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PRATICANTES DE SKATE 
GANHAM NOVO ESPAÇO PARA

 O ESPORTE EM PONTA NEGRA

AÇÃO DA PREFEITURA 
ARRECADA 6,5 TONELADAS 

DE ALIMENTOS

ESPORTE E LAZER. 2 E 3 | O equipamento 

público foi recuperado e entregue pela 

Prefeitura de Natal ao custo de R$ 223,7 

mil. A obra é uma ação conjunta entre a 

Semsur e Sel.

SOLIDARIEDADE. 4 |  Campanha Vacina 

Solidária recebe alimentos de quem 

está se vacinando contra Covid-19 

para doação a pessoas em situação de 

vunerabilidade.

VACINAÇÃO 
É A PRIORIDADE
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PÁGINA 5 |  Desde o início da campanha de 

vacinação contra o novo coronavírus em 

Natal, no dia 20 de janeiro, mais de 240 mil 

doses foram aplicadas, mostrando toda 

a eficiência da estrutura montada pela 

Prefeitura de Natal. É o compromisso com 

a vacinação de todos os natalensenses, 

obedecendo às prioridades do Plano 

Nacional de Imunização

IMUNIZAÇÃO  A Prefeitura de Natal vai continuar focada no combate à pandemia do novo coronavírus com prioridade máxima na vacinação
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Confira também 
o especial 

“Agora Estado”

E MAIS...

Agora Estado é um informe publicitário produzido com material da Assecom-RN
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Governo do RN renova 
com Banco Mundial

Concurso do Itep-RN
tem mudanças no edital

Governo zera ICMS 
do diesel para ônibus

DESENVOLVIMENTO. 3 | Acordo 

de empréstimo garantirá novos 

investimentos no Rio Grande do Norte 

da ordem de R$ 450 milhões

OPORTUNIDADE. 4 | Provas objetivas e 

discursivas estão previstas para o dia 25 

de julho do corrente ano, e deverão ser 

aplicadas em Natal

MOBILIDADE. 15 | Medida foi oficializada 

com a publicação de um decreto. Como 

contrapartida, o sistema de transporte 

terá de aumentar frota

Recurso será investido em obras

JOÃO VITAL / GOVERNO DO RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Reunião entre governo e setor de transporte

Governo do RN age no combate à 
fome e doa 106 mil cestas básicas
AÇÃO SOCIAL. 8 E 9 | Só no programa RN Chega Junto no Combate à Fome, campanha em parceria com a Associação dos Supermercados do Rio Grande do 

Norte, Governo do Estado entrega 35 mil cestas básicas. Programas anteriores, como RN Mais Unido e Programa Chega Junto Solidariedade Natalina, 

realizaram outras entregas. 1 milhão de pessoas sobrevivem no Estado em situação de extrema pobreza, o que justifica ação solidária do Governo do RN

HOSPITAL DA
MULHER TEM
OBRAS RETOMADAS

Equipamento receberá pacientes de mais 

de 60 municípios e terá capacidade para 20 

mil atendimentos. Complexo contará com 

163 leitos, sendo 118 de internação e 45 

leitos destinados a outros serviços, como 

urgências. Terá assistência ambulatorial, 

pronto-socorro, UTI e outros serviços - Pág. 5
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Alexandre de Moraes 
determina que aulas 
sejam remotas no RN
CIDADES. 7 | Ministro  do STF derrubou decisão do juiz Artur Cortez Bonifácio, da 2ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal, que havia determinado retorno das aulas presenciais

MINISTRO  Julgou procedente ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública



OPOSIÇÃO DE ARTICULA 
PARA ENFRENTAR FÁTIMA

 Bastidores da política esquentam: ministros Fábio Faria e 
Rogério Marinho, com possível apoio de Bolsonaro, querem 
vaga no Senado Federal . Página 3

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Justiça rejeita denúncia 
que pedia condenação de 
membros do DOI-Codi

Governo potiguar distribui 
mais de mil cestas 
básicas em Tibau do Sul

Boa notícia: mais 76.850 
doses de vacinas chegam 
ao Rio Grande do Norte

GERAL. 11 | Ministério Público Federal 
pedia condenação de ex-agentes, por 
tortura e morte de militante do Partido 
Comunista Brasileiro.

CIDADES. 8 | Programa Chega Junto 
beneficiou 1.130 trabalhadores do 
segmento do turismo, afetados pela 
pandemia do novo coronavírus.

CIDADES. 7 | Carregamento chegou na 
tarde desta quinta-feira, ao Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante, trazendo 
doses da CoronaVac e Oxford.

Prédio onde funciounou o DOI-Codi

Fábio Faria, ministro das Comunicações Rogério Marinho: “de olho” no Senado

Cestas foram entregues nesta quinta Plano de Vacinação prosseguirá

AGÊNCIA BRASIL SERGIO VILAR/ASSECOM JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



SESI BIG BAND RECEBERÁ 
WALDONYS E CONVIDADOS 

 Live solidária, que arrecadará donativos e fundos para 
entidades filantrópicas, será transmitida hoje, às 19 horas, no 
YouTube . Página 9
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ALEXVIANA
Aliado preferencial

A preferência da governadora 
Fátima Bezerra (PT) como 
candidato ao Senado com 
o apoio dela em 2022 é para 
o presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira de 
Souza (PSDB). A petista já fez o 
convite. Resta saber se Ezequiel 
aceita o desa� o, ou se disputará a 
reeleição para deputado estadual.

Segunda opção
A segunda opção da 

governadora para o Senado, caso 
Ezequiel decline do convite, é para 
o ex-prefeito de Natal e presidente 
do PDT, Carlos Eduardo Alves. 
Apenas se Ezequiel e Carlos não 
toparem, que Fátima poderá 
apoiar a reeleição de Jean Paul 
Prates (PT). 

Correndo por fora?
Por falar em Prates, embora 

trabalhe nos bastidores para 
viabilizar-se como candidato 
ao Senado, especula-se que o 
senador pretende um mandato 
de deputado federal. Neste caso, 
congestionaria a chapa petista, 
que já conta com dois nomes 
fortes: Nathália Bonavides e 
Fernando Mineiro. 

Ele não abre
Em reunião com prefeitos 

norte-rio-grandenses nessa 
semana em Brasília, o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria 
(PSD), disse que não abre mão de 
disputar o mandato de senador 
pelo Rio Grande do Norte. “Não 
tenho plano B, só plano A”, 
a� rmou. 

Maleável, mas....
Já seu adversário na disputa 

interna pela vaga, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho (sem partido), 
admite abrir, mas só se o pai de 
Fábio, ex-governador Robinson 
Faria (PSD), não for candidato a 
deputado federal, deixando a vaga 
para Rogério, que topa disputar a 
Câmara em vez do Senado. 

Cacique necessário
O ex-senador Agripino 

Maia (DEM) não participa das 
discussões sobre sucessão pela 
oposição no RN, mas se trata 

Ezequiel Ferreira de Souza - Aliado preferencial da governadora Fátima em 2022

de peça importante no cenário 
da política estadual. “Quando 
conversamos com o povo no 
interior, muita gente é Agripino. 
Então, se é para reunir todas as 
tribos, tem que unir Agripino 
também”, diz uma raposa política. 

Dois em um
De um atento observador 

da cena de olho nos corredores 
políticos de Brasília: “O RN perdeu 
muito com os senadores que tem, 
que não resolvem nada. O melhor 
que tem é Jean, que resolve 
mais que os outros dois juntos. 
Infelizmente, é contra o governo”. 

Empresas órfãs
Finalmente uma boa notícia 

para as pequenas empresas: o 
BNDES reeditará a suspensão da 
cobrança de dívidas de pequenas 
e microempresas. A medida 
atinge empresas com faturamento 
anual de até R$ 4,8 milhões. O 
BNDES estima que cerca de 
100 mil empresas poderão ser 
bene� ciadas. A medida é federal. 
Faltam agora governo e prefeituras 
terem o mesmo cuidado.  

Vacinas chegando
Mais vacinas chegando ao 

RN, porém, ainda não su� ciente 
para suprir o dé� cit da CoronaVac 
para aplicação de segunda dose. 

A governadora Fátima Bezerra 
anunciou em suas redes sociais a 
chegada dos imunizantes.

Mandato renovado
O ex-procurador-geral de 

Justiça do Rio Grande do Norte 
Rinaldo Reis foi reeleito ontem, 

em Brasília, para o Conselho 
Nacional de Procuradores Gerais 
dos Estados e da União para 
mais dois anos de mandato. 

Lixo na via
O lixo que repentinamente 

começou a aparecer nas 

praias do litoral Sul do Rio 
Grande do Norte, e em praias 
da Paraíba e Pernambuco, 
começou a aparecer também 
na Via Costeira, em Natal. 
A � scalização ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo foi acionada 
quando identi� cou a presença 
de resíduos na praia. Com 
a constatação da Semurb, o 
Idema orientou que o lixo fosse 
recolhido e deixado separado.

Parque aberto 
A Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos – Semurb – 
vai reabrir o Parque da Cidade, 
em Natal, hoje. A abertura será 
de forma gradual e seguindo 
os protocolos sanitários de 
combate à Covid, como uso 
de máscara obrigatório para 
visitantes e funcionários.

Retrocesso na educação
Pesquisa divulgada pelo 

Unicef, braço da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para 
a infância, em parceria com o 
Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec), revela 
que o Brasil tem 5,1 milhões 
de crianças e adolescentes 
sem aulas na pandemia, o que 
representa 13,9% da população 
de 6 a 17 anos. As di� culdades 
com o ensino remoto aumentam 
os riscos de abandonar os 
estudos, e o País, que vinha 
avançando nos últimos anos, 
pode retroceder duas décadas 
no acesso à educação.

Retrocesso 
na educação 2

Em março de 2020, as 
escolas em todo o Brasil 
foram fechadas para conter a 
disseminação do coronavírus. 
O País levou mais tempo para 
retomar aulas presenciais do 
que nações desenvolvidas, que 
se esforçaram para manter 
colégios abertos mesmo 
em fases mais restritivas da 
quarentena. Em novembro, 
quase 1,5 milhão de crianças 
e adolescentes de 6 a 17 não 
estavam sequer matriculados 
em escolas. Outros 3,7 milhões 
estavam matriculados, mas 
não tinham acesso a atividades 
escolares em casa.

ALEX

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

 Fábio Faria - Não abre mão de disputar o cargo de senador pelo Rio Grande do Norte
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Oposição se articula e discute chapa 
para enfrentar Fátima em 2022
BASTIDORES| Os ministros Fábio 
Faria e Rogério Marinho focam 
no Senado Federal e apostam na 
visibilidade nacional dos cargos 
que ocupam para conseguirem 
aprovação dos seus nomes

Ministro Rogério Marinho tem atuado nos bastidores para emplacar sua candidatura ao Senado, com forte discurso de oposição à gestão de Fátima e possível apoio do presidente Jair Bolsonaro

Ex-vice-governador Fábio Dantas seria um dos nomes para compor chapa oposicionista 

Ministro Fábio Faria tentará aproveitar visibilidade nacional para ser candidato ao Senado

Deputado Benes Leocádio é mais um que poderá ir ao palanque em oposição à governadora

Deputado Tomba Farias é mais um que faz parte da lista de possíveis candidatos ao Governo

Um grupo de lideranças po-
líticas do Rio Grande do 
Norte, situado no espectro 

de oposição ao governo Fátima 
Bezerra, iniciou conversas sobre o 
cenário eleitoral de 2022. O objetivo 
do grupo é apresentar, no ano que 
vem, uma chapa competitiva para 
enfrentar o projeto de reeleição do 
PT.  As conversas ainda são tímidas 
e reservadas. Porém, alguns dos 
principais atores já se movimentam 
com agressividade nos bastidores.

É o caso dos dois atuais minis-
tros potiguares. Aliados do presi-
dente Jair Bolsonaro, os ministros 
das Comunicações, Fábio Faria 
(PSD), e do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho (sem partido), 
se mexem com vigor nos bastido-
res com o objetivo de emplacarem 
suas candidaturas ao Senado. Em 
comum aos dois, o possível apoio 
do presidente Bolsonaro e o forte 
discurso de oposição ao governo 
Fátima Bezerra. Rogério e Fábio 
desfrutam de enorme visibilidade 
nacional e querem aproveitar o bom 
momento que vivem na política na-
cional para se credenciarem ao car-
go de senador pelo Rio Grande do 
Norte, com oito anos de mandato.

Além de se organizar para dis-
putar a vaga do Rio Grande do Nor-
te no Senado que hoje pertence ao 
senador petista Jean Paul Prates, 
esse mesmo grupo atua também em 
outra frente de discussão: a escolha 
do candidato a governador nessa 
chapa. O consenso é de que tan-
to Fábio quanto Rogério são bons 
candidatos ao Senado, mas quem 
quer que seja o nome do grupo para 
disputar o cargo só terá chances re-
ais se contar, no mesmo palanque, 
com um candidato competitivo ao 
governo.

Nessa linha, os nomes que apa-
recem no cenário como prováveis 
candidatos a governador ao lado de 
Rogério ou Fábio até o presente mo-
mento são o ex-vice-governador do 
Rio Grande do Norte, Fábio Dantas 
(Solidariedade), o deputado federal 
Benes Leocádio (PRB) e o deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB).

Participam ainda dessas dis-
cussões lideranças que hoje fazem 
oposição ao governo Fátima, como 
o ex-senador Garibaldi Filho (MDB) 
e o deputado federal Walter Alves 
(MDB), o ex-governador Robinson 
Faria (PSD), o deputado federal João 
Maia (PR), o deputado federal Beto 
Rosado e a ex-governadora Rosalba 
Ciarlini (PP). 
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A Câmara Municipal de Natal 
votou em regime de urgência o 
projeto de Lei Nº 232/2021, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que 
trata da concessão da isenção do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) às empresas 
concessionárias e permissionárias do 
transporte público da capital.

A matéria teve 18 emendas 
apresentadas pelos parlamentares 
e, ao � nal, foi aprovada com seis 
emendas. Entre elas, a de autoria 
do vereador Preto Aquino (PSD), 
que determina que as empresas 
bene� ciadas devem dispor de 100% 
de sua frota para circulação imediata, 

sendo o descumprimento deste 
requisito causa para revogação do 
benefício � scal com a cobrança do 
retroativo acaso o descumprimento 
se dê no curso do período delimitado.

Outras duas emendas aprovadas 
foram a de autoria do vereador 

Anderson Lopes (SD), que deixa 
isento entre 1 de maio e 31 de 
dezembro de 2021, o ISS cobrado 
às empresas e também proíbe o 
aumento de passagens enquanto 
esta lei estiver em vigor obedecendo 
o período de isenção; e a emenda 
consensualizada da vereadora Brisa 
Bracchi (PT) e do vereador Tércio 
Tinoco (PP), que trata da permissão 
da concessão mediante manutenção 
dos benefícios de gratuidade para 
idosos, pessoas com de� ciência, 
a meia passagem estudantil e 
a manutenção e/ou reparo das 
plataformas de acessibilidade nos 
veículos.

Comemorando 18 anos, a TV 
Câmara Natal, primeiro canal legislativo 
do norte-nordeste, entrou no ar pela 
primeira vez em 29 de abril de 2003, 
com o objetivo de levar informações 
de interesse público à população 
natalense e promover a cidadania. Ao 
alcançar a maioridade, a emissora, que é 
transmitida através dos canais 10.2 da TV 
aberta e 10 ou 110 da Cabo e ainda pelo 
YouTube da TV Legislativa, segue firme 
nestes propósitos, com uma trajetória 
marcada pela credibilidade, evolução de 

sua programação, produções premiadas 
e dedicação de seus profissionais.

Desde 2014, a TV está operando em 
sinal aberto digital, integrando a Rede 
Legislativa Digital, o que possibilitou 
alcançar outros municípios da Região 
Metropolitana de Natal. Além disso, nos 
últimos anos a instituição vem investindo 
na integração com as mídias sociais e 
dialogando com diferentes órgãos no 
intuito de estabelecer parcerias para a 
produção e veiculação de conteúdos.

“A TV Câmara é o canal da ‘Casa do 

Povo’ e, por este motivo, pretende ampliar 
cada vez mais a prestação de serviços e 
oferta de informações úteis à população, 
constituindo um canal educativo 
e incentivador da participação do 
cidadão nos temas da cidade. Estamos 
convencidos de que a comunicação 
legislativa é fundamental para ampliar 
a participação popular, colocando 
as pessoas no centro das principais 
decisões”, afirmou o presidente da 
Câmara Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PDT).

CULTURA E ARTESANATO
Garantir mais incentivo à cultura e ao artesanato na capital 

potiguar. Esse foi o objetivo da aprovação de dois projetos de lei, 
apreciados em segunda discussão, durante Sessão Ordinária remota. 
A primeira matéria de Nº 193/2019, de autoria da vereadora Divaneide 
Basílio (PT), e subscrita por outros parlamentares, autoriza a criação 
da campanha de Incentivo à Musica Autoral em Natal. A iniciativa visa 
promover a música potiguar e incentivar o trabalho dos artistas locais. 
Já com foco nos artesãos, foi aprovada a Lei Nº 66/2020, de autoria do 
vereador Kleber Fernandes (PSDB), subscrita pelo vereador Raniere 
Barbosa (Avante), que institui o dia 19 de março como Dia Municipal do 
Artesão em Natal.

PROJETO ÁREA VERDE
Para incentivar a reflexão sobre as questões ambientais na capital 

potiguar, a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização 
da Câmara de Natal aprovou, em reunião virtual, o Projeto Área Verde 
no âmbito das bibliotecas municipais e das escolas da rede municipal 
de ensino com espaços reservados para publicações voltadas à temática 
do meio ambiente. A matéria é de de autoria da vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB). Conforme o vereador Robério Paulino (PSOL), relator da 
matéria, o objetivo consiste em manter espaços exclusivos para 
livros, periódicos e outros materiais pedagógicos vinculados ao meio 
ambiente a fim de abordar o tema de forma teórica, reflexiva e prática.

EDUCAÇÃO
A Comissão de Educação da Câmara de Natal discutiu em reunião 

híbrida, a situação da educação durante a pandemia da covid-19, 
o retorno às aulas presenciais e a inclusão de professores no grupo 
prioritário da vacinação. Representantes de entidades estudantis 
participaram do debate e apresentaram o documento “Plataforma 
Estudantil à Educação Potiguar”, que traz um diagnóstico e propostas 
para o retorno dos estudantes às escolas.

CÂMARA DE NATAL APROVA LEI QUE CONCEDE REDUÇÃO DO ISS PARA EMPRESAS DE ÔNIBUS

TV CÂMARA NATAL COMPLETA 18 ANOS COM A MARCA DA CREDIBILIDADE

cmnat.rn.gov.br

NOTAS

VERÔNICA MACEDO

ELPÍDIO JÚNIOR

A Comissão de Educação da Câ-
mara Municipal de Natal discu-
tiu em reunião híbrida (virtual/

presencial), nesta quinta-feira (29), a 
situação da educação durante a pande-
mia da covid-19, o retorno às aulas pre-
senciais e a inclusão de professores no 
grupo prioritário da vacinação. Repre-
sentantes de entidades estudantis par-
ticiparam do debate e apresentaram o 
documento “Plataforma Estudantil à 
Educação Potiguar”, que traz um diag-
nóstico e propostas para o retorno dos 
estudantes às escolas.

“Foi com grande satisfação que 
recebemos das representantes dos es-
tudantes esse documento que faz uma 
defesa da educação pública abordando 
quatro eixos e tendo como pauta cen-
tral o retorno às aulas. Não se trata ape-
nas de retornar. É preciso aprofundar o 
tema, que passa pela vacinação dos tra-
balhadores e alunos e pela adaptação 
das escolas”, explicou a vice-presidente 
da Comissão, vereadora Brisa Bracchi 
(PT), que conduziu os trabalhos.

Segundo a presidente da União 
Metropolitana de Estudantes Secunda-
ristas, Camila Fernanda, a plataforma 
reuniu dados abrangendo os impactos 
da pandemia na saúde pública, os di-
reitos humanos na educação, o retor-

no às aulas com a vacinação, além do 
agravamento da pandemia e o ensino 
remoto. 

A presidente da Comissão, verea-
dora Júlia Arruda (PCdoB), destacou a 
lei nº 7.138/21, aprovada pelos verea-

dores no � nal do mês de março e san-
cionada no último dia 27, que inclui os 
trabalhadores em educação e pessoas 
com de� ciência nos grupos prioritá-
rios para vacinação contra a covid-19. 
“Vamos lutar para que seja regula-

mentada e implementada porque esse 
retorno às aulas presenciais precisa se 
dá de forma segura e responsável. Uma 
dessas etapas é a vacinação dos traba-
lhadores em educação que é essencial”, 
defendeu a parlamentar.

Durante a reunião, foram aprova-
dos projetos, como o nº 40/2020, do 
vereador Chagas Catarino (PSDB), que 
cria nas escolas a Semana de Conscien-
tização e Combate aos Crimes Virtuais; 
o de nº 75/2017, do vereador Robson 
Carvalho (PDT), que altera a lei sobre a 
prática da educação física nas escolas; 
o de nº 325/2019, da vereadora Diva-
neide Basílio (PT), que reconhece a 
bebida “Meladinha” como patrimônio 
cultural e imaterial do município; e os 
do vereador Bispo Francisco de Assis 
(REPUBLICANOS) de nº 257/2019, 
para � nalistas do curso de psicologia 
e pro� ssionais formados atuarem de 
forma voluntária, gratuita e contínua 
nas escolas; e o de nº 231/2020, para 
multar quem publicar fake news sobre 
pandemias.

Comissão discute retorno às aulas e 
vacinação de professores em Natal
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL | Durante reunião híbrida (presencial/virtual), nesta quinta-feira, representantes de entidades estudantis participaram do debate e apresentaram o 
documento “Plataforma Estudantil à Educação Potiguar”, que apresenta um diagnóstico e propostas para o retorno dos estudantes às escolas, na capital do Rio Grande do Norte

Vereadora Júlia Arruda (máscara preta) destacou lei que inclui trabalhadores em educação e pessoas com deficiência nos grupos prioritários



A Prefeitura São Gonçalo do 
Amarante(RN) contabiliza 
que, segundo a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, o município imu-
nizou, com a CoronaVac, 96% dos 
idosos e trabalhadores da saúde que 
estão no prazo para concluir o esque-
ma vacinal e que o restante corre-
ponde a uma remessa de imunizante 
que ainda chegará do Ministério da 
Saúde.  

De acordo com o secretário Jal-
mir Simões, o município não tem 
idoso com segunda dose atrasada e 
que todos acima de 70 anos já estão 
totalmente imunizados - com o re-
forço. “São necessárias, aproximada-
mente, 40 doses, que correspondem a 
incidentes - quando o frasco vem me-
nos de 10 doses - e outras que � caram 
faltando serem enviadas ao municí-
pio, para concluir 100% do grupo de 
acima de 65 anos com as duas doses 
aplicadas”, disse.

Ainda de acordo com o gestor, o 

município recebeu 977 doses dire-
cionadas para D1 da faixa etária de 
65 a 70 anos e recebeu apenas 943 
doses para a D2. “Apesar dessa fal-
ta, ainda estamos dentro do prazo 

limite dos 28 dias. E se recebermos 
doses su� cientes da CoronaVac até 
próxima semana, iremos completar o 
esquema vacinal, chegando a 100%”, 
ressalta.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que 
mediante as impugnações realizadas ao edital da licitação, na modalidade Concorrência 
Pública n° 001/2021, pelas empresas Constem – Construtora Eireli, inscrita no CNPJ 
06.927.666/0001-76, LR Comércio de Material Hospitalar e Construção Eireli, inscrita no CNPJ 
22.174.182/0001-04, M2 Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ 19.119.769/0001-51 e AB 
Agostinho Eireli ME, inscrita no CNPJ 26.772.105/0001-52, decide SUSPENDER a abertura 
do certame, prevista para o próximo dia 30/04/2021, às 10:00 horas, onde objetiva a 
contratação de empresa especializada para realizar os serviços de Limpeza Pública neste 
Município de Rio do Fogo/RN, para procedermos uma melhor análise das mesmas, onde 
julgaremos, e oportunamente remarcaremos a nova data para a abertura do certame licitatório.

Rio do Fogo-RN, 29 de abril de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

Expectativa do município é que, até a próxima semana, esquema vacinal seja completado

São Gonçalo atinge 96% dos idosos 
que precisam da segunda dose 

CORONAVAC

FISCALIZAÇÃO | Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo está fazendo o monitoramento e segundo o 
supervisor de água e solo da Semurb, Gustavo Szilagyi, temor era que resíduos chegassem a litoral de Natal

Em decorrência do incidente das 
toneladas de resíduos sólidos en-
contrados no litoral Sul Potiguar 

nos últimos dias, a Prefeitura do Natal 
iniciou vistorias nas praias do Municí-
pio. A � scalização ambiental da secre-
taria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) foi acionada e está desde 
quarta-feira (28) realizando o monito-
ramento costeiro. E na manhã desta 
quinta-feira (29) constatou que parte 
da Via Costeira entrou para a lista dos 
locais atingidos. O registro foi feito pe-
los � scais da pasta e reportado ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável 
do Meio Ambiente no RN (Idema).

Com a constatação da Semurb, o 
Idema orientou para que o lixo fosse 
recolhido e deixado separado. A partir 
disso a pasta vai solicitar à Urbana para 
realizar a limpeza no trecho da Via Cos-
teira. Segundo o supervisor de Água 
e Solo (SPASO) da Semurb, Gustavo 
Szilagyi, o temor era que estes resíduos 
chegassem ao litoral de Natal. Por isso 
a Semurb se antecipou, e iniciou um 
monitoramento da deriva litorânea 
na costa natalense começando pelas 
praias de Alagamar e de Ponta Negra. 

“Durante o monitoramento da 
quarta-feira (28) foi possível observar 
a presença de tartarugas marinhas e 
grupos de mamíferos como os gol� -
nhos. Observou-se ainda cardumes 
de peixes como a sardinha, serra e o 
bonito. A presença dos animais evi-
dencia uma importante qualidade 
ambiental do ecossistema marinho 
no trecho. E não foram observados 

grandes volumes de resíduos boian-
do nas águas, mas infelizmente para 
nossa tristeza veri� camos que o lixo 
chegou ao litoral natalense nesta 
quinta (29), no trecho da Via Costeira 
próximo ao Hospital de Campanha”, 
conta Szilagyi.

“Como este resíduo é parte de uma 
investigação da Polícia Federal, que 
abriu um inquérito para apurar sobre 
a origem e responsabilidade pelo dano 
ambiental, todo ele deverá ser recolhi-
do e levado um depósito, a � m de que 
os peritos federais possam analisar o 
seu conteúdo em busca de provas que 
possam ser utilizadas”, acrescenta o 
supervisor. 

“Além dos resíduos já esperados, fo-
ram encontrados muitos semelhantes 

aos observados na orla dos outros mu-
nicípios atingidos, sobretudo, resíduos 
urbanos como copos descartáveis de 
água mineral, embalagens de marga-
rina, tampas e rótulos de bebidas e até 
um medicamento para tratamento de 
distúrbios metabólicos hepáticos. As 
embalagens de água mineral tinham 
como origem de fabricação e distri-
buição o estado de Pernambuco e uma 
delas o rótulo de um restaurante no 
bairro de Encruzilhada, em Recife”, � -
naliza o supervisor. 

O monitoramento das praias será 
diário até que a ameaça cesse. Para a 
realização das vistorias a � scalização 
fez uso de uma embarcação perten-
cente a uma empresa privada, que ex-
plora o serviço de passeio turístico.

Lixo “misterioso” foi localizado perto do Hospital de Campanha de Natal, na Via Costeira

Lixo encontrado no litoral potiguar 
alcança até trecho da Via Costeira

ASSECOM SGA

DIVULGAÇÃO/SEMURB
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Processo: 0860903-07.2019.8.20.5001
Ação: MONITÓRIA (40)
Autor: AUTOR: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CAERN
RÉU: IVANILDO SOARES DA SILVA
FINALIDADE: CITAR o Sr, IVANILDO SOARES DA SILVA, brasileiro(a), portador(a) do 
CPF852.916.844-53, atualmente em lugar incerto e desconhecido.
OBJETO: CITAÇÃO para no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor 
declarado na inicial, ficando, assim, isenta de custas e honorários advocatícios, ou, querendo, 
oferecer EMBARGOS, no mesmo prazo, ciente de que não os apresentando no prazo 
estabelecido ou não havendo o cumprimento da obrigação, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se esta em Mandado Executivo.
VALOR DO DÉBITO: R$9.185,38(nove mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito 
centavos).
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da 
petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante 
a c e s s o  a o  s í t i o  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  n a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o(s) 
código(s): 19123010341261800000050285785 , sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, 
§ 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor.
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo 
vedada a junta de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de 
advogado.
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".

THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES
Juiza de Direito

Assinado eletronicamente por: THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES - 09/03/2021 
21:54:50 
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2103092154501710
0000063445591Número do documento: 21030921545017100000063445591

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para a linha de surgência destinada para a locação 7-SBO-17-RN, do campo Sabia 
bico de osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  
 

Braz Gaudencio dos Santos Santana 
Representante Legal 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

ÁGUA BRASIL LTDA, inscrito sob o CNPJ nº. 32.313.448/0001-51, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de indústria de bebidas (água adicionada de sais), localizada na Rua 
Francisco Lima Ferreira, 252, Alto do Sumaré, Baraúna - RN. 
 

MICHELINE KATAMARA GADELHA FONTES 
Representante Legal 

 

 

RECLAMAÇÃO | Sinte não gostou da decisão do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, 
Artur Cortez Bonifácio, que determinava a retomada das aulas presenciais, no RN, em até 48 horas

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, julgou procedente a 

Reclamação Constitucional movida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do RN contra a de-
cisão do juiz Artur Cortez Bonifácio, 
que determinava a retomada das aulas 
presenciais no Rio Grande do Norte em 
até 48 horas. O despacho do magistra-
do do STF garante a manutenção do 
ensino remoto: “JULGO PROCEDEN-
TE o pedido, de forma que seja cassado 
o ato reclamado proferido pelo Juízo da 

2ª Vara da Fazenda Pública da Comar-
ca de Natal/RN, nos autos da Ação Civil 
Pública 0817547-88.2021.8.20.5001. Pu-
blique-se”, diz o texto.

A Reclamação (RCL 47067) foi de-
liberada em Assembleia da Rede Esta-
dual na segunda-feira (26). O encontro 
da categoria contou com a participa-
ção de quase 800 trabalhadores em 
educação. A RCL foi protocolada na 
terça (27) com um pedido de caráter 
de urgência por parte do Sindicato, 
considerando que a decisão do juiz 
Artur Cortez Bonifácio contraria dis-

posições anteriores proferidas pelo 
próprio Supremo. Isto porque, diz o 
Sinte, em 2020, foi determinado que os 
Estados e Municípios têm autonomia 
para estabelecer restrições na circula-
ção de pessoas com vistas a controlar 
a disseminação da Covid-19, com os 
decretos mais rígidos se sobrepondo 
aos mais brandos.

A direção do Sindicato avalia que a 
decisão de Alexandre de Moraes é uma 
“grande vitória, uma vez que a atual 
pressão pelo retorno presencial se dá 
em todos os campos da sociedade.”

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou a Reclamação Constitucional movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 

Ministro derruba decisão de juiz e 
mantém aulas remotas no Estado

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Rio Grande do Norte recebeu 
na tarde desta quinta-feira, 
29,  mais um lote de vacinas 

para dar continuidade ao Plano Esta-
dual de Vacinação Contra Covid-19. 
Foram recebidas 76.850 doses de 
imunizantes, sendo 75.250 doses da 
Oxford/Fiocruz e 1.600 doses da Co-
ronaVac/Butantan. O carregamento 
chegou por volta das 15h50, no Aero-
porto de São Gonçalo do Amarante, 
na Grande Natal.

Conforme orientação do Minis-
tério da Saúde, as doses da vacina 
Oxford/Fiocruz são destinadas para 
continuidade da vacinação das pes-
soas de 60 a 64 anos e do grupo de 
forças de segurança e salvamento e 
forças armadas, garantindo a aplica-
ção da 1ª dose (D1) para esse público. 
E as doses da CoronaVac/Butantan 
foram disponibilizadas para aplica-
ção das D1 do grupo de pessoas de 60 
a 64 anos.

Contudo, a governadora Fátima 
Bezerra oficializou, durante reunião 
com o secretário executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo Cruz, na 
quarta-feira 28, uma solicitação para 

que as vacinas da CoronaVac possam 
ser utilizadas para aplicação da 2ª 
dose (D2) com a finalidade de regula-
rizar as aplicações que estão penden-
tes, apesar das mesmas terem sido 
direcionadas para D1.

Além disso, a gestora estadual 
também solicitou que as doses de 

Carregamento de imunizantes garantirá a continuidade do Plano Estadual de Vacinação

Mais 76.850 doses de vacinas 
contra a Covid-19 chegam ao RN

BOA NOTÍCIA

CoronaVac da próxima semana se-
jam priorizadas para os Estados que 
estão enfrentando o problema na 
D2, bem como reforçou o pedido de 
envio de 56.8510 doses que na última 
segunda-feira 26 já estavam apontan-
do entrar no 28º dia de aprazamento.



8 Cidades Sexta-feira, 30 de abril de 2021 |

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. EDIVAN INÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 021.584.534-00, 
RG n° 1528308 – SSP/RN, e sua esposa, a Sra. FELISMINA SOARES MAGALHÃES SILVA, brasileira, casada, do lar, 
portador do RG n° 2329156 – SSP-RN, e inscrita sob o CPF/MF n° 051.090.594-38, ambos residentes e domiciliados na 
Avenida Baía dos Golfinhos, n° 652, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, 
Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na 
Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em beco denominado de Vila Maria, que dá acesso para a Av. Baía 
dos Golfinhos, n° 652, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, de acordo com a Ficha do Imóvel, disponibilizada pela Prefeitura 
Municipal de Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 42,42m² (quarenta e dois metros e quarenta e dois  decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.002.01.1600.0006.1 e sequencial número 1.0025693, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, 
de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- LIMITES: Área levantada com 42,42m² e perímetro com 28,60m. Ao Norte, 
do ponto P1 ao P2 com 4,20m, com a Vila Maria;   Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 10,10m  com a Sra. Marialves Inácio 
da Silva e o Sr. Manoel Inácio da Silva;  Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 4,20m, com o Sr. Eduardo Manoel Cavalcante e a 
Sra. Jurandi Guilherme Cavalcante;  Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 10,10m com a Sra. Marialves Inácio da Silva e o Sr. 
Manoel Inácio da Silva. Memorial descritivo de acordo com a ART de n° RN20190288417. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 9.697,86. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Jurandi Guilherme Cavalcante, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 30.04.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

   

2x12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 26/04/2025, para 
extração mineral de Feldspato e Quartzo em uma área de 2,01 hectares, na localidade Sítio Riacho da 
Carnaúba, zona rural, Lajes Pintadas – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 
848.098/2013. 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 
 
 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

 
CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Renovação de Licença de Operação com prazo de validade até 
08/06/2027, para extração mineral de Feldspato em uma área de 10,00 hectares, na localidade Fazenda 
Carnaúba dos Bezerros, zona rural, Parelhas – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no 
processo ANM: 848.107/2007. 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
Diretor 

 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Charles Barbosa de Morais, CPF: 008.362.795-22, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, PARA CARCINICULTURA MARINHA, localizado na Fazenda Oficinas – Carnaubais-RN. 

CHARLES BARBOSA DE MORAIS 
PROPRIETÁRIO 

 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE CARLO, CNPJ 34.292.644/0001-12, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a RLO para o Condomínio 
Residencial Monte Carlo, localizado na Avenida das Américas, nº 2772, Parque das Nações, 
Parnamirim/RN, CEP: 59.158-150. 

Amanda Soares de Oliveira 
Síndica 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA ME CNPJ: 28.266.822/0001-38, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença simplificada, nº 2020-152952/TEC/LS-0220 com o prazo de validade até 20/04/2027 
para uma usina de reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos, localizada em Sítio Lagoa do 
Cajueiro, n° 86, Zona Rural, Município de Monte Alegre/RN, CEP: 59.182-000. 
 

Miqueias Platinni Alves Guedes 
Sócio Proprietário 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.571.366/0001-22, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
Licença Simplificada para a Implantação de um Condomínio Residencial Multifamiliar, localizado à Rua 
Bonfim, 16, Bonfim, Nísia Floresta, RN, com 90 lotes, área de lazer, em terreno de 80.540,83m² de superfície. 
 

Stephanie Costa Fontes - Sócia Administradora 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
G.BEZERRA DE QUEIROZ & CIA, CNPJ: 08.383.127/0001-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, nº 
2020-152364/TEC/LI-0049 com o prazo de validade até 20/07/2024 para um posto de revenda de 
combustíveis líquidos, localizado na Rua Manoel Alexandre, Nº 50, sala 101, Centro, Pau dos Ferros/RN, 
CEP: 59.900-000. 
 

GILSAMEIRE BEZERRA DE QUEIROZ 
PROPRIETÁRIA 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
H. S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.033.936/0001-96, 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 30/12/2020, em favor do empreendimento 
TRANSPORTES DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, localizada na Rua ARQUITETO JOÃO MAURICIO, N° 
03 – BAIRRO PITANGUI – MUNICIPIO DE EXTREMOZ, CEP: 59.575-000. 
 

HUDSON SILVESTRE BESERRA 
ADMINISTRADOR 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

A empresa JOSENILDA DA SILVA G. MORAIS LTDA, de CNPJ: 25.236.576/0001-83, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação - LRO para a Ind. de Beneficiamento de Caulim, localizada no Sítio 
Tanquinho, s/n – Zona Rural – Equador/RN. 

JOSENILDA DA SILVA GOMES MORAIS 
Sócia Diretora 

 

 
 

 

 

Jardins Amsterdã 
 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Dia: 13/05/2021 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-710, 
Segundo Leilão, se necessário, dia 14/05/2021, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, 
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na 
Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que 
devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 
09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e 
local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um 
terreno próprio, designado por lote 23 (vinte e três), da quadra 08 (oito), situado na Alameda dos Jenipapos, lado ímpar, 
integrante do empreendimento residencial denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de 
Parnamirim – RN, com a área de 511,36 m² (quinhentos e onze metros quadrados e trinta e seus decímetros 
quadrados) devidamente registrado sob o n° 57.349 no 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo para 
venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de compra e venda atualizado: R$320.037,98 
(trezentos e vinte mil e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da 
realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e 
despesas: R$133.966,53 (cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três 
centavos) a venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência 
eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 
5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência 
do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por 
qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será 
considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
Leiloeiro Público Oficial 

 
 
 

Jardins Amsterdã 
 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Dia: 13/05/2021 às 10:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, Segundo 
Leilão, se necessário, dia 14/05/2020, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro 
Público Oficial, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e 
Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que devidamente autorizado 
pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, 
venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, 
em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, 
designado por lote de nº 04 (quatro), da quadra 14 (quatorze), situado na Alameda dos Angelins, lado par, integrante do 
empreendimento residencial, denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de Parnamirim – RN, 
com a área de 641,67 m² (seiscentos e quarenta e um metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) 
devidamente registrado sob o n° 57.455 do 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo para venda em 
Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de mercado do imóvel: R$ 320.835,00 (trezentos e vinte 
mil, oitocentos e trinta e cinco reais), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não 
ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: R$ 144.216,42 (cento e 
quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) a venda será feita mediante 
pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida 
pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do 
arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com 
o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance 
anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
Leiloeiro Público Oficial 

 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
MEL 2 ENERGIA RENOVÁVEL S/A, CNPJ 12.107.032/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação - LRO nº 2020-153870/TEC/LRO-0190, com prazo de validade até 28/04/2023, em favor do 
empreendimento Subestação Mel 2 com capacidade instalada de 20/25 MVA de potência contínua, com 
barramento simples e um transformador elevador (34,5 kV – 69 kV), localizado na Fazenda Casqueira, 
zona rural do Município de Areia Branca/RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

 
AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA CNPJ/MF 34.086.384/0001-29, com sede à Av. Paulo Raimundo 
Câmara, Nº01, Bairro Centro, Frutuoso Gomes/RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a atividade de 
posto de combustível. 
 

Leandro Jadson Holanda da Silva 
Diretor Técnico 

 

 
 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 
Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação (2020-155716/TEC/RLO-1171), com prazo de validade até 

26/04/2024, em favor do empreendimento 01 poço petrolíferos de código 1-CNB-0001-RN, do campo Sabia 
bico de osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do 
Norte.  

Braz Gaudencio Dos Santos Santana  
Representante Legal 

 

O Programa Chega Junto, pro-
movido pelo Governo do Rio 
Grande do Norte em parceria 

com a Associação dos Supermercados 
do RN (Assurn) realizou na manhã 
desta quinta-feira (29) uma das maio-
res entregas de cestas básicas desde o 
início da campanha, iniciada ainda em 
2020 com os programas RN+Unido. 
Foram 1.130 cestas básicas doadas à 
Secretaria de Turismo de Tibau do Sul 
para distribuição aos trabalhadores do 
segmento, dos mais afetados pela pan-
demia.

 Dayvid Carlos, de 24 anos, vive de 
fotografi as produzidas em pousadas e 
hotéis da região. Durante a pandemia 
assistiu a ocupação de leitos cair em 
mais de 60%. Mas as necessidades de 
casa e da família permaneceram, so-
bretudo a do fi lho de nove meses. “Essa 
baixa no turismo impacta muito nosso 
dia a dia. Não conseguimos comprar o 
básico para a família, para o fi lho re-
cém-nascido. Uma cesta dessa ajuda 
até chegarmos à sonhada normalida-
de”, comentou.

 A cesta de Dayvid foi uma das mais 
de 10 mil já entregues pelo Programa 
Chega Junto às famílias em situação 
de maior vulnerabilidade social, desde 
o início do programa, há duas sema-
nas. Faltam aproximadamente 27 mil. 
As primeiras doações contemplaram 
Natal e Grande Natal. As equipes da 
Secretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social (Sethas) e da Defesa 
Civil trabalham agora na região de Ti-
bau do Sul e redondezas.

 “O Governo do Estado tem feito 
seu papel de proteção social. Não como 
favor, mas como direito à cidadania. O 
agravamento da pandemia provocou 
a necessidade de isolamento social. 
E para ajudar essas famílias mais im-
pactadas pela situação já investimos 
mais de R$ 1,8 milhão para aquisição 
de 35 mil cestas básicas, somadas a 2 
mil cestas básicas doadas pela Assurn. 
E vamos ampliar o Programa, em par-
ceria com produtos da Agricultura 
Familiar, com investimento de mais 
R$ 1 milhão”, destacou a governadora 
Fátima Bezerra.

 O secretário de Turismo de Tibau 
do Sul, Lavoisier Macena, agradeceu a 
ação do Governo do Estado e prome-
teu a distribuição de maneira célere ao 
setor. “O Governo fez sua parte e agora 
é nosso dever fazer essas doações aos 
trabalhadores que têm passado por 
extremas difi culdades. Nosso municí-
pio vive, essencialmente, do turismo e 
este foi um segmento muito impactado 
pela pandemia”, ressaltou o secretário.

 
CAMPANHA CHEGA JUNTO

 A campanha para doação de ali-
mentos permanece em 68 municípios 
com redes de supermercados da As-
surn. As lojas terão cartazes, banners 
e adesivos da campanha e diariamente 
haverá promoções de itens que com-
põem a cesta básica. A Assurn montou 
cesta básica mínima com adesivo da 
campanha que clientes podem adqui-
rir no valor de R$ 50.  

Governo do RN 
entrega mais 
de 1000 cestas 

TIBAU DO SUL
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DIVULGAÇÃO

Um espetáculo de som e solida-
riedade, com músicos de ta-
lento indiscutível e uma causa 

nobre: a de ajudar a quem mais preci-
sa. Será hoje, sexta-feira, às 19 horas, 
a Live Solidária da SESI Big Band que 
terá como convidados Waldonys, Ju-
bileo Filho, Liz Rosa, Eduardo Tauffic 
e Zé Hilton do Acordeon, promovida 
dentro do projeto Ação pela Vida, do 
Sistema FIERN. A Live será transmiti-
da pelo YouTube do SESI RN e marca a 
celebração do Dia Internacional do Ja-
zz, com patrocínio da Brisanet, Cerve-
jaria Holanda, Clan, Vipetro, Agência 
Promove e F2 Engenharia.

O show faz parte do programa 
Ação pela Vida, promovido pelo Siste-
ma FIERN, e visa arrecadar donativos 
e recursos que serão destinados a en-
tidades filantrópicas. Quem acompa-
nhar a live poderá colaborar via QR 
Code ou em postos de arrecadação 
que serão anunciados durante a trans-
missão.

A SESI Big Band é uma orquestra 
de Jazz profissional inserida no projeto 
SESI ARTE do SESI-RN, com o apoio do 
SESI Nacional e da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). É formada 
por seis saxofones, cinco trombones, 

cinco trompetes, tuba, contrabaixo, 
piano, guitarra, percussão e bateria.

Com direção artística e regência 
do maestro português Eugênio Graça, 

a orquestra tem como função, além 
de representar o SESI-RN e o projeto 
SESI ARTE, mostrar ao público o vasto 
repertório jazzístico disponível para 

esta formação, além de difundir a lin-
guagem do jazz, estudo da música e 
a formação de plateia para a música 
instrumental.

A SESI Big Band já recebeu nos 
espetáculos da série “Convida” artis-
tas como Ed Motta, Ivan Lins, Lenine, 
Yamandu Costa, Zeca Baleio, Hamil-
ton de Holanda, Mestrinho, Alcione, 
Roberta Sá, Jorge Vercillo, Kristal, 
Taryn Szpilman, Hilkelia Pinheiro e 
Guilherme Arantes.

CUIDADOS
Em virtude da pandemia, os 

protocolos de biossegurança estão 
sendo seguidos pelos participantes. 
Além da testagem da ccovid-19 de 
toda a equipe realizada pelo SESI-RN, 
o show vai contar ainda com estrutu-
ras de acrílico para separar os músi-
cos que não estarão com máscaras, 
que tocam instrumentos de sopro. 
Os demais participantes usarão 
máscara de proteção e manterão o 
distanciamento exigido.

SERVIÇO

Live Solidária – SESI Big Band 
convida Waldonys, Jubileo Filho, Liz 
Rosa, Eduardo Tauffic e Zé Hilton do 
Acordeon.Hoje, sexta-feira, 30 de abril, 
às 19h, no Youtube do SESI-RN

Ação Pela Vida: live da SESI Big 
Band recebe Waldonys e convidados 
MUSICALIDADE IRitmos diferentes e apresentações marcantes darão o tom do evento que faz parte do programa Ação Pela Vida, promovido pelo Sistema FIERN, e que seguirá os 
protocolos de biossegurança, em virtude da pandemia do novo coronavírus; show vai contar com estruturas de acrílico para separar os músicos que não estarão usando máscaras 

Waldonys mostrará sua versatilidade musical com a sanfona, na live que arrecadará donativos e recursos para ajudar a entidades filantrópicas

Atrações como Zé Hilton do Acordeon, Eduardo Tauffic, Jubileo Filho e Liz Rosa também participarão do show, que será transmitido pelo YouTube, e celebrará o Dia Internacional do Jazz, a partir das 19 horas desta sexta-feira
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Erros do “Vem Pra Cá” começam pelo jeito antigo do SBT fazer televisão
No SBT a decepção é grande 

com o “Vem Pra Cá”, esfacelado 
depois das tantas mudanças, entre 
horários e alterações no formato, 
observadas antes mesmo do seu 
lançamento.

O projeto original foi em 
grande parte descaracterizado.

Na sua concepção, pensava-se 
em uma opção para o público das 
manhãs, sem grandes pretensões 
de audiência, mas com o propósito 

de oferecer um produto de 
qualidade e uma nova janela para 
o mercado comercial.

Só que muito pouco, ou 
praticamente nada, sobrou 
do seu primeiro piloto. Alguns 
quadros foram eliminados e até 
os apresentadores Ticiana Villas 
Boas e Ivan Moré trocados por 
Patrícia Abravanel e Gabriel 
Cartolano.

As diversas alterações 

observadas até aqui, 
especialmente a última, faixa 
da manhã pela tarde, embora 
próprias e bem costumeiras 
em se tratando do SBT, além de 
insegurança e certo desespero, 
passam a sensação de um novo e 
irremediável fracasso.

Então, por que não colocar 
vaidades ou interesses de lado, e 
voltar ao começo? Resgatar o que 
foi inicialmente planejado.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Geraldo Luís continua totalmente 
dedicado à sua recuperação. Muita 
fi sioterapia.Globo está gravando 
cenas da quarta temporada de “Sob 

Pressão”, mas com todos os cuidados...
O seu texto, inclusive, foi totalmente 
adaptado para este tempo de pandemia.
Roberto Cabrini já está há alguns 

meses na Record...Além da 
“Grande Reportagem” do “Domingo 
Espetacular”, apresenta o “Repórter 

Record Investigação”...
 Só que também continua aparecendo 
em todas as madrugadas do SBT com 

o “Conexão Repórter”.
Pessoal da Mix FM informa que, 
diferentemente do que foi publicado 

por aqui, ninguém foi demitido do seu 
quadro de funcionários...

E que não há qualquer planejamento 
neste sentido. A equipe é a mesma 

desde o começo da pandemia.
Luiz Henrique Mandetta será o 

entrevistado do Marcelo Tas, terça-
feira, 22h, na Cultura...  O programa 
já está gravado, mas, curiosamente irá 
ao ar no mesmo dia do depoimento do 

ex-ministro na CPI da Covid-19.

TEM OUTRA
A televisão mudou. Algumas 

práticas do passado não se ajustam 
mais aos tempos de agora.

E para todo e qualquer programa, 
é necessário dar um tempo para 
a sua maturação e até para que o 
público, aos poucos, possa descobrir 
a sua existência e se acostumar com 
ele. Interferências e julgamentos 
precipitados, na maioria das vezes, 
são injustos e cruéis.

DESVANTAGENS
A confusão em torno do “Vem Pra 

Cá” não para só nisso. O programa 
era nacional, agora virou local. Ou 
seja, no campo comercial, teve quem 
comprou uma coisa e agora corre o 
risco de receber outra.

Não fosse também o fato da sua 
exibição agora acontecer em um 
horário de enorme disputa entre 
Record e Globo. Enfi m...

EM BUSCA
Globo vai estrear “No Limite” e 

a Record já está anunciando “A Ilha” 
para junho ou julho. Entre outras 
iniciativas.

Pequena amostra dos 

DIVULGAÇÃO

ENGAJADA
Xuxa gravou uma chamada para a 
campanha “Cultura Contra a Fome”, 
promovida pela TV Cultura.A vinheta 
entra no ar nesta semana, e a 
campanha visa arrecadar alimentos 
para a população carente do Estado de 
São Paulo.

investimentos que essas duas TVs 
devem fazer no gênero reality show 

nesses próximos tempos. Vem mais 
por aí.

BRILHO DIFERENTE
A Band deu início nas gravações 

do próximo “MasterChef ”, com a 
apresentação, sempre, de Ana Paula 
Padrão.

Além da jurada Helena Rizzo 
ao lado de Henrique Fogaça e Erich 
Jacquin, o cenário também será 
diferente das edições anteriores.

NA FILA
Depois da sinopse, Alcides 

Nogueira agora está esperando a 
aprovação do primeiro bloco de 
“Amor com Amor se Paga”, novela na 
fi la das 18h.

Mas com exibição prevista, se 
nada se alterar, só em 2023.

RÁDIO
A EPTV, afi liada da Globo, está 

próxima de realizar um velho sonho, o 
de ter uma rádio em Campinas.

Informa-se que está muito bem 
encaminhada a negociação para a 
compra da Cultura FM, do Grupo Pe-
droso de Comunicação, que já trans-
mite a CBN.

 

CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Mais segurança e envolvimento com questões coletivas. 
Ganhe reputação e papel de destaque na equipe ou 
atividades de grupo. Você poderá ter boas notícias 
de longe ou de assuntos jurídicos em andamento. 
Orçamento curto cobrará soluções originais. 

Conversas motivadoras afastarão inseguranças. Esclareça 
dúvidas e cure o coração. Momento de se estabilizar, 
construir relações de confi ança, encarar assuntos 
delicados da convivência íntima ou diária e aprofundar 
vínculos. Amplie comunicações de trabalho.

Assuma mais poder e consolide a carreira. O dia trará 
oportunidades de negócio e inovações. Bom momento 
para aprender novas linguagens e expandir a atuação 
profi ssional. Você encontrará o caminho certo para obter 
maior autonomia e independência. 

Foque nas soluções práticas e não perca dinheiro 
com propostas mirabolantes. Talvez precise checar 
investimentos a fundo. Tome muito cuidado com 
fraudes e ilusões. O dia cobrará pés no chão. Deixe de 
lado as paixões.

Diminua a velocidade mental e dê mais espaço aos 
sentimentos. O dia favorecerá o amor. Espere por mais 
emoção e romantismo. Planos da vida a dois poderão se 
concretizar e aumentar a segurança. Bom momento para 
formalizações e decisões fi nanceiras. 

Com Lua em seu signo, emoções estarão amplifi cadas. 
Siga a intuição, proteja a saúde e dedique um tempo 
só para você. Pressões fi nanceiras diminuirão com 
boas negociações no trabalho. Resultados concretos 
demorarão, novas estratégias darão certo. 

Ótimas estratégias e sucesso nas iniciativas produzirão 
resultados memoráveis no trabalho. Ganhe a confi ança 
da equipe, de parceiros e aprofunde vínculos. Fase de 
decisões de vida e de grandes mudanças. Se estiver só, 
renove o ambiente social e aumente as chances.

Um pouco de distanciamento trará uma visão mais clara 
dos relacionamentos e de novos projetos. O dia pedirá 
leveza e respeito ao seu ritmo. Descanse, durma mais e 
aumente a sintonia com a espiritualidade. As melhores 
soluções e ideias virão em momentos de relaxamento.

As escolhas de hoje darão segurança. Tome decisões 
de vida, conte com apoio de uma amizade especial, 
dos fi lhos ou do par. O futuro parecerá mais atraente, 
mesmo com prazos longos para alcançar suas metas. 
Confi ança nos relacionamentos próximos.

Sentimentos generosos envolverão amizades e ajuda aos 
mais vulneráveis. O dia trará envolvimento com temas 
da coletividade, grande empatia e maior interação nas 
redes. Trabalho e novas atividades imprimirão um ritmo 
acelerado ao cotidiano. 

O dia trará mais segurança no trabalho e nos cuidados de 
saúde. Se você se sentir só, com uma enorme tarefa pela 
frente, será por pouco tempo. Novidades virão de longe 
e esquentarão o coração. Se bater saudade de alguém 
especial, encurte distâncias com mensagens.

Firme um negócio, lance um projeto e dê um passo 
maior na carreira. O dia trará projeção e sucesso nos 
empreendimentos. Ganhe popularidade com agilidade 
nas comunicações e divulgação do trabalho. Bom 
momento também para discutir contratos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)



Em nota divulgada nesta quinta-
-feira (29), o Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) alerta 

sobre a importância da realização do 
Censo Demográfico também para 
questões de saúde pública. O governo 
federal anunciou que o levantamento 
não será feito em 2021, e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) determinou 
que o Censo seja, sim, realizado.

Segundo o Cofen, dados como 
expectativa de vida, natalidade e 
mortalidade permitem à comunida-
de científica estimar a ocorrência de 
doenças, necessidade de equipamen-
to e de equipes especializadas. “Sem 
o prévio conhecimento da realidade 
local, do perfil sociodemográfico da 
população, as políticas públicas e 
programas de saúde atuam às escu-
ras”, diz o documento.

Também foi apontado que os da-
dos gerados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) aju-
dam a identificar vulnerabilidades 
sociais, e são essenciais para a cria-
ção de políticas públicas de saúde 
que garantam a saúde e o combate às 
desigualdades.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, criticou diversas ve-
zes o Fundo de Financiamen-

to Estudantil (Fies), durante reunião 
com outros ministros, nessa terça-
-feira (27). No encontro, sem saber 
que estava sendo gravado, o chefe da 
pasta ainda afirmou que o governo 
federal deu bolsas em universidades 
para “todo mundo”, e que até a quem 
não tinha a “menor capacidade” e 
“não sabia ler nem escrever” entrou 
na graduação por esse caminho.

Na ocasião, Guedes afirmou ain-
da que o filho do seu porteiro teria 
sido beneficiado mesmo após zerar o 
vestibular, ainda que o programa te-
nha exigências de nota mínima para 
aprovar o financiamento. “O porteiro 
do meu prédio, uma vez, virou para 
mim e falou assim: ‘Seu Paulo, eu es-
tou muito preocupado’. O que houve? 
‘Meu filho passou na universidade 
privada’. Ué, mas está triste por quê? 
‘Ele tirou zero na prova. Tirou zero 
em todas as provas e eu recebi um 
negócio dizendo: Parabéns, seu filho 
tirou…'”, disse.

As falas de Guedes, informa o 
portal Metrópoles, foram feitas em 

reunião do Conselho de Saúde Suple-
mentar (Consu), da qual participa-
ram, além do ministro da Economia, 

os titulares da Saúde, Marcelo Quei-
roga; da Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos; e da Justiça, Anderson Tor-

res. Ainda acompanharam o debate 
representantes do Ministério Público 
Federal (MPF) e da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS).
No mesmo encontro, Guedes ava-

liou que o Fies foi um “desastre” que 
“enriqueceu meia dúzia de empresá-
rios”. Só foi alertado que a reunião 
estava sendo gravada após mais de 

40 minutos de debate. “Só não man-
da para o ar, por favor”, teria dito 
Guedes.
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Paulo Guedes: “Fies bancou até filho 
de porteiro que zerou vestibular”
FALANTE | Ministro da Economia, mais uma vez sem saber que estava sendo gravado, disse que o governo federal, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, deu bolsas em 
universidades para "todo mundo", e que até quem não tinha a "menor capacidade" entrou na graduação por esse caminho; depois da gravação, pediu para não mandar "para o ar"

Ministro Paulo Guedes participava de reunião do Conselho de Saúde Suplementar, quando fez os cometários a respeito de aprovados no Fies

O porteiro do meu prédio, 
uma vez, virou para mim 
e disse que estava muito 
preocupado, dizendo que 
o filho havia passado na 
universidade privada e que 
ele tinha tirado zero em todas 
as provas”

“
PAULO GUEDES
MINISTRO DA ECONOMIA

Cofen aponta que dados gerados pelo IBGE ajudam a identificar vulnerabilidades sociais

Conselho Federal de Enfermagem 
alerta sobre importância do Censo

DEMOGRAFIA

A anistia garante o esquecimen-
to jurídico do ilícito e a extin-
ção de todos os efeitos penais 

e não é passível de revogação. Dessa 
forma, a 1ª Vara Federal Criminal de 
São Paulo rejeitou denúncia do Mi-
nistério Público Federal que pedia a 
condenação de membros do antigo 
Destacamento de Operações de In-
formação — Centro de Operações 
de Defesa Interna (DOI-Codi), órgão 
de repressão da ditadura militar, pela 
tortura e morte de um militante do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Elson Costa tinha atuação rele-
vante no PCB e passou a ser monito-
rado pelo DOI-Codi. Em 1975, ele foi 
abordado e preso por cerca de cinco 
agentes. Em seguida, foi levado ao 
centro clandestino do órgão em Ita-
pevi (SP), onde foi torturado e morto.

O MPF pedia a condenação do 
comandante e seu auxiliar, que te-
riam sido os responsáveis pela vio-
lência. O órgão alegava que não teria 
ocorrido anistia ou prescrição dos 
crimes, já que seriam crimes de lesa-
-humanidade, praticados em contex-
to de violência sistemática contra a 
população, e que constituíam grave 

violação aos direitos humanos.
A juíza Andreia Costa Moruzzi 

lembrou que a Lei 6.683/1979 conce-
deu anistia para todos os que come-
teram crimes políticos durante o pe-
ríodo da ditadura militar, incluindo 
servidores ligados à Administração 
Pública. Além disso, o próprio STF 
Federal já reconheceu que a Consti-
tuição de 1988 não afastou os efeitos 
da anistia.

De acordo com a magistrada, 
segundo a revista Consultor Jurídico, 
não caberia ao juízo revisar a anistia 
e a decisão do STF sobre sua validade. 
Também não seria possível receber 
denúncia sobre os fatos ocorridos há 
46 anos.

"Não se pode dizer que a repres-
são a opositores do regime de exce-
ção, por mais dura que tenha sido, 
tenha se estendido à grande massa 
da população brasileira", ressaltou a 
magistrada. "Igualmente não proce-
de o argumento ministerial sobre a 
influência do Direito Internacional 
na ordem jurídica interna, com vistas 
a caracterizar os fatos narrados na 
denúncia como crimes de lesa-hu-
manidade". 

Justiça rejeita denúncia 
contra agentes do DOI-Codi 

ANISTIA

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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