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30 DIAS SEM MORTES 
O Rio Grande do Norte alcançou a marca de 30 dias sem óbito por Covid-19. 
O Governo do Estado atribui a boa notícia ao avanço da vacinação em todas 
as faixas etárias. Nesta segunda-feira, 16, a plataforma RegulaRN aponta que: 
são 67 leitos de UTI reservados para pacientes acometidos pela Covid-19, 
sendo onze ocupados. E estão disponíveis 88 leitos clínicos, com apenas 
cinco pacientes internados.  
Atualmente o RN conta com 2.959.606 pessoas vacinadas com a primeira 
dose, o que representa 93% da população. Com a segunda dose são 2.669.722, 
totalizando 84%. Com a terceira dose são 1.535.563, 48% da população. Ao 
todo, 7.253.122 doses foram aplicadas em todos os municípios.

CHUVAS
O Sistema de Monitoramento da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (Emparn) 
registrou chuvas acima de 100 mi-
límetros no final de semana em 
todo o Rio Grande do Norte. O bo-
letim pluviométrico registrou pre-
cipitações em todas as regiões do 
estado, com maiores acumulados 
nos municípios de Encanto (Oes-
te Potiguar) com 102,6mm, Serra 
Negra Potiguar (Central Potiguar) 
com 88,6mm, Vila Flor (Leste Poti-
guar) com 62,8mm e Lagoa D´An-
ta (Agreste Potiguar) com 38,8mm.  
Para os próximos dias, nos municí-
pios do Litoral Potiguar, como Natal, 
os termômetros deverão variar entre 
22°C nas madrugadas e 32°C, duran-
te as tardes. No interior, a previsão é 
de temperaturas entre 20°C e 24°C. 

INADIMPLÊNCIA
Um levantamento feito pela Con-
federação Nacional dos Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) apontou 

que o número de brasileiros inadim-
plentes incluídos na base do birô de 
crédito aumentou quase 6% no mês 
passado em relação a abril de 2021. 
Quase quatro em cada dez brasilei-
ros adultos estavam inadimplentes 
no mês passado, o que correspon-
de a 61,94 milhões de pessoas com 
pendências nos birôs de crédito. 

EXPORTAÇÕES
O envio de mercadorias do Rio Gran-
de do Norte para o mercado inter-
nacional apresentou uma queda 
superior a 50% no mês passado em 
relação a março. No quarto mês do 
ano, as exportações potiguares so-
maram um volume de US$ 37 mi-
lhões, um pouco menos da metade 
do negociado no mês anterior (US$ 
74,5 milhões). Esse é o menor mon-
tante obtido no ano com a remessa 
de produtos para o mercado exter-
no. Apesar do baixo desempenho, 
o volume acumulado no primeiro 
quadrimestre de 2022 é quase 86% 
maior que no mesmo período do 
ano passado.

MADE IN RN
Jean Valério

LIDE E FUNDAÇÃO DOM CABRAL 
PROMOVEM EVENTO DE VENDAS

Cada vez mais estratégico, o setor de vendas 
das empresas precisa estar sempre qualifican-
do quatro aspectos considerados fundamentais: 
atendimento, relacionamento, experiência e en-
trega. É com este propósito que o LIDE RN - Grupo 
de Líderes Empresariais do Rio Grande do Norte 
- promove, em parceria com a Fundação Dom Ca-
bral, o LIDE Mentoring.

“Governança em vendas, como potencializar os 
resultados da sua empresa” será o tema da aula 
marcada para terça-feira (17), às 18h30, no auditó-
rio da Arena das Dunas. Titular da Fundação Dom 
Cabral, melhor escola de negócios da América La-
tina, o professor Antônio Cavalcanti será responsá-
vel pelo conteúdo.

EXPORTAÇÕES
Marketing e Identidade Visual para Exportação. 

Este é o tema da capacitação de maio do Progra-
ma de Qualificação para Exportação (PEIEX). Re-
alizada pela Agência Brasileira de Promoção às 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), parcei-
ra com a Universidade Potiguar (UnP), a iniciati-
va busca auxiliar empreendedores potiguares a 
firmar negócios internacionais. A capacitação é 
aberta ao público e acontece no próximo dia 25, às 
19h, no auditório da UnP da Unidade Roberto Frei-
re, em Natal. As inscrições são gratuitas e devem 
ser feitas em www.unp.br/eventos.

OPORTUNIDADE IMOBILIÁRIA
A construtora Ecomax, em comemoração aos 

seus 29 anos, lançará um condomínio fechado no 
coração de Petrópolis, bairro mais nobre de Natal, 
com vista para o mar e para o rio Potengi. A em-
presa está concluindo os preparativos para apre-
sentar oficialmente a novidade.

PREFEITO EMPREENDEDOR
O Sebrae no Rio Grande do Norte divulgou os 

nomes dos vencedores da XI edição do Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor – Governador Cortez 
Pereira 2022.  A entrega dos troféus aos vencedo-
res será feita no próximo dia 19, em café da manhã, 
às 8h, na sede do Sebrae-RN. Na oportunidade, 
será lançado o Projeto MUNICÍPIO + EMPREEN-
DEDOR, que prevê a instalação da Sala do Em-
preendedor nos 167 municípios do Rio Grande do 
Norte, garantindo atendimento facilitado, gratuito 
e diferenciado aos cidadãos empreendedores.

Prefeitos de nove municípios sagraram-se ven-
cedores, com destaque para o chefe do Executivo 
de Acari, Fernando Antônio Bezerra, que ganhou 
em três categorias do prêmio: Cidade Empreen-
dedora (Avança Acari), Compras Governamentais 
(Compre Bem Acari) e Governança Regional e Co-
operação Intermunicipal (Geoparque Seridó), por 
fazer parte dos seis municípios do Consórcio do 
Geoparque, cujo projeto foi inscrito pelo prefeito 
de Currais Novos Odon Oliveira de Souza Júnior.

O projeto Geoparque Seridó também garantiu 
premiação para os prefeitos Gilson Dantas de Oli-
veira (Carnaúba dos Dantas), Raimundo Marcelino 
Borges (Cerro Corá), Tiago de Medeiros Almeida 
(Parelhas) e Luciano Silva Santos (Lagoa Nova). 

NOTAS DA REDAÇÃO
Foto: Elisa Elsie
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GIRO PELO TWITER 

DANIELA FREIRE

> ...do Blog do Noblat: “O Datafolha aponta que 82% 
dos brasileiros aptos a votar declaram hoje confiar nas ur-
nas eletrônicas, num crescimento expressivo ante os 
69% de dezembro de 2020; já a parcela dos que não con-
fiam encolheu de 29% para 17%. (Editorial da Folha)”; 
...do jornalista Brunno Melo (CNN): “O TSE realizou 3 dias 
intensos de testes com as urnas eletrônicas. É uma espécie de 
desafio. O sistema fica lá rodando e ‘hackers’ tentam de todo 
jeito invadir e mudar a votação. Sabe qual foi o resultado? Nin-
guém conseguiu fraudar nada. Nadinha. Nenhuma vírgula”; 
...do portal Poder360: “Bolsonaro não deve comparecer a ne-
nhum debate no 1º turno. Se Bolsonaro não for, Lula acredita 
que viraria automaticamente vidraça. Por isso, Lula também não 
deve participar de debates no 1º turno”.

FALANDO POR ELE  
Após meses em silêncio, enquanto protagonizava no ce-
nário político-eleitoral potiguar uma enorme expectativa, 
por conta de uma aliança quase fechada com a oposição 
bolsonarista para disputar o Governo contra a atual aliada 
Fátima Bezerra, o presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, deputado Ezequiel Ferreira, finalmente falou por 
ele. E à rádio Minha Vida FM, da cidade de Martins, ele 
admitiu, pela primeira vez que, sim, participou de articu-
lação que tinha como objetivo colocá-lo na cabeça da cha-
pa oposicionista. Só que não aceitou a proposta como lhe 
foi apresentada.

Definitivamente, Ezequiel Ferreira saiu da toca. Nos últimos 
dias, além das declarações sobre o recuo na candidatura 
de governador, em Martins, em Apodi ele circulou todo de 
verde bacurau ao lado de Walter e Garibaldi Alves, confir-
mando o acordo selado com o MDB há poucos meses e 
publicado nas redes sociais

Aliado de um mandato inteiro 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT), o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Norte (ALRN), depu-
tado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
anunciou, na última sexta-feira 
(13), o seu apoio ao candidato 
Rogério Marinho (PL) na disputa 
por uma vaga no Senado Federal, 
em um movimento que o coloca 
em uma posição, no mínimo in-
trigante, visto que Marinho é um 
dos maiores opositores ao gover-
no de Fátima Bezerra, que tem 
como pré-candidato ao Senado, o 
ex-prefeito de Natal, Carlos Edu-
ardo Alves. 

“Está definido e eu já coloquei 
muito claramente o meu compro-
misso com o pré-candidato a sena-
dor Rogério Marinho”, disse Eze-
quiel, ao falar sobre suas pretensões 
de voto nas eleições deste ano.

Ezequiel apoia Rogério ao Senado, mas 
ainda decidirá voto para governador
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DISSE QUE PRETENDE CONVERSAR COM A GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA
E COM O PRÉ-CANDIDATO FÁBIO DANTAS PARA SÓ ENTÃO DECIDIR QUEM IRÁ APOIAR NAS ELEIÇÕES DESTE ANO

Foto: Ascom/ALRN

Deputado Ezequiel Ferreira está indeciso sobre quem apoiará

IMPORTÂNCIA 
Em tom de constatação e de justificativa, 
Ezequiel deu a sua versão para o recuo à 
possibilidade de ser candidato a governa-
dor: foi a última opção do grupo bolso-
narista, que já tinha ido atrás de Carlos 
Eduardo e de Álvaro Dias. Dupla que, 
lembrando, foi anulada da oposição por 
uma jogada do núcleo governista, coman-
dada e articulada por Raimundo Alves. 

SOBRENOME 
O pré-candidato a senador da chapa go-
vernista, Carlos Eduardo, não gosta de 
usar o sobrenome Alves já há algum tem-
po e todos sabem o motivo, tentar des-
vencilhar-se da família política. Pois de 
tanto tentar esconder, agora o ex-prefeito 
de Natal passará uns bons meses ouvin-
do o seu nome com o sobrenome junto. 
Pelo menos essa é a estratégia adotada 
pelo seu arqui-inimigo na disputa pelo 
Senado, Rogério Marinho. Nas últimas 
entrevistas em que concedeu, sempre se 
referiu ao adversário como “Carlos Alves”. 

DE NOVO 
Falando em Rogério Marinho, ele, como um 
bom bolsonarista raiz, não se cansa de repetir 
as já famosas fake news largadas pelos repre-
sentantes do governo federal no RN. Na últi-
ma sexta, em entrevista à 98FM, ele voltou a 
dizer que a gestão Bolsonaro foi a responsá-
vel pelo pagamento de salários atrasados dos 
servidores estaduais do RN. Uma mentira já 
esclarecida até mesmo por um órgão técni-
co e de fiscalização, o Tribunal de Contas. 

MINISTÉRIO 
Aliás, Rogério, embora tenha adorado cumprir a sua missão 
como ministro do Desenvolvimento Regional, tem uma recla-
mação a fazer: desde que saiu da pasta para virar pré-candida-
to a senador ele conta que não tem paz. “Eu saí do ministério, 
mas o ministério não saiu de mim”, revelou ele à coluna, du-
rante entrevista ao Repórter 98FM. É que após tanto tempo no 
comando do Desenvolvimento Regional, a equipe que ficou 
não custa em lhe acionar para tirar dúvidas e pedir conselhos. 

SAÚDE 
Depois que passou a dar entrevistas, após o período de ar-
ticulações incertas para as eleições 2022, o ex-senador Ga-
ribaldi Alves Filho, pré-candidato a deputado federal, tem 
ouvido a mesma pergunta dos jornalistas: “E a saúde?”.  E 
ele não custa em responder que vai muito bem, obrigado. À 
96FM, ao ser questionado se daria conta da campanha, ele 
respondeu: “Sabe de onde venho agora? Da academia!”.

O deputado considera o tra-
balho de Rogério Marinho como 
ministro do Desenvolvimento 
Regional um grande influencia-
dor de melhorias que estão acon-
tecendo no RN, e vê um cresci-
mento de Marinho nas pesquisas, 
que para ele está atrelado às obras 
que foram viabilizadas por meio 
do ministério comandado ante-

riormente pelo potiguar.
“Vejo um crescimento muito 

grande do ex-ministro Rogério 
Marinho. E acho que isso está li-
gado ao que ele trouxe para o RN. 
É um reconhecimento da popula-
ção desse trabalho e desse investi-
mento do governo federal, trans-
formando obras, que poderiam 
ser chamadas de antigos sonhos, 

em realidade”, disse Ezequiel. 
Depois de ter seu nome apon-

tado como o mais viável a con-
correr ao Governo do RN contra 
Fátima Bezerra, Ezequiel seguiu 
em silêncio quase absoluto sobre 
alianças para as eleições deste ano. 
No período em que seu nome 
estava em alta nos bastidores, o 
presidente da ALRN chegou a se 
reunir e anunciar que caminharia 
junto ao MDB de Walter Alves, 
hoje posto como pré-candidato a 
vice-governador da situação. No 
entanto, essa caminhada pode 
não acontecer.

Com a chegada de Walter ao 
grupo governista, a permanência 
de Ezequiel passou a ser vista 
como quase certa, mas em entre-
vista a rádio Minha Vida FM, da 
cidade de Martins, o presidente 
estadual do PSDB não só confir-
mou o apoio ao “senador de Bol-
sonaro”, como deixou em aberto 
o seu apoio ao Executivo estadu-
al, garantindo que ainda pretende 
conversar com o candidato de 
oposição, Fábio Dantas (SDD), 

bem como com Fátima Bezerra, 
para só então decidir para quem 
vai seu voto e apoio. 

“Está definido e eu já colo-
quei muito claramente o meu 
compromisso com o pré-can-
didato a senador Rogério Mari-
nho. Para governador, nós ain-
da iremos conversar. Fiquei de 
conversar com a governadora, 
sou amigo de Fábio. Eu faço 
política construindo pontes de 
amizade, respeitando as posi-
ções divergentes, e isso faz par-
te da construção democrática 
da qual eu fui criado. Não faço 
política ficando no lado oposto 
e me tornando inimigo. Você 
pode ser adversário político por 
ter ideias divergentes. Mas não 
precisa você ser inimigo pes-
soal das pessoas, por ter posi-
ções divergentes. Então ainda 
irei conversar com a governa-
dora Fátima, com os membros 
do partido e com o candidato 
Fábio Dantas”, disse Ezequiel 
Ferreira, presidente estadual do 
PSDB e da ALRN.
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THAISA GALVÃO

BOLA DE OURO
Garimpeiro na Guiana Francesa, o em-
presário Ivanilson Oliveira, conhecido 
como Ivanildo do Ouro, é o nome mais 
citado quando se fala em nominata para 
deputado estadual. Apesar de pouco 
conhecido no Rio Grande do Norte, o 
pré-candidato já amealhou um tanto de 
lideranças para espalhar sua candida-
tura pelo Estado. Vereadores de Natal, 
do interior, presidentes de Câmara, ex-
-vereadores, todos na ‘rede de apoio’ do 
novo pré-candidato, que apesar de viver 
fora, nasceu e se criou por aqui. Irmão 
da prefeita de Baraúna, Divanise Olivei-
ra, foi Ivanildo que conseguiu, na elei-
ção de 2020, derrubar a chapa adversá-
ria apoiada pela então prefeita Luciana, 
e atrair para o grupo da irmã o que seria 
o candidato da ex-prefeita.

BOLA DA VEZ
Com o histórico de garantir a eleição 
da irmã prefeita de Baraúna, Divanise 
Oliveira, que era vereadora, resta à che-
fe do executivo baraunense apoiar seu 
projeto político de chegar à Assembleia 
Legislativa. Ruim para o deputado Gale-
no Torquato (PSDB), que vinha sendo o 
deputado da prefeita. Que ainda não se 
pronunciou de público sobre o assunto, 
mas o irmão conta com o apoio dela. Fi-
liado ao União Brasil, Ivanildo do Ouro, 
que faz dobradinha com a pré-candidata 

a federal, Márcia Maia (Rep), é aponta-
do como um dos eleitos do seu partido. 
Podem mais fazer doações, Divanise 
contará, na sua eleição, com o patrocí-
nio do irmão, Ivanílson, garimpeiro na 
Guiana Francesa, que chegará junto na 
campanha de Divanise numa parceria 
com seus dois sócios.

IRREDUTÍVEL
Quem conversa com a governadora 
Fátima Bezerra garante: ela não pare-
ce nem um pouco entusiasmada com 
a pré-candidatura do deputado Rafael 
Motta (PSB) a senador. Fátima segue 
com o propósito de derrotar o pré-can-
didato a senador Rogério Marinho (PL) 
com a ‘eleição’ do senadorável Carlos 
Eduardo Alves (PDT). Do outro lado, o 
grupo de Rogério bate palmas, pois acha 
mais fácil derrotar Carlos do que Rafael. 
O grupo de Fátima acha que Rogério tá 
jogando errado. O grupo de Fátima tem 
certeza que o errado é Rogério.

MIRA NA PREFEITURA
Passadas as eleições de outubro, os der-
rotados do Senado vão correr para a 
disputa pela Prefeitura de Natal. Se o 
derrotado for Carlos Eduardo Alves, o 
sonho de voltar à Prefeitura da capital 
volta a ser sonhado. Caso o derrotado 
seja Rogério Marinho, que já tentou ser 
prefeito, a mira do Palácio Felipe Cama-

rão deverá voltar aos seus projetos. E se 
ficar sem mandato, Rafael Motta tam-
bém vai mirar na Prefeitura de Natal.

CORRE ÁLVARO
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), antes de começar o processo 
eleitoral, já vinha tratando de seu suces-
sor. O nome do presidente da Câmara, 
Paulinho Freire (UB) chegou a ser ven-
tilado. Álvaro tem que correr, montar 
seu grupo, e mirar na cadeira que ele 
mesmo senta hoje. Se quiser comandar 
um processo sucessório vai ter que fe-
char uma porteira para não deixar en-
trar nem Carlos Eduardo nem Rafael 
Motta e nem mesmo seu pré-candidato 
a senador, Rogério Marinho.

PREFEITURA NA SEQUÊNCIA
O pré-candidato a governador, Fábio 
Dantas (SD), segue na fila do gargare-
jo para conseguir o apoio do prefeito de 
Natal, Álvaro Dias. Álvaro segue na fila 
do gargarejo para encontrar um nome 
que até agora não foi definido. E firme 
no propósito de que não vai subir no pa-
lanque de Fábio Dantas.

FÁTIMA CONVIDADA
A governadora Fátima Bezerra será a 
única política do Rio Grande do Norte 
presente na cerimônia de casamento do 
ex-presidente Lula com Rosângela, que 

ele chama de ‘Janja’. Fátima comprou 
um tecido nas Casas Cardoso e entregou 
a Toinha, a sua costureira preferida. O 
casamento vai ser quarta-feira (18) e os 
seletíssimos 150 convidados são orien-
tados s não cumprir muito compromis-
so em São Paulo, nem um dia antes do 
casamento e muito menos no dia D.

PEDIGREE DO VESTIDO
O vestido da noiva Janja é assinado 
pela estilista Helô Rocha, de origem 
potiguar. A “potiguar” nascida no ou-
tro Rio Grande – o do Sul – é filha de 
Nelson Rocha, falecido quando ela era 
pequenininha, e da arquiteta Aldanisa 
Sá. Nelson é sobrinho do empresário 
Nevaldo Rocha e Aldanisa filha do 
ex-governador Radir Pereira. Helô já 
teve marca própria, a Têca, que teve 
loja na Afonso Pena, em Natal. O mo-
delito criado para a noiva de Lula tem 
bordados feitos pelas profissionais de 
Timbaúba dos Batistas.

TIMBAÚBA NA REDE
Os noivos Lula e Janja já conhecem 
bem os bordados de Timbaúba. O ca-
sal foi presenteado com uma linda rede 
bordada. A rede foi entregue a Lula 
pelo casal senador Jean Paul e Murile, 
quando o ex-presidente foi jantar na 
casa deles. Uma rede toda vermelha e 
personalizada.

 thaisagalvao.com.br

Considerada a terceira maior 
festa de São João do país, o Mos-
soró Cidade Junina teve a sua úl-
tima edição realizada no ano de 
2019, antes da pandemia, durante 
a gestão da então prefeita Rosal-
ba Ciarlini. Naquela ocasião, os 
custos referentes à festa - que 
acontece sempre durante o mês 
de junho - giraram em torno dos 
R$ 7 milhões. 

Por conta da pandemia da 
covid-19, a festa não aconteceu 
durante os anos de 2020 e 2021. 
Este ano, será o primeiro Mos-
soró Cidade Junina na gestão do 
atual prefeito Allyson Bezerra, e 
os custos com a festa têm cha-
mado atenção. Pelo que foi divul-
gado até o momento, esta será a 
edição mais cara da história. Con-
tratos milionários e previsão de 
despesas com estrutura e contra-
tação de serviços já ultrapassam 
os R$ 24 milhões. 

Nas últimas semanas, memo-
randos expedidos pela Secretaria 

Evento ‘Mossoró Cidade Junina’ poderá custar 
três vezes mais que a última edição de 2019
CONTRATOS MILIONÁRIOS E PREVISÃO DE DESPESAS COM ESTRUTURA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JÁ ULTRAPASSAM 
OS R$ 24 MILHÕES, MAS VALORES DIVULGADOS AINDA SÃO DE COTAÇÃO E DEVEM SER REDUZIDOS NOS PREGÕES

Foto: Diego Carvalho/Secom PMM

Prefeito Allyson Bezerra durante lançamento do Mossoró Cidade Junina

Municipal de Administração com 
a cotação de lotes para estrutura 
e contratação de serviços circu-
laram na imprensa. Neles estão 
expostos valores estimados para 
equipe de apoio, hospedagem, 
segurança, banheiros químicos, 
transportes, além das estruturas 
dos principais espetáculos do 
evento, como, por exemplo, o 
‘Chuva de Bala’, o ‘Pingo da Mei 
Dia’ e a ‘Cidadela Junina’. 

O memorando nº 14/2022 
traz o valor total de R$ 
12.638.699,59, que inclui cinco 
lotes, da seguinte forma e valores: 
Polos musicais (R$ 7.009.702,53), 

Chuva de Bala e Cidadela Junina 
(R$ 3.051.400,00), Pingo da Mei 
Dia (R$ 332.459,42); Banheiros 
químicos (R$ 520.900,14), Equipe 
de apoio (R$ 1.724.237,50).

Já o memorando de nº 
15/2022, tem valor total de R$ 
11.507.728,00, distribuídos em: 
Alimentação (R$ 466.392,00); 
Transfer (R$ 1.318.736,00); Pro-
fissionais especializados (R$ 
1.315.628,50); Segurança privada 
(R$ 1.349.672,50) e Hospedagem 
(R$ 7.057.299,00). Se somadas, as 
cotações dispostas nos documen-
tos ultrapassam os R$ 24 milhões.

Embora os números pare-

çam bastante altos, se compa-
rados com os custos realizados 
em 2019, é preciso ressaltar que 
os valores divulgados ainda são 
de cotação e, portanto, devem 
ser reduzidos nos pregões. No 
entanto, também é natural que 
sejam feitos questionamentos – 
principalmente por parte da po-
pulação e de órgãos fiscalizadores 
– sobre a real necessidade destas 
despesas, uma vez que a popu-
lação mundial passa por crise fi-
nanceira agravada pós-pandemia. 
 
ATRAÇÕES MUSICAIS

Apenas com as atrações musi-
cais anunciadas pela prefeitura de 
Mossoró, cujos contratos já fo-
ram publicados no Jornal Oficial 
de Mossoró, o custo será de R$ 
3,6 milhões. Deste montante, R$ 
1 milhão será pago a apenas dois 
cantores: Wesley Safadão e Xandy 
Avião, que receberão, respectiva-
mente, R$ 600 mil e R$ 400 mil 
para se apresentar na cidade nos 
dias 9 e 16 de junho. Ao todo, se-
rão 22 atrações musicais com va-
lores distintos. 

Além dos dois cantores já ci-
tados, também chama atenção o 

cachê do baiano Bell Marques, 
que receberá R$ 300 mil para se 
apresentar no Pingo da Mei Dia. 
A dupla Matheus e Kauan custará 
aos cofres de Mossoró o valor de 
R$ 280 mil, enquanto que Alceu 
Valença fará show por R$ 220 
mil, mesmo valor que será pago à 
banda Saia Rodada.

É válido ressaltar que os cus-
tos com as atrações ainda devem 
sofrer acréscimos, uma vez que só 
foram divulgados os cachês das 
apresentações nacionais. 

ECONOMIA
A resposta enviada pela assesso-

ria para a nossa reportagem limitou-
-se a abordar os valores referentes à 
montagem de estruturas:

“A Prefeitura Municipal de 
Mossoró economizou quase 70% 
nos valores da licitação referente à 
montagem das estruturas para rea-
lização do Mossoró Cidade Junina 
2022. O valor estimado no início 
da licitação era de R$ 12,6 milhões. 
Já o valor contratado chegou a 
apenas R$ 4,1 milhões - ou seja 
quase 70% de economia aos cofres 
públicos”. Os cachês pagos aos ar-
tistas nacionais não foram citados.
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CÂMARA NOTÍCIAS

A Câmara Municipal de Natal redefiniu 
o calendário de votação dos projetos de lei 
complementar que regulamentam três Zonas 
de Proteção Ambiental (ZPAs) e o calendário 
de votação da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2023. As ZPAs 8 (Ecossis-
tema Manguezal e Estuário do Potengi/Jun-
diaí), 9 (Ecossistema de Lagoas e Dunas ao 
longo do Rio Doce) e 10 (Farol de Mãe Lu-
íza e seu entorno) começaram a tramitar no 
Legislativo natalense na última segunda-feira 
(9). Quanto à regulamentação das ZPAs, nes-
ta segunda-feira (16), foi iniciada a votação 

de pareceres, começando pela Comissão de 
Justiça, depois Finanças e Planejamento Ur-
bano. Já no período entre 01 e 17 de junho, os 
vereadores devem apresentar suas emendas e 
entre 9 e 11 de agosto está prevista a votação 
em Plenário. Já quanto à votação da LDO 
para o ano de 2023, também nesta segun-
da-feira foi iniciado o trâmite na Casa com 
a votação do parecer da Comissão de Justiça. 
Os vereadores terão o prazo de 18 de maio a 
03 de junho para apresentar suas emendas e a 
votação final está prevista para acontecer no 
dia 21 de junho.

CÂMARA DE NATAL REDEFINE CRONOGRAMA DE 
VOTAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DE ZPAS

Foto Francisco de Assis

FRENTE PARLAMENTAR DA MULHER DISCUTE 
FECHAMENTO DE MATERNIDADES EM NATAL
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Muni-
cipal de Natal debateu a situação das maternidades da capital, bem como os 
problemas no atendimento à saúde da mulher na rede municipal de saúde. Du-
rante as discussões foram apresentados relatos sobre fechamento de unidades, 
violência obstétrica e a necessidade de melhorar a estrutura e o trabalho dos 
profissionais da saúde. “Nos deparamos com problemas recorrentes e antigos 
e que vão se acumulando, como o fechamento de maternidades. Propomos ir 
à SMS para entendermos as mudanças no trabalho de assistência à saúde da 
mulher e as controvérsias sobre o fechamento do Hospital Municipal”, disse 
a vereadora Divaneide Basílio (PT), presidente da Frente. Kelly Pinheiro, que 
preside o Conselho Municipal de Saúde, relatou o fechamento das maternida-
des dos bairros de Lagoa Seca, que se tornou uma Unidade Básica de Saúde; de 
Felipe Camarão, que hoje é um hospital de leitos clínicos; das Quintas que, por 
problemas estruturais foi transferida para um prédio alugado sendo hoje a Ma-
ternidade Araken Pinto, no Tirol; e a Maternidade Leide Morais, que, segundo 
ela, apresenta problemas estruturais, na Zona Norte.

GRUPO DE TRABALHO

A Comissão de Transportes, Legislação 
Participativa e Assuntos Metropolitanos 
da CMN oficializou um grupo de traba-
lho para acompanhar a chamada públi-
ca para interessados em assumir as mais 
de 30 linhas devolvidas pelas empresas 

de ônibus urbanos de Natal. De acordo 
com o presidente da Comissão, vereador 
Milklei Leite (PV), o GT será formado 
por vereadores, STTU e representantes 
de movimento comunitário, que vão 
acompanhar todo o processo para ga-
rantir a continuidade do serviço. 

“Eu acho que a polarização 
contribui para a redução de opções. 
Seria bom que não tivéssemos tan-
tos partidos e ideologias disfarçadas. 
Por outro lado, projetos de gover-
nos explícitos, como é nos Estados 
Unidos, ajudaria na hora do nosso 
voto”, afirma o universitário Sandro 

Marques. A opinião revela eleitores 
confusos, sem saber em quem vo-
tar, e o receio de parte da população 
sobre um país dividido politicamen-
te. Após 14 anos de governos dos 
Partidos dos Trabalhadores e de 
quatro anos da atual gestão, as elei-
ções de outubro se aproximam e o 
país se vê, mais uma vez, entre os 
extremos de direita e de esquerda.

As pesquisas eleitorais de in-
tenções de votos à presidência da 
República reforçam, cada vez mais, 
que o atual presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e o ex-chefe do 
Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, 
serão os protagonistas do pleito de 
2022. Desde a redemocratização, os 
pleitos presidenciais têm adquirido 

um formato triangular, no qual 
três candidatos alcançaram 
dois dígitos na disputa 
eleitoral. Com a polari-
zação que vem se con-
solidando e com uma 
terceira via que parece 
não decolar, as eleições 
deste ano estão se de-
senhando para uma 
bipolaridade na qual 
apenas os dois can-
didatos ‘principais’ 

saem muito na frente dos demais. 
A menos de cinco meses para o 

primeiro turno das Eleições 2022, 
a reportagem do NOVO Notícias 
foi às ruas para ouvir a população 
natalense sobre o que acha do as-
sunto. Mesmo aposentado e sem a 
obrigatoriedade constitucional de 
votar, Júlio Júnior, de 78 anos, con-
ta que faz questão de exercer o seu 
direito de votar, mas que a polari-
zação não é novidade. “Isso [pola-
rização] sempre existiu na política. 
Nós, mais antigos, nos lembramos 
da época em que aqui no nosso Es-
tado, a disputa era muito acirrada. 
Aluízio Alves contra Dinarte Ma-
riz, por exemplo. Eram opositores 
ferrenhos e seus eleitores pareciam 
rivais, tipo torcedor de futebol. Pa-
rece que, por um período, a política 
esfriou e a população deixou de se 
importar. Mas de uns anos pra cá, 
isso voltou com tudo. Não acho 
que seja prejudicial. Basta que haja 
respeito”, afirmou o aposentado.

Para o servidor público Edu-
ardo Gomes, o bom senso deveria 
prevalecer. “Para tudo na vida, é 
preciso equilíbrio, cautela, respeito 
e educação. Na política não deveria 
ser diferente, mas infelizmente, não 

é isso que vemos. O cenário que 
temos é de profundo desrespeito e 
zero debate de ideias. É muito triste 
que tenhamos apenas dois candida-
tos que polarizam, que são radicais e 
que levam seus seguidores a fazer o 
mesmo. E mais triste ainda é ver esse 
cenário estagnado, sem outro nome 
aparecer para tentar melhorar um 
pouco o nível desse pleito”, opinou.

Já a dona de casa Maria José 
Costa diz não se importar com a 
disputa extremista. “Por mais que a 
gente não queira se interessar, a po-
lítica está em tudo. Mas é tanta des-
graça e coisa errada que a gente vê 
nesse meio que nem me dá vontade 
de procurar entender. Então, deixo 
esse povo que briga por político - e 
eles também - pra lá. Se quiserem 
brigar, que briguem”, diz. 

Pensamento divergente da dona 
de casa tem o estudante Leandro 
Silva, que vai votar pela primeira vez 
e está preocupado com o cenário 
que há por vir. “Eu sempre me in-
teressei por política, desde criança. 
Gostava de perguntar e de entender. 
Participava de manifestações de rua 
com os meus pais, inclusive. Sobre 
a polarização, eu acho que pode 
prejudicar sim. Acredito que todos 

nós temos o direito de manifestar 
a nossa opinião, mas essa liberdade 
de expressão não nos dá o direito 
de agredir outra pessoa. Ainda fal-
tam alguns meses para as eleições e 
já temos visto muitas coisas preo-
cupantes. Espero que as coisas não 
piorem até outubro”, espera.

POLARIZAÇÃO: bom ou ruim?
ELEITORES OPINAM SOBRE PONTOS NEGATIVOS E POSITIVOS ENTRE DISPUTA DE EXTREMOS NO CENÁRIO FEDERAL
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NICÁCIO CARVALHO
advogado, sócio do CCGD Advocacia e 
Professor. nicaciocarvalho@ccgd.adv.br

O QUE É ISTO, A 
SEGURANÇA JURÍDICA?

Vez ou outra nos deparamos com situações reais 
que nos faz concluir: falta segurança jurídica. Em um 
balanço geral, temos um país com instituições consoli-
dadas e uma média razoável de estabilidade. No entan-
to, não raras as vezes somos surpreendidos – o senti-
mento de surpresa pode ser um bom termômetro para 
medir a tão bajulada segurança jurídica.

Na última semana, tivemos a oportunidade de ex-
perimentar, na militância da advocacia, as variações do 
Judiciário.

Foram protocoladas 3 novas ações judiciais, com fa-
tos similares, mesmo Autor e Réus distintos. As provas 
pré-constituídas eram as mesmas, os pedidos idênticos, 
de modo que as petições iniciais se distinguiam entre si 
apenas pela relação levemente diferente entre Autor e 
cada Réu, considerados individualmente.

Os magistrados, assim como toda a estrutura julga-
dora do Poder Judiciário, gozam de independência na 
formação de seu convencimento, limitado apenas à fun-
damentação. Isto, registre-se, é fruto de uma conquista 
republicada e, portanto, deve ser fortemente protegido.

Na prática, por sua vez, provoca algumas distorções 
que foram percebidas nessas ações. Protocoladas de for-
ma independente entre si, cada processo obteve uma 
decisão inicial totalmente diferente do outro. O que é 
curioso e instiga muita literatura que disserta a respeito.

No olhar e na pele do cidadão, é o caso de bradar 
a insegurança jurídica. Talvez não seja este o caso – 
bom que se diga. 

Na mesma semana, o noticiário do mundo jurídico 
veiculou uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que afastou a aplicação de um prece-
dente do STJ, com base no fundamento de que o acór-
dão de lavra da Corte Cidadã havia sido oriundo de um 
julgado apertado, com 7 votos a 5. Bem, aqui sim (!) é a 
hipótese de reivindicar melhor segurança jurídica.

Importante esclarecer: as teses fixadas pelo STJ em 
sede de recurso repetitivo têm força maior para a lei bra-
sileira, de modo que devem ser observadas pelo Poder 
Judiciário nacional, sob pena de macular a estabilidade 
do sistema, porquanto a insegurança jurídica é antevés-
pera da quebra de confiança.

Você deve estar se perguntando: “Então, Nicácio, o 
que é isto, a segurança jurídica?”.

Não tenho espaço aqui para exaurir o tema, mas, 
de uma forma simples e direta: a segurança jurídica está 
presente quando o cidadão e a cidadã confiam em quais 
condutas devem adotar para agir de acordo com lei, de 
acordo com o entendimento do Estado. Toda vez que 
alguém é surpreendido pela ação estatal, possivelmente 
houve um desalinhamento entorno da prescrição legal 
e, neste instante, resta configurada a insegurança jurídica. 

E aí, você já se frustrou com as expectativas que ti-
nha do Estado em algum momento?

Reprodução

Em tempos de expansão industrial 
e diminuição da população rural, cerca 
de 22 mil famílias lutam para manter 
suas raízes em 286 assentamentos no 
Rio Grande do Norte, de acordo com 
o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). 

Grande parte dos assentamentos 
em território potiguar conta com a 
presença do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST), que 
está presente no cenário nacional há 
38 anos. No Rio Grande do Norte, o 
movimento já existe há 32 anos. En-
frentando uma estagnação na reforma 
agrária, e passando por um cenário de 
incertezas devido às consequências da 
pandemia, o movimento segue tentan-
do fazer com que a terra dê frutos e 
proporcione alimentos para quem vive 
nas áreas urbanas.

“Temos assentamentos organiza-
dos e produtivos em todas as regiões 
do estado, e durante a pandemia, o 
MST reforçou o princípio da solida-
riedade, não só doando alimentos em 
todo o país, mas enfatizando a impor-
tância do cuidado coletivo com a saú-
de, contra o vírus e todas as formas 
de violência”, conta Morgana Souza, 
uma dos porta-vozes do movimento 
no Estado.

Ainda segundo Morgana, o MST 
vêm sofrendo com diversas ações que 
o atual presidente do Brasil, Jair Bol-
sonaro, mantém em seus discursos e 
medidas. 

“Um governo que dita aos quatros 
cantos que Sem Terra tem que mor-
rer, escancara mais ainda os tempos 
difíceis que estamos vivendo. Temos 
um governo que vem liberando cada 
vez mais agrotóxicos para compor a 
mesa da classe trabalhadora brasilei-
ra, que vem acabando com os direitos 
dos mesmos e que incita a violência, 
criminalizando nossas áreas de acam-
pamento e assentamentos”, contou 
Morgana em entrevista ao NOVO 
Notícias. 

O Incra informou à reportagem 
que, desde o início da pandemia, ape-
nas um assentamento foi criado, de-
nominado Artur Sabino, localizado 
na cidade de Assú, na microrregião do 
Vale do Açu. De acordo com Marcelo 
Gurgel, superintendente do Incra no 
RN, em 2021, o estado potiguar foi o 
que mais emitiu títulos de regulariza-

ção fundiária no país. 
“Só aqui no estado, de 2019 até os 

dias atuais, já foram emitidos quase 4 
mil títulos definitivos, um marco na 
reforma agrária do RN. Ano passado 
fomos o estado que mais emitiu títulos 
definitivos no país. Além disso, a apli-
cação dos créditos concedidos pelo 
Incra só aumenta a cada ano”, desta-
cou Gurgel. 

Por se tratar de agricultura fami-
liar, a produção nos assentamentos é 
diversificada. Um grande desafio para 
as famílias é a comercialização dos 
seus produtos. Na terceira década de 
existência do MST, Morgana Souza 
ressaltou os principais desafios e ob-
jetivos do movimento diante do Go-
verno Federal. 

“Nós continuamos lutando por 
uma reforma agrária popular, sobera-
nia alimentar, produção saudável agro-
ecológica, por educação do campo e 
por um modelo de sociedade igua-
litário e justo, lutando contra toda a 
forma de injustiça e abuso de poder”, 
reforça a porta-voz. 

Entre os principais meios de co-
mercialização estão: venda para cen-
tros de abastecimento (por meio de 
atravessadores que pagam um pre-
ço menor), feiras livres, mercados e 
programas governamentais, como o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), que 
fixam um limite anual de venda por 
produtor.

Dentro desse contexto, o superin-
tendente do Incra informa que a insti-

tuição planeja uma maneira de incen-
tivar o fomento a comerciantes dos 
produtos na capital potiguar e demais 
regiões. 

“Estamos implantado, em prédio 
próprio, uma central de comercializa-
ção no bairro histórico da Ribeira, o 
PraTu (Produtos da Reforma Agrária 
para o Turismo) que irá oportunizar 
aos assentados comercializarem seus 
produtos diretamente com a central 
sem passar pelo atravessador”, afir-
mou Marcelo. 

Graças a uma parceria com os 
Institutos Federais de Educação, Ci-
ência e Tecnologia, o MST passou a 
ser responsável por fornecer 30% dos 
alimentos que compõem a merenda 
escolar.

O superintendente do Incra ainda 
afirmou que, nos próximos meses, os 
assentados serão inseridos na cadeia 
produtiva do turismo, com oportuni-
dades de vendas e comércio central, 
que será instalada em frente ao Por-
to de Natal; local de desembarque de 
turistas de diversas partes do mundo, 
que poderão visitar o espaço, e consu-
mir os produtos ofertados.

“O avanço é notório, mas sabemos 
que ainda temos muito a fazer e, junto 
às nossas chefias e equipe competen-
te, temos bastante a avançar”, pontua 
Marcelo Gurgel.

22 mil famílias vivem 
em assentamentos no 
Rio Grande do Norte
ENQUANTO A REPRESENTANTE DO MST FALA SOBRE AS DIFICULDADES 
IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL AOS TRABALHADORES RURAIS, O 
SUPERINTENDENTE DO INCRA AFIRMA QUE O RN FOI O ESTADO QUE
MAIS EMITIU TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO PAÍS EM 2021

Foto: Arquivo/Novo

Maioria dos assentamentos no RN conta com a presença do MST
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Nesta segunda-feira (16) é 
comemorado, em todo o Brasil, 
o dia do Gari – trabalhador que 
faz parte do dia a dia de toda po-
pulação, responsável pela limpe-
za pública, desde o varrimento de 
ruas até a coleta de resíduos, lixo 
orgânico, lixo reciclável e bota-
-fora, limpeza das bocas de lobo, 
campinas e córregos.

De acordo com dados do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Asseio, Conserva-
ção, Higienização e Limpeza Ur-
bana do RN (Sindlimp), no Rio 
Grande do Norte existem cerca 
de 10 mil agentes de limpeza. So-
mente Natal, Parnamirim e Mos-
soró somam quase 2.300 profis-
sionais que, durante todo o ano, 
só param suas atividades hoje e 
no dia 1º de janeiro.

Prestes a completar 40 anos de 
idade, Aldair da Silva já trabalha 
há 13 como gari em Natal. Nesse 
tempo, ele já passou pelo setor de 

Dia do Gari: data homenageia agentes 
que contribuem para a limpeza pública
NOVO NOTÍCIAS CONTA A HISTÓRIA DE ALDAIR DA SILVA, PROFISSIONAL QUE TRABALHA HÁ MAIS DE 10 ANOS COMO 
GARI E AINDA PROMOVE AÇÕES SOCIAIS E EDUCATIVAS EM NATAL, ALÉM DE ESTUDAR PARA EVOLUIR EM OUTRAS ÁREAS

Fotos: Redes sociais

Aldair encontra tempo para tocar em um grupo de pagode e dar palestras para crianças 

VINHO DA 
SEMANA

ERRAZURIZ 
ACONCAGUA 
ENSAMBLAJE 
CUVEE GRAN 
RESERVA 2020

por Rodrigo Lima
VINHO E GASTRONOMIA

VEGA SICÍLIA EXPANDE 
PARA RIAS BAIXAS
Por ocasião da celebração do 40º ani-
versário da família Alvarez ao coman-
do das Bodegas Vega Sicília na Ribera 
Del Duero (desde 1982), bem como da 
fundação da denominação de origem 
homónima nesta zona de Temprani-
lho, onde se chama de Tinto Fino, foi 
anunciada a aquisição de 24 hectares de 
vinhas e terrenos nas Rías Baixas, com 
a construção de uma adega em Arbo, 
sub-região Condado do Tea.
Este investimento, que atingirá cerca 
de 20 milhões de euros entre vinhas e 
adega, representa a ambição do grupo 
espanhol em produzir aquele que será, 
nas suas expetativas, o grande vinho 
branco da Espanha. Este investimento 
demonstra à intenção da empresa em 
elaborar aquele que pretende vir a ser o 
grande vinho branco espanhol, depois 
das tentativas que não prosperaram, na 
região de Ribera del Duero, com um 
vinho branco ao estilo da Borgonha, 
elaborado com base nas castas Marsan-
ne, Rousanne, Viognier e Chardonnay, 
o qual não convenceu os responsáveis 
da empresa. Nesta adega serão elabora-
dos dois vinhos: Deiva, que estagia por 

dois anos, e Arnela, que será o branco 
premium da casa, envelhecido por três 
anos em carvalho. A primeira colheita 
do Deiva está prevista para 2023 e será 
lançada no mercado em 2025. A meta é 
atingir uma produção total de 300.000 
garrafas com os dois vinhos, sempre 
em função da qualidade das colheitas.

O MUNDO NÃO 
CONSEGUE 
ENGARRAFAR OS SEUS 
VINHOS
Primeiro foi a Espanha, depois a Fran-
ça, e agora a crise no abastecimento de 
insumos para a indústria vitivinícola 
chega a Portugal. Faltando três meses 
para o começo da colheita das uvas, 
os produtores de vinhos reclamam da 
escassez de materiais como garrafas, 
rótulos e caixas. O problema é genera-
lizado no mundo e chega em um mo-
mento inoportuno, pois estamos nas 
portas da safra 2022 no velho mundo. 
A cadeia produtiva está sendo afetada 
desde a safra passada, pois os vinhos 
de 2021, que estão prontos para serem 
engarrafados, não encontram vasilha-
mes disponíveis no mercado, e mes-
mo compras feitas anteriormente não 
foram entregues no volume esperado. 

Os que conseguem ser engarrafados 
não podem ser rotulados, embalados e 
comercializados, também pela falta de 
insumos. E pior, com a nova safra che-
gando, os produtores necessitam não 
apenas dos recursos das vendas, como 
fisicamente, necessitam do espaço nos 
tanques para fazer os novos vinhos.

ROLHA QUEBROU?
Se na tentativa de tirar, a rolha pratica-
mente se desintegrar e cair dentro da 
garrafa, a solução mais simples é fil-
trar o vinho com um coador fino – um 
pano de algodão, uma peneira, ou um 
funil com filtro para vinho, dependen-
do do tamanho dos pedaços de rolha 
remanescentes. Mas, se a rolha ainda 
está relativamente inteira, quebrada na 
metade, por exemplo, tente novamen-
te bem devagar, inserindo a ponta do 
saca-rolha na parte restante e puxando 
lentamente para cima. Se ainda assim 
não der certo, empurre para dentro e 
coe. Se a parte quebrada não passar 
pelo gargalo, não há problema, sirva 
assim mesmo, observando apenas se 
não há mais partes de cortiça flutuando 
no líquido. Ingerir a cortiça não vai fa-
zer mal, mas não é agradável, por isso 
sempre sugerimos filtrar o líquido.

O vinho da semana é o Aconcagua En-
semblaje Cuvee Gran Reserva 2020 da 
Vinícola Errazuriz do Chile. Um gran-
de vinho elaborado por esta tradicional 
e premiada vinícola Chilena comandada 
pelo enólogo Francisco Baettig. Feito 
com uvas selecionadas do Vale do Acon-
cágua, esse vinho de corte busca expres-
sar o melhor do seu Terroir em cada 
safra. De visual límpido e cor vermelho 
rubi e nuances violáceos, o vinho pos-
sui aromas de frutas negras, com muito 
mirtilo e amora, e aromas de especiarias, 
notadamente cravo e canela. Em boca, 
as notas frutadas se confirmam, e o vi-
nho se mostra equilibrado, com grande 
estrutura, volume em boca, com final 
logo, resultado de um corte nesta safra 
de 44% de Petit Verdot, 30% Shiraz, 
24% Malbec, 2% Carmenere. Um vinho 
de grandes atributos! Importado pela 
Grand Cru – R$ 219,90

coleta domiciliar, de drenagem, 
e hoje atua no setor de coleta de 
pneus inservíveis. “Nós fazemos 
a coleta dos pneus e acondiciona-
mos em um galpão que fica por 
trás do Mercado da Avenida 4, no 
Alecrim. Semanalmente vem uma 
carreta do estado da Bahia e nós 
fazemos o carregamento do ve-
ículo com os pneus que estão lá 
armazenados”, explicou.

Além de atuar diariamen-
te na limpeza da cidade, Aldair 
também faz questão de estudar 
e evoluir em outras áreas. “Eu 
terminei um curso técnico de 

enfermagem, fiz uma especia-
lização em enfermagem do tra-
balho, outra em instrumentação 
cirúrgica, também fiz um curso 
de socorrista, e terminei, recen-
temente, um outro de bombeiro 
civil. Eu ainda cursei educação 
física até o quinto período, mas 
não consegui concluir por ques-
tões financeiras”, contou.

E não para por aí. Em meio 
a tantas obrigações, o agente de 
limpeza ainda encontra tempo 
para realizar atividades extras, 
como participar de ações sociais, 
educativas e ainda tocar em uma 

banda de pagode. 
“Nós temos um projeto que 

se chama ‘Gari nas Escolas’, onde 
damos palestras para crianças da 
educação de base na área ambien-
tal. Ensinamos a não jogar lixo na 
rua e também a separar o lixo. En-
tão a criança leva essa orientação 
para dentro de casa, e isso gera 
um resultado muito bom a longo 
prazo. Também temos um pro-
jeto que já realizamos há 6 anos, 
o ‘Gari Noel’. Todo fim de ano a 
gente arrecada brinquedos junto 
à população e faz a entrega. E eu 
ainda sou músico. Participo de um 

grupo que se chama ‘Grupo Na-
ção Brasileira’, onde tocamos sam-
ba de raiz. É uma outra forma de 
ganhar um dinheirinho, né?! E na 
Urbana também temos um grupo 
dos garis, o ‘Pagode da Limpeza’. 
Aí tocamos nas confraternizações 
da empresa”, disse Aldair. 

Sobre a profissão que exerce, 
Aldair contou que tem muito or-
gulho pois, além de trabalhar na 
limpeza pública, também promo-
ve a preservação do meio ambien-
te e o bem-estar da população. 
“Temos muito orgulho da nos-
sa profissão, porque é um ofício 
que serve à população de forma 
positiva. Não agimos apenas na 
limpeza das ruas, mas também na 
questão da saúde pública. Porque, 
quando a gente coleta o lixo do-
miciliar, está contribuindo para 
prevenir doenças.
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Fotos cedidas

A maior que temos, no caso, as maiores: 
Fátima Bezerra e Fernanda Guimarães 

Lançamento do filme foi seguido de debate sobre ditadura

As Donas de Si: Juliana Celli e Fabriana Almeida na 
inauguração da “Na Malinha

ARTE É RESISTÊNCIA
Um verdadeiro show, assim é possível definir o 2° Festival de 
Samba Ribeira Boêmia com Roda de Samba Ribeira Boêmia, Do-
dora Cardoso, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Quarteto e 
um super show da cantora Maria Rita. Entre um clássico e outro, 
gritos de apoio ao ex-presidente Lula e também vaias contrarias, 
dando o tom de como será polarizada a eleição presidencial esse 
ano. No palco, os artistas também falaram sobre política, justiça 
social e o compromisso com o voto por um país melhor. Apoia-
dora de Lula, cantora Maria Rita enalteceu a liberdade de expres-
são e afirmou que enquanto estivesse no palco e com o microfo-
ne na mão, o público teria voz. Na plateia, uma presença ilustre, 
a governadora Fátima Bezerra, que após cumprir agenda, esteve 
no Centro de Convenções para prestigiar o show de Maria Rita. 

QUE BELO DIA!
O cantor Belo está com tudo certo para voltar a Natal. O artista é uma 
das atrações da festa “O Pagode é Nosso” na Arena das Dunas no dia 
12 de agosto. Além de Belo, a noite ainda vai contar com a animação 
do Pagode do Coxa e uma atração surpresa. Os ingressos estão dis-
poníveis para venda a partir desta segunda-feira (16) pelo OutGo. 

PREJUÍZO
Na última quarta-feira (11), o famoso Trio Estrelar pegou fogo no 
KM 385 da BR-101 nas proximidades de Ibirapitanga, na Bahia. De 
acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido e as 
causas do incêndio ainda serão investigadas. O Estrelar seguia para as 
cidades do sul da baiano, onde cumpriria agenda no final de semana. 
Estima-se que o prejuízo tenha sido em torno de R$ 5 milhões. No 
perfil oficial do Trio Estrelar no instagram foi iniciada uma campanha 
para recuperar o equipamento, basta acessar @trioestrelar e ajudar! 

ALAVANTÚ
Abertura da temporada junina em Natal com o Arraiá do Seu Pinto 
que acontece dia 20 de maio, no espaço da Buda Motors, conces-
sionária Mitsubishi, às margens da BR-101, em Cidade Satélite. Os 
shows serão de Circuito Musical, Capilé e Pedro e Erick.

Glênio Sá, comunista, ex-pre-
so político da ditadura militar, 
único potiguar a participar da 
Guerrilha do Araguaia, morreu 
em 26 de julho de 1990. A cau-
sa conhecida e divulgada à época: 
acidente automobilístico. Porém, 
os filhos do ativista, Jana Sá e Gil-
son Sá, contestam a versão oficial 
da morte no documentário “Não 
foi acidente. Mataram meu pai”, 
lançado no final de abril, em ses-
são para convidados, na Casa da 
Ribeira. Em entrevista ao NOVO 
Notícias, jornalista Jana Sá co-
menta sobre 

NOVO - Como surgiu a 
ideia de fazer um docu-
mentário sobre o seu pai? 
A ideia desse filme, na verdade, 
sempre teve presente na vida da 
gente. Eu perdi meu pai, eu tinha 
só seis anos de idade, e eu cresci 
muito com essa versão dentro de 
casa, contada pela minha mãe, pe-
los meus tios, irmãos do meu pai, 
de que eles não acreditavam nessa 
versão oficial de que teria sido um 
acidente. E aí tudo isso foi desper-
tando muito ideia de até de seguir 
a profissão de jornalista, de contar 
essa história, de contar a história da 
participação do meu pai na Guer-
rilha do Araguaia, porque me in-
comodava também muito, quando 
eu estudava, não ver essas histórias 
que eu escutava na minha casa, 
nos livros. Então isso me inquieta-
va bastante; e quando eu terminei 
minha graduação em jornalismo 
em 2004, eu escrevi um livro re-
portagem sobre a participação do 
meu pai. Eu solicitei documentos 
à Agência Brasileira de Inteligên-
cia que mostram que a vigilância, 
a perseguição ao meu pai ultrapas-
saram mais de dez anos a Lei de 
Anistia, que é de 1979. Portanto 
ele continuava a ser perseguido. 
Então isso reforçava muito essa 
versão da minha mãe. E comecei a 
pesquisar sobre isso também a par-
tir daí, Esse documentário é fruto 
de mais de vinte anos de pesquisa. 
Nesse período, eu tive que ouvir 
testemunhas, reler depoimentos, 
juntar documentos, fazer análise 
desses documentos. E aí eu me 
deparo com o livro “Memórias de 
Uma Guerra Suja”, onde o ex de-
legado do DOPS, Cláudio Guerra, 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
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Contato: (84) 3616 951O - Email: nt8civ@tjrn.jus.br
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Processo n.º 0820445-16.2017.8.20.5001 
Autor: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros 
Réu: ANDERSON KLEYTON LIRA DE MEDEIROS 
FINALIDADE: Citação de 0820445-16.2017.8.20.5001 , ANDERSON 
KLEYTON LIRA DE MEDEIROS CPF: 011.026.194-18, para, pagar(em) 
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20 (vinte) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição 
inicial, cuja cópia se encontra nos presentes autos, à disposição do ( s) inte-
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sete centavos), 
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OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as es-
pecificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e da 
Decisão/Despacho judicial que determinou a citação (CPC/15 art. 256, 
inc. II c/c art. 257, inc. 1), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tri-
bunal de Justiça na internet, no endereço htms:/ /pj e. tj rn.jus. br/pj_tl-
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abaixo, sendo considerada vista pessoal ( artigo 9°, § 1 º, da Lei Federal n.  
11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema 
PJ e, sendo vedada a junta de quaisquer documentos por meio fisico quando 
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Documentário questiona 
versão oficial da morte do 
político potiguar Glênio Sá 
JORNALISTA JANA SÁ, QUE DIRIJE “NÃO FOI ACIDENTE. MATARAM 
MEU PAI” JUNTO COM O IRMÃO, GILSON SÁ, COMENTA DETALHES
DO FILME, DA PESQUISA, E A MOTIVAÇÃO EM BUSCAR A VERDADE

fala sobre um acidente automobi-
lístico que aconteceu na década de 
noventa, em que uma pessoa do 
Nordeste, um político que com-
bateu a ditadura militar, foi morto 
pela ditadura ainda, em um aciden-
te forjado. E aí eu fiz uma pesquisa  
sobre acidentes que aconteceram 
nesse período, que tivesse tido a 

repercussão que ele fala nacional 
e não encontrei nada. Então tive 
que voltar nas delegacias, fui no 
local do acidente, falei com mora-
dores, escolhi depoimentos desses 
moradores e o documentário traz 
isso, Traz todos esses indícios que 
conseguiu reunir em mais de vinte 
anos de pesquisa.
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TOQUE DE LETRA

QUE ALÍVIO!
Podemos dizer que foi o melhor jogo do América nesta Série 
D? Se pegarmos que o time alvirrubro no qual se impôs desde 
os primeiros minutos da partida e garantiu logo os três pontos 
ainda no primeiro tempo, sim. No entanto, mais do que isso, a 
vitória foi importante demais por diversos fatores. O primeiro 
deles, claro, a pressão que o América vinha sofrendo nesse iní-
cio de Campeonato Brasileiro da Série D. O segundo por marcar 
gols, já que o time estava há três jogos sem balançar as redes. 
Por fim, nada melhor do que pegar um adversário direto e local 
para se distanciar ainda mais na classificação. É claro que foi 
apenas o segundo jogo sob o comando do João Brigatti. É claro 
que algumas peças ainda não renderam o esperado. Porém, os 
gols de Araújo e Willian Marcilio trazem a confiança e o alivio 
que o clube e torcida esperam de momento. 

NÃO SÓ PEDALOU, MAS...
Como o Araújo foi bem na partida que deu a vitória ao América. 
O golaço de bike apenas premiou um que, ao lado de Lucas Rex 
– em minha opinião – foram os melhores do jogo.

E O GLOBO?
Já havíamos falado aqui mesmo na coluna que o time de Cea-
rá-Mirim dava pinta de que seria apenas mais um na Série D. 
Infelizmente, após a derrota para o América, isso vem se con-
cretizando. Com apenas um ponto conquistado em cinco jogos 
e ocupando o sétimo lugar do grupo, só um milagre para que 
aconteça uma classificação. É bem verdade que ainda faltam 
nove jogos para o término da fase de grupos, mas pelo futebol 
apresentado até aqui... difícil.

ENQUANTO ISSO, NA SÉRIE C...
A derrota do ABC para o Botafogo-SP, no último sábado (14), 
mostrou um pouco a realidade que o time vai apresentar na 
competição. Elogiamos quando o time jogou bem e mostrou-
-se competitivo em algumas partidas. Mas no jogo de sábado, e 
mesmo com os seus desfalques, o alvinegro mostrou bastante 
dificuldade para que a ideia de seu jogo funcionasse principal-
mente o lado esquerdo.  Sorte que o time seguirá no G8 após 
seis rodadas.

NÃO DÁ!
Mais um caso de racismo, dessa vez durante a partida entre In-
ternacional e Corinthians. O que me incomodou, e incomoda 
ainda, é que parte das pessoas estão duvidando da palavra do 
Edenilson. É claro que devemos aguardar toda a investigação, 
mas duvidar de alguém que sofreu a ação? E quando a vítima 
tem que pedir desculpas por “não estar preparado para reagir 
a algo desse tipo”? Bem que Roger Machado nos alertou. São 
por essas e outras que seguimos no atraso, enquanto sociedade.

É DIFERENTE
Todos sabem que assistir jogos dos campeonatos europeus tem 
suas diferenças. No entanto quem acompanhou a final da Copa 
da Inglaterra entre Liverpool e Chelsea no último sábado pode 
ver mais do que um grande jogo de futebol. Trouxeram a qua-
lidade que se espera de duas grandes equipes, a emoção do co-
meço ao fim – literalmente, além de um grande espetáculo que 
a competição mais antiga do futebol tem.  

É DIFERENTE (2). 
“Dizem que a Premier League é a melhor liga do mundo. Mas as pessoas 
não amam o clube como amam aqui. Eu preciso mostrar esse amor pelo 
Botafogo para o mundo”. A fala é do americano e dono do clube, 
John Textor, logo após a vitória do Glorioso diante do Forta-
leza. Não sabemos como será o futuro do time nas mãos dele. 
Porém, esse início na história do alvinegro mostra, ao menos, 
uma troca de carisma e emoção de alguém que simplesmente 
está vivendo e sentindo o que é ser Botafogo.

Fora de casa, o ABC foi der-
rotado pelo placar de 2 a 0, na 
noite de sábado (14), pelo Bota-
fogo-SP, no estádio Santa Cruz, 
em Ribeirão Preto-SP. Os gols 
saíram no segundo tempo, aos 
9’, Bruno Michel abriu o placar 
de cabeça. Aos 20’, Lucas Delga-
do desencantou, com um chute 
forte de perna direita. Mas o pla-
car poderia ter sido mais elástico, 
pois o time do interior paulista 
teve dois gols anulados, de Gus-
tavo Henrique e Bruno Michel. 

Superior desde o início, o 
Botafogo-SP teve as melhores 
chances no primeiro tempo. 
Tanto que fez dois gols, porém 
ambos foram anulados por im-
pedimento. Pelo lado do ABC, a 
equipe não conseguiu se encon-
trar dentro de campo.

Na etapa final, o Botafogo-
-SP seguiu melhor e abriu placar 
aos nove minutos. Bruno Michel 

Fora de casa, ABC 
é derrotado pelo 
Botafogo-SP na Série C
COM O REVÉS, O ALVINEGRO CAIU QUATRO POSIÇÕES NA COMPETIÇÃO

NO DUELO POTIGUAR, JOGANDO EM CEARÁ-MIRIM, O TIME DA 
CAPITAL APLICOU 2 A 0 NA EQUIPE DA ÁGUIA, COM UM GOLAÇO DE 
BICICLETA DE ARAÚJO E UM BELO CHUTE DE WILLIAM MARCÍLIO

Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.

Foto: Gabriel Leite/Universidade do Esporte

Após derrota, equipe potiguar permanece com 10 pontos 

Gol de bicicleta de Araújo foi um dos destaques da partida

Com direito a gol de bicicleta, 
América derrota o Globo

No estádio Barretão, o Amé-
rica derrotou o Globo por 2 a 0, 
com um golaço de bicicleta de 
Araújo e outro tento assinalado 
por William Marcílio, ambos na 
primeira etapa. Com o triunfo, o 
alvirrubro chegou aos 8 pontos e 
ficou na 4ª colocação do Grupo 3 
da Série D. A Águia de Ceará-Mi-
rim é a 7ª, com 1 ponto e segue 
sem vencer na competição. 

Em campo, o Globo chegou 
levando mais perigo. Aos oito 
minutos, já eram duas chances 
claras desperdiçadas pelos man-
dantes. Mas a partida era equili-
brada e o alvirrubro da capital ti-
nha uma boa saída para o ataque. 
Nisso, o América-RN começou 
a levar perigo e dar trabalho ao 
goleiro Iago Hass.

E o jogo seguiu com boas chan-
ces para os dois lados até os 41 mi-
nutos. O América-RN contou com 
um show de Araújo, que encaixou 

Série D

aproveitou o cruzamento e fez 
de cabeça. Pouco depois, Lucas 
Delgado fez o segundo do time 
paulista, sacramentando a vitória.

Após o término da rodada, 
o ABC permanece com 10 pon-
tos; porém, sai da vice-liderança e 
ocupa agora a 6ª posição da Série 
C. O próximo compromisso da 

equipe potiguar será no sábado 
(21), diante do Atlético-CE, em 
duelo que acontece novamente 
fora de casa. 

O Botafogo-SP igualou a 
pontuação do ABC e retornou ao 
G8 do Campeonato Brasileiro da 
Série C, ficando uma posição aci-
ma do Mais Querido. 

uma bicicleta para tirar o zero do 
placar com categoria. E, com a por-
ta aberta, o segundo veio aos 45’, 
com William Marcílio aproveitando 
cruzamento de Frank.

Com o 2 a 0 no placar, o clube 
da Rodrigues Alves voltou a cam-
po com mais força e tomou o do-
mínio da etapa final de jogo. Com 
mais força ofensiva, o América-
-RN conseguiu controlar o jogo e 
garantir a vitória.

Essa foi a 1ª vitória do Améri-
ca-RN após três tropeços seguidos 
na Série D. Isso dá novas forças ao 
time de João Brigatti na Série D.

O Globo volta a campo con-
tra o Crato, no próximo sábado, 
às 15h, no Ceará, no jogo de aber-
tura da 6ª rodada do Grupo 3. O 
América-RN encara o São Paulo 
Crystal em casa, também no pró-
ximo sábado, às 17h, na Arena das 
Dunas, em Natal.
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