos mu-
nicípios de Natal e São Pedro. O 
objetivo foi identificar e desar-
ticular chefes de uma organi-
zação criminosa da região, os 
quais são suspeitos dos crimes 
de homicídio, tráfico de drogas 
e roubo. Ao todo, foram cum-
pridos cinco mandados de bus-
ca e apreensão. Duas pessoas 
foram presas. 

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

PARNAMIRIM >> Em audiência com a Promotora 
de Justiça de Parnamirim, Luciana Maria Maciel 
Cavalcanti Ferreira de Melo, realizada na quarta-feira 
(3), o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN) apresentou as queixas dos médicos da 
Maternidade Divino Amor. Os médicos enfrentam 
dificuldades no atendimento com a falta de insumos e 
equipamentos básicos, demanda reprimida de 
cirurgias eletivas e escala de plantão incompleta, 
mesmo com a contratação de cooperativas.Outro 
questionamento da categoria, é a criação do pronto-
socorro infantil na maternidade, sem profissionais 
para dar retaguarda. Diante da falta de condições de 
trabalho, e da diferença de remuneração entre 
servidores efetivos e médicos temporários, aumentou 
o número de pedidos de exoneração de pediatras e 
obstetras. O Sinmed-RN deve encaminhar ao 
Ministério Público do Rio Grande do Norte, relatório 
com todos os problemas enfrentados na Maternidade 
Divino Amor, e caberá ao MPRN investigar o caso.

semanal
informativo

A N O S

RN

HORA DA LEITURA >> Pandemônio Eleitoral 
- Artigo de Francisco das Chagas Bastos – Presidente 
e m  e x e r c í c i o  d o  S i n m e d  R N .  L e i a  e m 
www.sinmedrn.org.br

PARALISAÇÃO >> No dia 09 de agosto, os 
médicos do Hospital Zeca Passos, no bairro da 
R i b e i r a ,  r e a l i z a ç ã o  p a r a l i s a ç ã o  n o s 
atendimentos, a partir das 9h. O ato é uma 
reivindicação por melhores estrutura e condições de 
trabalho nas unidades de saúde. Os problemas passam 
pela estrutura dos prédios, como mofos nos 
consultórios, falta de refrigeração, rachadura nas 
paredes, problemas na rede elétrica, e também pela 
falta de material adequado para atendimento como 
pinças, materiais de proteção em meio a pandemia e 
uso de material sujo por falta de esterilização (não tem 
onde esterilizar). 

MOSSORÓ >> Neste final de semana (05 a 07/8), 
acontece a XXVI Jornada Norte Nordeste de 
Anestesiologia, XVI Jornada de Anestesiologia de 
Mossoró – JAM, e o 104º Sábado de Raquianestesia, 
no Hotel Thermas, em Mossoró. No encontro, 
grandes nomes da Anestesiologia trocam 
experiências sobre os desafios que enfrentam 
na prática diária e como estão se preparando 
para as tendências na área médica.

CUIDADO COM O GOLPE >> Caso você receba 
alguma mensagem (e-mail, SMS, whatsapp, telefone, 
carta, etc.) que aparente ser uma fraude ou que 
mencione a intenção do Sinmed RN em liberar 
processos  da categoria médica, mediante o 
pagamento de valores, solicitamos que confirme a 
veracidade das informações através do telefone: (84) 
3222.0028. O Sinmed RN vem tomando todas as 
providências legais para minimizar as chances de 
ocorrências de fraudes como essa. Por isso, alertamos 
os médicos para que NÃO realizem transferências ou 
pagamentos de valores.      
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Prefeito Emídio Jr esteve reunido com o secretário da Segurança Pública, coronel Araújo, e a equipe da Sesed para organizar novas ações para melhorar a Segurança Pública de Macaíba

A compra qualifi ca cardápio com itens in natura produzidos na região

Em Mossoró

Projetos de venda para a merenda escolar 
podem ser apresentados até este sábado

Será encerrado neste sábado 6, 
às 23h59, o prazo para apre-
sentação dos projetos de ven-

da dos novos editais referentes à 
chamada pública cujo objetivo é 
a aquisição, pelas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, de gêneros 
alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor familiar ru-
ral ou de suas organizações (coo-
perativas e associações).

Os interessados em participar 
do processo devem encaminhar 
documentação para habilitação e 
o projeto de venda para o e-mail 
da escola para a qual deseja for-
necer os gêneros alimentícios. Os 
editais completos estão disponí-
veis no endereço eletrônico www.
prefeiturademossoro.com.br, em 
banner que pode ser acessado na 

página inicial do portal.
“É uma nova oportunidade 

para os agricultores individuais, 
cooperativas e associações envia-
rem a proposta de venda para as 
unidades que constam na cha-
mada pública nº 002/2022, en-
globando itens como goiaba, ma-
racujá e polpa de fruta”, destaca 
a coordenadora de Alimentação 
e Nutrição Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, Shirlley 
Martins.

A coordenadora explica ain-
da que o fornecedor classificado 
em primeiro lugar, em cada esco-
la, deve apresentar as amostras 
dos alimentos por meio de vide-
oconferência, no dia 9 de agosto 
de 2022, para avaliação e seleção 
dos produtos a serem adquiridos. 

Os contratos com os seleciona-
dos, cuja validade é de um ano, 
começam a ser assinados no dia 
10 de agosto.

O investimento na aquisição 
dos alimentos supera R$ 1 mi-
lhão, quando somados também 
os editais das Unidades de Edu-
cação Infantil (UEIs) e os da cha-
mada pública nº 001/2022. De 
acordo com Shirlley Martins, pa-
ra a compra dos produtos estão 
sendo destinados mais de 30% 
dos recursos federais recebidos 
pelas Unidades Executoras das 
instituições de ensino da Rede 
Municipal, referentes ao Progra-
ma Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE).

“Reforçamos que a chama-
da pública oportuniza que vários 
agricultores familiares e empre-
endedores rurais participem do 
processo de seleção para o for-
necimento dos gêneros alimentí-
cios em várias escolas. Essa com-
pra qualifica o nosso cardápio, 
pois são itens in natura, prove-
nientes da nossa região”, conclui 
a coordenadora de Alimentação e 
Nutrição Escolar da SME.

Macaíba receberá Operação 
Madrugada Segura

Ações visam 
enfrentar série de 

arrombamentos em 
residências

O prefeito Emídio Jr esteve 
reunido com o secretário 
de Estado da Segurança 

Pública e da Defesa Social, coro-
nel Araújo e a equipe da Sesed/RN 
para organizar novas ações para 
melhorar a Segurança Pública de 
Macaíba. A reunião aconteceu na 
sede da Secretaria, em Natal.

A Polícia Militar, entre outras 

Forças de Segurança estaduais, 
realizará a Operação “Madrugada 
Segura”, entre outras ações, feitas 
principalmente na madrugada 
para enfrentar a série de arrom-
bamentos em residências que 
têm acontecido na cidade nos úl-
timos meses.

As construções da sede da Ca-
valaria da PM na RN-160 e das de-

legacias da Mulher e de Homicí-
dios também foram discutidas no 
encontro. O prefeito agradeceu a 
todos da equipe de Segurança do 
Governo do RN pelo empenho em 
atender as solicitações feitas pela 
administração municipal. “Nosso 
agradecimento a todos da equipe, 
a governadora Fátima Bezerra, o 
secretário coronel Araújo e o de-

putado estadual Kleber Rodrigues 
por todo o trabalho feito por Ma-
caíba e por mais uma solicitação 
atendida”, disse o Chefe do Execu-
tivo Municipal.

Na reunião estiveram pre-
sentes o presidente da Câmara, 
Denilson Gadelha; o deputado 
estadual Kleber Rodrigues; o 
secretário municipal de Segu-

rança Pública de Macaíba, João 
Batista e os vereadores Socorro 
Nogueira, Erika Emídio, Ismar-
leide Duarte, Rita de Cássia, Ta-
farel Freitas, Aroldo da Saúde e 
João de Damião. O comandante 
da Polícia Militar, coronel Alari-
co e o comandante do CIOSP/
RN, Kleber Macedo também es-
tiveram presentes. 
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SADEF-RN

Sucesso na praia de Ponta Negra, o Praia Inclusiva ganhou sua versão itinerante

Forças de segurança 
vão dar suporte à 
fiscalização de cargas

Rodovias de divisas do RN

A Secretaria Estadual de 
Tributação (SET-RN) 
anunciou que vai inten-

sificar a fiscalização nas regi-
ões de divisas do Rio Grande do 
Norte para ampliar o combate à 
sonegação na entrada de mer-
cadorias, transportadas sem 
documentação fiscal, e conta-
rá com um reforço no policia-
mento. O órgão firmou parce-
ria com as forças de segurança 
do estado para ampliar o efeti-
vo destacado durante as ope-

rações, dando mais segurança 
ao trabalho de fiscalização feito 
pelos auditores.

O transporte de mercado-
rias sem documentação fiscal 
é considerado crime contra a 
ordem tributária, passível de 
multas e retenção da carga, pe-
la legislação tributária. Somen-
te entre janeiro e julho deste, 
foram efetivadas pela secre-
taria mais de 2 mil autuações 
pelo transporte de produtos 
irregulares. Isso equivale a R$ 

26,2 milhões em mercadorias 
apreendidas, valor que é 35,1% 
maior que o total do mesmo 
período do ano passado.

Além do controle contra 
fraudes fiscais, a cooperação 
entre a Receita Estadual e as 
polícias civil e militar visa tam-
bém coibir investidas violentas 
contra os servidores da SET-RN 
e evitar possíveis desvios de 
cargas apreendidas nas fisca-
lizações, como ocorreu no iní-
cio do mês passado. O reforço 
no policiamento vai permitir a 
expansão do plano de comba-
te à sonegação, que vem sendo 
implementado pela SET desde 
junho, com o estabelecimento 
de ações de fiscalização mó-
veis diárias em todas as regiões 
do Rio Grande do Norte. Ago-
ra, o alvo passa a ser também 
as áreas de divisas, que ficaram 
fragilizadas com a desativação 
dos postos fiscais.

Pitangui recebe Praia 
Inclusiva Itinerante
Projeto da Sadef 
acontece neste 
sábado 6, na praia 
do município de 
Extremoz

Sucesso na praia de Ponta 
Negra há 5 anos, o Projeto 
Praia Inclusiva ganhou sua 

versão itinerante. O evento con-
tinuará acontecendo na capital, 
mas com realização simultânea 
também em outra praia fora de 
Natal. Neste sábado, 6/8, será 
a vez de Pitangui, no trecho da 
tenda de tio Chico.

Toda a estrutura do projeto 
será oferecida aos participantes, 
em especial o banho de mar as-
sistido, para pessoas com defici-
ência ou mobilidade reduzida. 
“Nas edições que fazemos em 
Ponta Negra, sempre recebemos 
pessoas do interior e até mesmo 
de cidades litorâneas, mas sem 
estrutura que possibilite um ba-
nho de mar com segurança para 
essas pessoas”, diz Dário Gomes, 
presidente da Sadef, associação 
que fundou e coordena o projeto.

Foi então que veio a ideia 
de levar o projeto para outras 
praias. A pretensão é fazer um 
local diferente a cada semana. 
No Praia Inclusiva, voluntários 
(estudantes e professores da 
Uninassau, parceira do projeto) 
acompanham as pessoas com 
deficiência no banho de mar, 
em uma cadeira anfíbia, que an-
da na areia da praia e flutua na 

água. Também são oferecidas 
atividades de esporte e lazer.

“Importante ressaltar que to-
das as atividades são gratuitas, 
ninguém paga absolutamen-
te nada para participar. Espero 
vida longa ao projeto, para que 
mais e mais pessoas com defici-
ência possam vivenciar o prazer 
de um banho de mar”, finaliza o 
presidente da Sadef.

EDITAL DE LOTEAMENTO 
 

Samara Thalita Cabral Machado, Oficial Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso-RN, FAZ SABER, a todos 
quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com atribuição conferida pela Lei Federal 
6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 26/07/2022, prenotado sob o 1.095, em 02/08/2022, subscrito 
por SMG LOTEADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 
número 41.814.556/0001-07, localizada e estabelecida na Avenida Prudente de Morais, 507, Loja 06, Bloco F, 
Condomínio Comercial e Empresarial Djalma Marinho, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.020-505 , acompanhado de Memorial 
Descritivo e demais documentos relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO URBANO (artigo 2º, § 1º, da Lei 
6.766/1979) do imóvel situado nesta cidade de São Miguel do Gostoso-RN, constituído de uma área de 239.423,14 m², 
objeto da Matrícula 1.206, Livro 02 – Registro Geral de Imóveis de São Miguel do Gostoso-RN, Comarca de 
Touros-RN, denominado “LOTEAMENTO GUAJIRU”, os quais se encontram depositados nesta Serventia nos termos 
do que dispõe o artigo 18 da Lei 6.766/1979, passando referido imóvel, após o loteamento a ser constituído de 539 
NOVOS LOTES, designados lotes divididos em 27 quadras, tudo em conformidade com a legislação municipal. 
Planta e Memorial descritivo e croqui de Localização abaixo.  
Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados 
da última publicação, RECLAMAR contra o loteamento, por escrito perante o Ofício Único de São Miguel do Gostoso-
RN, situado na Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000, de segunda à sexta-feira 
das 08:00 às 14:00 e, se não houver impugnação no prazo legal de 15 dias, uma vez satisfeitas todas as exigências 
legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artigo 19, da mencionada Lei. Dado e passado aos 03/08/2022. 
A Oficial Interina, (a), Samara Thalita Cabral Machado. 

LOTEAMENTO GUAJIRU 
Área total do imóvel 239.423,14 m² (100%) 
Quantidade total de quadras 27 (vinte e sete) quadras 
Quantidade total de lotes 539 (quinhentos e trinta e nove) lotes 
Área total de lotes  141.010,05 m² (58,90% da área gleba) 
ÁREAS VERDES  
Área verde 01 1381,49 m² (0,575%) 
Área verde 02 1381,49 m² (0,575%) 
Total de áreas verdes 2762,98 m² (1,15%) 
ÁREAS PÚBLICAS  
Área pública livre 01 1.235,61 m² 
Área pública livre 02 5.503,80 m² 
Área pública livre 03 9.835,30 m² 
Área pública livre 04 18.465,70 m² 
Área pública equipamentos 01 1.243,78 m² 
Área pública equipamentos 02 235,6 m² 
Área pública equipamentos 03 134,35 m² 
Total de áreas pública  36.654,14 m² (15,31%) 
Perímetro da gleba 2.189,57 m² 
Área total do sistema viário 58.995,97 m² (24,64%) 
Quantidade de ruas   18 (dezoito) 
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves – Substituta 

Kétully Edméia Chaves – Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, 
Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela 
requerente, MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de identidade RG nº 
311.614/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 242.585.044-91, sendo filha de José Leopoldo de Souza e de Severina 
Maria de Jesus, declarando-se separada judicialmente, conforme  Certidão de Casamento com Averbação 
apresentada e lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, no Livro nº B-
06, fls. 208, sob nº 900, datado de 06.07.1980, residente e domiciliada na Trav. Abel Coelho, nº 089, Lot. Macaíba, 
Lote nº 1.696, Quadra 015, bairro Alfredo Mesquita,  Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 75 anos 
CONTANDO COM O TEMPO DE POSSE DOS SEUS GENITORES. A requerente é possuidora de 01 - UM IMÓVEL 
URBANO, onde está estabelecido a moradia habitual da Requerente, situado à Trav. Abel Coelho, nº 089, bairro 
Alfredo Mesquita, nesta cidade de Macaíba/RN, com área de 21.610,35m2 de superfície e Perímetro 652,48m, com os 
seguintes limites e dimensões: ao Norte: com Trav. Abel Coelho, medindo 12,45m e Humberto Pessoa, medindo 
156,20m; ao SUL: com Parque de Vaquejada (Humberto Pessoa), medindo 166,23m; ao LESTE: com Parque de  
Vaquejada (Humberto Pessoa), medindo  60,81m e com  a Srª Maria Lopes de Arruda, medindo 106,84 e ao OESTE: 
com Humberto Pessoa, medindo 149,94m; Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, localizado na face 
Norte do terreno, e segue cem sentido anti-horário até o vértice 2, à distancia de 12,45m, limitando-se ao Norte com a 
Trav. Abel Coelho; Do vértice 2 segue até o vértice 3, à distancia de 24,42m, desse ao vértice 4, à distancia somando 
156,20m nesses três segmentos, continuando o limite norte, agora com Humberto Pessoa; Do vértice 5 segue ao 
vértice 6, situado a 129,90m, e daí até o vértice 7, à distancia de 20,04m, somando 149,94m, limitando-se a oeste 
também com Humberto Pessoa; Do vértice 7 segue ao vértice 8, à distancia de 119,20m, do vértice 8 segue ao vértice 
9, à distancia de 4,40m, e desse até o vértice 10, distando 46,63m do anterior, somando 166,23m nos três segmentos, 
limitando-se ao Sul com o parque de vaquejada (Humberto Pessoa); Do vértice 10 segue até o vértice 11, à distancia 
de 60,81m, limitando-se ao leste com o Parque de Vaquejada Humberto Pessoa); Do vértice 11 segue ao vértice 12, 
distando 72,74m e do vértice 12 retorna ao vértice inicial à distancia de 34,01m, somando 106,84m nos dois 
segmentos, continuando o limite a leste co Maria Lopes de Arruda; De volta ao vértice 1, encerra-se o perímetro de 
652,48m totalizando uma área de 21.610,35m2, conforme planilha e planta de levantamento topográfico anexa a este 
Memorial. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum 
o SIRGAS 2000. A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do 
presente edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da 
publicação no jornal de grande circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaiba/RN, 20 de Julho de 2022. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
MORAIS & GOMES COMERCIO LTDA, CNPJ: 29.299.792/0001-29, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para um empreendimento de fabricação de artefatos de cimento e de 
lajotas e tijolos de cimento e semelhantes, localizada na Rua Benedito de Carvalho S/N, Centro, Praia de 
Zumbi, CEP: 59.578-000 no município de Rio do Fogo - RN. 
 

Caio Silva de Morais - Proprietário 
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Prefeito Emídio Jr esteve reunido com o secretário da Segurança Pública, coronel Araújo, e a equipe da Sesed para organizar novas ações para melhorar a Segurança Pública de Macaíba

A compra qualifi ca cardápio com itens in natura produzidos na região

Em Mossoró

Projetos de venda para a merenda escolar 
podem ser apresentados até este sábado

Será encerrado neste sábado 6, 
às 23h59, o prazo para apre-
sentação dos projetos de ven-

da dos novos editais referentes à 
chamada pública cujo objetivo é 
a aquisição, pelas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, de gêneros 
alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor familiar ru-
ral ou de suas organizações (coo-
perativas e associações).

Os interessados em participar 
do processo devem encaminhar 
documentação para habilitação e 
o projeto de venda para o e-mail 
da escola para a qual deseja for-
necer os gêneros alimentícios. Os 
editais completos estão disponí-
veis no endereço eletrônico www.
prefeiturademossoro.com.br, em 
banner que pode ser acessado na 

página inicial do portal.
“É uma nova oportunidade 

para os agricultores individuais, 
cooperativas e associações envia-
rem a proposta de venda para as 
unidades que constam na cha-
mada pública nº 002/2022, en-
globando itens como goiaba, ma-
racujá e polpa de fruta”, destaca 
a coordenadora de Alimentação 
e Nutrição Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, Shirlley 
Martins.

A coordenadora explica ain-
da que o fornecedor classificado 
em primeiro lugar, em cada esco-
la, deve apresentar as amostras 
dos alimentos por meio de vide-
oconferência, no dia 9 de agosto 
de 2022, para avaliação e seleção 
dos produtos a serem adquiridos. 

Os contratos com os seleciona-
dos, cuja validade é de um ano, 
começam a ser assinados no dia 
10 de agosto.

O investimento na aquisição 
dos alimentos supera R$ 1 mi-
lhão, quando somados também 
os editais das Unidades de Edu-
cação Infantil (UEIs) e os da cha-
mada pública nº 001/2022. De 
acordo com Shirlley Martins, pa-
ra a compra dos produtos estão 
sendo destinados mais de 30% 
dos recursos federais recebidos 
pelas Unidades Executoras das 
instituições de ensino da Rede 
Municipal, referentes ao Progra-
ma Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE).

“Reforçamos que a chama-
da pública oportuniza que vários 
agricultores familiares e empre-
endedores rurais participem do 
processo de seleção para o for-
necimento dos gêneros alimentí-
cios em várias escolas. Essa com-
pra qualifica o nosso cardápio, 
pois são itens in natura, prove-
nientes da nossa região”, conclui 
a coordenadora de Alimentação e 
Nutrição Escolar da SME.

Macaíba receberá Operação 
Madrugada Segura

Ações visam 
enfrentar série de 

arrombamentos em 
residências

O prefeito Emídio Jr esteve 
reunido com o secretário 
de Estado da Segurança 

Pública e da Defesa Social, coro-
nel Araújo e a equipe da Sesed/RN 
para organizar novas ações para 
melhorar a Segurança Pública de 
Macaíba. A reunião aconteceu na 
sede da Secretaria, em Natal.

A Polícia Militar, entre outras 

Forças de Segurança estaduais, 
realizará a Operação “Madrugada 
Segura”, entre outras ações, feitas 
principalmente na madrugada 
para enfrentar a série de arrom-
bamentos em residências que 
têm acontecido na cidade nos úl-
timos meses.

As construções da sede da Ca-
valaria da PM na RN-160 e das de-

legacias da Mulher e de Homicí-
dios também foram discutidas no 
encontro. O prefeito agradeceu a 
todos da equipe de Segurança do 
Governo do RN pelo empenho em 
atender as solicitações feitas pela 
administração municipal. “Nosso 
agradecimento a todos da equipe, 
a governadora Fátima Bezerra, o 
secretário coronel Araújo e o de-

putado estadual Kleber Rodrigues 
por todo o trabalho feito por Ma-
caíba e por mais uma solicitação 
atendida”, disse o Chefe do Execu-
tivo Municipal.

Na reunião estiveram pre-
sentes o presidente da Câmara, 
Denilson Gadelha; o deputado 
estadual Kleber Rodrigues; o 
secretário municipal de Segu-

rança Pública de Macaíba, João 
Batista e os vereadores Socorro 
Nogueira, Erika Emídio, Ismar-
leide Duarte, Rita de Cássia, Ta-
farel Freitas, Aroldo da Saúde e 
João de Damião. O comandante 
da Polícia Militar, coronel Alari-
co e o comandante do CIOSP/
RN, Kleber Macedo também es-
tiveram presentes. 
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Sucesso na praia de Ponta Negra, o Praia Inclusiva ganhou sua versão itinerante

Forças de segurança 
vão dar suporte à 
fiscalização de cargas

Rodovias de divisas do RN

A Secretaria Estadual de 
Tributação (SET-RN) 
anunciou que vai inten-

sificar a fiscalização nas regi-
ões de divisas do Rio Grande do 
Norte para ampliar o combate à 
sonegação na entrada de mer-
cadorias, transportadas sem 
documentação fiscal, e conta-
rá com um reforço no policia-
mento. O órgão firmou parce-
ria com as forças de segurança 
do estado para ampliar o efeti-
vo destacado durante as ope-

rações, dando mais segurança 
ao trabalho de fiscalização feito 
pelos auditores.

O transporte de mercado-
rias sem documentação fiscal 
é considerado crime contra a 
ordem tributária, passível de 
multas e retenção da carga, pe-
la legislação tributária. Somen-
te entre janeiro e julho deste, 
foram efetivadas pela secre-
taria mais de 2 mil autuações 
pelo transporte de produtos 
irregulares. Isso equivale a R$ 

26,2 milhões em mercadorias 
apreendidas, valor que é 35,1% 
maior que o total do mesmo 
período do ano passado.

Além do controle contra 
fraudes fiscais, a cooperação 
entre a Receita Estadual e as 
polícias civil e militar visa tam-
bém coibir investidas violentas 
contra os servidores da SET-RN 
e evitar possíveis desvios de 
cargas apreendidas nas fisca-
lizações, como ocorreu no iní-
cio do mês passado. O reforço 
no policiamento vai permitir a 
expansão do plano de comba-
te à sonegação, que vem sendo 
implementado pela SET desde 
junho, com o estabelecimento 
de ações de fiscalização mó-
veis diárias em todas as regiões 
do Rio Grande do Norte. Ago-
ra, o alvo passa a ser também 
as áreas de divisas, que ficaram 
fragilizadas com a desativação 
dos postos fiscais.

Pitangui recebe Praia 
Inclusiva Itinerante
Projeto da Sadef 
acontece neste 
sábado 6, na praia 
do município de 
Extremoz

Sucesso na praia de Ponta 
Negra há 5 anos, o Projeto 
Praia Inclusiva ganhou sua 

versão itinerante. O evento con-
tinuará acontecendo na capital, 
mas com realização simultânea 
também em outra praia fora de 
Natal. Neste sábado, 6/8, será 
a vez de Pitangui, no trecho da 
tenda de tio Chico.

Toda a estrutura do projeto 
será oferecida aos participantes, 
em especial o banho de mar as-
sistido, para pessoas com defici-
ência ou mobilidade reduzida. 
“Nas edições que fazemos em 
Ponta Negra, sempre recebemos 
pessoas do interior e até mesmo 
de cidades litorâneas, mas sem 
estrutura que possibilite um ba-
nho de mar com segurança para 
essas pessoas”, diz Dário Gomes, 
presidente da Sadef, associação 
que fundou e coordena o projeto.

Foi então que veio a ideia 
de levar o projeto para outras 
praias. A pretensão é fazer um 
local diferente a cada semana. 
No Praia Inclusiva, voluntários 
(estudantes e professores da 
Uninassau, parceira do projeto) 
acompanham as pessoas com 
deficiência no banho de mar, 
em uma cadeira anfíbia, que an-
da na areia da praia e flutua na 

água. Também são oferecidas 
atividades de esporte e lazer.

“Importante ressaltar que to-
das as atividades são gratuitas, 
ninguém paga absolutamen-
te nada para participar. Espero 
vida longa ao projeto, para que 
mais e mais pessoas com defici-
ência possam vivenciar o prazer 
de um banho de mar”, finaliza o 
presidente da Sadef.

EDITAL DE LOTEAMENTO 
 

Samara Thalita Cabral Machado, Oficial Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso-RN, FAZ SABER, a todos 
quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com atribuição conferida pela Lei Federal 
6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 26/07/2022, prenotado sob o 1.095, em 02/08/2022, subscrito 
por SMG LOTEADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o 
número 41.814.556/0001-07, localizada e estabelecida na Avenida Prudente de Morais, 507, Loja 06, Bloco F, 
Condomínio Comercial e Empresarial Djalma Marinho, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.020-505 , acompanhado de Memorial 
Descritivo e demais documentos relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO URBANO (artigo 2º, § 1º, da Lei 
6.766/1979) do imóvel situado nesta cidade de São Miguel do Gostoso-RN, constituído de uma área de 239.423,14 m², 
objeto da Matrícula 1.206, Livro 02 – Registro Geral de Imóveis de São Miguel do Gostoso-RN, Comarca de 
Touros-RN, denominado “LOTEAMENTO GUAJIRU”, os quais se encontram depositados nesta Serventia nos termos 
do que dispõe o artigo 18 da Lei 6.766/1979, passando referido imóvel, após o loteamento a ser constituído de 539 
NOVOS LOTES, designados lotes divididos em 27 quadras, tudo em conformidade com a legislação municipal. 
Planta e Memorial descritivo e croqui de Localização abaixo.  
Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados 
da última publicação, RECLAMAR contra o loteamento, por escrito perante o Ofício Único de São Miguel do Gostoso -
RN, situado na Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP: 59.585-000, de segunda à sexta-feira 
das 08:00 às 14:00 e, se não houver impugnação no prazo legal de 15 dias, uma vez satisfeitas todas as exigências 
legais, será feito o registro na forma do parágrafo 1º do artigo 19, da mencionada Lei. Dado e passado aos 03/08/2022. 
A Oficial Interina, (a), Samara Thalita Cabral Machado. 

LOTEAMENTO GUAJIRU 
Área total do imóvel 239.423,14 m² (100%) 
Quantidade total de quadras 27 (vinte e sete) quadras 
Quantidade total de lotes 539 (quinhentos e trinta e nove) lotes 
Área total de lotes  141.010,05 m² (58,90% da área gleba) 
ÁREAS VERDES  
Área verde 01 1381,49 m² (0,575%) 
Área verde 02 1381,49 m² (0,575%) 
Total de áreas verdes 2762,98 m² (1,15%) 
ÁREAS PÚBLICAS  
Área pública livre 01 1.235,61 m² 
Área pública livre 02 5.503,80 m² 
Área pública livre 03 9.835,30 m² 
Área pública livre 04 18.465,70 m² 
Área pública equipamentos 01 1.243,78 m² 
Área pública equipamentos 02 235,6 m² 
Área pública equipamentos 03 134,35 m² 
Total de áreas pública  36.654,14 m² (15,31%) 
Perímetro da gleba 2.189,57 m² 
Área total do sistema viário 58.995,97 m² (24,64%) 
Quantidade de ruas   18 (dezoito) 
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves – Substituta 

Kétully Edméia Chaves – Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, 
Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela 
requerente, MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de identidade RG nº 
311.614/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 242.585.044-91, sendo filha de José Leopoldo de Souza e de Severina 
Maria de Jesus, declarando-se separada judicialmente, conforme  Certidão de Casamento com Averbação 
apresentada e lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, no Livro nº B-
06, fls. 208, sob nº 900, datado de 06.07.1980, residente e domiciliada na Trav. Abel Coelho, nº 089, Lot. Macaíba, 
Lote nº 1.696, Quadra 015, bairro Alfredo Mesquita,  Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 75 anos 
CONTANDO COM O TEMPO DE POSSE DOS SEUS GENITORES. A requerente é possuidora de 01 - UM IMÓVEL 
URBANO, onde está estabelecido a moradia habitual da Requerente, situado à Trav. Abel Coelho, nº 089, bairro 
Alfredo Mesquita, nesta cidade de Macaíba/RN, com área de 21.610,35m2 de superfície e Perímetro 652,48m, com os 
seguintes limites e dimensões: ao Norte: com Trav. Abel Coelho, medindo 12,45m e Humberto Pessoa, medindo 
156,20m; ao SUL: com Parque de Vaquejada (Humberto Pessoa), medindo 166,23m; ao LESTE: com Parque de  
Vaquejada (Humberto Pessoa), medindo  60,81m e com  a Srª Maria Lopes de Arruda, medindo 106,84 e ao OESTE: 
com Humberto Pessoa, medindo 149,94m; Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, localizado na face 
Norte do terreno, e segue cem sentido anti-horário até o vértice 2, à distancia de 12,45m, limitando-se ao Norte com a 
Trav. Abel Coelho; Do vértice 2 segue até o vértice 3, à distancia de 24,42m, desse ao vértice 4, à distancia somando 
156,20m nesses três segmentos, continuando o limite norte, agora com Humberto Pessoa; Do vértice 5 segue ao 
vértice 6, situado a 129,90m, e daí até o vértice 7, à distancia de 20,04m, somando 149,94m, limitando-se a oeste 
também com Humberto Pessoa; Do vértice 7 segue ao vértice 8, à distancia de 119,20m, do vértice 8 segue ao vértice 
9, à distancia de 4,40m, e desse até o vértice 10, distando 46,63m do anterior, somando 166,23m nos três segmentos, 
limitando-se ao Sul com o parque de vaquejada (Humberto Pessoa); Do vértice 10 segue até o vértice 11, à distancia 
de 60,81m, limitando-se ao leste com o Parque de Vaquejada Humberto Pessoa); Do vértice 11 segue ao vértice 12, 
distando 72,74m e do vértice 12 retorna ao vértice inicial à distancia de 34,01m, somando 106,84m nos dois 
segmentos, continuando o limite a leste co Maria Lopes de Arruda; De volta ao vértice 1, encerra-se o perímetro de 
652,48m totalizando uma área de 21.610,35m2, conforme planilha e planta de levantamento topográfico anexa a este 
Memorial. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum 
o SIRGAS 2000. A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do 
presente edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da 
publicação no jornal de grande circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
 

Macaiba/RN, 20 de Julho de 2022. 
HILTON SALES CHAVES 

- Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis - 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
MORAIS & GOMES COMERCIO LTDA, CNPJ: 29.299.792/0001-29, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para um empreendimento de fabricação de artefatos de cimento e de 
lajotas e tijolos de cimento e semelhantes, localizada na Rua Benedito de Carvalho S/N, Centro, Praia de 
Zumbi, CEP: 59.578-000 no município de Rio do Fogo - RN. 
 

Caio Silva de Morais - Proprietário 

 



• Sábado e domingo, 6 e 7 de agosto de 2022 

Cultura
16

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Jô Soares recebeu diversas homenagens na internet após seu falecimento

Ícone da TV brasileira, Jô 
Soares morre aos 84 anos

Apresentador e 
humorista estava 
internado desde o 

dia 28 de julho

O autor e ator Jô Soares mor-
reu na madrugada desta 
sexta-feira 5, aos 84 anos, 

em São Paulo. Ele estava inter-
nado no Hospital Sírio Libanês. A 
informação foi divulgada por Flá-
via Pedras Soares, no Instagram. 
Ela é ex-mulher do artista. 

Sobre o ex-marido, Flávia es-
creveu: “você é orgulho para to-
do mundo que compartilhou 
de alguma forma a vida com vo-
cê. Agradeço aos senhores Tem-
po e Espaço por terem me dado 
a sorte de deixar nossas vidas se 
cruzarem. Obrigada pelas risa-
das de dar asma, por nossas ca-
sas do meu jeito, pelas viagens 
aos lugares mais chiques e mais 
mequetrefes, pela quantidade de 
filmes que você achava uma sor-
te eu não lembrar pra ver de no-
vo e pela quantidade indecente 

de sorvete que a gente tomou as-
sistindo. Obrigada para sempre, 
pelas alegrias e também pelos so-
frimentos que nos causamos. Até 
esses nos fizeram mais e melho-
res”, disse ela.

O Hospital Sírio-Libanês in-
formou, em nota, que Jô Soares 
estava internado ali desde o dia 
28 de julho. Nesse período, foi 
acompanhado pelas equipes do 
corpo clínico. Até o fechamento 
desta matéria, o hospital não ha-
via informado qual foi a causa da 
morte. A nota é assinada pelo di-
retor de Governança Clínica Luiz 
Francisco Cardoso e o diretor Clí-
nico, Ângelo Fernandez.

José Eugênio Soares, o Jô So-
ares, nasceu em 16 de janeiro de 
1938, no Rio de Janeiro, filho do 
empresário paraibano Orlando 
Heitor Soares e de Mercedes Le-

al Soares. Sua estreia como ator 
ocorreu no filme O Homem do 
Sputnik, filme de Carlos Manga. 
Jô escreveu roteiros para pro-
gramas de televisão em emis-
soras como as TVs Continen-

tal, Record e Globo. E também 
atuou em diversos programas 
humorísticos das TVs Tupi, Re-
cord, SBT e Globo.

Entre os shows televisivos 
que comandou mais estão o hu-

morístico Viva o Gordo e seus 
programas de entrevistas Jô So-
ares Onze e Meia, no SBT, e Pro-
grama do Jô, na Globo. Este úl-
timo ficou no ar por 17 anos, de 
2000 a 2016. Jô Soares também 
se aventurou na literatura, publi-
cando romances como O Xangô 
de Baker Street, O Homem que 
Matou Getúlio Vargas, Assassi-
natos na Academia Brasileira de 
Letras e As Esganadas.

REPERCUSSÃO. Diversos ar-
tistas e amigos de Jô se pronun-
ciaram nas redes sociais, de-
monstrando o luto. A cantora e 
compositora Zélia Duncan, por 
exemplo, destacou numa rede 
social que, entre tantas funções, 
Jô Soares era um entrevistador 
brilhante. 

“O Brasil perdeu hoje um ar-
tista único, um comediante que 
amava seu ofício acima de tudo, 
um ator fora de série. Um en-
trevistador brilhante”, afirmou 
ela Diversos fãs espalhados pelo 
Brasil também homenageram Jô 
Soares em publicações na inter-
net. 
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Intimidades de Toinho
O colunista Toinho Silveira resiste ao 

tempo. Fechou-se na pandemia e 
com a flexibilização ele liberou sua 

criatividade e voltou a fazer o que lhe mo-
ve: festas temáticas reunindo amigos.

Cada festa tem um público rotativo e 
alguns fixos. Na noite desta quinta-feira 
4, ele promoveu “INTIMIDADES” e, a ca-
ráter de bengala, usando um pijama de 
seda e pantufas com seu monograma TS 
bordado, recebeu amigos e formadores 
de opinião numa big table de 10m. aco-
modando os 26 comensais.

 Um longo arranjo com flores, castiçais e 
velas davam o toque elegante, peças do acer-
vo de Clodoaldo Bahia; no ambiente das te-
las da Quadros Rio, antiguidades da Arttefato 
Cidade Jardim e postos por Viviane Sagres. 

No menu de boas vindas: blinis com 
caviar, canapé de foie gras e charutinho 
crocante de tartar de atum, todos delicio-

sos acompanhando um kit royal. No jan-
tar tendo como primeiro prato uma truta 
salmonada assinada por Renata Motta e 
o segundo prato Magret de pato assinado 
pelo Thomé Bistrô. Nos bebes, opções de 
vinhos branco e tinto. Noite arrematada 
por um petit gateau de frutas vermelhas e 
brinde com Veuve Clicquot.

Uma longa mesa com mentes bri-
lhantes como Túlio Lemos, lançando seu 
jornal diário com Toinho assinando colu-
na; Alex Viana (e Naiara) com o seu Agora 
RN, Bebeto Torres, Sônia Faustino, Juracy 
França, Clodoaldo Bahia, casais Ronaldo 
Melo, Flávio Monte, Gabriel Ribeiro, Nel-
son Leiros, Edmar Gadelha, Nilo Vila, Jad-
son Pinheiro, Alex Garcia; nas entrevistas 
o jornalista Eugênio Bezerra.

 Foi uma bela noite e vem por aí os 
novos jantares “LAÇOS DE AMIZADE E 
FAMÍLIA” no dia 18, e encerrando agos-
to com SAKURA- A FESTA DAS CEREJEI-
RAS”, no dia 25. Assim ele vai semeando 
até seu niver no Copacabana Palace. Fo-
tos de Jovinho. Show!

Hilneth Correia
Colaboração
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Soares morre aos 84 anos
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humorista estava 
internado desde o 
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O autor e ator Jô Soares mor-
reu na madrugada desta 
sexta-feira 5, aos 84 anos, 

em São Paulo. Ele estava inter-
nado no Hospital Sírio Libanês. A 
informação foi divulgada por Flá-
via Pedras Soares, no Instagram. 
Ela é ex-mulher do artista. 

Sobre o ex-marido, Flávia es-
creveu: “você é orgulho para to-
do mundo que compartilhou 
de alguma forma a vida com vo-
cê. Agradeço aos senhores Tem-
po e Espaço por terem me dado 
a sorte de deixar nossas vidas se 
cruzarem. Obrigada pelas risa-
das de dar asma, por nossas ca-
sas do meu jeito, pelas viagens 
aos lugares mais chiques e mais 
mequetrefes, pela quantidade de 
filmes que você achava uma sor-
te eu não lembrar pra ver de no-
vo e pela quantidade indecente 

de sorvete que a gente tomou as-
sistindo. Obrigada para sempre, 
pelas alegrias e também pelos so-
frimentos que nos causamos. Até 
esses nos fizeram mais e melho-
res”, disse ela.

O Hospital Sírio-Libanês in-
formou, em nota, que Jô Soares 
estava internado ali desde o dia 
28 de julho. Nesse período, foi 
acompanhado pelas equipes do 
corpo clínico. Até o fechamento 
desta matéria, o hospital não ha-
via informado qual foi a causa da 
morte. A nota é assinada pelo di-
retor de Governança Clínica Luiz 
Francisco Cardoso e o diretor Clí-
nico, Ângelo Fernandez.

José Eugênio Soares, o Jô So-
ares, nasceu em 16 de janeiro de 
1938, no Rio de Janeiro, filho do 
empresário paraibano Orlando 
Heitor Soares e de Mercedes Le-

al Soares. Sua estreia como ator 
ocorreu no filme O Homem do 
Sputnik, filme de Carlos Manga. 
Jô escreveu roteiros para pro-
gramas de televisão em emis-
soras como as TVs Continen-

tal, Record e Globo. E também 
atuou em diversos programas 
humorísticos das TVs Tupi, Re-
cord, SBT e Globo.

Entre os shows televisivos 
que comandou mais estão o hu-

morístico Viva o Gordo e seus 
programas de entrevistas Jô So-
ares Onze e Meia, no SBT, e Pro-
grama do Jô, na Globo. Este úl-
timo ficou no ar por 17 anos, de 
2000 a 2016. Jô Soares também 
se aventurou na literatura, publi-
cando romances como O Xangô 
de Baker Street, O Homem que 
Matou Getúlio Vargas, Assassi-
natos na Academia Brasileira de 
Letras e As Esganadas.

REPERCUSSÃO. Diversos ar-
tistas e amigos de Jô se pronun-
ciaram nas redes sociais, de-
monstrando o luto. A cantora e 
compositora Zélia Duncan, por 
exemplo, destacou numa rede 
social que, entre tantas funções, 
Jô Soares era um entrevistador 
brilhante. 

“O Brasil perdeu hoje um ar-
tista único, um comediante que 
amava seu ofício acima de tudo, 
um ator fora de série. Um en-
trevistador brilhante”, afirmou 
ela Diversos fãs espalhados pelo 
Brasil também homenageram Jô 
Soares em publicações na inter-
net. 
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Intimidades de Toinho
O colunista Toinho Silveira resiste ao 

tempo. Fechou-se na pandemia e 
com a flexibilização ele liberou sua 

criatividade e voltou a fazer o que lhe mo-
ve: festas temáticas reunindo amigos.

Cada festa tem um público rotativo e 
alguns fixos. Na noite desta quinta-feira 
4, ele promoveu “INTIMIDADES” e, a ca-
ráter de bengala, usando um pijama de 
seda e pantufas com seu monograma TS 
bordado, recebeu amigos e formadores 
de opinião numa big table de 10m. aco-
modando os 26 comensais.

 Um longo arranjo com flores, castiçais e 
velas davam o toque elegante, peças do acer-
vo de Clodoaldo Bahia; no ambiente das te-
las da Quadros Rio, antiguidades da Arttefato 
Cidade Jardim e postos por Viviane Sagres. 

No menu de boas vindas: blinis com 
caviar, canapé de foie gras e charutinho 
crocante de tartar de atum, todos delicio-

sos acompanhando um kit royal. No jan-
tar tendo como primeiro prato uma truta 
salmonada assinada por Renata Motta e 
o segundo prato Magret de pato assinado 
pelo Thomé Bistrô. Nos bebes, opções de 
vinhos branco e tinto. Noite arrematada 
por um petit gateau de frutas vermelhas e 
brinde com Veuve Clicquot.

Uma longa mesa com mentes bri-
lhantes como Túlio Lemos, lançando seu 
jornal diário com Toinho assinando colu-
na; Alex Viana (e Naiara) com o seu Agora 
RN, Bebeto Torres, Sônia Faustino, Juracy 
França, Clodoaldo Bahia, casais Ronaldo 
Melo, Flávio Monte, Gabriel Ribeiro, Nel-
son Leiros, Edmar Gadelha, Nilo Vila, Jad-
son Pinheiro, Alex Garcia; nas entrevistas 
o jornalista Eugênio Bezerra.

 Foi uma bela noite e vem por aí os 
novos jantares “LAÇOS DE AMIZADE E 
FAMÍLIA” no dia 18, e encerrando agos-
to com SAKURA- A FESTA DAS CEREJEI-
RAS”, no dia 25. Assim ele vai semeando 
até seu niver no Copacabana Palace. Fo-
tos de Jovinho. Show!

Hilneth Correia
Colaboração
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Gladiator que chega ao Brasil traz a 
possibilidade de remover tetos e portas

Focado no apelo o� -road, 
Jeep lança Gladiator
Modelo é a pick-up mais cara do país, custando R$ 499.990. Unidades do primeiro lote, 
previstas para durar até o fim do ano, foram vendidas em apenas três horas, diz Stellantis

R$ 499.990. Este é o preço 
a ser pago pela nova Jeep 
Gladiator, lançamento da 

marca norte-americana no Bra-
sil apresentado nesta semana e 
que o AGORA RN acompanhou 
à convite da concessionária PG 
Prime. Ele chega importado dos 
Estados Unidos apenas na ver-
são Rubicon, que traz motor 3.6 
V6 de 284 cv. O primeiro lote que 
veio ao Brasil tinha 322 unidades, 
e contava com expectativa de du-
rar até o final deste ano mas, se-
gundo o grupo Stellantis, conglo-
merado do qual a Jeep faz parte, 
bastaram três horas para que fos-
sem todas vendidas.

Em uma primeira impressão, 
pela proximidade de preços, po-
de-se imaginar que haveria uma 
concorrência interna com as pi-
ck-ups da Ram, que também faz 
parte do conglomerado. A 3500 
Laramie, custa R$ 484.990. Mas no 
fundo ambas têm propostas e pú-
blicos muito distintos. A pick-up 
da Jeep mostra, desde o desenho, 
a vocação para o mundo off-road 
que, aliás, é o cartaz dela. 

O Gladiator, que agora carre-
ga o título de caminhonete mais 
cara do Brasil, é derivado do jipão 
Wrangler, conhecido pela fama 
fora da estrada. E o conjunto do 
bloco Pentastar V6, câmbio auto-
mático de oito marchas e tração 
4x4 com relação reduzida ajuda. 
Isso sem contar em outros recur-
sos como o bloqueio eletrônico 
dos diferenciais, que trava os ei-
xos fazendo com que ambas as 
rodas girem na mesma veloci-
dade, evitando que as rodas sem 
contato com o solo girem em fal-
so. Uma maneira de aproveitar o 
potencial do propulsor.

Mas se o DNA off-road é in-
questionável, chamam atenção 
algumas outras questões, como 
a possibilidade de remover teto e 
também as portas do veículo. Ide-

Douglas Lemos
Repórter de Automóveis

xa de som à parte. Isso sem con-
tar o acabamento, que é bastan-
te caprichado. Os bancos são em 
couro de boa qualidade, com a 
inscrição Rubicon, que identifi-
ca a versão, bordada no encosto. 
As costuras em vermelho que es-
tão nos bancos também acompa-
nham as manoplas da transmis-
são automática, tração, do freio 
de mão e até o apoio de braços. 

O espaço interno é justo. No 
banco traseiro, três pessoas vão 
bem. Mas quem for no centro 
com certeza terá bem menos 
conforto, uma vez que o encosto 
é mais vertical. Isso denuncia que 
a proposta do modelo não é ser-
vir como um carro de uso diário. 

E o que denuncia isto é a ca-
çamba, que oferece 1.000 litros de 
capacidade e apenas 674 kg. É me-
nos do que uma Fiat Strada com 
cabine simples, com porte bem 
menor, pode carregar. E por ter ca-
pacidade inferior a 1.000 kg, não 
pôde vir com motor turbodiesel, 
como determina a legislação bra-
sileira. Convenhamos: o foco aqui 
está no lazer e não no trabalho. Em 
compensação, a capacidade dos 
3.138 kg de reboque mostra a for-
ça dela. 

Para quem quer juntar famí-
lia ou amigos e passar um final de 
semana em contato maior com a 
natureza, com certeza pode ser 
uma boa pedida. O visual, é arre-
batador para aqueles que curtem o 
DNA da marca. A competência no 
4x4 é inquestionável. 

al para trilhas, mas não recomen-
dado para o trânsito na cidade. 
Não só pela insegurança, mas por 
uma questão importante: os retro-
visores saem junto com as portas. 
E dirigir sem eles é considerado, 
pelo Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB), uma infração grave. Em 
uma trilha, isso pode ajudar na 
agilidade para entrar e sair do ve-
ículo. Sem contar na sensação de 
liberdade e na possibilidade se in-
tegrar mais às paisagens.

Mas se o estilo clássico dos 
Jeep e a robustez está ali, pode 

acreditar que também há espaço 
para tecnologia e até um pouco 
de sofisticação. Piloto automáti-
co adaptativo, monitoramento 
de pontos cegos, aviso de colisão 
frontal com frenagem de emer-
gência, detector de tráfego cruza-
do, controle de estabilidade e tra-
ção com assistente de partida em 
rampa, sensor de estacionamen-
to traseiro e airbags frontais e la-
terais. Tudo isso faz parte. 

No visual externo, faróis e lan-
ternas em LED, para-choques com 
ganchos e rodas de 17 polegadas 

com pneus 245/75 de uso misto. Lá 
dentro, no centro do painel, uma 
central multimídia com funções 
inclusive para monitorar as câme-
ras traseira e dianteira, que mos-
tram o que acontece nestas partes 
do veículo. A última ainda conta 
com um esguicho próprio para la-
vagem, algo que com certeza será 
útil em trechos com lama.

O som tem ótima qualidade, 
com dois alto falantes no teto e 
um subwoofer alojado atrás do 
banco traseiro, que pode ser reti-
rado dali e servir como uma cai-
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Alguns novos encon-
tros positivos levarão a 
projetos originais. Você 
terá a oportunidade de 

dar um novo impulso a sua vida. 
Você começou a controlar melhor 
sua sensibilidade e terá mais 
energia e como resultado, sua 
saúde em geral estará melhor.

Aries  (21/03 a 20/04)

Você está entusiasmado 
e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma 
atmosfera agradável e 

amigável. Você está dinâmico, com 
grande energia mental neste mo-
mento, que é ajudada pela sua mo-
ral e permite refi nar seus projetos.

Libra (23/09 a 22/10)

Sua suscetibilidade 
pode provocar faíscas 
hoje. Você precisa de 
paz e tranquilidade e 

se concentrar em si mesmo. Vai 
ser difícil resistir a alguns ex-
cessos. Tenha especial cuidado 
com as refeições e fi que fora de 
correntes de ar.

Touro (21/04 a 20/05)

Seu dia será positiva-
mente leve, algumas 
viagens estão previs-
tas, mas elas serão 

úteis. Uma discussão com pes-
soas experientes provará que, 
sem dúvida, seus excessos 
são prejudiciais!

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai alcançar o su-
cesso em seus projetos 
com otimismo puro e sim-
ples. Você está em boa 

forma novamente e sente que tem a 
necessária autoconfi ança para en-
frentar o que precisa ser enfrenta-
do. Não exagere as coisas por fi car 
enredado em palavras fúteis.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Espere um dia cheio 
de acontecimentos. 
Não tropece. Você es-
tará mais consciente 

do seu corpo e mais preparado 
para cuidar de si mesmo. Não 
hesite em seguir este caminho 
e desacelere.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Vai ser possível se 
aproximar de certas 
pessoas - ignore as 
aparências, você 

vai se surpreender. Você vai 
sentir os efeitos de uma fal-
ta de nutientes. Pense mais 
sobre o que é bom para os 
ossos.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você vai estar cheio de 
autoconfi ança, talvez 
até demais, e isso pode-
ria levá-lo a um confl ito. 

Você precisa se ??movimentar, 
você se sente inquieto. Canalize 
suas energias em um esporte, que 
também regulará o seu apetite.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ao prestar mais aten-
ção nas coisas essen-
ciais, você será presen-
teado com oportunida-

des incomuns e positivas. No en-
tanto, você vai ser muito rígido e 
intransigente com os outros. Você 
precisa encontrar um equilíbrio 
entre trabalho e descanso.

Leão (23/07 a 22/08)

Você sabe como ani-
mar o ambiente sem 
se sentir intimidado por 
pessoas que estão em 

seu caminho. Seria altamente 
recomendado melhorar o seu físi-
co. Descanse um pouco e pense 
mais em si mesmo.

Aquário  (21/01 a 19/02)

Você sabe como apro-
veitar a vida ao máximo 
e as pessoas querem 
ser como você. Use is-

so a seu favor para se dar melhor 
com as pessoas que o rodeiam. 
Você vai se sentir mais confortá-
vel, então por que não começar a 
cuidar mais da sua aparência?

Virgem (23/08 a 22/09 )

Você vai ser cons-
cientemente direto 
com suas palavras, 
mas não vai querer 

perturbar ninguém. Você está 
em sintonia com seu ambiente 
- não há previsão de obstá-
culos.

Peixes (20/02 a 20/03)

Horóscopo

Palavras Cruzadas
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Gladiator que chega ao Brasil traz a 
possibilidade de remover tetos e portas

Focado no apelo o� -road, 
Jeep lança Gladiator
Modelo é a pick-up mais cara do país, custando R$ 499.990. Unidades do primeiro lote, 
previstas para durar até o fim do ano, foram vendidas em apenas três horas, diz Stellantis

R$ 499.990. Este é o preço 
a ser pago pela nova Jeep 
Gladiator, lançamento da 

marca norte-americana no Bra-
sil apresentado nesta semana e 
que o AGORA RN acompanhou 
à convite da concessionária PG 
Prime. Ele chega importado dos 
Estados Unidos apenas na ver-
são Rubicon, que traz motor 3.6 
V6 de 284 cv. O primeiro lote que 
veio ao Brasil tinha 322 unidades, 
e contava com expectativa de du-
rar até o final deste ano mas, se-
gundo o grupo Stellantis, conglo-
merado do qual a Jeep faz parte, 
bastaram três horas para que fos-
sem todas vendidas.

Em uma primeira impressão, 
pela proximidade de preços, po-
de-se imaginar que haveria uma 
concorrência interna com as pi-
ck-ups da Ram, que também faz 
parte do conglomerado. A 3500 
Laramie, custa R$ 484.990. Mas no 
fundo ambas têm propostas e pú-
blicos muito distintos. A pick-up 
da Jeep mostra, desde o desenho, 
a vocação para o mundo off-road 
que, aliás, é o cartaz dela. 

O Gladiator, que agora carre-
ga o título de caminhonete mais 
cara do Brasil, é derivado do jipão 
Wrangler, conhecido pela fama 
fora da estrada. E o conjunto do 
bloco Pentastar V6, câmbio auto-
mático de oito marchas e tração 
4x4 com relação reduzida ajuda. 
Isso sem contar em outros recur-
sos como o bloqueio eletrônico 
dos diferenciais, que trava os ei-
xos fazendo com que ambas as 
rodas girem na mesma veloci-
dade, evitando que as rodas sem 
contato com o solo girem em fal-
so. Uma maneira de aproveitar o 
potencial do propulsor.

Mas se o DNA off-road é in-
questionável, chamam atenção 
algumas outras questões, como 
a possibilidade de remover teto e 
também as portas do veículo. Ide-

Douglas Lemos
Repórter de Automóveis

xa de som à parte. Isso sem con-
tar o acabamento, que é bastan-
te caprichado. Os bancos são em 
couro de boa qualidade, com a 
inscrição Rubicon, que identifi-
ca a versão, bordada no encosto. 
As costuras em vermelho que es-
tão nos bancos também acompa-
nham as manoplas da transmis-
são automática, tração, do freio 
de mão e até o apoio de braços. 

O espaço interno é justo. No 
banco traseiro, três pessoas vão 
bem. Mas quem for no centro 
com certeza terá bem menos 
conforto, uma vez que o encosto 
é mais vertical. Isso denuncia que 
a proposta do modelo não é ser-
vir como um carro de uso diário. 

E o que denuncia isto é a ca-
çamba, que oferece 1.000 litros de 
capacidade e apenas 674 kg. É me-
nos do que uma Fiat Strada com 
cabine simples, com porte bem 
menor, pode carregar. E por ter ca-
pacidade inferior a 1.000 kg, não 
pôde vir com motor turbodiesel, 
como determina a legislação bra-
sileira. Convenhamos: o foco aqui 
está no lazer e não no trabalho. Em 
compensação, a capacidade dos 
3.138 kg de reboque mostra a for-
ça dela. 

Para quem quer juntar famí-
lia ou amigos e passar um final de 
semana em contato maior com a 
natureza, com certeza pode ser 
uma boa pedida. O visual, é arre-
batador para aqueles que curtem o 
DNA da marca. A competência no 
4x4 é inquestionável. 

al para trilhas, mas não recomen-
dado para o trânsito na cidade. 
Não só pela insegurança, mas por 
uma questão importante: os retro-
visores saem junto com as portas. 
E dirigir sem eles é considerado, 
pelo Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB), uma infração grave. Em 
uma trilha, isso pode ajudar na 
agilidade para entrar e sair do ve-
ículo. Sem contar na sensação de 
liberdade e na possibilidade se in-
tegrar mais às paisagens.

Mas se o estilo clássico dos 
Jeep e a robustez está ali, pode 

acreditar que também há espaço 
para tecnologia e até um pouco 
de sofisticação. Piloto automáti-
co adaptativo, monitoramento 
de pontos cegos, aviso de colisão 
frontal com frenagem de emer-
gência, detector de tráfego cruza-
do, controle de estabilidade e tra-
ção com assistente de partida em 
rampa, sensor de estacionamen-
to traseiro e airbags frontais e la-
terais. Tudo isso faz parte. 

No visual externo, faróis e lan-
ternas em LED, para-choques com 
ganchos e rodas de 17 polegadas 

com pneus 245/75 de uso misto. Lá 
dentro, no centro do painel, uma 
central multimídia com funções 
inclusive para monitorar as câme-
ras traseira e dianteira, que mos-
tram o que acontece nestas partes 
do veículo. A última ainda conta 
com um esguicho próprio para la-
vagem, algo que com certeza será 
útil em trechos com lama.

O som tem ótima qualidade, 
com dois alto falantes no teto e 
um subwoofer alojado atrás do 
banco traseiro, que pode ser reti-
rado dali e servir como uma cai-
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Palavras Cruzadas

Sudoku

Palavras Cruzadas para idosos

Sudoku Soluções

Alguns novos encon-
tros positivos levarão a 
projetos originais. Você 
terá a oportunidade de 

dar um novo impulso a sua vida. 
Você começou a controlar melhor 
sua sensibilidade e terá mais 
energia e como resultado, sua 
saúde em geral estará melhor.

Aries  (21/03 a 20/04)

Você está entusiasmado 
e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma 
atmosfera agradável e 

amigável. Você está dinâmico, com 
grande energia mental neste mo-
mento, que é ajudada pela sua mo-
ral e permite refi nar seus projetos.

Libra (23/09 a 22/10)

Sua suscetibilidade 
pode provocar faíscas 
hoje. Você precisa de 
paz e tranquilidade e 

se concentrar em si mesmo. Vai 
ser difícil resistir a alguns ex-
cessos. Tenha especial cuidado 
com as refeições e fi que fora de 
correntes de ar.

Touro (21/04 a 20/05)

Seu dia será positiva-
mente leve, algumas 
viagens estão previs-
tas, mas elas serão 

úteis. Uma discussão com pes-
soas experientes provará que, 
sem dúvida, seus excessos 
são prejudiciais!

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai alcançar o su-
cesso em seus projetos 
com otimismo puro e sim-
ples. Você está em boa 

forma novamente e sente que tem a 
necessária autoconfi ança para en-
frentar o que precisa ser enfrenta-
do. Não exagere as coisas por fi car 
enredado em palavras fúteis.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Espere um dia cheio 
de acontecimentos. 
Não tropece. Você es-
tará mais consciente 

do seu corpo e mais preparado 
para cuidar de si mesmo. Não 
hesite em seguir este caminho 
e desacelere.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Vai ser possível se 
aproximar de certas 
pessoas - ignore as 
aparências, você 

vai se surpreender. Você vai 
sentir os efeitos de uma fal-
ta de nutientes. Pense mais 
sobre o que é bom para os 
ossos.

Cancer (21/06 a 22/07)

Você vai estar cheio de 
autoconfi ança, talvez 
até demais, e isso pode-
ria levá-lo a um confl ito. 

Você precisa se ??movimentar, 
você se sente inquieto. Canalize 
suas energias em um esporte, que 
também regulará o seu apetite.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ao prestar mais aten-
ção nas coisas essen-
ciais, você será presen-
teado com oportunida-

des incomuns e positivas. No en-
tanto, você vai ser muito rígido e 
intransigente com os outros. Você 
precisa encontrar um equilíbrio 
entre trabalho e descanso.

Leão (23/07 a 22/08)
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Happy    Birthday

Moacir Potiguar, Ana Pereira, Va-
léria Paiva, Eliana Félix e Victor Noé

Sábado

Uma firme harmonia. Esse é o signi-
ficado do nome ALANA, o primeiro 
da nossa convidada de hoje. O so-

brenome, CASCUDO, remete a uma das fi-
guras mais importantes da cultura e folclo-
re brasileiro: Luís da Câmara Cascudo, seu 
bisavô. Mas a menina de riso largo e olhos 
brilhantes vem escrevendo a sua própria 
história, mesmo que muito orgulhosa da 
raiz que tem. Falante, colorida e expansiva, 
atualmente ela divide seu tempo entre o ge-
renciando do departamento de marketing/
branding no ESIG Group e do blog cultu-
ral @apartamento702, que mantem com a 
amiga Cecília Oliveira. É uma de suas pai-
xões, assim como o cinema, viagens e mais 
recentemente a academia. Ela respira co-
municação. É alguém que dá tudo de si e vi-
ve todos os (des)sabores de ser uma pessoa 
que sente tudo intensamente. Uma curiosi-
dade é que apesar de toda leveza também 
tem um lado extremamente metódico do 
tipo “todo dia ela faz tudo sempre igual..”, 
cheia de manias, horários e procedimentos. 
Se vê como alguém contraditório, no entan-
to tem o charme de alguém que é de verda-
de. Aos 28 anos, casada (com Lucas Sidrim), 
publicitária, marqueteira e com seu brilho 
próprio, eis @alanacascudo.

Como é ser bisneta de Câmara Cascudo?
Uma verdadeira honra, só de imaginar 

que alguém teve tanta influência na his-
tória do nosso estado, do nosso país, que 
até hoje é fruto de estudo e um divisor de 
águas para a nossa cultura popular.

O sobrenome já te trouxe algum peso?
Como tudo na vida existe um lado 

positivo e outro negativo. Muitas vezes 
as pessoas resumem todas as suas con-
quistas como se você tivesse ganhado 
de bandeja por ser da “família cascudo”, 
mas gosto de pensar que isso são miude-
zas diante da felicidade de ser parte des-
sa história.

Acredita que ele tem o reconhecimento 
devido?

Acredito que ele possui bastante re-
conhecimento, mas sim, existe um cami-
nho ainda para se percorrer e que minha 
mãe (Daliana) e minha tia (Camilla) exer-
cem com maestria no trabalho diário no 
Instituto Câmara Cascudo. 

Como analisa a cultura no RN?
Cascudo uma vez disse “Natal não 

consagra, nem desconsagra ninguém”, 
e infelizmente essa afirmação ainda é 
verdadeira. Cabe a nós potiguares mu-
darmos essa história e sermos um pou-
co mais bairristas, valorizar a cultura do 
nosso estado!

Porque escolheu sua atual área de atua-
ção?

Acredito que sou uma pessoa comu-
nicativa por essência e acabei escolhen-
do a área de comunicação social por isso. 
Com os anos, descobri novas paixões, o 
digital e a gestão de pessoas. Sou agrega-
dora, comunicativa e gestora. 

Já pensou em deixar o RN?
Não posso dizer que não passou pe-

la minha cabeça em lampejos, princi-
palmente pelas oportunidades de tra-
balho em outras capitais, mas tenho 
raizes muita bem fincadas no meu es-
tado e a missão de fazer os natalenses 
redescobrirem sua cidade (com o 702 e 
na vida!) 

O que te deixa feliz é o que sonha?
Família, amigos, viagem, Coca-Cola 

gelada, um filme que faz minha cabeça 
explodir, uma comida que me transpor-
ta para outro lugar e ajudar os outros. So-
nho conquistar o mundo e manter a mi-
nha sanidade, de preferência simultane-
amente. 

O que a família significa pra você? 
Família é base, é ancestralidade, é 

sangue mas também são pessoas unidas 
pelo espírito.

“Das minhas 
memórias  de infância 
mais felizes tem as 
viagens de carro que 
meu avô inventava 
no interior do estado 
e para Recife, Olinda 
e dos almoços de 
família aos domingos 
na casa da minha 
avó. A saudades dos 
dois é muito forte!”
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Desenvolva sua autoconfiança e 
será capaz de realizar tudo 

B-DAY -  VITOR PIMENTEL

B-DAY -  ANA LUÍSA FLOR 

B-DAY -  UIANÊ PINTO

B-DAY - ANA COUTO

BOAS & CURTAS
 Liderado e idealizado pela magistrada 

Lena Rocha, o excelente projeto Caminhos 
da Justiça completou 25 anos voltados para 
egressos do sistema prisional, a quem é ofe-
recido profissionalização e oportunidades. 
 Uma noite como a querida Anninha 

Melo merece. Recebendo clientes de hoje e 
sempre, ao lado da filha Mariana, festejou 52 
anos dedicados à beleza das potiguares, sem-
pre à frente de seu tempo. 
 A querida Karina Maruska avisa de mais 

uma edição do Bazar com sua curadoria, no 
Dom Vinicius. Será entre os dias 8 e 10 próxi-

mos, entre as 8 e 18h. Peças desapego de mar-
cas e de quatro influencers, dentre elas Flávia 
PÍpolo e Erica Nesi.
 A unidade móvel Savana Galvão do 

Grupo Reviver estará, de 8 a 12 de agosto, na 
UBS Candelária, promovendo atendimentos 
a partir das 7h30 para mulheres que preci-
sam realizar exame de mamografia. 
 Já tem data o ótimo Festival do Cama-

rão. Será entre os dias 18 de agosto e 12 de se-
tembro com o tema: Nossas Raizes. O mate-
rial de divulgação está primoroso. Mais de 30 
estabelecimentos participam. 

Happy    Birthday

Ricardo Fonseca, Caio Fernandes, Fer-
nanda Andrade, Paula Borba, Cypria-

na Pinheiro, Mônica Alves, Andrea 
Rocha e Rodrigo Morquecho, Bárba-
ra Patrício, Judson Kildere, Jefferson 

Garrido

Segunda  Victor Gomes Pimentel, 
Ana Luísa Flor, Louzianny Quei-
roz, Rosane Shelman, Marcelo 

Tonelli, Uianê Pinto Azevedo, Di-
naísa Dantas, Anísio Marinho Ne-
to, Maria Lenice Salustino Freitas, 

Ana Cláudia Couto.

(A)NOTA 
O ótimo cerimonialista per-

nambucano Thiago Fernandes, 
que responde pela Caasei, ex-
pert em “destination e planner 
wendding”, chega neste final 
de semana a Natal para atendi-
mento aos casais que desejam 
realizar o sonho de se casar na 
paradisíaca Fernando de Noro-
nha. Com larga experiência em 
eventos na ilha ele oferece total 
suporte a noivos, convidados e 
suas famílias. 

Domingo
JOÃO NETO

Samuel Silva, Miguel Medeiros, Heitor Almeida e Luciana Tito 
na inauguração do novo Curió, no Partage North Shopping

Com agenda em Natal, o pernambucano 
Thiago Almeida realiza os sonhos de quem 

quer casar em Noronha

Selma Bezerra e Ângela Almeida abrem 
hoje na Pinacoteca,  a exposição Moderno, 
que tem curadoria de Manoel Onofre Neto
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pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Pela motivação de ambas às torcidas. Pelo que estamos vendo nas ru-
as. Pela quantidade de camisas usadas nestes últimos dias pelas du-
as torcidas. Pela posição dos dois clubes nas competições que eles 

disputam. Por tudo isso que foi colocado ligo acima, acredito que podere-
mos ter neste final de semana mais de 35 mil torcedores juntando os pú-
blicos do Arena das Dunas + Frasqueirão. No Frasqueirão são esperados 
mais de 10 m torcedores na tarde de hoje na partida entre ABC x São José-
-RS. Já amanhã no Arena das Dunas são esperados mais de 25 mil ame-
ricanos na partida contra o Moto Club. Que legal. Vamos torcer para que 
nossos dois representantes possam conquistar dois excelentes resultados.

Poderemos ter mais de 35 mil 
torcedores nos dois jogos

PEDRO NETOEsporte

COM MUDANÇAS? A principal pergunta que os torcedores alvinegros 
tem feito nos últimos dias é se a equipe terá alterações para o compromisso 
de logo mais às 17h contra o São José-RS. Eu acredito que sim. No meu en-
tendimento poderão ser mudanças do meio para frente. Acredito que Va-
rão poderá ser titular ao lado de Wellington Reis na contenção. Acredito ain-
da que Wallyson pode aparecer jogando na sua real posição (atacante pelo 
lado do campo). Assim como acredito ainda que Fernando Marchiori po-
derá colocar um dos novos contratados, no caso o meia Guilherme Garré, 
como este homem de ligação entre o meio e o ataque. Bom, melhor aguar-
dar para sabermos se de fato Fernando Marchiori mudará o alvinegro.

O FUTEBOL DO RN PRECISA 
DISSO. Nas duas partidas deste fi-
nal de semana envolvendo os nos-
sos dois representantes nas séries 
C e D, nenhum outro resultado in-
teressa mais do que a vitória a am-
bos É mais do que natural uma tor-
cida torcer contra a outra. Faz par-
te. E, isso é fato. Agora, só quem 
vive dentro do nosso futebol sabe 
o quanto os dois maiores clubes 
do nosso futebol estando bem, o 
quanto isso também faz bem ao fu-
tebol potiguar.

PASSA MUITA SEGURANÇA. O 
goleiro Bruno Pianissolla, do Amé-
rica, transmite muita segurança aos 
companheiros e a torcida rubra. 
Desde que assumiu a titularidade 
que Bruno se mantém mostrando 
que, lá atrás a situação segue tran-
quila.  Que assim seja amanhã tam-
bém na partida contra o Moto.

WALLYSON. A grande pergunta 
do torcedor Alvinegro é se Wallyson 
começará a partida de hoje como ti-
tular. No meu entendimento ele se-
rá titular. Jogando em casa e com o 
apoio do seu torcedor, o futebol de 
Wallyson cresce. Ele aparece muito 
mais. Passa a ser o principal prota-
gonista da equipe. Caso seja con-
firmado como titular, que Wallyson 
possa dar a resposta a frasqueira jo-
gando aquilo que ele sabe jogar.

COMPROU A IDÉIA. O torcedor 
do América comprou a idéia da di-
reção rubra e deverá comparecer 
amanhã ao Arena das Dunas para 
América x Moto Club. Pelo que foi 
divulgado pelo clube rubro nas su-

as redes sociais deveremos ter no 
mínimo, o mesmo público do últi-
mo domingo. Show de bola. Agora, 
é torcer para que dentro de campo 
a equipe possa dar o retorno espe-
rado.

RODRIGUES (TONHÃO). Segun-
do a mídia do Sul, o zagueiro Ro-
drigues, mais conhecido por nós 
como Tonhão, que atua no Grêmio, 
e que foi negociado pelo ex-gerente 
de futebol do ABC Giscard Salton, 
está sendo vendido para o San Jo-
sé-EUA por R$ 9 milhões. Caso se 
confirme a negociação o ABC rece-
berá R$ 2.7 milhões, já que o alvine-
gro ainda detém 30% dos seus di-
reitos federativos. Que negociação 
se concretize para que o alvinegro 
pegue nesta grana.

DIREÇÃO ACERTA. A direção do 
América anunciou que os preços 
dos ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia), estão Mantidos até ama-
nhã, domingo, dia do jogo contra o 
Moto Club. Acerta a direção rubra. 
A torcida agradece.

O MUNDO LOUCO CHAMADO 
FUTEBOL. O futebol é um mundo 
a parte. É algo difícil de explicar a 
quem não conhece. Ontem, o San-
tos anunciou oficialmente a contra-
tação do meia atacante Luan, ex-co-
rinthias. Não haveria nada de errado 
se o salário de Luan não fosse de R$ 
700 mil/mês, e pago integralmente 
pelo clube corintiano. O Santos que 
está recebendo o jogador terá custo 
zero com a sua chegada. Tente ex-
plicar isso a algum economista pa-
ra ver se ele consegue entender isso.

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

América enfrenta 
Moto Club por vaga nas 
quartas de � nal da 
Série D do Brasileirão
Torcida promete 
invadir a Arena 
das Dunas e fazer 
tremer, mais uma 
vez, as terras 
potiguares

No domingo 7, às 16 ho-
ras, na Arena das Dunas 
em Natal-RN, o América 

iniciará mais uma etapa na bus-
ca pelo acesso à Série C do Cam-
peonato Brasileiro quando pelas 
oitavas de final da competição, 
enfrentará o Moto Club-MA. Se-
rá uma importante partida pa-
ra a equipe americana, pois vai 
ser o começo da decisão para as 
quartas de final da competição. 
Se passar nesta fase, o América 
vai depender apenas de mais um 
mata-mata para subir à Série C.

Por ter melhor campanha 
que o alvirrubro potiguar, o Mo-
to Club vai decidir a vaga em ca-
sa. Por isso, a torcida promete in-
vadir a Arena das Dunas e fazer 
tremer mais uma vez as terras 

potiguares. “Vamos jogar junto 
com nossos atletas. Vamos gri-
tar, empurrar a equipe e com fé 
em Deus vamos sair vitoriosos e 
de preferência com bom saldo de 
gols”, disse Ana Clara, de 14 anos, 
torcedora da equipe alvirrubra.

Na sexta-feira 5, sob os olhares 
do presidente Souza, o grupo al-
virrubro realizou seu treinamen-
to. O técnico Leandro Sena desta-
cou a necessidade de largar bem 
no confronto. “É muito impor-
tante que a gente inicie bem essa 
eliminatória. A gente sabe da di-
ficuldade que vai enfrentar dian-
te do Moto, porém é uma nova 
fase, um novo jogo, onde a gente 

tem que fazer o dever de casa, pa-
ra que a gente realmente consiga 
uma tranquilidade para o jogo da 
volta”, frisou para o ge RN.

O comandante da equipe 
americana ainda ressaltou, para o 
ge RN, a necessidade de ter cautela 
para o duelo de domingo. “A gente 
tem acompanhado as últimas par-
tidas do Moto Club, juntamente 
com o departamento de análise. É 
uma equipe que vai procurar, den-
tro da sua característica, se defen-
der bem e procurar os contra-ata-
ques. A gente vai ter que ser muito 
assertivo, e, consequentemente, 
fazer um gol que nos dê uma van-
tagem nessa eliminatória”.

Antes do treinamento, a equipe, atenta aos ensinamentos do técnico, estudou o que seria aplicado no trabalho

Técnico Leandro Sena destacou a necessidade de largar bem no confronto
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Fachada do prédio da antiga loja “A Samaritana”, localizado na Ribeira, passa por revitalização; a reforma é comandada pelo empresário Roberto Serquiz 

Paulo de Paula é um empresário de sucesso e aposta na carreira de escritor  

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Literatura

Paulo de Paula lança livro 
“Diamantes Invisíveis”
Um dos nomes mais cele-

brados da educação pri-
vada potiguar, o empresá-

rio Paulo de Paula também apos-
ta na literatura como escritor. Ele 
lançará “Diamantes Invisíveis”, 
com o subtítulo “Ressignifique 
os seus sentimentos b enefician-
do-se da neuroplasticidade do 
cérebro”. A publicação foi orga-
nizada por Iveraldo Guimarães e 
é lançada pelo selo Gente. A pré-
-venda fica disponível até o dia 
20 de agosto (bit.ly/ diamantes-
-invisiveis).

Após o sucesso do best-sel-
ler “Eu sou, eu posso!”, o autor 
decidiu escrever o livro para se 
aprofundar nos conceitos de al-

guns dos sentimentos mais pre-
sentes no dia a dia das pessoas: 
rejeição e não pertencimento, 
impotência e egoísmo, genero-
sidade e gratidão, além de fun-
ções psíquicas

Trazendo relatos de experi-
ências pessoais com alguns des-
ses sentimentos, Paulo de Paula 
mostra que ninguém está sozi-
nho na busca pelo entendimen-
to e aceitação. “O livro faz uma 
abordagem muito legal dos nos-
sos comportamentos e trabalha 
a forma que nós podemos ser fe-
lizes”, pontuou o escritor. 

Paulo de Paula cruzou os céus 
do Brasil como Oficial Aviador da 
Força Aérea Brasileira e instrutor 

de combate em aeronaves a jato 
antes de receber o título de mestre 
em Administração da Universida-
de Federal do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) e de tornar-se um bem- 
-sucedido empresário nas ativida-
des do comércio e dos segmentos 
imobiliário e educacional.

“Eu pretendo continuar a es-
crever. Já estou com o terceiro li-
vro na área da educação juntan-
do toda essa parte de filosofia, de 
neurociência, de física quântica. 
Estou muito animado com esse 
novo livro e sigo fazendo o meu 
propósito, que é trabalhar, ser fe-
liz e próspero e contribuir para 
que as pessoas também sejam 
felizes e prósperas”, contou ele.

Prédio da antiga “A Samaritana” 
começa a ser restaurado em Natal

O restauro do prédio de A 
Samaritana, localizado 
na rua Doutor Barata, no 

bairro da Ribeira, já começou. Se-
gundo o empresário Roberto Ser-
quiz, um dos herdeiros do prédio 
que está no comando do projeto, 
a edificação será retirada do esta-
do emergencial até dezembro.

A ideia é restaurá-lo integral-
mente. A reforma foi submetida 
à Lei Municipal Djalma Mara-
nhão, de renúncia fiscal, com o 
apoio da Unimed. Em sua tota-
lidade, o projeto prevê a restau-
ração da fachada, a instalação 
de um café, dois salões (inferior 
e superior), anexo para eventos 
sociais e culturais, um terraço 
para a apreciação do pôr do sol 
do Potengi e um memorial da 
água, entre outras obras.

“Na parte de trás, deixamos 
um canteiro de obras pronto pa-

Construído em 
1916, o prédio passa 
por uma reforma 
para abrigar um 
museu da água e 
espaços para eventos 
culturais na Ribeira

ra prosseguir com a próxima eta-
pa do projeto em 2023. Para isso, 
estamos buscando novos parcei-
ros. Temos a perspectiva de que, a 
partir do momento em que apre-
sentarmos os primeiros resulta-
dos, com certeza teremos novos 

parceiros para auxiliar”, disse Ser-
quiz ao AGORA RN.

O prédio foi construído em 
1916 e funcionava como uma loja 
de departamento no estilo da épo-
ca. Vendia roupa, tecido, brinque-
do, perfume, entre outros produ-

tos. Quando A Samaritana fechou, 
foi alugado para as Lojas Paulistas, 
em seguida para as Lojas Pernam-
bucanas. Foi abrigo de jornais lo-
cais e de uma casa de show.

“O que estamos fazendo pode 
ser o ponto de partida para o res-

surgimento da Ribeira, que é um 
bairro importante historicamen-
te e tem um potencial enorme. 
Precisamos ocupar, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas 
com informação e conhecimen-
to”, afirmou o empresário. 

DIVULGAÇÃO



• Sábado e domingo, 6 e 7 de agosto de 2022 22
Esportes

pedroneto1704@gmail.com@pedroneto

Pela motivação de ambas às torcidas. Pelo que estamos vendo nas ru-
as. Pela quantidade de camisas usadas nestes últimos dias pelas du-
as torcidas. Pela posição dos dois clubes nas competições que eles 

disputam. Por tudo isso que foi colocado ligo acima, acredito que podere-
mos ter neste final de semana mais de 35 mil torcedores juntando os pú-
blicos do Arena das Dunas + Frasqueirão. No Frasqueirão são esperados 
mais de 10 m torcedores na tarde de hoje na partida entre ABC x São José-
-RS. Já amanhã no Arena das Dunas são esperados mais de 25 mil ame-
ricanos na partida contra o Moto Club. Que legal. Vamos torcer para que 
nossos dois representantes possam conquistar dois excelentes resultados.

Poderemos ter mais de 35 mil 
torcedores nos dois jogos

PEDRO NETOEsporte

COM MUDANÇAS? A principal pergunta que os torcedores alvinegros 
tem feito nos últimos dias é se a equipe terá alterações para o compromisso 
de logo mais às 17h contra o São José-RS. Eu acredito que sim. No meu en-
tendimento poderão ser mudanças do meio para frente. Acredito que Va-
rão poderá ser titular ao lado de Wellington Reis na contenção. Acredito ain-
da que Wallyson pode aparecer jogando na sua real posição (atacante pelo 
lado do campo). Assim como acredito ainda que Fernando Marchiori po-
derá colocar um dos novos contratados, no caso o meia Guilherme Garré, 
como este homem de ligação entre o meio e o ataque. Bom, melhor aguar-
dar para sabermos se de fato Fernando Marchiori mudará o alvinegro.

O FUTEBOL DO RN PRECISA 
DISSO. Nas duas partidas deste fi-
nal de semana envolvendo os nos-
sos dois representantes nas séries 
C e D, nenhum outro resultado in-
teressa mais do que a vitória a am-
bos É mais do que natural uma tor-
cida torcer contra a outra. Faz par-
te. E, isso é fato. Agora, só quem 
vive dentro do nosso futebol sabe 
o quanto os dois maiores clubes 
do nosso futebol estando bem, o 
quanto isso também faz bem ao fu-
tebol potiguar.

PASSA MUITA SEGURANÇA. O 
goleiro Bruno Pianissolla, do Amé-
rica, transmite muita segurança aos 
companheiros e a torcida rubra. 
Desde que assumiu a titularidade 
que Bruno se mantém mostrando 
que, lá atrás a situação segue tran-
quila.  Que assim seja amanhã tam-
bém na partida contra o Moto.

WALLYSON. A grande pergunta 
do torcedor Alvinegro é se Wallyson 
começará a partida de hoje como ti-
tular. No meu entendimento ele se-
rá titular. Jogando em casa e com o 
apoio do seu torcedor, o futebol de 
Wallyson cresce. Ele aparece muito 
mais. Passa a ser o principal prota-
gonista da equipe. Caso seja con-
firmado como titular, que Wallyson 
possa dar a resposta a frasqueira jo-
gando aquilo que ele sabe jogar.

COMPROU A IDÉIA. O torcedor 
do América comprou a idéia da di-
reção rubra e deverá comparecer 
amanhã ao Arena das Dunas para 
América x Moto Club. Pelo que foi 
divulgado pelo clube rubro nas su-

as redes sociais deveremos ter no 
mínimo, o mesmo público do últi-
mo domingo. Show de bola. Agora, 
é torcer para que dentro de campo 
a equipe possa dar o retorno espe-
rado.

RODRIGUES (TONHÃO). Segun-
do a mídia do Sul, o zagueiro Ro-
drigues, mais conhecido por nós 
como Tonhão, que atua no Grêmio, 
e que foi negociado pelo ex-gerente 
de futebol do ABC Giscard Salton, 
está sendo vendido para o San Jo-
sé-EUA por R$ 9 milhões. Caso se 
confirme a negociação o ABC rece-
berá R$ 2.7 milhões, já que o alvine-
gro ainda detém 30% dos seus di-
reitos federativos. Que negociação 
se concretize para que o alvinegro 
pegue nesta grana.

DIREÇÃO ACERTA. A direção do 
América anunciou que os preços 
dos ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia), estão Mantidos até ama-
nhã, domingo, dia do jogo contra o 
Moto Club. Acerta a direção rubra. 
A torcida agradece.

O MUNDO LOUCO CHAMADO 
FUTEBOL. O futebol é um mundo 
a parte. É algo difícil de explicar a 
quem não conhece. Ontem, o San-
tos anunciou oficialmente a contra-
tação do meia atacante Luan, ex-co-
rinthias. Não haveria nada de errado 
se o salário de Luan não fosse de R$ 
700 mil/mês, e pago integralmente 
pelo clube corintiano. O Santos que 
está recebendo o jogador terá custo 
zero com a sua chegada. Tente ex-
plicar isso a algum economista pa-
ra ver se ele consegue entender isso.

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA F.C

América enfrenta 
Moto Club por vaga nas 
quartas de � nal da 
Série D do Brasileirão
Torcida promete 
invadir a Arena 
das Dunas e fazer 
tremer, mais uma 
vez, as terras 
potiguares

No domingo 7, às 16 ho-
ras, na Arena das Dunas 
em Natal-RN, o América 

iniciará mais uma etapa na bus-
ca pelo acesso à Série C do Cam-
peonato Brasileiro quando pelas 
oitavas de final da competição, 
enfrentará o Moto Club-MA. Se-
rá uma importante partida pa-
ra a equipe americana, pois vai 
ser o começo da decisão para as 
quartas de final da competição. 
Se passar nesta fase, o América 
vai depender apenas de mais um 
mata-mata para subir à Série C.

Por ter melhor campanha 
que o alvirrubro potiguar, o Mo-
to Club vai decidir a vaga em ca-
sa. Por isso, a torcida promete in-
vadir a Arena das Dunas e fazer 
tremer mais uma vez as terras 

potiguares. “Vamos jogar junto 
com nossos atletas. Vamos gri-
tar, empurrar a equipe e com fé 
em Deus vamos sair vitoriosos e 
de preferência com bom saldo de 
gols”, disse Ana Clara, de 14 anos, 
torcedora da equipe alvirrubra.

Na sexta-feira 5, sob os olhares 
do presidente Souza, o grupo al-
virrubro realizou seu treinamen-
to. O técnico Leandro Sena desta-
cou a necessidade de largar bem 
no confronto. “É muito impor-
tante que a gente inicie bem essa 
eliminatória. A gente sabe da di-
ficuldade que vai enfrentar dian-
te do Moto, porém é uma nova 
fase, um novo jogo, onde a gente 

tem que fazer o dever de casa, pa-
ra que a gente realmente consiga 
uma tranquilidade para o jogo da 
volta”, frisou para o ge RN.

O comandante da equipe 
americana ainda ressaltou, para o 
ge RN, a necessidade de ter cautela 
para o duelo de domingo. “A gente 
tem acompanhado as últimas par-
tidas do Moto Club, juntamente 
com o departamento de análise. É 
uma equipe que vai procurar, den-
tro da sua característica, se defen-
der bem e procurar os contra-ata-
ques. A gente vai ter que ser muito 
assertivo, e, consequentemente, 
fazer um gol que nos dê uma van-
tagem nessa eliminatória”.

Antes do treinamento, a equipe, atenta aos ensinamentos do técnico, estudou o que seria aplicado no trabalho

Técnico Leandro Sena destacou a necessidade de largar bem no confronto
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Fachada do prédio da antiga loja “A Samaritana”, localizado na Ribeira, passa por revitalização; a reforma é comandada pelo empresário Roberto Serquiz 

Paulo de Paula é um empresário de sucesso e aposta na carreira de escritor  

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Literatura

Paulo de Paula lança livro 
“Diamantes Invisíveis”
Um dos nomes mais cele-

brados da educação pri-
vada potiguar, o empresá-

rio Paulo de Paula também apos-
ta na literatura como escritor. Ele 
lançará “Diamantes Invisíveis”, 
com o subtítulo “Ressignifique 
os seus sentimentos b enefician-
do-se da neuroplasticidade do 
cérebro”. A publicação foi orga-
nizada por Iveraldo Guimarães e 
é lançada pelo selo Gente. A pré-
-venda fica disponível até o dia 
20 de agosto (bit.ly/ diamantes-
-invisiveis).

Após o sucesso do best-sel-
ler “Eu sou, eu posso!”, o autor 
decidiu escrever o livro para se 
aprofundar nos conceitos de al-

guns dos sentimentos mais pre-
sentes no dia a dia das pessoas: 
rejeição e não pertencimento, 
impotência e egoísmo, genero-
sidade e gratidão, além de fun-
ções psíquicas

Trazendo relatos de experi-
ências pessoais com alguns des-
ses sentimentos, Paulo de Paula 
mostra que ninguém está sozi-
nho na busca pelo entendimen-
to e aceitação. “O livro faz uma 
abordagem muito legal dos nos-
sos comportamentos e trabalha 
a forma que nós podemos ser fe-
lizes”, pontuou o escritor. 

Paulo de Paula cruzou os céus 
do Brasil como Oficial Aviador da 
Força Aérea Brasileira e instrutor 

de combate em aeronaves a jato 
antes de receber o título de mestre 
em Administração da Universida-
de Federal do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) e de tornar-se um bem- 
-sucedido empresário nas ativida-
des do comércio e dos segmentos 
imobiliário e educacional.

“Eu pretendo continuar a es-
crever. Já estou com o terceiro li-
vro na área da educação juntan-
do toda essa parte de filosofia, de 
neurociência, de física quântica. 
Estou muito animado com esse 
novo livro e sigo fazendo o meu 
propósito, que é trabalhar, ser fe-
liz e próspero e contribuir para 
que as pessoas também sejam 
felizes e prósperas”, contou ele.

Prédio da antiga “A Samaritana” 
começa a ser restaurado em Natal

O restauro do prédio de A 
Samaritana, localizado 
na rua Doutor Barata, no 

bairro da Ribeira, já começou. Se-
gundo o empresário Roberto Ser-
quiz, um dos herdeiros do prédio 
que está no comando do projeto, 
a edificação será retirada do esta-
do emergencial até dezembro.

A ideia é restaurá-lo integral-
mente. A reforma foi submetida 
à Lei Municipal Djalma Mara-
nhão, de renúncia fiscal, com o 
apoio da Unimed. Em sua tota-
lidade, o projeto prevê a restau-
ração da fachada, a instalação 
de um café, dois salões (inferior 
e superior), anexo para eventos 
sociais e culturais, um terraço 
para a apreciação do pôr do sol 
do Potengi e um memorial da 
água, entre outras obras.

“Na parte de trás, deixamos 
um canteiro de obras pronto pa-

Construído em 
1916, o prédio passa 
por uma reforma 
para abrigar um 
museu da água e 
espaços para eventos 
culturais na Ribeira

ra prosseguir com a próxima eta-
pa do projeto em 2023. Para isso, 
estamos buscando novos parcei-
ros. Temos a perspectiva de que, a 
partir do momento em que apre-
sentarmos os primeiros resulta-
dos, com certeza teremos novos 

parceiros para auxiliar”, disse Ser-
quiz ao AGORA RN.

O prédio foi construído em 
1916 e funcionava como uma loja 
de departamento no estilo da épo-
ca. Vendia roupa, tecido, brinque-
do, perfume, entre outros produ-

tos. Quando A Samaritana fechou, 
foi alugado para as Lojas Paulistas, 
em seguida para as Lojas Pernam-
bucanas. Foi abrigo de jornais lo-
cais e de uma casa de show.

“O que estamos fazendo pode 
ser o ponto de partida para o res-

surgimento da Ribeira, que é um 
bairro importante historicamen-
te e tem um potencial enorme. 
Precisamos ocupar, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas 
com informação e conhecimen-
to”, afirmou o empresário. 

DIVULGAÇÃO
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Durante a semana, Fernando Marchiori comandou coletivo tático, explorando o posicionamento defensivo e ofensivo, e fez testes na formação principal 

RENNÉ CARVALHO/ABC F.C
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ABC enfrenta São José-RS em 
busca da classi� cação para Série B
Representante 
potiguar na Série 
C ocupa o 4º lugar 
com 28 pontos 
conquistados, e vai 
contar com o apoio 
de sua torcida 
neste sábado 6

Em partida válida pela 18ª 
rodada da Série C do Bra-
sileirão 2022, ABC e São 

José-RS medem forças em um 
confronto direto pela classi-
ficação. A partida será dispu-
tada neste sábado 6, às 17 ho-
ras, no estádio Frasqueirão, 
em Natal-RN. O Alvinegro po-
tiguar busca a vitória para ga-
rantir a classificação e assim 
trilhar o caminho para a Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro de Futebol. Para o São José 
é tudo ou nada. A equipe está 
obrigada a conquistar a vitória 
para se manter na briga pela 
classificação na última roda-
da. Por isso, a equipe abecedis-
ta pode esperar por um adver-
sário agressivo.

É fato que os times buscam 
um lugar no G8 da classifica-
ção da primeira fase, que ter-
mina no fim de semana do dia 
13 de agosto. O ABC-RN ocu-
pa o 4º lugar da Série C com 
28 pontos conquistados, mas 
vê os adversários que estão 
em baixo na tabela com míni-
ma diferença. Já o São José-RS 
busca os três pontos para con-
seguir chegar na zona de clas-
sificação, já que está na 10ª co-
locação com 23 pontos.

O Mais Querido reforçou 
o elenco e o Departamen-
to de Futebol confirmou os 
seis novos contratados estão 
regularizados e à disposição 
para a sequência da Série C. O 
goleiro Dheimison, o zaguei-
ro Afonso, o meia Guilher-
me Garré, o meia-atacante 
Calyson e os atacantes Eron 
e Lucas Douglas tiveram os 
nomes publicados no BID e 
a consulta ao STJD, sobre al-
guma penalidade pendente a 
cumprir, nada acusou.

O atleta Erick Varão conta 
com o apoio do torcedor. Ele 
também falou sobre o próxi-
mo jogo fora de casa contra o 
Figueirense-SC. “A gente sabe 
que o último jogo é um jogo 
duríssimo fora de casa. Será 

um confronto direto. A gente sa-
be que eles vão ter que vir para 
cima, pois o que interessa pa-
ra eles é tão somente a vitória. 
A gente tem a nossa estratégia e 
sabe que é de suma importân-
cia somar agora os três pontos. 

A gente trabalhou duro durante 
a semana para conquistar a clas-
sificação aqui no Frasqueirão. O 
ABC tem atuado bem em casa, 
tem sido forte com a presença 
do torcedor, que é muito impor-
tante, e nesta partida não vai ser 

diferente”, declarou o atleta.

ÚLTIMAS CINCO PARTIDAS. Nos 
últimos cinco jogos, o ABC teve três 
empates, uma vitória e uma derro-
ta. Dessa forma, empatou com o 
Aparecidense por 2 x 2. Posterior-

mente, ficou na igualdade com 
Manaus em 0 x 0. Por fim, não teve 
forças para sair com a vitória diante 
do Remo, perdendo por 2 x 0. Em 
consequência, venceu por 2 x 0 do 
Floresta e novamente repetiu o 2 x 
2 com o Vitória.


