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Nelter: “Fátima traiu suas origens”; 
deputado ameaça deixar o MDB
Parlamentar fala em “fortes indícios de roubalheiras nas licitações do governo do Estado”

Contra aliança com PT

O deputado estadual Nel-
ter Queiroz, em entrevista 
exclusiva ao AGORA RN, 

nesta quarta-feira 19, disse não 
existir a menor possibilidade de-
le apoiar a reeleição da governa-

dora, mesmo com a chance ca-
da vez mais factível da formação 
de aliança política partidária en-
tre o PT e MDB, seu partido, no 
Estado, com foco nas eleições. 
“Se for o caso de ter que deixar o 

partido por conta da minha po-
sição, deixarei”, avisa. Segundo 
Nelter, “Fátima não tem a visão 
de gerar emprego e renda para 
o povo mais simples. E as conse-
quências disso é que o Rio Gran-

de do Norte não avançou duran-
te esses quatro anos de sua ges-
tão”, afirmou. O parlamentar, 
sem entrar em detalhes, acusou 
o governo  potiguar de fraudar li-
citações. 

 Terceira edição da iniciativa percorrerá cerca de 600 municípios brasileiros, estimulando produtores de pequeno porte
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Últimas da Política

Raimundo Alves foca
em aliança: “Ninguém 
ganha eleição sozinho”

__PÁG.2

__PÁG.8

__PÁG.12

Marcelo Hollanda

Luiz Almir

Fabrícia Mesquita

Fabrício Queiroz é um homem 
determinado a limpar o tacho. 

É hoje: empresários vão pedir 
socorro ao secretário da Segurança.

Muitas mulheres olham, em redes 
sociais, fotos de “corpos perfeitos”. 

Secretário da Casa Civil  
e articulador de Fátima Be-
zerra admitiu foco político 
com uma aliança do MDB.

__PÁG.3Ônibus

Decisão judicial veio com 
base em um recurso do Sindi-
cato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn). Sin-
dicato dos Trabalhadores Ro-
doviários cumprirá a ordem.

Justiça manda 
50% da frota 
voltar a circular 
na capital

__PÁG.10

Federal

Infraestrutura vai facilitar 
deslocamento entre Natal e o 
Aeroporto Internacional Go-
vernador Aluízio Alves. Anún-
cio oficial da obra foi nesta 
quarta-feira 19.

Governo investe 
R$ 40 mi para 
erguer ponte em 
São Gonçalo

__PÁG.11

MAIS RN

Objetivo é apresentar as in-
formações econômicas que fa-
vorecem o estado nos cenários 
brasileiro e nordestino.

Projeto lança 
cartilha sobre as 
potencialidades 
potiguares

__PÁG. 9

Turismo

 O Rio Grande do Norte é o 
destino ganhador do prêmio Ex-
celências 2021. A honraria foi en-
tregue na Internacional de Turis-
mo de Madrid, na Espanha.

RN é premiado 
durante evento 
na Espanha

__PÁG.10

__PÁG.3

__PÁG.8

Pequenos produtores rurais terão R$ 1,5 bi em créditos
Banco do Brasil montou agências móveis que percorrerão todas as regiões do país
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• Quinta-feira, 20 de janeiro de 20222 Política

O lead da entrevista que Fabrí-
cio Queiroz deu ao Estadão 
esta semana não deixa dú-

vida: é um homem determinado a 
limpar o tacho antes que o veio es-
gote.

Se Bolsonaro é uma mina de ou-
ro para ele próprio e a família, é uma 
benção para os amigos íntimos e ou-
tros colaboradores recém-chegados, 
como o ministro Marcelo Queiroga, 
da Saúde.

Mas este do qual vamos falar tem 
cadeira cativa no setor dos sócios 
fundadores.

Trata-se de bem mais do que um 
policial militar da reserva cobiçan-
do uma vaga na Câmara dos Depu-
tados nas próximas eleições. Ele é o 
ex-policial militar. 

Sem partido até o momento, 
nem está preocupado com isso.

Enquanto sua legenda for Bolso-
naro, o céu é o limite para esse cida-
dão preso preventivamente em ju-
nho de 2020 e escondido na casa de 
Frederick Wassef, o eterno advogado 
do presidente.

Mas saiu logo do xilindró pela 
graça do Superior Tribunal de Justi-
ça, que lhe concedeu o direito à pri-
são domiciliar e depois a liberdade 
total ao deliberar que outra investi-
gação contra ele só poderia andar 
com uma nova denúncia.

Um jeitinho que não é para to-
dos os brasileiros.

O homem que sabe tudo de ra-

chadinha na família presidencial - 
uma maneira fofa de definir pecula-
to, crime de apropriação de dinhei-
ro público por servidor no exercício 
do cargo – afirma agora ser uma luz 
própria, independente. 

Como assim? Na entrevista ao 
Estadão ele explica:

“Não estou pedindo apoio de 
ninguém, minha candidatura é in-
dependente. Quem me apóia são os 
conservadores, várias páginas de di-
reita que, no privado, conversam co-
migo, falam que eu devo vir (candi-
dato). Então estou acreditando nisso 
aí e venho independente”.

Mente que eu gosto, é o que se 
diz diante de uma cascata retum-
bante. E esta é uma. 

Bolsonaro, justiça seja feita, é 
quem tirou do anonimato dezenas 
de candidatos nas eleições de 2018. 
É de longe a maior franquia ambu-
lante do baixo clero.

A aposta de Queiroz é simples:  o 
núcleo duro do bolsonarismo (20% 
do eleitorado), mesmo que seja in-
suficiente para renovar o mandato 
da galinha dos ovos de ouro. Ou do 
galo para ficar mais hetero. 

Preso como um carrapato a es-
ta perspectiva, Queiroz busca o que 
todos desejam - uma passagem para 
Brasília sem as escalas chatas e des-
necessárias em uma Câmara Muni-
cipal ou uma Assembléia Legislativa.  

Assim, quem não quer ser um 
neoconservador...

Fabrício, outro neoconservador

LIBERDADE. Em en-
trevista à rádio “iRozhlas”, 
muito popular no país, o fi-
lho da cantora contou que 
ele e o pai contraíram a do-
ença no final do ano pas-
sado, quando a mãe testou 
negativo. Foi quando ela 
resolveu se contaminar de-
liberadamente para obter 
o certificado de imunida-
de e frequentar estabeleci-
mentos sem ter de se vaci-
nar.

“É triste que ela quis 
mais acreditar em estra-
nhos do que em sua pró-
pria família”, disse o filho.

Hana estava tão con-
vencida de sua decisão que 
até escreveu em sua rede 
social poucas horas antes 
de morrer:  “Estou muito 
feliz porque, desta forma, 
poderei ter uma ‘vida livre’ 
como os outros, ir ao cine-
ma, tirar férias, ir à sauna, 
ao teatro”.

CULPADOS. O filho de 
Hana acusa diretamente 
dois militantes anti vaci-
nas tchecos pela morte da 
mãe: o ator Jaroslav Dušek 
e a bióloga So�a Peková.

“Eu sei exatamente 
quem estava por trás de 
seus pontos de vista” (da 
mãe, no caso). “Eu escutei 
essas coisas por um ano — 
afirmou o jovem.

SÓ DEMOCRACIA! De-
finitivamente, Jair Bolso-
naro prefere os líderes em 
alta no mundo e eles estão, 
ao que parece, no Leste 
Europeu. 

Em fevereiro, o presi-
dente viaja para Moscou a 
convite do democrata Vla-
dimir Putin e depois de-
sembarca em Budapeste 
para um encontro com o 
primeiro-ministro da Hun-
gria, Viktor Orbán, líder da 
ultradireita. 

Isso acontece dois me-
ses antes das eleições na-
quele país.  A Hungria re-
alizará eleições legislativas 
em 3 de abril próximo.  

Deve ser para dar uma 
forcinha ao colega.

É bom o partido de Vik-
tor, que ainda tem uma pe-
quena vantagem nas pes-
quisas, ficar ligado.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

Uma comissão constituída 
por servidores do Tribu-
nal de Contas do Estado 

(TCE-RN) está preparando um 
estudo para definir como será a 
aplicação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) no âmbito 
da Corte potiguar. A informação 
é do consultor jurídico Diego Di-
niz, que explicou que a LGPD é 
uma lei que veio ao Brasil, dirigi-
da inicialmente aos particulares, 
para tentar fazer com que outros 
países o vissem como um lugar 
seguro quanto à proteção de da-
dos, especialmente na área do 
comércio. “Era importante que o 
Brasil demonstrasse ao exterior 
que ele tinha cuidado com os da-
dos”, afirmou.

Diego disse que a LGPD tam-
bém traz uma norma destina-
da aos órgãos e entes públicos, 
também destinada aos Tribunais 
de Contas. “Desde 2017, quando 
tivemos contato com a lei num 
congresso em Goiás, alguns ser-

vidores do TCE se preocupam 
com a norma e estudam o tema”. 
E que, desde agosto de 2021, a lei 
passou a viger e ser exigida a sua 
aplicação junto aos órgãos públi-
cos.

“A partir disso, o presidente 
em exercício, conselheiro Paulo 
Roberto Alves, designou comis-
são constituída por nove servido-
res multidisciplinares e deu um 
prazo de 90 dias para apresentar 
estudos orientativos de como a 
instituição poderia efetivar a apli-
cação a LGPD”, detalha.

Diego Diniz informou que o 
relatório, assim que for concluí-
do, será apresentado aos conse-
lheiros para explicar a importân-
cia da LGPD, a necessidade de 
aplicação da lei, designar um en-
carregado, instituir uma comis-
são permanente de avaliação de 
proteção de dados, fazer inven-
tário dos dados pessoais, definir 
quais sistemas utilizados, entre 
outras providências. 

TCE terá orientações para 
aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados no RN
Como toda norma, Corte vai exigir que LGPD 
seja aplicada pelos entes jurisdicionados

TCE terá 90 dias para apresentar dados de como pode efetivar aplicação da LGPD

ASCOM TCE-RN

MÁS INFLUÊNCIAS. Era uma vez uma cantora de música folclórica 
tcheca chamada Hana Horka. Mulher vigorosa, sorriso iluminado, tinha 
uma família amorosa que se vacinou contra a covid. 

Mas, como uma militante antivacina de carteirinha, ela preferiu ouvir 
os amigos, dando as costas aos apelos do marido e dos filhos. 

Resultado: não se imunizou. 
Hana foi mais longe: contaminou-se de propósito por acreditar que 

assim ficaria livre de uma vez da doença via desinformada teoria da con-
taminação de rebanho tão popular em Manaus em auge da pandemia. 

Só que a cantora morreu no último domingo de complicações cau-
sadas pela Covid-19 aos 57 anos. Vinha de uma corrida quando sentiu a 
respiração faltar.
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Recém recuperado da covid-19, o secretá-
rio da Casa Civil, Raimundo Alves, prin-
cipal articulador da governadora Fáti-

ma Bezerra (PT), admitiu o foco político com 
uma aliança do MDB. “Todo mundo sabe que 
quem faz uma disputa majoritária precisa fa-
zer alianças. Porque ninguém ganha uma elei-
ção sozinho”, justificou. Raimundo também 
descartou uma aliança com o PL do deputado 
João Maia. “PT está impedido de fazer aliança 
com o PL, então não tem nenhuma discussão 
de aliança, uma vez que a filiação de Bolsona-
ro bloqueou qualquer discussão com relação 
a isso”.

Voz ativa dentro das articulações do PT, 
Raimundo Alves é consciente que Fátima Be-
zerra precisa fortalecer sua chapa. A questão 
do deputado federal Walter Alves como vice-
-governador, também fortalece o interior. Os 

38 prefeitos filiados a legenda estão dando de-
clarações a favor do nome de Walter, e tam-
bém confirmam apoio a pré-candidatura do 
ex-senador Garibaldi Filho a deputado federal.  
O PCdoB e Antenor Roberto não possuem for-
ça política e apenas a confiança da governado-
ra, que pode colocá-lo como auxiliar na futura 
gestão. PCdoB sequer arruma uma nominata 
para eleger um deputado estadual. 

O secretário da Casa Civil também alfine-
tou o ministro Fábio Faria, que tenta montar 
uma chapa de oposição. “Quem mais tem tra-
balhado para organizar a oposição nesse esta-
do é ele. Ele não tem competência nem para 
organizar uma oposição. Quem não tem capa-
cidade de organizar uma oposição imagine go-
vernar alguma coisa, administrar dinheiro pú-
blico”, afirmou Raimundo Alves, em entrevista 
ao programa 12 em Ponto 98, da rádio 98 FM.

Articulador do Governo Fátima foca em aliança com o MDB: 
“Porque ninguém ganha uma eleição sozinho”

PP. Enquanto Fábio Faria articula uma nominata para salvar 
o nome do ex-governador Robinson Faria, o presidente do PP no 
RN, deputado Beto Rosado, tem outras ideias. Ao AGORA RN, Be-
to admitiu que tem conversado com o deputado Benes Leocádio 
e vários nomes para formar uma nominata pelo PP. Beto disse que 
não convença com Fábio sobre política.  

MARKETING. Partiu de um almoço, na semana passada, a ideia 
de voltar o nome do prefeito Álvaro Dias ao Governo, tendo Carlos 
Eduardo Alves candidato ao Senado. O ex-deputado Wober Júnior 
que chegou no encontro com o ex-prefeito de Natal seria o mais 
afoito na tese. O publicitário Alexandre Macedo brilha o olhos com 
a ideia. 

SOCIALISTAS. Alguns deputados que hoje admitem possibilidade 
de integrar o PSB não vão assinar a ficha. Outros, que evitam declara-
ções, sim. O jogo é bruto nos bastidores. A turma do PT não gosta de 
ouvir a ideia de fortalecer siglas com intuitos em outros focos. 

PENDENTE. No início de fevereiro, quando o Supremo retoma 
as atividades regulares, prevê julgar a validade das federações par-
tidárias, um novo modelo de união entre legendas. A norma foi 
aprovada pelo Congresso em 2021. Na prática, dá sobrevida a le-
gendas pequenas e dribla a proibição de coligações em disputas 
proporcionais.

“Fátima traiu suas origens. 
A governadora mentiu 
para a população do RN 

em seu discurso em defesa dos 
mais pobres. Além do mais, exis-
tem fortes indícios de roubalhei-
ras em todas as licitações do go-
verno do Estado”. Essas foram as 
acusações feitas pelo deputado 
estadual Nelter Queiroz (MDB), 
em relação à gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), na 
condução do Rio Grande do Nor-
te, que tem deixado a desejar em 
áreas prioritárias como a saúde, 
educação e segurança pública.

Segundo o deputado, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN 
nesta quarta-feira 19, não existe a 
menor possibilidade dele apoiar a 
reeleição da governadora, mesmo 
com a chance cada vez mais factí-
vel da formação de aliança políti-
ca partidária entre o PT e MDB no 
Estado, com foco nas eleições.

“Fátima não tem a visão de 
gerar emprego e renda para o po-
vo mais simples. E as consequên-
cias disso é que o Rio Grande do 
Norte não avançou durante es-

ses quatro anos de sua gestão”, 
afirmou. Sem dar detalhes, Nel-
ter Queiroz acusou o governo de 
fraudar licitações no Estado, no 
que classificou como “fortes indí-
cios de roubalheiras”.

Nelter: “Fátima traiu suas origens 
e mentiu para população do RN”
Deputado estadual disse que governo do PT apresenta vários “indícios de roubalheira em todas as licitações” 

Nelter afi rmou que não baixará o tom das críticas contra Fátima Bezerra: “não há a menor chance de fi car calado”

ARQUIVO PESSOAL

Adenilson Costa
Repórter de Política

Questionado se baixaria o 
tom em relação às críticas à go-
vernadora, caso a aliança política 
entre o MDB e o PT se concreti-
ze no RN, como vem se encami-
nhando as conversas e entendi-
mento entre os líderes de ambos 
os partidos, Nelter afirmou que 
não há, “a menor chance de ficar 
calado. Se for o caso de ter que 
deixar o partido por conta da mi-
nha posição, deixarei”. E comple-
tou: “Sugiro que as bases sejam 
ouvidas, aliás podemos até fazer 
uma prévia com votação dos filia-
dos e diretórios para sermos mais 

Deputado sugere 
prévias no MDB 
para decidir 
sobre aliança 
com o PT no RN

democráticos”.
O deputado explicou que ain-

da não foi convidado pela cúpula 
do seu partido  para a discussão 
sobre a união das duas legendas. 
Nelter sempre foi contra a for-
mação da aliança com o PT, pois, 
como afirmou em recente entre-
vista ao AGORA RN, considera a 
governadora Fátima Bezerra “fra-
ca”, “desgastada” e “rejeitada” po-
liticamente. “Vive correndo atrás 

de Garibaldi para se reeleger. Se 
Fátima estivesse bem, não queria 
nem conversar com o MDB. Ela 
não passa de 30% nas pesquisas 
de intenção de votos. O povo está 
revoltado com ela e quer derrotá-
-la”, enfatizou.

E continuou: “O PT de Fátima 
não fez sequer o dever de casa e 
nem realizou as promessas de 
campanha que havia prometido. 
Dentro do PT da governadora, 

uma parte dos membros é con-
tra. Eu ainda não fui ouvido, mas 
muitos emedebistas e prefeitos 
que nós consultamos no Seridó 
são contra também”, destacou.

Apesar de contrariado, Nelter 
Queiroz disse que pretende conti-
nuar filiado ao MDB e que a pre-
ocupação neste momento é, “dis-
cutirmos a nominata e o caminho 
que o partido quer tomar nas elei-
ções deste ano”, finalizou. 
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O lead da entrevista que Fabrí-
cio Queiroz deu ao Estadão 
esta semana não deixa dú-

vida: é um homem determinado a 
limpar o tacho antes que o veio es-
gote.

Se Bolsonaro é uma mina de ou-
ro para ele próprio e a família, é uma 
benção para os amigos íntimos e ou-
tros colaboradores recém-chegados, 
como o ministro Marcelo Queiroga, 
da Saúde.

Mas este do qual vamos falar tem 
cadeira cativa no setor dos sócios 
fundadores.

Trata-se de bem mais do que um 
policial militar da reserva cobiçan-
do uma vaga na Câmara dos Depu-
tados nas próximas eleições. Ele é o 
ex-policial militar. 

Sem partido até o momento, 
nem está preocupado com isso.

Enquanto sua legenda for Bolso-
naro, o céu é o limite para esse cida-
dão preso preventivamente em ju-
nho de 2020 e escondido na casa de 
Frederick Wassef, o eterno advogado 
do presidente.

Mas saiu logo do xilindró pela 
graça do Superior Tribunal de Justi-
ça, que lhe concedeu o direito à pri-
são domiciliar e depois a liberdade 
total ao deliberar que outra investi-
gação contra ele só poderia andar 
com uma nova denúncia.

Um jeitinho que não é para to-
dos os brasileiros.

O homem que sabe tudo de ra-

chadinha na família presidencial - 
uma maneira fofa de definir pecula-
to, crime de apropriação de dinhei-
ro público por servidor no exercício 
do cargo – afirma agora ser uma luz 
própria, independente. 

Como assim? Na entrevista ao 
Estadão ele explica:

“Não estou pedindo apoio de 
ninguém, minha candidatura é in-
dependente. Quem me apóia são os 
conservadores, várias páginas de di-
reita que, no privado, conversam co-
migo, falam que eu devo vir (candi-
dato). Então estou acreditando nisso 
aí e venho independente”.

Mente que eu gosto, é o que se 
diz diante de uma cascata retum-
bante. E esta é uma. 

Bolsonaro, justiça seja feita, é 
quem tirou do anonimato dezenas 
de candidatos nas eleições de 2018. 
É de longe a maior franquia ambu-
lante do baixo clero.

A aposta de Queiroz é simples:  o 
núcleo duro do bolsonarismo (20% 
do eleitorado), mesmo que seja in-
suficiente para renovar o mandato 
da galinha dos ovos de ouro. Ou do 
galo para ficar mais hetero. 

Preso como um carrapato a es-
ta perspectiva, Queiroz busca o que 
todos desejam - uma passagem para 
Brasília sem as escalas chatas e des-
necessárias em uma Câmara Muni-
cipal ou uma Assembléia Legislativa.  

Assim, quem não quer ser um 
neoconservador...

Fabrício, outro neoconservador

LIBERDADE. Em en-
trevista à rádio “iRozhlas”, 
muito popular no país, o fi-
lho da cantora contou que 
ele e o pai contraíram a do-
ença no final do ano pas-
sado, quando a mãe testou 
negativo. Foi quando ela 
resolveu se contaminar de-
liberadamente para obter 
o certificado de imunida-
de e frequentar estabeleci-
mentos sem ter de se vaci-
nar.

“É triste que ela quis 
mais acreditar em estra-
nhos do que em sua pró-
pria família”, disse o filho.

Hana estava tão con-
vencida de sua decisão que 
até escreveu em sua rede 
social poucas horas antes 
de morrer:  “Estou muito 
feliz porque, desta forma, 
poderei ter uma ‘vida livre’ 
como os outros, ir ao cine-
ma, tirar férias, ir à sauna, 
ao teatro”.

CULPADOS. O filho de 
Hana acusa diretamente 
dois militantes anti vaci-
nas tchecos pela morte da 
mãe: o ator Jaroslav Dušek 
e a bióloga So�a Peková.

“Eu sei exatamente 
quem estava por trás de 
seus pontos de vista” (da 
mãe, no caso). “Eu escutei 
essas coisas por um ano — 
afirmou o jovem.

SÓ DEMOCRACIA! De-
finitivamente, Jair Bolso-
naro prefere os líderes em 
alta no mundo e eles estão, 
ao que parece, no Leste 
Europeu. 

Em fevereiro, o presi-
dente viaja para Moscou a 
convite do democrata Vla-
dimir Putin e depois de-
sembarca em Budapeste 
para um encontro com o 
primeiro-ministro da Hun-
gria, Viktor Orbán, líder da 
ultradireita. 

Isso acontece dois me-
ses antes das eleições na-
quele país.  A Hungria re-
alizará eleições legislativas 
em 3 de abril próximo.  

Deve ser para dar uma 
forcinha ao colega.

É bom o partido de Vik-
tor, que ainda tem uma pe-
quena vantagem nas pes-
quisas, ficar ligado.

MARCELO HOLLANDAOpinião
hollandajornalista@gmail.com

Uma comissão constituída 
por servidores do Tribu-
nal de Contas do Estado 

(TCE-RN) está preparando um 
estudo para definir como será a 
aplicação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) no âmbito 
da Corte potiguar. A informação 
é do consultor jurídico Diego Di-
niz, que explicou que a LGPD é 
uma lei que veio ao Brasil, dirigi-
da inicialmente aos particulares, 
para tentar fazer com que outros 
países o vissem como um lugar 
seguro quanto à proteção de da-
dos, especialmente na área do 
comércio. “Era importante que o 
Brasil demonstrasse ao exterior 
que ele tinha cuidado com os da-
dos”, afirmou.

Diego disse que a LGPD tam-
bém traz uma norma destina-
da aos órgãos e entes públicos, 
também destinada aos Tribunais 
de Contas. “Desde 2017, quando 
tivemos contato com a lei num 
congresso em Goiás, alguns ser-

vidores do TCE se preocupam 
com a norma e estudam o tema”. 
E que, desde agosto de 2021, a lei 
passou a viger e ser exigida a sua 
aplicação junto aos órgãos públi-
cos.

“A partir disso, o presidente 
em exercício, conselheiro Paulo 
Roberto Alves, designou comis-
são constituída por nove servido-
res multidisciplinares e deu um 
prazo de 90 dias para apresentar 
estudos orientativos de como a 
instituição poderia efetivar a apli-
cação a LGPD”, detalha.

Diego Diniz informou que o 
relatório, assim que for concluí-
do, será apresentado aos conse-
lheiros para explicar a importân-
cia da LGPD, a necessidade de 
aplicação da lei, designar um en-
carregado, instituir uma comis-
são permanente de avaliação de 
proteção de dados, fazer inven-
tário dos dados pessoais, definir 
quais sistemas utilizados, entre 
outras providências. 

TCE terá orientações para 
aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados no RN
Como toda norma, Corte vai exigir que LGPD 
seja aplicada pelos entes jurisdicionados

TCE terá 90 dias para apresentar dados de como pode efetivar aplicação da LGPD

ASCOM TCE-RN

MÁS INFLUÊNCIAS. Era uma vez uma cantora de música folclórica 
tcheca chamada Hana Horka. Mulher vigorosa, sorriso iluminado, tinha 
uma família amorosa que se vacinou contra a covid. 

Mas, como uma militante antivacina de carteirinha, ela preferiu ouvir 
os amigos, dando as costas aos apelos do marido e dos filhos. 

Resultado: não se imunizou. 
Hana foi mais longe: contaminou-se de propósito por acreditar que 

assim ficaria livre de uma vez da doença via desinformada teoria da con-
taminação de rebanho tão popular em Manaus em auge da pandemia. 

Só que a cantora morreu no último domingo de complicações cau-
sadas pela Covid-19 aos 57 anos. Vinha de uma corrida quando sentiu a 
respiração faltar.
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Recém recuperado da covid-19, o secretá-
rio da Casa Civil, Raimundo Alves, prin-
cipal articulador da governadora Fáti-

ma Bezerra (PT), admitiu o foco político com 
uma aliança do MDB. “Todo mundo sabe que 
quem faz uma disputa majoritária precisa fa-
zer alianças. Porque ninguém ganha uma elei-
ção sozinho”, justificou. Raimundo também 
descartou uma aliança com o PL do deputado 
João Maia. “PT está impedido de fazer aliança 
com o PL, então não tem nenhuma discussão 
de aliança, uma vez que a filiação de Bolsona-
ro bloqueou qualquer discussão com relação 
a isso”.

Voz ativa dentro das articulações do PT, 
Raimundo Alves é consciente que Fátima Be-
zerra precisa fortalecer sua chapa. A questão 
do deputado federal Walter Alves como vice-
-governador, também fortalece o interior. Os 

38 prefeitos filiados a legenda estão dando de-
clarações a favor do nome de Walter, e tam-
bém confirmam apoio a pré-candidatura do 
ex-senador Garibaldi Filho a deputado federal.  
O PCdoB e Antenor Roberto não possuem for-
ça política e apenas a confiança da governado-
ra, que pode colocá-lo como auxiliar na futura 
gestão. PCdoB sequer arruma uma nominata 
para eleger um deputado estadual. 

O secretário da Casa Civil também alfine-
tou o ministro Fábio Faria, que tenta montar 
uma chapa de oposição. “Quem mais tem tra-
balhado para organizar a oposição nesse esta-
do é ele. Ele não tem competência nem para 
organizar uma oposição. Quem não tem capa-
cidade de organizar uma oposição imagine go-
vernar alguma coisa, administrar dinheiro pú-
blico”, afirmou Raimundo Alves, em entrevista 
ao programa 12 em Ponto 98, da rádio 98 FM.

Articulador do Governo Fátima foca em aliança com o MDB: 
“Porque ninguém ganha uma eleição sozinho”

PP. Enquanto Fábio Faria articula uma nominata para salvar 
o nome do ex-governador Robinson Faria, o presidente do PP no 
RN, deputado Beto Rosado, tem outras ideias. Ao AGORA RN, Be-
to admitiu que tem conversado com o deputado Benes Leocádio 
e vários nomes para formar uma nominata pelo PP. Beto disse que 
não convença com Fábio sobre política.  

MARKETING. Partiu de um almoço, na semana passada, a ideia 
de voltar o nome do prefeito Álvaro Dias ao Governo, tendo Carlos 
Eduardo Alves candidato ao Senado. O ex-deputado Wober Júnior 
que chegou no encontro com o ex-prefeito de Natal seria o mais 
afoito na tese. O publicitário Alexandre Macedo brilha o olhos com 
a ideia. 

SOCIALISTAS. Alguns deputados que hoje admitem possibilidade 
de integrar o PSB não vão assinar a ficha. Outros, que evitam declara-
ções, sim. O jogo é bruto nos bastidores. A turma do PT não gosta de 
ouvir a ideia de fortalecer siglas com intuitos em outros focos. 

PENDENTE. No início de fevereiro, quando o Supremo retoma 
as atividades regulares, prevê julgar a validade das federações par-
tidárias, um novo modelo de união entre legendas. A norma foi 
aprovada pelo Congresso em 2021. Na prática, dá sobrevida a le-
gendas pequenas e dribla a proibição de coligações em disputas 
proporcionais.

“Fátima traiu suas origens. 
A governadora mentiu 
para a população do RN 

em seu discurso em defesa dos 
mais pobres. Além do mais, exis-
tem fortes indícios de roubalhei-
ras em todas as licitações do go-
verno do Estado”. Essas foram as 
acusações feitas pelo deputado 
estadual Nelter Queiroz (MDB), 
em relação à gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), na 
condução do Rio Grande do Nor-
te, que tem deixado a desejar em 
áreas prioritárias como a saúde, 
educação e segurança pública.

Segundo o deputado, em en-
trevista exclusiva ao AGORA RN 
nesta quarta-feira 19, não existe a 
menor possibilidade dele apoiar a 
reeleição da governadora, mesmo 
com a chance cada vez mais factí-
vel da formação de aliança políti-
ca partidária entre o PT e MDB no 
Estado, com foco nas eleições.

“Fátima não tem a visão de 
gerar emprego e renda para o po-
vo mais simples. E as consequên-
cias disso é que o Rio Grande do 
Norte não avançou durante es-

ses quatro anos de sua gestão”, 
afirmou. Sem dar detalhes, Nel-
ter Queiroz acusou o governo de 
fraudar licitações no Estado, no 
que classificou como “fortes indí-
cios de roubalheiras”.

Nelter: “Fátima traiu suas origens 
e mentiu para população do RN”
Deputado estadual disse que governo do PT apresenta vários “indícios de roubalheira em todas as licitações” 

Nelter afi rmou que não baixará o tom das críticas contra Fátima Bezerra: “não há a menor chance de fi car calado”

ARQUIVO PESSOAL

Adenilson Costa
Repórter de Política

Questionado se baixaria o 
tom em relação às críticas à go-
vernadora, caso a aliança política 
entre o MDB e o PT se concreti-
ze no RN, como vem se encami-
nhando as conversas e entendi-
mento entre os líderes de ambos 
os partidos, Nelter afirmou que 
não há, “a menor chance de ficar 
calado. Se for o caso de ter que 
deixar o partido por conta da mi-
nha posição, deixarei”. E comple-
tou: “Sugiro que as bases sejam 
ouvidas, aliás podemos até fazer 
uma prévia com votação dos filia-
dos e diretórios para sermos mais 

Deputado sugere 
prévias no MDB 
para decidir 
sobre aliança 
com o PT no RN

democráticos”.
O deputado explicou que ain-

da não foi convidado pela cúpula 
do seu partido  para a discussão 
sobre a união das duas legendas. 
Nelter sempre foi contra a for-
mação da aliança com o PT, pois, 
como afirmou em recente entre-
vista ao AGORA RN, considera a 
governadora Fátima Bezerra “fra-
ca”, “desgastada” e “rejeitada” po-
liticamente. “Vive correndo atrás 

de Garibaldi para se reeleger. Se 
Fátima estivesse bem, não queria 
nem conversar com o MDB. Ela 
não passa de 30% nas pesquisas 
de intenção de votos. O povo está 
revoltado com ela e quer derrotá-
-la”, enfatizou.

E continuou: “O PT de Fátima 
não fez sequer o dever de casa e 
nem realizou as promessas de 
campanha que havia prometido. 
Dentro do PT da governadora, 

uma parte dos membros é con-
tra. Eu ainda não fui ouvido, mas 
muitos emedebistas e prefeitos 
que nós consultamos no Seridó 
são contra também”, destacou.

Apesar de contrariado, Nelter 
Queiroz disse que pretende conti-
nuar filiado ao MDB e que a pre-
ocupação neste momento é, “dis-
cutirmos a nominata e o caminho 
que o partido quer tomar nas elei-
ções deste ano”, finalizou. 
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TSE discutirá o uso do Telegram nas 
eleições e app pode ser banido do país
Receio é que aplicativo se torne “terra sem lei” durante as eleições; demais ferramentas já firmaram parcerias

O Telegram entrou na mi-
ra do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e uma 

das primeiras agendas do pre-
sidente do órgão, ministro Luís 
Roberto Barroso, na volta do re-
cesso é se reunir com os demais 
ministros da corte, entre os 
quais Luiz Edson Fachin e Ale-
xandre de Moraes, para discutir 
providências. Há receio de que 
a ferramenta se torne uma es-
pécie de “terra sem lei” durante 
as eleições deste ano e a possi-
bilidade de banir o aplicativo no 
Brasil passou a ser observada.

Um dos motivos para emba-
sar a proibição do Telegram no 
país seriam as tentativas frus-
tradas de contato com a plata-
forma, especialmente para tra-
tar de assuntos relacionados às 
investigações sobre dissemina-
ção de fake news por apoiado-
res do presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

“O presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, enten-
de que nenhum ator relevante 
no processo eleitoral de 2022 
pode operar no Brasil sem re-
presentação jurídica adequada, 
responsável pelo cumprimen-
to da legislação nacional e das 
decisões judiciais”, respondeu 
o TSE, sobre a possibilidade de 
proibir o Telegram no Brasil.

Além do TSE, o Ministério 
Público Federal (MPF) e o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
também tentaram, em vão, con-
tato com a plataforma. Essa fal-

ta de representantes do aplica-
tivo no Brasil, porém, tem tor-
nado impossível as notificações 
judiciais.

A última tentativa de conta-
to por parte de Barroso ocorreu 
em dezembro passado. Ele en-
viou um ofício ao diretor execu-
tivo do Telegram, Pavel Dorov, 
no qual pedia uma reunião para 
discutir cooperação no comba-
te às fake news durante as elei-
ções deste ano. Não houve res-
posta.

 Barroso: “Ministros estão empenhados em promover eleições livres, limpas e seguras para o processo democrático”

CEDIDA

Telegram ignora pedido de parceria 
contra fake news e desinformações

Twitter permite que se 
denuncie fake news às 
autoridades judiciaisPor nota, o TSE também afir-

mou já ter celebrado parcerias 
com quase todas as principais pla-
taformas tecnológicas e que “não 
é desejável que haja exceções”. “O 
ministro Barroso e seus sucesso-
res, ministros Luiz Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes, estão em-
penhados em promover eleições 
livres, limpas e seguras, e este de-
ve ser um compromisso de todos 
os que participam do processo de-
mocrático brasileiro”, segue a nota.

Na Europa, especialmente na 
Alemanha, o aplicativo do Tele-
gram também se converteu em 
alvo da justiça. As autoridades 
alegam o uso exacerbado da fer-
ramenta por grupos de extrema-

-direita e antivacinas que divul-
gam campanhas de oposição à 
imunização contra a covid. Há de-
núncias, também, de ameaças de 
morte contra políticos por meio 
desta rede social.

Enquanto isso, na Itália, a Au-
toridade de Proteção de Dados 
abriu uma investigação contra o 
aplicativo por deep fakes porno-
gráficas, que é quando são cria-
dos vídeos e fotos eróticos com o 
rosto de outras pessoas. Diferen-
temente do Whatsapp, o Telegram 
permite a criação de grupos aber-
tos e sem número máximo de in-
tegrantes, o que leva a um maior 
poder de disseminação das men-
sagens.

A pressão da justiça e de repre-
sentantes da sociedade civil por 
ações de combate às fake news fez 
com que o Twitter lançasse, na úl-
tima segunda-feira 17, um recurso 
específico para que usuários pos-
sam denunciar mensagens com 
conteúdos falsos. A ferramenta es-
tava, desde agosto de 2021, em fa-
se de teste nos EUA, Coreia do Sul 
e na Austrália. Antes o aplicativo 
permitia apenas denunciar a pos-
tagem como “suspeita”, ou “spam”.

Outra novidade é a possibi-
lidade de classificar a denúncia 
de conteúdo falso por assunto. 

Exemplo: “informações sobre a 
eleição” ou outras questões. Já na 
aba “saúde”, o usuário que dese-
jar denunciar uma postagem de-
ve dizer se a queixa é sobre a co-
vid-19 ou outro tema. De acordo 
com a plataforma, em menos de 
24h o aplicativo recebeu mais de 
três milhões de denúncias.

O Twitter é uma das ferramen-
tas que firmou parceria com o 
TSE. Também estão nessa lista o 
Whatsapp, principal concorrente 
do Telegram, o Facebook, o Goo-
gle, o Instagram, o Linkedin e o  Ti-
kTok. 

 “Nenhum ator 
relevante no 
processo eleitoral 
de 2022 pode 
operar no Brasil 
sem representação 
jurídica adequada”

Nota oficial do TSE

 “Eleições livres, 
limpas e seguras 
devem ser um 
compromisso 
de todos os 
que participam 
do processo 
democrático”
Nota oficial do TSE
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De olho na ALRN, parlamentares 
devem migrar para PSDB em 2022
Maior partido da Assembleia, sigla quer montar maior nominata e vem trabalhando nomes de mulheres

Com foco em fortalecer ain-
da mais seus quadros, o 
PSDB do Rio Grande do 

Norte, presidido pelo deputado 
Ezequiel Ferreira, que também 
ocupa a presidência da Assem-
bleia Legislativa do Estado, co-
meçou a costurar novos deputa-
dos e a ideia é aumentar a ban-
cada estadual. Acredita-se que 
entre 3 de março e 1º de abril, 
período da janela partidária em 
que os políticos com cargos ele-
tivos poderão trocar de parti-
do sem perder o mandato. Atu-
almente, o ninho tucano conta 
com cinco deputados estadu-
ais: Tomba Farias, Gustavo Car-
valho, Raimundo Fernandes e 
José Dias, com o presidente da 
Assembleia formando a maior 
bancada.

Com força no segmento 
evangélico, o deputado Albert 
Dickson, que sempre é bem vo-
tado, vai sair do Pros e assinar a 
ficha dos tucanos. “Recebi o con-
vite para ingressar no PSDB, que 
já é o maior partido da Assem-
bleia Legislativa, com vistas à 
formação de uma grande chapa 
para a eleição deste ano. Vários 
colegas também vão se filiar”, 
disse Albert Dickson, eleito Par-
lamentar do Ano.

Outros nomes também estão 
no radar do PSDB. Do Seridó, o 
deputado Nelter Queiroz já ad-
mite saída do MDB para acom-
panhar o chapão tucano. Em 
Caicó, o deputado Vivaldo Costa 
também tem o mesmo caminho. 
Vai deixar o PSD e assinar a ficha 
do PSDB, partido do prefeito Ju-
das Tadeu, seu aliado.

Segundo declarou essa sema-
na, o deputado federal João Maia 
admitiu que a bancada do PL ca-
minha para migrar para o PSDB. 
Seria o destino dos deputados 
Kleber Rodrigues, Ubaldo Fer-
nandes e George Soares. “Essa 
discussão estava sendo condu-
zida pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB), mas como 
ele contraiu Covid-19 e H3N2 de 
uma vez só, então estamos espe-
rando ele se recuperar para dar 
continuidade a essas conversas”, 
admitiu o presidente do PL essa 
semana.

Ainda estão de olho na for-
mação da chapa do PSDB, que 
segundo cálculos elegeria tran-
quilizante quase dois terços do 
Poder Legislativo, outros parla-
mentares. Os deputados Gale-

no Torquato que deixaria o PSD 
e Dr. Bernardo, que trocaria em 
acordo o MDB pela legenda da 
social-democracia. Dr. Bernardo 
colocaria a esposa na chapa de 
deputado federal do MDB, pa-
ra engrossar a legenda que deve 
eleger Garibaldi Filho, deputado 
federal.

Se recuperando de Covid-19 e H3N2, o presidente do PSDB no RN, deputado Ezequiel Ferreira, não para de articular o fortalecimento de seu partido

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 “Recebi o convite 
para ingressar no 
PSDB, com vistas à 
formação de uma 
grande chapa para 
a eleição deste ano. 
Vários colegas vão 
se filiar”
Albert Dickson
Deputado estadual

Ainda se recuperando de uma 
Covid-19, o deputado Ezequiel 
Ferreira, presidente estadual do 
PSDB, não para de articular o for-
talecimento do seu partido.  O 
PSDB acredita no potencial e na 
capacidade das mulheres para 
contribuir em 2022. Ainda neste 
semestre, o PSDB vai realizar um 
evento para mulheres no Oeste 
Potiguar. A data e a cidade estão 
sendo definidas. Em Mossoró, a 
presidente da União dos Verea-
dores e Vereadoras do Rio Gran-
de do Norte (UVERN) deve con-
correr a deputada federal.  Mas, a 
ex-deputada Sandra Rosado vem 
sendo estimulada para disputar 

seu retorno à Assembleia Legisla-
tiva. Mossoró é o segundo maior 
colégio eleitoral do Estado.

De olho em fortalecer seu no-
me no interior e Região Metropo-
litana de Natal, a deputada Eu-
diane Macedo poderia trocar o 
Republicanos pelo PSDB. Ela foi 
palestrante de um evento de mu-
lheres tucanas e agradou a plateia 
de vereadoras, prefeitas e vice-
-prefeitas. Eudiane no PSDB seria 
a única deputada com mandato, 
concorrendo à reeleição.

Nomes novos como a influen-
ciadora digital Leila Maia, mãe 
solo, profissional de educação 
física, idealizadora dos projetos 

RN Saudável e Ponte da Vida. Lei-
la vai assinar a ficha dela no PSDB 
de olho na vaga de deputada. Ela 
tem hoje mais de 61 mil seguido-
res só no Instagram. A empresária 
Adriana Pessoa, que tem atuação 
no Agreste Potiguar e foi segundo 
lugar na eleição de Passa e Fica, 
só com comícios virtuais poderá 
ser um nome. Ela só não venceu 
por apenas 200 votos.

A médica Dra. Tassia, que foi 
prefeita de João Dias no Alto Oes-
te Potiguar, também está trocan-
do o PSD pelo PSDB. Ela hoje 
atende como médica em Parna-
mirim e é esposa do ex-deputado 
Carlos Augusto Maia. 

PSDB vai lançar mulheres 
tradicionais e novos nomes 
para deputada estadual
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TSE discutirá o uso do Telegram nas 
eleições e app pode ser banido do país
Receio é que aplicativo se torne “terra sem lei” durante as eleições; demais ferramentas já firmaram parcerias

O Telegram entrou na mi-
ra do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e uma 

das primeiras agendas do pre-
sidente do órgão, ministro Luís 
Roberto Barroso, na volta do re-
cesso é se reunir com os demais 
ministros da corte, entre os 
quais Luiz Edson Fachin e Ale-
xandre de Moraes, para discutir 
providências. Há receio de que 
a ferramenta se torne uma es-
pécie de “terra sem lei” durante 
as eleições deste ano e a possi-
bilidade de banir o aplicativo no 
Brasil passou a ser observada.

Um dos motivos para emba-
sar a proibição do Telegram no 
país seriam as tentativas frus-
tradas de contato com a plata-
forma, especialmente para tra-
tar de assuntos relacionados às 
investigações sobre dissemina-
ção de fake news por apoiado-
res do presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

“O presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, enten-
de que nenhum ator relevante 
no processo eleitoral de 2022 
pode operar no Brasil sem re-
presentação jurídica adequada, 
responsável pelo cumprimen-
to da legislação nacional e das 
decisões judiciais”, respondeu 
o TSE, sobre a possibilidade de 
proibir o Telegram no Brasil.

Além do TSE, o Ministério 
Público Federal (MPF) e o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
também tentaram, em vão, con-
tato com a plataforma. Essa fal-

ta de representantes do aplica-
tivo no Brasil, porém, tem tor-
nado impossível as notificações 
judiciais.

A última tentativa de conta-
to por parte de Barroso ocorreu 
em dezembro passado. Ele en-
viou um ofício ao diretor execu-
tivo do Telegram, Pavel Dorov, 
no qual pedia uma reunião para 
discutir cooperação no comba-
te às fake news durante as elei-
ções deste ano. Não houve res-
posta.

 Barroso: “Ministros estão empenhados em promover eleições livres, limpas e seguras para o processo democrático”

CEDIDA

Telegram ignora pedido de parceria 
contra fake news e desinformações

Twitter permite que se 
denuncie fake news às 
autoridades judiciaisPor nota, o TSE também afir-

mou já ter celebrado parcerias 
com quase todas as principais pla-
taformas tecnológicas e que “não 
é desejável que haja exceções”. “O 
ministro Barroso e seus sucesso-
res, ministros Luiz Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes, estão em-
penhados em promover eleições 
livres, limpas e seguras, e este de-
ve ser um compromisso de todos 
os que participam do processo de-
mocrático brasileiro”, segue a nota.

Na Europa, especialmente na 
Alemanha, o aplicativo do Tele-
gram também se converteu em 
alvo da justiça. As autoridades 
alegam o uso exacerbado da fer-
ramenta por grupos de extrema-

-direita e antivacinas que divul-
gam campanhas de oposição à 
imunização contra a covid. Há de-
núncias, também, de ameaças de 
morte contra políticos por meio 
desta rede social.

Enquanto isso, na Itália, a Au-
toridade de Proteção de Dados 
abriu uma investigação contra o 
aplicativo por deep fakes porno-
gráficas, que é quando são cria-
dos vídeos e fotos eróticos com o 
rosto de outras pessoas. Diferen-
temente do Whatsapp, o Telegram 
permite a criação de grupos aber-
tos e sem número máximo de in-
tegrantes, o que leva a um maior 
poder de disseminação das men-
sagens.

A pressão da justiça e de repre-
sentantes da sociedade civil por 
ações de combate às fake news fez 
com que o Twitter lançasse, na úl-
tima segunda-feira 17, um recurso 
específico para que usuários pos-
sam denunciar mensagens com 
conteúdos falsos. A ferramenta es-
tava, desde agosto de 2021, em fa-
se de teste nos EUA, Coreia do Sul 
e na Austrália. Antes o aplicativo 
permitia apenas denunciar a pos-
tagem como “suspeita”, ou “spam”.

Outra novidade é a possibi-
lidade de classificar a denúncia 
de conteúdo falso por assunto. 

Exemplo: “informações sobre a 
eleição” ou outras questões. Já na 
aba “saúde”, o usuário que dese-
jar denunciar uma postagem de-
ve dizer se a queixa é sobre a co-
vid-19 ou outro tema. De acordo 
com a plataforma, em menos de 
24h o aplicativo recebeu mais de 
três milhões de denúncias.

O Twitter é uma das ferramen-
tas que firmou parceria com o 
TSE. Também estão nessa lista o 
Whatsapp, principal concorrente 
do Telegram, o Facebook, o Goo-
gle, o Instagram, o Linkedin e o  Ti-
kTok. 

 “Nenhum ator 
relevante no 
processo eleitoral 
de 2022 pode 
operar no Brasil 
sem representação 
jurídica adequada”

Nota oficial do TSE

 “Eleições livres, 
limpas e seguras 
devem ser um 
compromisso 
de todos os 
que participam 
do processo 
democrático”
Nota oficial do TSE
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De olho na ALRN, parlamentares 
devem migrar para PSDB em 2022
Maior partido da Assembleia, sigla quer montar maior nominata e vem trabalhando nomes de mulheres

Com foco em fortalecer ain-
da mais seus quadros, o 
PSDB do Rio Grande do 

Norte, presidido pelo deputado 
Ezequiel Ferreira, que também 
ocupa a presidência da Assem-
bleia Legislativa do Estado, co-
meçou a costurar novos deputa-
dos e a ideia é aumentar a ban-
cada estadual. Acredita-se que 
entre 3 de março e 1º de abril, 
período da janela partidária em 
que os políticos com cargos ele-
tivos poderão trocar de parti-
do sem perder o mandato. Atu-
almente, o ninho tucano conta 
com cinco deputados estadu-
ais: Tomba Farias, Gustavo Car-
valho, Raimundo Fernandes e 
José Dias, com o presidente da 
Assembleia formando a maior 
bancada.

Com força no segmento 
evangélico, o deputado Albert 
Dickson, que sempre é bem vo-
tado, vai sair do Pros e assinar a 
ficha dos tucanos. “Recebi o con-
vite para ingressar no PSDB, que 
já é o maior partido da Assem-
bleia Legislativa, com vistas à 
formação de uma grande chapa 
para a eleição deste ano. Vários 
colegas também vão se filiar”, 
disse Albert Dickson, eleito Par-
lamentar do Ano.

Outros nomes também estão 
no radar do PSDB. Do Seridó, o 
deputado Nelter Queiroz já ad-
mite saída do MDB para acom-
panhar o chapão tucano. Em 
Caicó, o deputado Vivaldo Costa 
também tem o mesmo caminho. 
Vai deixar o PSD e assinar a ficha 
do PSDB, partido do prefeito Ju-
das Tadeu, seu aliado.

Segundo declarou essa sema-
na, o deputado federal João Maia 
admitiu que a bancada do PL ca-
minha para migrar para o PSDB. 
Seria o destino dos deputados 
Kleber Rodrigues, Ubaldo Fer-
nandes e George Soares. “Essa 
discussão estava sendo condu-
zida pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB), mas como 
ele contraiu Covid-19 e H3N2 de 
uma vez só, então estamos espe-
rando ele se recuperar para dar 
continuidade a essas conversas”, 
admitiu o presidente do PL essa 
semana.

Ainda estão de olho na for-
mação da chapa do PSDB, que 
segundo cálculos elegeria tran-
quilizante quase dois terços do 
Poder Legislativo, outros parla-
mentares. Os deputados Gale-

no Torquato que deixaria o PSD 
e Dr. Bernardo, que trocaria em 
acordo o MDB pela legenda da 
social-democracia. Dr. Bernardo 
colocaria a esposa na chapa de 
deputado federal do MDB, pa-
ra engrossar a legenda que deve 
eleger Garibaldi Filho, deputado 
federal.

Se recuperando de Covid-19 e H3N2, o presidente do PSDB no RN, deputado Ezequiel Ferreira, não para de articular o fortalecimento de seu partido

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 “Recebi o convite 
para ingressar no 
PSDB, com vistas à 
formação de uma 
grande chapa para 
a eleição deste ano. 
Vários colegas vão 
se filiar”
Albert Dickson
Deputado estadual

Ainda se recuperando de uma 
Covid-19, o deputado Ezequiel 
Ferreira, presidente estadual do 
PSDB, não para de articular o for-
talecimento do seu partido.  O 
PSDB acredita no potencial e na 
capacidade das mulheres para 
contribuir em 2022. Ainda neste 
semestre, o PSDB vai realizar um 
evento para mulheres no Oeste 
Potiguar. A data e a cidade estão 
sendo definidas. Em Mossoró, a 
presidente da União dos Verea-
dores e Vereadoras do Rio Gran-
de do Norte (UVERN) deve con-
correr a deputada federal.  Mas, a 
ex-deputada Sandra Rosado vem 
sendo estimulada para disputar 

seu retorno à Assembleia Legisla-
tiva. Mossoró é o segundo maior 
colégio eleitoral do Estado.

De olho em fortalecer seu no-
me no interior e Região Metropo-
litana de Natal, a deputada Eu-
diane Macedo poderia trocar o 
Republicanos pelo PSDB. Ela foi 
palestrante de um evento de mu-
lheres tucanas e agradou a plateia 
de vereadoras, prefeitas e vice-
-prefeitas. Eudiane no PSDB seria 
a única deputada com mandato, 
concorrendo à reeleição.

Nomes novos como a influen-
ciadora digital Leila Maia, mãe 
solo, profissional de educação 
física, idealizadora dos projetos 

RN Saudável e Ponte da Vida. Lei-
la vai assinar a ficha dela no PSDB 
de olho na vaga de deputada. Ela 
tem hoje mais de 61 mil seguido-
res só no Instagram. A empresária 
Adriana Pessoa, que tem atuação 
no Agreste Potiguar e foi segundo 
lugar na eleição de Passa e Fica, 
só com comícios virtuais poderá 
ser um nome. Ela só não venceu 
por apenas 200 votos.

A médica Dra. Tassia, que foi 
prefeita de João Dias no Alto Oes-
te Potiguar, também está trocan-
do o PSD pelo PSDB. Ela hoje 
atende como médica em Parna-
mirim e é esposa do ex-deputado 
Carlos Augusto Maia. 

PSDB vai lançar mulheres 
tradicionais e novos nomes 
para deputada estadual
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Quando o cardeal polonês 
Karol Wojtyla foi eleito 
papa João Paulo II, em 

outubro de 1978, a KGB, Serviço 
Secreto da União Soviética, ad-
vertiu que ele seria uma ame-
aça perigosa ao comunismo. 
Pouco mais de 10 anos depois, a 
maioria dos Estados comunis-
tas caíra, e a própria União So-
viética se desmancharia em 26 
de dezembro de 1991. A queda 
do muro de Berlim trouxe um 
sopro de esperança. Sucessiva-
mente tinham caído as tiranias 
que em nome da utopia socia-
lista oprimiram, perseguiram e 
mataram tantos. Zeitgeist, cha-
ma-se espírito do tempo, filoso-
fia que se estende a Herder, mas 
se consolida em Hegel, uma  or-
questração magnífica que en-
volve cultura, ciência, arte e 
todas as manifestações sociais 
que refletem o espírito guardião 
da época, o conjunto do clima 
sociológico, intelectual e cul-
tural de um momento, jamais 
repetido num outro. “Temos o 
poder de recriar o mundo de 
novo”, dizia Reagan, enquanto 
lutava para destruir o mundo 
comunista, nascido de Lênin e 
Stalin a partir de 1917. Em 1989 
todos sabiam que viviam uma 
época extraordinária, o mun-
do chegava enfim à transição 
histórica de uma era para ou-
tra, com personagens impetu-
osos, procurando ativamente 
remodelar o mundo em que 
viviam. Eles desenharam com 
coragem, determinação e visão, 
um caminho de retorno à tradi-
ção, à prosperidade ou à liber-
dade, como instâncias últimas 
de seus propósitos. O mundo 
foi sacudido, mobilizando a re-
ligião, a economia, a política, 
os ideais, e personagens se en-
trelaçaram num instante único 
para moldarem o novo cenário 
em que o mundo entraria. Em 
dezembro de 1978, um sobrevi-
vente da revolução cultural de 
Mao na China, Deng Xiaoping, 
lança seu programa para re-
formular a economia chinesa 
e acordar o sonho de prosperi-
dade para sua população. Pou-
co antes, em 16  de outubro de 
1978, era eleito papa o polonês 
Karol Wojtyla, agora João Pau-
lo II, com seu chamado “Não 
tenham medo, abram as fron-
teiras dos Estados, dos siste-
mas políticos e econômicos, os 
imensos domínios da cultura, 
da civilização e do desenvolvi-

mento”. Em 1979 Khomeine li-
dera a revolução teocrática no 
Irã, trazendo consigo os valores 
mais exaltados do Islamismo, 
em 11 de julho de 1979 tomava 
posse como primeira ministra 
britânica, Margareth Thatcher, 
em 4 de novembro de 1980, Re-
agan seria eleito presidente dos 
Estados Unidos, em 1985 en-
trava no palco, como secretá-
rio geral do partido comunista 
russo, Mikhail Gorbatchov. O 
conservadorismo virou revolu-
cionário e ganhou a peleja. Mas 
o ocidente vitorioso não con-
seguiu fazer do triunfo a vitó-
ria da democracia, da liberda-
de, da humanidade redimida. 
Não tardou o desencanto com 
a mão invisível do mercado. 
Novas faces se apresentaram 
ao drama histórico, legiões de 
vítimas, minorias que se iden-
tificam como discriminadas e 
perseguidas, prontas a explo-
sões de ressentimentos, raivas, 
desejos de reparações, conflitos 
que marcam o mundo atual. A 
passagem do mundo ideoló-
gico para o mundo identitário 
teve efeitos no conjunto do pla-
neta, com a coexistência entre 
as diferentes comunidades ca-
da vez mais difíceis. Alguns até 
aplaudem a tormenta que nos 
sacode ou o mar que nos traga, 
desde que devorem antes seus 
inimigos. As discussões sobre 
as vantagens do modelo econô-
mico, do pensamento filosófico 
ou da organização social, de-
sandaram para discursos infle-
xíveis sobre raça, sexo, gênero 
e identidade, estopins de con-
flitos e ódios no mundo de tur-
bulências políticas e morais de 
nossa época. Hoje, as culturas 
se confrontam cotidianamente, 
cada identidade procurando se 
firmar com virulência. “Entra-
mos numa zona tumultuada, 
imprevisível, aleatória, que pa-
rece destinada a prolongar-se”, 
as pessoas parecem “desam-
paradas, enraivecidas, amargu-
radas, sem rumo”, escreve Ma-
alouf, “a marcha do tempo nos 
faz penetrar em zonas novas, 
mal exploradas, pouco baliza-
das”, a estrada para escapar do 
subdesenvolvimento, da igno-
rância, das desigualdades é lon-
ga, para não se perder na dire-
ção da violência, do fanatismo 
e do caos, é preciso que a socie-
dade encontre “em si a vontade 
e a sabedoria de avançar, de se 
adaptar, de construir”. 

O espírito do tempo 
reconstruindo o mundo

Diogo x César: suplente 
consegue na Justiça voltar 
à Câmara de Parnamirim

Diogo e esposa foram denunciados 
pelo MP-RN por quatro crimes

Mais um capítulo da novela envolvendo o vereador titular e o 
suplente; há outro processo tramitando em segredo na Casa

A juíza Maria Neize de An-
drade, convocada pelo 
gabinete do desembar-

gador Vivaldo Pinheiro, deferiu 
o pedido feito pelo suplente de 
vereador César Maia (PSD) em 
Agravo de Instrumento e de-
terminou que o presidente da 
Câmara Municipal de Parna-
mirim, na primeira sessão de 
retorno do recesso parlamen-
tar, declare extinto o mandato 
do vereador Diogo Rodrigues 
da Silva (PSD). Com isso, César 
Maia deve voltar a ocupar a ca-
deira naquela casa legislativa.

No despacho, a justificati-
va para a decisão foi a de que 
o vereador Diogo Rodrigues da 
Silva, faltou, de forma injusti-
ficada a mais de um terço das 
sessões ordinárias, ocorridas 
no ano de 2021, e que, portan-
to, deveria perder o mandato. 
O pedido de efeito do ato de 
posse deverá ser realizado pe-
lo presidente Wolney França 
(PSC) no próximo dia 02 de fe-
vereiro de 2022.

O titular da vaga, Diogo Ro-
drigues, reassumiu o mandato 
no dia 17 de dezembro de 2021, 
depois que teve sua prisão rela-
xada pela juíza Manuela de Ale-
xandria Fernandes Barbosa, da 
2ª Vara Criminal de Parnamirim. 

Diogo Rodrigues estava preso na 
Cadeia Pública de Ceará-Mirim, 
na Grande Natal, e estava afasta-
do de seu mandato desde 20 de 
abril de 2021.

Vale ressaltar que, na Câmara 
Municipal, tramita um processo 
em que o suplente de vereador 
César Maia pede a cassação do 
mandato do vereador Diogo Ro-
drigues por quebra do decoro 
parlamentar e por faltar às ses-
sões plenárias. Para analisar este 
pedido, foi criada uma comissão 
composta pelos vereadores Die-
go Américo (presidente), Gabriel 
César – ambos do PSL -, e Afrâ-
nio Bezerra (Avante), que é vice-

-presidente da Câmara de Verea-
dores de Parnamirim.

Ao falar com o AGORA RN, o 
vereador Diego Américo infor-
mou que a Comissão trabalha 
em sigilo e tem até 28 de março 
para apresentar as considera-
ções finais.  “Temos uma comis-
são que vem analisando todas 
as denúncias realizadas pelo su-
plente e ex-vereador César Maia, 
porém essa Comissão trabalha 
em sigilo e temos até o dia 28 
de março para um parecer final. 
Em breve o relatório final entra-
rá na Casa para julgamento e to-
dos terão acesso”, afirmou Diego 
Américo.

Diogo Rodrigues foi apon-
tado pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MP-RN) 
como operador do esquema de 
fraudes no sistema de marcação 
de consultas e exames do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Es-
tado.

Consta na denúncia que Dio-
go e sua esposa Monikely Nunes 
– funcionária de um cartório em 
Parnamirim -, faziam inserções 
de dados falsos no Sistema Inte-
grado de Gerenciamento de Usu-
ários do SUS (SIGUS) – sistema 
informatizado utilizado pela Se-
sap e por alguns municípios para 
regular a oferta, e agendamento 
de procedimentos do SUS – bur-
lando a fila. Diogo Rodrigues e 
Monikely Nunes foram denun-
ciados pelo MP-RN por corrup-

ção passiva, peculato, inserção 
de informações falsas em banco 
de dados da administração pú-
blica e lavagem de dinheiro.

O vereador também respon-
de pelo crime de fraude em lici-
tação. Somadas apenas as qua-
tro denúncias já oferecidas pelo 
MP-RN e recebidas pela Justiça 
potiguar, Diogo Rodrigues res-
ponde 300 vezes por corrupção 
passiva, 300 vezes por peculato, 
476 vezes por inserção de infor-
mações falsas em banco de da-
dos da administração pública, 
83 vezes por lavagem de dinhei-
ro e uma vez por fraude em lici-
tação. A operação ficou conheci-
da como fura-fila.

Com o apoio da Polícia Mi-
litar, a operação Fura-fila cum-
priu dois mandados de prisão 

preventiva, um mandado de pri-
são temporária e ainda outros 22 
mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Natal, Parnami-
rim, Mossoró, Caicó, Monte Ale-
gre, Areia Branca, Brejinho, Fru-
tuoso Gomes, Rafael Godeiro e 
Passa e Fica. Também houve o 
cumprimento de um mandado 
de busca e apreensão na cidade 
de São Paulo.

Ao todo, 27 promotores de 
Justiça, 42 servidores do MP-RN 
e 90 policiais militares participa-
ram da ação. Com o oferecimen-
to e recebimento das denúncias 
iniciais, o MP-RN disponibiliza 
a peça que resultou na deflagra-
ção da operação fura-fila. Obe-
decendo à determinação judi-
cial, dados de pacientes foram 
suprimidos.  

César Maia deve voltar a ocupar a cadeira que é de Diogo Rodrigues

DIVULGAÇÃO
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Na reta final do ano passa-
do, nos dias entre o Na-
tal e o Ano Novo, quando 

Brasília costuma ficar vazia de 
autoridades, o ministro das Co-
municações, Fábio Faria (PSD), 
enviou um ofício ao relator do or-
çamento, o senador Márcio Bittar 
(PSL-AC), pedindo que 31 prefei-
turas do seu estado-natal e berço 
político, o Rio Grande do Norte, 
fossem agraciadas com verbas 
do chamado orçamento secreto. 
A reportagem é de Mariana Car-
neiro, publicada na Agência O 
Globo.

A reportagem mostra que as 
informações constam de um pa-
cote de documentos enviados 
por Bittar à Comissão Mista de 
Orçamento. Nele, há pedidos de 
prefeituras, deputados e senado-
res com indicações de repasses 
de emendas de relator.  “Até ho-
je se pensava que as destinações 
dessas emendas eram feitas pe-
lo relator-geral do Orçamento a 
partir de uma distribuição feita 
exclusivamente dentro do Con-
gresso. Com o envio do ofício, fi-
cou claro que até ministros de-
ram um jeito de conseguir enviar 
dinheiro do orçamento secre-
to para suas bases”, traz texto da 
agência.

No dia 27 de dezembro, Faria 
enviou a Bittar um ofício pedindo 
a liberação de R$ 25 milhões em 
emendas parlamentares do RP9, 
jargão como são chamadas as 
emendas de relator, para prefei-
tos do seu estado. Quase metade 
das cidades atendidas são gover-
nadas por políticos de seu parti-
do, o PSD.  E embora ele seja mi-
nistro das Comunicações, todos 
os pedidos foram por liberações 
para a área de saúde.

Faria não estava licenciado 
do cargo de ministro, como fi-
zeram alguns de seus colegas na 
Esplanada que foram eleitos de-
putados, a exemplo de João Ro-
ma, ministro da Cidadania, que 
deixou o cargo por dois dias, em 
novembro, para reservar recursos 
do orçamento de 2022 em emen-
das parlamentares.

O ofício que ele enviou a Bittar 
foi encaminhado em papel tim-
brado do Ministério das Comu-
nicações e assinado com a iden-
tificação do ministro.  Apesar de 
ser uma fração perto dos quase 
R$ 17 bilhões em emendas de re-
lator que deputados e senadores 
enviaram às suas bases eleitorais 
em 2021, o documento sugere 
que carimbar o orçamento secre-

to não foi exclusividade de parla-
mentares.

O ofício enviado por Fábio 
Faria a Bittar foi encaminhado à 
Comissão Mista de Orçamento, 
como determina a resolução do 
Congresso, junto com dezenas 
de outras indicações feitas por 
parlamentares (deputados e se-
nadores) e pedidos de prefeitos. 
O pacote de ofícios foi resumi-
do em um documento assinado 
por Bittar, endereçado à presi-
dente da CMO, Rose de Freitas 
(MDB-ES), informando que os 
pedidos serão encaminhados 
aos devidos ministérios “com as 
indicações de beneficiários de 
emendas RP9 ‘Emendas de Re-
lator Geral’, bem como os docu-
mentos que baseiam a indica-
ção, para que seja dada a devida 
publicidade”.

Fábio Faria teria feito indicações 
de emendas ao orçamento secreto
Ministro disse que qualquer pessoa pode fazer indicações para o relator e que processo foi feito com transparência

Quase metade das cidades atendidas são governadas por políticos do PSD e, embora seja ministro das Comunicações, todos os pedidos foram para saúde

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fábio disse que qualquer 
pessoa pode fazer 
indicações para o relator 

Por meio de sua Assessoria 
de Comunicação, o ministro das 
Comunicações Fábio Faria in-
formou que “o ofício enviado ao 
senador Márcio Bittar não se re-
fere a uma emenda parlamentar, 
mas, sim, a emenda do próprio 
relator do orçamento, o que per-
mite que qualquer pessoa física 
ou jurídica possa solicitar recur-
sos ao relator”.

E acrescentou: “O ofício foi as-
sinado pelo ministro Fábio Faria 
enquanto Ministro de Estado por 

ser o cargo que ocupa atualmen-
te, após se licenciar da Câmara 
dos Deputados, não havendo ne-
nhum impedimento para o pleito. 
As indicações dos municípios ci-
tados se devem à necessidade de 
maior investimento em assistên-
cia à saúde nessas localidades, no 
estado do Rio Grande do Norte”.

Vale reforçar que o processo 
foi feito com transparência, e que 
cabe sempre ao relator deliberar 
sobre a contemplação dos recur-
sos indicados. 

 “As indicações 
dos municípios 
se devem à 
necessidade de 
maior investimento 
em assistência 
à saúde nessas 
localidades, no RN”
Fábio Faria, em nota
Ministro das Comunicações
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Quando o cardeal polonês 
Karol Wojtyla foi eleito 
papa João Paulo II, em 

outubro de 1978, a KGB, Serviço 
Secreto da União Soviética, ad-
vertiu que ele seria uma ame-
aça perigosa ao comunismo. 
Pouco mais de 10 anos depois, a 
maioria dos Estados comunis-
tas caíra, e a própria União So-
viética se desmancharia em 26 
de dezembro de 1991. A queda 
do muro de Berlim trouxe um 
sopro de esperança. Sucessiva-
mente tinham caído as tiranias 
que em nome da utopia socia-
lista oprimiram, perseguiram e 
mataram tantos. Zeitgeist, cha-
ma-se espírito do tempo, filoso-
fia que se estende a Herder, mas 
se consolida em Hegel, uma  or-
questração magnífica que en-
volve cultura, ciência, arte e 
todas as manifestações sociais 
que refletem o espírito guardião 
da época, o conjunto do clima 
sociológico, intelectual e cul-
tural de um momento, jamais 
repetido num outro. “Temos o 
poder de recriar o mundo de 
novo”, dizia Reagan, enquanto 
lutava para destruir o mundo 
comunista, nascido de Lênin e 
Stalin a partir de 1917. Em 1989 
todos sabiam que viviam uma 
época extraordinária, o mun-
do chegava enfim à transição 
histórica de uma era para ou-
tra, com personagens impetu-
osos, procurando ativamente 
remodelar o mundo em que 
viviam. Eles desenharam com 
coragem, determinação e visão, 
um caminho de retorno à tradi-
ção, à prosperidade ou à liber-
dade, como instâncias últimas 
de seus propósitos. O mundo 
foi sacudido, mobilizando a re-
ligião, a economia, a política, 
os ideais, e personagens se en-
trelaçaram num instante único 
para moldarem o novo cenário 
em que o mundo entraria. Em 
dezembro de 1978, um sobrevi-
vente da revolução cultural de 
Mao na China, Deng Xiaoping, 
lança seu programa para re-
formular a economia chinesa 
e acordar o sonho de prosperi-
dade para sua população. Pou-
co antes, em 16  de outubro de 
1978, era eleito papa o polonês 
Karol Wojtyla, agora João Pau-
lo II, com seu chamado “Não 
tenham medo, abram as fron-
teiras dos Estados, dos siste-
mas políticos e econômicos, os 
imensos domínios da cultura, 
da civilização e do desenvolvi-

mento”. Em 1979 Khomeine li-
dera a revolução teocrática no 
Irã, trazendo consigo os valores 
mais exaltados do Islamismo, 
em 11 de julho de 1979 tomava 
posse como primeira ministra 
britânica, Margareth Thatcher, 
em 4 de novembro de 1980, Re-
agan seria eleito presidente dos 
Estados Unidos, em 1985 en-
trava no palco, como secretá-
rio geral do partido comunista 
russo, Mikhail Gorbatchov. O 
conservadorismo virou revolu-
cionário e ganhou a peleja. Mas 
o ocidente vitorioso não con-
seguiu fazer do triunfo a vitó-
ria da democracia, da liberda-
de, da humanidade redimida. 
Não tardou o desencanto com 
a mão invisível do mercado. 
Novas faces se apresentaram 
ao drama histórico, legiões de 
vítimas, minorias que se iden-
tificam como discriminadas e 
perseguidas, prontas a explo-
sões de ressentimentos, raivas, 
desejos de reparações, conflitos 
que marcam o mundo atual. A 
passagem do mundo ideoló-
gico para o mundo identitário 
teve efeitos no conjunto do pla-
neta, com a coexistência entre 
as diferentes comunidades ca-
da vez mais difíceis. Alguns até 
aplaudem a tormenta que nos 
sacode ou o mar que nos traga, 
desde que devorem antes seus 
inimigos. As discussões sobre 
as vantagens do modelo econô-
mico, do pensamento filosófico 
ou da organização social, de-
sandaram para discursos infle-
xíveis sobre raça, sexo, gênero 
e identidade, estopins de con-
flitos e ódios no mundo de tur-
bulências políticas e morais de 
nossa época. Hoje, as culturas 
se confrontam cotidianamente, 
cada identidade procurando se 
firmar com virulência. “Entra-
mos numa zona tumultuada, 
imprevisível, aleatória, que pa-
rece destinada a prolongar-se”, 
as pessoas parecem “desam-
paradas, enraivecidas, amargu-
radas, sem rumo”, escreve Ma-
alouf, “a marcha do tempo nos 
faz penetrar em zonas novas, 
mal exploradas, pouco baliza-
das”, a estrada para escapar do 
subdesenvolvimento, da igno-
rância, das desigualdades é lon-
ga, para não se perder na dire-
ção da violência, do fanatismo 
e do caos, é preciso que a socie-
dade encontre “em si a vontade 
e a sabedoria de avançar, de se 
adaptar, de construir”. 

O espírito do tempo 
reconstruindo o mundo

Diogo x César: suplente 
consegue na Justiça voltar 
à Câmara de Parnamirim

Diogo e esposa foram denunciados 
pelo MP-RN por quatro crimes

Mais um capítulo da novela envolvendo o vereador titular e o 
suplente; há outro processo tramitando em segredo na Casa

A juíza Maria Neize de An-
drade, convocada pelo 
gabinete do desembar-

gador Vivaldo Pinheiro, deferiu 
o pedido feito pelo suplente de 
vereador César Maia (PSD) em 
Agravo de Instrumento e de-
terminou que o presidente da 
Câmara Municipal de Parna-
mirim, na primeira sessão de 
retorno do recesso parlamen-
tar, declare extinto o mandato 
do vereador Diogo Rodrigues 
da Silva (PSD). Com isso, César 
Maia deve voltar a ocupar a ca-
deira naquela casa legislativa.

No despacho, a justificati-
va para a decisão foi a de que 
o vereador Diogo Rodrigues da 
Silva, faltou, de forma injusti-
ficada a mais de um terço das 
sessões ordinárias, ocorridas 
no ano de 2021, e que, portan-
to, deveria perder o mandato. 
O pedido de efeito do ato de 
posse deverá ser realizado pe-
lo presidente Wolney França 
(PSC) no próximo dia 02 de fe-
vereiro de 2022.

O titular da vaga, Diogo Ro-
drigues, reassumiu o mandato 
no dia 17 de dezembro de 2021, 
depois que teve sua prisão rela-
xada pela juíza Manuela de Ale-
xandria Fernandes Barbosa, da 
2ª Vara Criminal de Parnamirim. 

Diogo Rodrigues estava preso na 
Cadeia Pública de Ceará-Mirim, 
na Grande Natal, e estava afasta-
do de seu mandato desde 20 de 
abril de 2021.

Vale ressaltar que, na Câmara 
Municipal, tramita um processo 
em que o suplente de vereador 
César Maia pede a cassação do 
mandato do vereador Diogo Ro-
drigues por quebra do decoro 
parlamentar e por faltar às ses-
sões plenárias. Para analisar este 
pedido, foi criada uma comissão 
composta pelos vereadores Die-
go Américo (presidente), Gabriel 
César – ambos do PSL -, e Afrâ-
nio Bezerra (Avante), que é vice-

-presidente da Câmara de Verea-
dores de Parnamirim.

Ao falar com o AGORA RN, o 
vereador Diego Américo infor-
mou que a Comissão trabalha 
em sigilo e tem até 28 de março 
para apresentar as considera-
ções finais.  “Temos uma comis-
são que vem analisando todas 
as denúncias realizadas pelo su-
plente e ex-vereador César Maia, 
porém essa Comissão trabalha 
em sigilo e temos até o dia 28 
de março para um parecer final. 
Em breve o relatório final entra-
rá na Casa para julgamento e to-
dos terão acesso”, afirmou Diego 
Américo.

Diogo Rodrigues foi apon-
tado pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MP-RN) 
como operador do esquema de 
fraudes no sistema de marcação 
de consultas e exames do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Es-
tado.

Consta na denúncia que Dio-
go e sua esposa Monikely Nunes 
– funcionária de um cartório em 
Parnamirim -, faziam inserções 
de dados falsos no Sistema Inte-
grado de Gerenciamento de Usu-
ários do SUS (SIGUS) – sistema 
informatizado utilizado pela Se-
sap e por alguns municípios para 
regular a oferta, e agendamento 
de procedimentos do SUS – bur-
lando a fila. Diogo Rodrigues e 
Monikely Nunes foram denun-
ciados pelo MP-RN por corrup-

ção passiva, peculato, inserção 
de informações falsas em banco 
de dados da administração pú-
blica e lavagem de dinheiro.

O vereador também respon-
de pelo crime de fraude em lici-
tação. Somadas apenas as qua-
tro denúncias já oferecidas pelo 
MP-RN e recebidas pela Justiça 
potiguar, Diogo Rodrigues res-
ponde 300 vezes por corrupção 
passiva, 300 vezes por peculato, 
476 vezes por inserção de infor-
mações falsas em banco de da-
dos da administração pública, 
83 vezes por lavagem de dinhei-
ro e uma vez por fraude em lici-
tação. A operação ficou conheci-
da como fura-fila.

Com o apoio da Polícia Mi-
litar, a operação Fura-fila cum-
priu dois mandados de prisão 

preventiva, um mandado de pri-
são temporária e ainda outros 22 
mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Natal, Parnami-
rim, Mossoró, Caicó, Monte Ale-
gre, Areia Branca, Brejinho, Fru-
tuoso Gomes, Rafael Godeiro e 
Passa e Fica. Também houve o 
cumprimento de um mandado 
de busca e apreensão na cidade 
de São Paulo.

Ao todo, 27 promotores de 
Justiça, 42 servidores do MP-RN 
e 90 policiais militares participa-
ram da ação. Com o oferecimen-
to e recebimento das denúncias 
iniciais, o MP-RN disponibiliza 
a peça que resultou na deflagra-
ção da operação fura-fila. Obe-
decendo à determinação judi-
cial, dados de pacientes foram 
suprimidos.  

César Maia deve voltar a ocupar a cadeira que é de Diogo Rodrigues

DIVULGAÇÃO
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Na reta final do ano passa-
do, nos dias entre o Na-
tal e o Ano Novo, quando 

Brasília costuma ficar vazia de 
autoridades, o ministro das Co-
municações, Fábio Faria (PSD), 
enviou um ofício ao relator do or-
çamento, o senador Márcio Bittar 
(PSL-AC), pedindo que 31 prefei-
turas do seu estado-natal e berço 
político, o Rio Grande do Norte, 
fossem agraciadas com verbas 
do chamado orçamento secreto. 
A reportagem é de Mariana Car-
neiro, publicada na Agência O 
Globo.

A reportagem mostra que as 
informações constam de um pa-
cote de documentos enviados 
por Bittar à Comissão Mista de 
Orçamento. Nele, há pedidos de 
prefeituras, deputados e senado-
res com indicações de repasses 
de emendas de relator.  “Até ho-
je se pensava que as destinações 
dessas emendas eram feitas pe-
lo relator-geral do Orçamento a 
partir de uma distribuição feita 
exclusivamente dentro do Con-
gresso. Com o envio do ofício, fi-
cou claro que até ministros de-
ram um jeito de conseguir enviar 
dinheiro do orçamento secre-
to para suas bases”, traz texto da 
agência.

No dia 27 de dezembro, Faria 
enviou a Bittar um ofício pedindo 
a liberação de R$ 25 milhões em 
emendas parlamentares do RP9, 
jargão como são chamadas as 
emendas de relator, para prefei-
tos do seu estado. Quase metade 
das cidades atendidas são gover-
nadas por políticos de seu parti-
do, o PSD.  E embora ele seja mi-
nistro das Comunicações, todos 
os pedidos foram por liberações 
para a área de saúde.

Faria não estava licenciado 
do cargo de ministro, como fi-
zeram alguns de seus colegas na 
Esplanada que foram eleitos de-
putados, a exemplo de João Ro-
ma, ministro da Cidadania, que 
deixou o cargo por dois dias, em 
novembro, para reservar recursos 
do orçamento de 2022 em emen-
das parlamentares.

O ofício que ele enviou a Bittar 
foi encaminhado em papel tim-
brado do Ministério das Comu-
nicações e assinado com a iden-
tificação do ministro.  Apesar de 
ser uma fração perto dos quase 
R$ 17 bilhões em emendas de re-
lator que deputados e senadores 
enviaram às suas bases eleitorais 
em 2021, o documento sugere 
que carimbar o orçamento secre-

to não foi exclusividade de parla-
mentares.

O ofício enviado por Fábio 
Faria a Bittar foi encaminhado à 
Comissão Mista de Orçamento, 
como determina a resolução do 
Congresso, junto com dezenas 
de outras indicações feitas por 
parlamentares (deputados e se-
nadores) e pedidos de prefeitos. 
O pacote de ofícios foi resumi-
do em um documento assinado 
por Bittar, endereçado à presi-
dente da CMO, Rose de Freitas 
(MDB-ES), informando que os 
pedidos serão encaminhados 
aos devidos ministérios “com as 
indicações de beneficiários de 
emendas RP9 ‘Emendas de Re-
lator Geral’, bem como os docu-
mentos que baseiam a indica-
ção, para que seja dada a devida 
publicidade”.

Fábio Faria teria feito indicações 
de emendas ao orçamento secreto
Ministro disse que qualquer pessoa pode fazer indicações para o relator e que processo foi feito com transparência

Quase metade das cidades atendidas são governadas por políticos do PSD e, embora seja ministro das Comunicações, todos os pedidos foram para saúde

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Fábio disse que qualquer 
pessoa pode fazer 
indicações para o relator 

Por meio de sua Assessoria 
de Comunicação, o ministro das 
Comunicações Fábio Faria in-
formou que “o ofício enviado ao 
senador Márcio Bittar não se re-
fere a uma emenda parlamentar, 
mas, sim, a emenda do próprio 
relator do orçamento, o que per-
mite que qualquer pessoa física 
ou jurídica possa solicitar recur-
sos ao relator”.

E acrescentou: “O ofício foi as-
sinado pelo ministro Fábio Faria 
enquanto Ministro de Estado por 

ser o cargo que ocupa atualmen-
te, após se licenciar da Câmara 
dos Deputados, não havendo ne-
nhum impedimento para o pleito. 
As indicações dos municípios ci-
tados se devem à necessidade de 
maior investimento em assistên-
cia à saúde nessas localidades, no 
estado do Rio Grande do Norte”.

Vale reforçar que o processo 
foi feito com transparência, e que 
cabe sempre ao relator deliberar 
sobre a contemplação dos recur-
sos indicados. 

 “As indicações 
dos municípios 
se devem à 
necessidade de 
maior investimento 
em assistência 
à saúde nessas 
localidades, no RN”
Fábio Faria, em nota
Ministro das Comunicações
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ENTIDADES CARNAVALESCAS. Blocos, charangas e entidades carnavalescas, lamentam a 
proibição do carnaval em função da COVID e da Gripe H3N2, o prejuízo para as entidades ultra-
passam R$ 100 milhões, não deixa de ser um fato, mas infelizmente a saúde tem que está acima 
de tudo, diz o Prefeito e a Governadora.

Ontem estive com o Se-
cretário de Serviços Ur-
banos, amigo Irapõa, to-

mamos um café após o progra-
ma o Povo no Radio em Petro-
polis, ficou acertado que final 
de fevereiro termina a Alameda 
Maranguape e será iniciada a 
Alameda Acaraú, ambas fruto 
de um projeto de nossa autoria 
quando estávamos na Câmara 
Municipal com apoio da Vere-
adora Nina Souza, conforme 
Irapõa, também em março será 
aberta a licitação para o projeto 
“Led Bairro a Bairro”, esse projeto visa colocar lâmpadas led, que é um pou-
co mais cara, porém tem duração de 05 anos, começando pelas Avenidas de 
maiores movimento e em seguida entrando Bairro a Bairro em Natal, discu-
timos também, já que não vai haver Carnaval em função da COVID que em 
Fevereiro possa ser dado inicio ao polo turístico Zona Norte/Redinha, com 
reforma do mercado, clube, piso, decky e mais duas ruas de acesso à praia, 
Irapõa tem atendido as nossas reivindicações sempre em nome das pessoas 
que nos procuram na Radio, Tv, Jornal, e tem nos atendido, estou convenci-
do de que essas obras sairão este ano.

DIALOGO. Conforme o co-
lega Jornalista Jean Valerio, as 
empresas de onibus, sindica-
tos, trabalhadores, reclamam 
e cobram mais dialogo com o 
Prefeito Alvaro Dias, que em 
um momento deste de gre-
ve dos transportes publico, o 
mesmo alega uma gripe pa-
ra não recebê-los, na verda-
de, independente de gripe ou 
covid, poderia ter uma reu-
nião virtual e o Prefeito como 
maior autoridade entraria em 
um acordo entre STTU, Sindi-
cato, Empresários e acabaria 
com a greve que prejudica o 
trabalhador.

BOLSONARO NO RN. Pre-
sidente Jair Bolsonaro, che-
ga ao RN no próximo dia 09, 
pousando no Aeroporto de 
Mossoró, de Mossoró vai para 
Jardins de Piranhas, na com-
panhia do Deputado Federal 
João Maia, Rogério Marinho 
e Fábio Farias, depois se des-
loca para Assú e vai dar boas 
vindas a chegada do Rio São 
Francisco, um sonho de 100 
anos do povo potiguar sendo 
realizado.

REUNIÃO. Hoje as 18:00, 
na praça das flores, reunião 
com comandante do 1ºBPM, 
responsável por Petrópolis e 

Tirol, Cel Lisboa e o Secreta-
rio de Segurança Publica Cel 
Araújo, estarão discutindo 
uma melhor segurança com 
50 empresários de Petrópolis 
e se queixam de muitos ar-
rombamento durante a ma-
drugada naquela área. Confir-
mo presença!

SEM CARNAVAL. É notório 
que sem Carnaval na cidade, 
centenas de pessoas se des-
locarão para as praias, vários 
veranistas pede mais segu-
rança para Cotovelo, Pirangi, 
Zumbi, Maracajau, Rio do Fo-
go, São Miguel do Gostoso, Pi-
pa, etc…

DIVULGAÇÃO

Circuito de Negócios 
Agro Banco do Brasil 
oferece crédito itinerante

O Banco do Brasil montou 
agências móveis que per-
correrão todas as regiões 

do país para oferecer crédito pa-
ra pequenos produtores rurais, 
informou nesta quarta-feira 19 o 
presidente do banco, Fausto de 
Andrade Ribeiro, em entrevista 
para o programa A Voz do Brasil.

Chamada de Circuito de Ne-
gócios Agro 20/22, a terceira edi-
ção da iniciativa percorrerá cerca 
de 600 municípios brasileiros e 
oferecerá R$ 1,5 bilhão em dife-
rentes linhas de crédito para esti-
mular a aquisição de máquinas e 
insumos agrícolas para produto-
res de pequeno porte.

“Evoluímos em relação às du-
as primeiras edições. As carretas 
vão levar, além de crédito, conhe-
cimento para os pequenos pro-
dutores. O Circuito de Negócios 
Agro vai elevar o nível de conhe-
cimento técnico do homem do 
campo”, explicou Ribeiro.

Segundo a estimativa do pre-
sidente do banco, cerca de 500 
mil produtores serão beneficia-
dos durante a jornada das agên-
cias móveis. Além de negocia-

ções bancárias, cursos, oficinas e 
exposições serão montadas com 
a ajuda de parceiros do Banco do 
Brasil durante as visitas aos mu-
nicípios.

“Quando as carretas chegam 
a municípios pequenos, elas aca-
bam aquecendo o mercado. Toda 
a cadeia de negócios agro, como 
parceira, estará à disposição des-
ses agricultores oferecendo pro-
dutos e serviços para melhorar a 
produtividade e os negócios no 
campo”, afirmou.

NEGOCIAÇÃO. Sobre o mu-
tirão de negociações de dívidas 
realizado em dezembro de 2021, 

Fausto de Andrade Ribeiro disse, 
informou a Agência Brasil, que o 
programa superou as expectati-
vas da instituição. Segundo infor-
mou, cerca de 146 mil clientes do 
BB conseguiram renegociar dívi-
das que giravam, em média, em 
R$ 16 mil. O total de crédito rene-
gociado pelo banco chegou a R$ 
3 bilhões.

“A ideia nasceu para que a 
gente pudesse apoiar a retomada 
da economia. Mas também pa-
ra que as pessoas retomassem as 
vidas normais, retirassem aquela 
sensação de endividamento, de 
peso. Foi uma ajuda para o Brasil 
ter uma economia mais forte”, ex-
plicou.

Sobre as metas do BB para 
2022, o presidente da instituição 
afirmou que a expansão de ser-
viços digitais e a conveniência na 
resolução de questões bancárias 
será o foco durante o ano. “[Pre-
tendemos] continuar aceleran-
do a transformação digital e ter 
cada vez mais um banco eficien-
te, levando para os clientes de 
todo o Brasil comodidade”, con-
cluiu.

Terceira edição da iniciativa percorrerá cerca de 600 municípios 
brasileiros e oferecerá R$ 1,5 bilhão em linhas de crédito

Cerca de 500 mil 
produtores serão 
beneficiados durante 
jornada das agências 
móveis, acredita 
Fausto Ribeiro, do BB

Assistência

EMATER/GOIÁS

Pequenos produtores receberão incentivo para ajudar retomada da economia
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Com objetivo de demons-
trar os potenciais do Rio 
Grande do Norte e apre-

sentar as informações econô-
micas que favorecem o estado 
no cenário brasileiro e nordes-
tino, o MAIS RN – projeto da 
Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (FIERN) 
para o desenvolvimento do es-
tado – vai lançar, em fevereiro, 
uma cartilha com os principais 
fatores que impactam a indús-
tria potiguar com base em le-
vantamento das informações 
feito durante o ano passado.

O documento, que será lan-
çado junto com o novo site do 
MAIS RN, serve para o conhe-
cimento geral como também é 
importante para o direciona-

mento de possíveis investido-
res interessados em prospectar 
projetos no estado.

Para o coordenador do MAIS 
RN. José Bezerra Marinho, a pu-
blicação dessa cartilha está no 

cerne dos objetivos do projeto. 
“Sendo atualizada por um cor-
po técnico de altíssima quali-
dade para o processamento das 
informações”, declarou.

A gestora de políticas públi-
cas Suellen Torres, que integra 
a equipe do MAIS RN, explicou 
que foram realizadas pesquisas 
voltadas aos principais fatores 
que impactam a indústria poti-
guar, como a geração de ener-
gias, a movimentação portuá-
ria, a exportação, a questão tri-
butária, entre outras áreas.

“Com isso, tornaram possí-
vel observar algumas informa-
ções que são de extrema im-
portância para a valorização do 
Estado”, disse.

Ela ressaltou que, em resu-

mo, é apresentada a liderança 
do RN em relação à produção 
das energias (eólica e petróleo 
em terra), os resultados da reto-
mada econômica na movimen-
tação tributária, o destaque em 
relação à aquicultura e a situa-
ção do emprego potiguar.

Os estudos são feitos com 
bases de dados públicos, como 
os da ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) e RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais), 
por exemplo, e “geralmente há 
a entrega de uma publicação 
em um de nossos cadernos in-
formativos ou plataformas in-
terativas (em Business Inteli-
gence)”.

MAIS RN lança em fevereiro cartilha 
sobre as potencialidades do RN
Dcumento, que será lançado junto com o novo site do MAIS RN, serve para o conhecimento geral como também 
é importante para o direcionamento de possíveis investidores interessados em prospectar projetos no estado

 “Cartilha será 
atualizada por 
um corpo técnico 
de altíssima 
qualidade para o 
processamento das 
informações”

José Bezerra Marinho
Coordenador do MAIS RN

Foram realizadas 
pesquisas voltadas 
aos principais fatores 
que impactam a 
indústria potiguar, 
como a geração de 
energias e exportação

Conteúdo

José Bezerra Marinho: publicação 
dessa cartilha está no cerne dos 
objetivos do projeto MAIS RN 
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• Quinta-feira, 20 de janeiro de 20228 Economia

A VOZ DO POVOLuiz Almir
verluizalmir@gmail.com@comunicadorluizalmir 

ENTIDADES CARNAVALESCAS. Blocos, charangas e entidades carnavalescas, lamentam a 
proibição do carnaval em função da COVID e da Gripe H3N2, o prejuízo para as entidades ultra-
passam R$ 100 milhões, não deixa de ser um fato, mas infelizmente a saúde tem que está acima 
de tudo, diz o Prefeito e a Governadora.

Ontem estive com o Se-
cretário de Serviços Ur-
banos, amigo Irapõa, to-

mamos um café após o progra-
ma o Povo no Radio em Petro-
polis, ficou acertado que final 
de fevereiro termina a Alameda 
Maranguape e será iniciada a 
Alameda Acaraú, ambas fruto 
de um projeto de nossa autoria 
quando estávamos na Câmara 
Municipal com apoio da Vere-
adora Nina Souza, conforme 
Irapõa, também em março será 
aberta a licitação para o projeto 
“Led Bairro a Bairro”, esse projeto visa colocar lâmpadas led, que é um pou-
co mais cara, porém tem duração de 05 anos, começando pelas Avenidas de 
maiores movimento e em seguida entrando Bairro a Bairro em Natal, discu-
timos também, já que não vai haver Carnaval em função da COVID que em 
Fevereiro possa ser dado inicio ao polo turístico Zona Norte/Redinha, com 
reforma do mercado, clube, piso, decky e mais duas ruas de acesso à praia, 
Irapõa tem atendido as nossas reivindicações sempre em nome das pessoas 
que nos procuram na Radio, Tv, Jornal, e tem nos atendido, estou convenci-
do de que essas obras sairão este ano.

DIALOGO. Conforme o co-
lega Jornalista Jean Valerio, as 
empresas de onibus, sindica-
tos, trabalhadores, reclamam 
e cobram mais dialogo com o 
Prefeito Alvaro Dias, que em 
um momento deste de gre-
ve dos transportes publico, o 
mesmo alega uma gripe pa-
ra não recebê-los, na verda-
de, independente de gripe ou 
covid, poderia ter uma reu-
nião virtual e o Prefeito como 
maior autoridade entraria em 
um acordo entre STTU, Sindi-
cato, Empresários e acabaria 
com a greve que prejudica o 
trabalhador.

BOLSONARO NO RN. Pre-
sidente Jair Bolsonaro, che-
ga ao RN no próximo dia 09, 
pousando no Aeroporto de 
Mossoró, de Mossoró vai para 
Jardins de Piranhas, na com-
panhia do Deputado Federal 
João Maia, Rogério Marinho 
e Fábio Farias, depois se des-
loca para Assú e vai dar boas 
vindas a chegada do Rio São 
Francisco, um sonho de 100 
anos do povo potiguar sendo 
realizado.

REUNIÃO. Hoje as 18:00, 
na praça das flores, reunião 
com comandante do 1ºBPM, 
responsável por Petrópolis e 

Tirol, Cel Lisboa e o Secreta-
rio de Segurança Publica Cel 
Araújo, estarão discutindo 
uma melhor segurança com 
50 empresários de Petrópolis 
e se queixam de muitos ar-
rombamento durante a ma-
drugada naquela área. Confir-
mo presença!

SEM CARNAVAL. É notório 
que sem Carnaval na cidade, 
centenas de pessoas se des-
locarão para as praias, vários 
veranistas pede mais segu-
rança para Cotovelo, Pirangi, 
Zumbi, Maracajau, Rio do Fo-
go, São Miguel do Gostoso, Pi-
pa, etc…
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Circuito de Negócios 
Agro Banco do Brasil 
oferece crédito itinerante

O Banco do Brasil montou 
agências móveis que per-
correrão todas as regiões 

do país para oferecer crédito pa-
ra pequenos produtores rurais, 
informou nesta quarta-feira 19 o 
presidente do banco, Fausto de 
Andrade Ribeiro, em entrevista 
para o programa A Voz do Brasil.

Chamada de Circuito de Ne-
gócios Agro 20/22, a terceira edi-
ção da iniciativa percorrerá cerca 
de 600 municípios brasileiros e 
oferecerá R$ 1,5 bilhão em dife-
rentes linhas de crédito para esti-
mular a aquisição de máquinas e 
insumos agrícolas para produto-
res de pequeno porte.

“Evoluímos em relação às du-
as primeiras edições. As carretas 
vão levar, além de crédito, conhe-
cimento para os pequenos pro-
dutores. O Circuito de Negócios 
Agro vai elevar o nível de conhe-
cimento técnico do homem do 
campo”, explicou Ribeiro.

Segundo a estimativa do pre-
sidente do banco, cerca de 500 
mil produtores serão beneficia-
dos durante a jornada das agên-
cias móveis. Além de negocia-

ções bancárias, cursos, oficinas e 
exposições serão montadas com 
a ajuda de parceiros do Banco do 
Brasil durante as visitas aos mu-
nicípios.

“Quando as carretas chegam 
a municípios pequenos, elas aca-
bam aquecendo o mercado. Toda 
a cadeia de negócios agro, como 
parceira, estará à disposição des-
ses agricultores oferecendo pro-
dutos e serviços para melhorar a 
produtividade e os negócios no 
campo”, afirmou.

NEGOCIAÇÃO. Sobre o mu-
tirão de negociações de dívidas 
realizado em dezembro de 2021, 

Fausto de Andrade Ribeiro disse, 
informou a Agência Brasil, que o 
programa superou as expectati-
vas da instituição. Segundo infor-
mou, cerca de 146 mil clientes do 
BB conseguiram renegociar dívi-
das que giravam, em média, em 
R$ 16 mil. O total de crédito rene-
gociado pelo banco chegou a R$ 
3 bilhões.

“A ideia nasceu para que a 
gente pudesse apoiar a retomada 
da economia. Mas também pa-
ra que as pessoas retomassem as 
vidas normais, retirassem aquela 
sensação de endividamento, de 
peso. Foi uma ajuda para o Brasil 
ter uma economia mais forte”, ex-
plicou.

Sobre as metas do BB para 
2022, o presidente da instituição 
afirmou que a expansão de ser-
viços digitais e a conveniência na 
resolução de questões bancárias 
será o foco durante o ano. “[Pre-
tendemos] continuar aceleran-
do a transformação digital e ter 
cada vez mais um banco eficien-
te, levando para os clientes de 
todo o Brasil comodidade”, con-
cluiu.

Terceira edição da iniciativa percorrerá cerca de 600 municípios 
brasileiros e oferecerá R$ 1,5 bilhão em linhas de crédito

Cerca de 500 mil 
produtores serão 
beneficiados durante 
jornada das agências 
móveis, acredita 
Fausto Ribeiro, do BB

Assistência
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Pequenos produtores receberão incentivo para ajudar retomada da economia
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Com objetivo de demons-
trar os potenciais do Rio 
Grande do Norte e apre-

sentar as informações econô-
micas que favorecem o estado 
no cenário brasileiro e nordes-
tino, o MAIS RN – projeto da 
Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (FIERN) 
para o desenvolvimento do es-
tado – vai lançar, em fevereiro, 
uma cartilha com os principais 
fatores que impactam a indús-
tria potiguar com base em le-
vantamento das informações 
feito durante o ano passado.

O documento, que será lan-
çado junto com o novo site do 
MAIS RN, serve para o conhe-
cimento geral como também é 
importante para o direciona-

mento de possíveis investido-
res interessados em prospectar 
projetos no estado.

Para o coordenador do MAIS 
RN. José Bezerra Marinho, a pu-
blicação dessa cartilha está no 

cerne dos objetivos do projeto. 
“Sendo atualizada por um cor-
po técnico de altíssima quali-
dade para o processamento das 
informações”, declarou.

A gestora de políticas públi-
cas Suellen Torres, que integra 
a equipe do MAIS RN, explicou 
que foram realizadas pesquisas 
voltadas aos principais fatores 
que impactam a indústria poti-
guar, como a geração de ener-
gias, a movimentação portuá-
ria, a exportação, a questão tri-
butária, entre outras áreas.

“Com isso, tornaram possí-
vel observar algumas informa-
ções que são de extrema im-
portância para a valorização do 
Estado”, disse.

Ela ressaltou que, em resu-

mo, é apresentada a liderança 
do RN em relação à produção 
das energias (eólica e petróleo 
em terra), os resultados da reto-
mada econômica na movimen-
tação tributária, o destaque em 
relação à aquicultura e a situa-
ção do emprego potiguar.

Os estudos são feitos com 
bases de dados públicos, como 
os da ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) e RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais), 
por exemplo, e “geralmente há 
a entrega de uma publicação 
em um de nossos cadernos in-
formativos ou plataformas in-
terativas (em Business Inteli-
gence)”.

MAIS RN lança em fevereiro cartilha 
sobre as potencialidades do RN
Dcumento, que será lançado junto com o novo site do MAIS RN, serve para o conhecimento geral como também 
é importante para o direcionamento de possíveis investidores interessados em prospectar projetos no estado

 “Cartilha será 
atualizada por 
um corpo técnico 
de altíssima 
qualidade para o 
processamento das 
informações”

José Bezerra Marinho
Coordenador do MAIS RN

Foram realizadas 
pesquisas voltadas 
aos principais fatores 
que impactam a 
indústria potiguar, 
como a geração de 
energias e exportação

Conteúdo

José Bezerra Marinho: publicação 
dessa cartilha está no cerne dos 
objetivos do projeto MAIS RN 
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A Justiça do Rio Grande do 
Norte determinou, nesta 
quarta-feira 19, que a fro-

ta de ônibus que circula nas ruas 
em meio à greve dos rodoviários 
será de 50% a partir desta quin-
ta-feira 20, segundo o Sindicato 
dos Trabalhadores Rodoviários 
do RN (Sintro).

A decisão judicial veio com 
base em um recurso do Sindi-
cato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn). Nes-
tas terça 18 e quarta 19, usuários do transporte público de Natal precisaram enfrentar longas fi-

Rio Grande do Norte é premiado na Espanha
Grupo Excelências entrega prêmio “Silvia Zorzanello in memoriam” durante Feira Internacional de Turismo

O Estado do Rio Grande do 
Norte é o destino ganha-
dor do prêmio Excelências 

2021 - categoria Silvia Zorzanello 
in memoriam. A honraria foi en-
tregue na tarde desta quarta-feira 
19, durante a realização da Feira 
Internacional de Turismo de Ma-
drid - Fitur, na Espanha.

Na ocasião, a secretária de Es-
tado do Turismo, Aninha Costa, 
recebeu o prêmio pelas mãos do 
presidente do Grupo Excelências, 
José Santiago. “Em meio ao cená-
rio de pandemia nos reinventa-
mos e investimos maciçamente 
em dados e inteligência a fim de 
entender os caminhos que de-
veriam ser percorridos. Aposta-
mos em inovação e fomos ousa-
dos em nossas estratégias de pro-
moção. É uma alegria imensa ter 
nosso trabalho reconhecido”, de-
clarou.

“O trabalho excepcional e ino-
vador realizado pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte 

na área de promoção e divulga-
ção do destino o capacitou a re-
ceber esse prêmio que concede-
mos já há 11 edições”, afirmou o 
presidente do Grupo Excelências, 
José Carlos de Santiago.

Além das belezas exuberan-
tes do Estado, a secretária Aninha 

Costa destaca também a realiza-
ção de dois dos principais eventos 
esportivos de aventura do mundo 
e mais outras tantas ações com 
companhias aéreas, operadoras 
de Turismo, capacitação de agen-
tes de viagens. “Ações que nos pro-
porcionaram estar aqui neste dia 

para celebrar o reconhecimen-
to do trabalho da nossa equipe. 
Obrigada! O nosso grande desafio 
é mostrar que o RN é um mundo 
de possibilidades a ser desbrava-
do”, completou.

Promovido pelo Grupo Exce-
lências, a premiação ocorre des-

de 2005 com cerimônia de entre-
ga na feira internacional. A cate-
goria premia destinos ou perso-
nalidades que contribuem com o 
processo de inovação do turismo 
brasileiro e já foi entregue a desti-
nos como São Paulo, Ceará e San-
ta Catarina.

 Secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, Aninha Costa, recebeu o prêmio pelas mãos do presidente do Grupo Excelências, José Santiago
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GREVE

Justiça manda 50% da 
frota de ônibus voltar a 
circular hoje em Natal

Categoria premia 
destinos ou 
personalidades que 
contribuem com o 
processo de inovação 
do turismo brasileiro

Excelências

las em paradas de ônibus, princi-
palmente em algumas mais movi-
mentadas, como as de shoppings 
na zona Sul da capital.

GREVE. Rodoviários iniciaram a 
greve na última terça-feira 18. No 
início da manhã, o cenário era de 
paradas lotadas e alguns ônibus 
cheios nas ruas da capital potiguar. 
Somente 30% da frota circula até 
esta quarta-feira, 19. A greve estava 

marcada para começar na quarta 
19, mas foi adiantada.

O Sindicato dos Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro) apro-
vou no último dia 11 um indicativo 
de greve por tempo indeterminado 
após votação em assembleia geral 
extraordinária. Por meio de nota, 
o sindicato alega que a decisão foi 
tomada em virtude de a categoria 
por dois anos não receber nenhum 
reajuste salarial.

Paralisação começou na terça-feira, prejudicando milhares de passageiros

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Governo federal investe R$ 40 milhões 
para construção de ponte em São Gonçalo 

O Governo Federal, por 
meio do Ministério do De-
senvolvimento Regional 

(MDR), vai investir R$ 40 milhões 
Na construção de uma ponte em 
São Gonçalo do Amarante, no Rio 
Grande do Norte, para facilitar o 
deslocamento entre o Aeroporto 
Internacional Governador Aluí-
zio Alves e a capital Natal.

A cerimônia de anúncio con-
tou, entre outras autoridades, 
com as participações do ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e do prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Paulo 
Emídio, e foi realizada na comu-
nidade Uruaçu, onde está loca-
lizado o Monumento aos Santos 
Mártires, nesta quarta 19, pela 
manhã.

“Esse é mais um recurso im-
portante que garantimos para o 
Rio Grande do Norte e que vai 
beneficiar milhares de mora-
dores da Região metropolitana 
de Natal, além dos turistas que 
chegam ao nosso estado pe-
la via aérea. Essa ponte vai ser 

mais um acesso importante pa-
ra o Aeroporto Internacional e 
vai auxiliar na promoção do de-
senvolvimento econômico e so-
cial da região”, destaca o minis-
tro Rogério Marinho.

A Ponte dos Mártires terá 400 

metros de extensão e 10 metros 
de largura. Além disso, haverá se-
te metros de pista de rolamento, 
com duas faixas para o tráfego de 
veículos, além de iluminação pú-
blica em LED.

A ponte será construída no 
ponto mais estreito da travessia 
sobre o Rio Jundiaí, afluente do 
Rio Potengi, e permitirá a ligação 
do Monumento aos Santos Már-
tires, em São Gonçalo do Ama-
rante, ao Km 6 e ao bairro das 
Quintas, em Natal.

A projeção feita pela Prefeitu-
ra de São Gonçalo do Amarante é 
que o trajeto entre Natal e o Aero-
porto Internacional Governador 
Aluízio Alves seja reduzido com o 
novo acesso. Atualmente, há ou-
tras duas rotas sendo utilizadas: 
pelas pontes de Igapó e Newton 
Navarro.

Os recursos para a constru-
ção já foram empenhados pe-
lo MDR e o contrato de repasse 
entre a Prefeitura de São Gonça-
lo do Amarante e a CAIXA já foi 
assinado.

Infraestrutura vai facilitar deslocamento entre a capital Natal e o Aeroporto Internacional Governador Aluízio 
Alves. Ministro Rogério Marinho e prefeito Paulo Emídio participaram de cerimônia de anúncio

 “Esse é mais um 
recurso importante 
que garantimos 
para o Rio Grande 
do Norte e que vai 
beneficiar milhares 
de moradores”

Rogério Marinho
Ministro do Des. Regional

Prefeito Paulo Emídio participou da cerimônia, nesta quarta-feira pela manhã

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Rogério Marinho: “Essa ponte 
vai ser mais um acesso 
importante para o Aeroporto 
Internacional e vai auxiliar na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social da região”
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tires, em São Gonçalo do Ama-
rante, ao Km 6 e ao bairro das 
Quintas, em Natal.

A projeção feita pela Prefeitu-
ra de São Gonçalo do Amarante é 
que o trajeto entre Natal e o Aero-
porto Internacional Governador 
Aluízio Alves seja reduzido com o 
novo acesso. Atualmente, há ou-
tras duas rotas sendo utilizadas: 
pelas pontes de Igapó e Newton 
Navarro.

Os recursos para a constru-
ção já foram empenhados pe-
lo MDR e o contrato de repasse 
entre a Prefeitura de São Gonça-
lo do Amarante e a CAIXA já foi 
assinado.

Infraestrutura vai facilitar deslocamento entre a capital Natal e o Aeroporto Internacional Governador Aluízio 
Alves. Ministro Rogério Marinho e prefeito Paulo Emídio participaram de cerimônia de anúncio

 “Esse é mais um 
recurso importante 
que garantimos 
para o Rio Grande 
do Norte e que vai 
beneficiar milhares 
de moradores”

Rogério Marinho
Ministro do Des. Regional

Prefeito Paulo Emídio participou da cerimônia, nesta quarta-feira pela manhã

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Rogério Marinho: “Essa ponte 
vai ser mais um acesso 
importante para o Aeroporto 
Internacional e vai auxiliar na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social da região”
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Nunca se nivele por baixo em nada“ ”
SEXO E POLÍTICA . Natal é uma ci-

dade provinciana em muitos aspec-
tos. Uma aldeia iluminada e de muro 
baixo e quando se trata de sexo e 
política isso fica bem mais evidente. 
O fato de ser um município pequeno 
ainda faz com que as pessoa se inte-
ressem muito sobre a vida e a prefe-
rência sexual dos outros, e se o outro 
for alguém relevante socialmente, 
como um político, por exemplo, aí 
é que a curiosidade impera. Basta 
que se escute de longe um princí-
pio de história para que ela ganhe os 
holofotes das redes sociais e grupos 
de conversa. Quem está com quem? 
Fulano gosta de que? Qual o motivo 
da separação ou do encontro? Como 
foi? Essas são as perguntas que não 
calam. 

*
O país ainda é jovem e com há-

bitos de periferia, mas é mesmo tão 
importante assim o comportamen-
to sexual dos políticos? Não seria 
melhor ficar atento e cobrar deles o 
que de fato se deve? Projetos, ações, 
melhoria para a vida dos eleitores, 
para a cidade? É relevante saber com 
quem se relacionam entre quatro 
paredes? Eu acho que não. É pura 
perda de tempo e não cria não além 
do que uma nação de fuxiqueiros.

MÚSICA. Baseado numa canção 
de Renato Russo, o filme Eduardo e 
Mônica estreia hoje. Mas sabia que 
o casal da canção existe mais ou me-
nos) na vida real? A artista plástica 
Leonice de Araújo Coimbra ainda 
lembra quando o amigo Renato tele-
fonou dizendo ter feito uma música 
para ela e o marido, o hoje diplomata 
Fernando Coimbra — os dois estão 
juntos há 42 anos. “Honestamente, 
não estava nem aí naquele mo-
mento. Foi só com o tempo que fui 
reconhecer o tamanho do presente 
que ele, o melhor amigo que tive em 
toda a vida, me deu”, diz Leonice. Os 
dois não correspondem à discrição 
dos personagens. “Mas a energia da 
história, esse encontro de amor, isso 
realmente existe”, diz a filha do casal, 
a também artista Nina Coimbra, que 
participa do filme e, não, nunca ficou 
“de recuperação”.

CANCELAMENTO. De forma 
prudente,  a Idearte Produções 
decidiu adiar shows previstos 
para este e o próximo mês. O 
motivo foi o aumento dos casos 
de contaminação de covid-19 e 
do surto  de síndrome gripal. Os 
eventos “Tributo ao Rei do Pop”, 
o infantil Bolosfofos e o “Queen 
Experience Concert” agora tem 
datas em maio e junho. 

VOCAÇÃO. A maioria dos 
cursos de Direito tem mais da 
metade dos alunos reprovados 
na OAB.Apenas 5,4% das insti-
tuições têm pelo menos metade 
dos alunos aprovados, dizem da-
dos de pesquisa feita pela Folha 
de São Paulo. Ao todo, 790 insti-
tuições de ensino superior que 
oferecem curso foram avaliadas. 
Isso representa todas as escolas 
ativas do país com pelo menos 
50 presentes ao ano nos exames 
da ordem (que não tenham zera-
do na prova). 

*
Daí você vê porque encontra 

determinados advogados sem 
noção nenhuma. Dia destes nu-
ma audiência na Justiça do Tra-
balho, dois doutores permitiram 
que as testemunhas acompa-
nhassem a exposição das partes, 
dentro da sala de audiência. A 
juíza ficou estarrecida com a fal-
ta de noção e conhecimento de 
ambos. E olhe que estes passa-
ram na OAB. 

TURISMO. João Pessoa vai se-
diar no próximo dia 27 de janeiro o 
lançamento do Roadshow Nordes-
te Arretado. Convidados especiais, 
incluindo alguns potiguares do tra-
de, conhecerão em primeira mão 
o projeto de turismo integrado, um 
novo jeito de descobrir o melhor 
de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

Happy    Birthday
Marcelo Navarro, Gorete Tito, 

Luciano Almeida, Alex Fabiano, Jai-
me Mariz, Paulo Oliveira, Elmano 

Marques e John Constantino

Bday Paulo Oliveira

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 O verão de 1991 em Pirangi marcou o início do namoro 
dos então jovens Giovana Paiva e Léo Melo Maia. Este ano 
comemoram 31 anos juntos e uma família maravilhosa 
com dois � lhos. 
 Laboratórios tradicionais  estão limitando a quantidade de 
exames PCR-RT (que detecta o material genético do coronaví-
rus). A Procura e alta e cerca de 300 exames estão sendo feitos em 
duas horas e meia.
 Adiada pelo avanço da variante ômicron nos EUA, a 
festa do Grammy já tem nova data. O maior prêmio da 
indústria fonográ� ca americana vai acontecer no dia 3 de 
abril, em Las Vegas. 
 O Spa Termas Center, em Rio do Fogo, está com turmas 
abertas de 21 a 30 de fevereiro, ideal para quem quer começar o 
ano mais saudável. Tudo sob o comando de Wanderleya Firmino 
e Egídio Dantas. 

O casal Giovana Paiva é Léo Melo 
comemorando três décadas juntos 

Os queridos Emmanuel Xavier 
e Amanda Roberta Delícias de verão com Glácia Marilac

A alegria do encontro de 
José Samico e Luiz Fernando

 Belas pelos Parrachos, Dani Monte, 
Loizane Nodare e Daniele Ribeiro

Nos corredores da Escola Doméstica, TAYNAH 
PIMENTEL,33, vendia bombons recheados pa-
ra as amigas. De uma família ligada ao ramo da 
gastronomia cresceu achando que pudesse ter 
a área como hobbie. Estava enganada. Não fu-
giu da profissão e virou confeiteira desde 2013. 
Hoje inaugura o Atelier culinário Dedo de Moça 
que visa, através dos bolos, adoçar os momen-
tos festivos dos clientes. A engenheira de ali-
mentos conta que foi durante o curso que teve 
a ideia de atuar no segmento, oferecendo doces 
chiques e ousados, com acabamento impecá-
vel, além de salgados e bebida gelada. “Nos ins-
piramos nos dinners americanos e queremos 
ser diferentes, por isso nosso slogan é ‘na dúvi-
da, seja doce’”, diz  @dedodemocaaconfeitaria
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

O corpo “perfeito”

Muitas mulheres olham em redes sociais, fo-
tografias de mulheres com o corpo perfei-
to. Gente, não se comparem! Não dá pra 

saber 100% o que o outro faz. Então foque somente 

em você, no que te motiva a mudar e de como
você quer se sentir com isso. Se inspire na sua 

história, nas dificuldades que você vence a cada 
dia e em cada parte da sua mudança. 

REPRODUÇÃO

O Instituto Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon 

Natal, órgão da Prefeitura Muni-
cipal do Natal, realizou nas pri-
meiras semanas do ano, pesqui-
sa de preço referente a material 
escolar (exceto livros) e consta-
tou aumento de preço, no geral, 
em média de 18% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. Outra constatação da pes-
quisa é de que muitos itens têm 
preços mais acessíveis em lojas 
de atacado. 

Foram pesquisadas quinze 
papelarias, quatro comércios 
atacadistas de material escolar 
e duas lojas de departamentos 
na cidade do Natal, seleciona-
das entre as maiores e mais tra-
dicionais do mercado, nos bair-
ros do Alecrim, Centro, Tirol, Ci-
dade da Esperança, Candelária 
e Lagoa Nova. A pesquisa foi re-
alizada entre os dias 03 e 17 de 
janeiro de 2022, com a equipe 
de pesquisadores do Núcleo de 

pesquisa desse Órgão.
O Núcleo de pesquisa cons-

tatou diferenças significativas 
nos preços pesquisados, sendo 
esse um dos principais objetivos 
da pesquisa, que é verificar a va-
riação de preços existente entre 
os estabelecimentos, de forma 
a demonstrar ao consumidor a 
necessidade de se pesquisar an-
tes de comprar. Por isso, o Pro-
con Natal recomenda aos pais 
que pesquisem antes de com-
prar, pois a economia pode ser 
significativa. Além disso, devem 
procurar as melhores condi-
ções de pagamento, os descon-
tos, observando a qualidade dos 
produtos, e procurando com-
prar produtos com selo de ga-
rantia e selo INMETRO. Cabe ao 
consumidor avaliar a qualidade 
dos produtos, tendo o cuidado 
de conferir, pois alguns produ-
tos, embora baratos, deixam a 
desejar no quesito qualidade e 
segurança (produtos tóxicos, 
por exemplo). Além disso, nun-

ca deixar de pedir a nota fiscal.
Para esse ano o Procon Na-

tal publicou no Diário Oficial do 
Município, em 29 de novembro 
de 2021, na página nº 11, nota 
técnica nº 01/2021, onde nor-
teia os materiais que podem ser 
solicitados aos pais ou respon-
sáveis, conforme Lei municipal 
nº 6.044/2010. No entanto, os 
pais devem estar atentos e ana-
lisar criteriosamente as listas de 
material escolar solicitado pelos 
colégios, tendo em mente que 
os materiais solicitados consti-
tuem instrumentos de trabalho 
para o aprendizado do aluno 
e deve ter finalidade didática, 
uma vez que o material solici-
tado na lista da escola é aceito 
desde que estejam justificados 
no plano de atividade de aula. 
Qualquer material para uso da 
escola deve ser de responsabili-
dade do próprio estabelecimen-
to.

PREÇOS. O Núcleo de pes-

quisa analisou a relação do 
custo do material escolar pes-
quisado nas papelarias onde 
é comum os pais e responsá-
veis se dirigir para a aquisição 
da lista de material escolar, e 
muitas delas já possuem as lis-
tas de várias escolas bastando 
informar o nome da escola e a 
série, no entanto o orçamento 
é fechado com a compra de to-
dos os itens, contudo, existe a 
possibilidade de comprar sepa-
radamente, pagando mais ba-
rato. Existe muita papelaria de 
atendimento online que facili-
ta na hora de cotar preço. Uma 
segunda opção aos responsá-
veis são os estabelecimentos 
que vendem esse produto, no 
atacado, uma vez que se torna 
viável esta opção quando um 
grupo de pais se reúnem na 
compra. Por exemplo, em vez 
de comprar dois cadernos para 
uma criança, no atacado é pos-
sível comprar cadernos para 
cinco, o valor diminui, geran-

do economia. Para isso, procu-
re na escola, no seu bairro, ou 
até mesmo no prédio, pais que 
concordam em comprar dessa 
forma.

Os dados mostram que em 
apenas 22,5% dos itens da ces-
ta de produtos pesquisados por 
este órgão têm vantagem em 
ser adquiridos nas papelarias. É 
o caso do caderno de desenho 
grande espiral com 96 folhas, 
que nas papelarias o preço mé-
dio foi de R$ 6,35, e nos estabe-
lecimentos de venda em ataca-
do o preço médio encontrado 
foi de R$ 8,64, e isso representa 
uma variação de 26,46%, o pre-
ço médio desse item em todos 
os estabelecimentos foi de R$ 
6,81.

Os preços subiram, em mé-
dia, 18% em relação à pesquisa 
anterior. Em média, os custos 
dos itens pesquisados de mate-
rial escolar nesse ano foram de 
R$ 202,00 enquanto que na pes-
quisa anterior foi de R$ 165,25, 
dezembro de 2020. O Núcleo de 
pesquisa encontrou um alinha-
mento dos preços dos produtos 
pesquisados, ou seja, os pre-
ços próximos da média quan-
do comparados aos estabeleci-
mentos de análise, a diferença 
real fica na comparação entre o 
preço da papelaria e o preço do 
atacado. 

As planilhas completas com 
dados de preços, nome do es-
tabelecimento pesquisado e o 
bairro, bem como, médias va-
riações, maior e menor preço, 
dentre outras informações po-
dem ser obtidas através do ht-
tp://www.natal.rn.gov.br/pro-
con/pesquisa.  

Procon Natal encontra 
material escolar 18% 
mais caro em relação à 
pesquisa anterior
Foram pesquisadas quinze papelarias, 
quatro comércios atacadistas de material 
escolar e duas lojas de departamentos

Núcleo de pesquisa constatou diferenças signifi cativas nos preços

IVERTON SILVA/PROCON NATAL

Aí você fica se cobrando e pensando: “que 
corpo perfeito! Que inspiração! Queria ter esta 
disciplina! Quero esse corpo!”

Cada um faz o que quiser, isso se chama ‘es-
colhas’. O problema é quando a pessoa não fala 
nada e chama as cirurgias e procedimentos es-

téticos de disciplinas. Complicado não é mes-
mo?! Se comparar com a beleza montada das 
redes sociais e moldadas em procedimentos só 
vai destruir sua autoestima. Não compare o seu 
bastidor com o palco do outro. Não é justo com 
você. Se inspire em você e no que você ama!

O que a dona do corpo “perfeito” diz que tem:
- Alimentação saudável 

- Exercícios físicos todos os dias
- Meditação 

- Chá que ela faz publicidade 
- Creme que ela faz publicidade, etc. 

O que o corpo na verdade também tem:
- Cirurgia plástica 

- Procedimentos estéticos 
- Edição de fotos

- Luz e poses que favorecem.
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Nunca se nivele por baixo em nada“ ”
SEXO E POLÍTICA . Natal é uma ci-

dade provinciana em muitos aspec-
tos. Uma aldeia iluminada e de muro 
baixo e quando se trata de sexo e 
política isso fica bem mais evidente. 
O fato de ser um município pequeno 
ainda faz com que as pessoa se inte-
ressem muito sobre a vida e a prefe-
rência sexual dos outros, e se o outro 
for alguém relevante socialmente, 
como um político, por exemplo, aí 
é que a curiosidade impera. Basta 
que se escute de longe um princí-
pio de história para que ela ganhe os 
holofotes das redes sociais e grupos 
de conversa. Quem está com quem? 
Fulano gosta de que? Qual o motivo 
da separação ou do encontro? Como 
foi? Essas são as perguntas que não 
calam. 

*
O país ainda é jovem e com há-

bitos de periferia, mas é mesmo tão 
importante assim o comportamen-
to sexual dos políticos? Não seria 
melhor ficar atento e cobrar deles o 
que de fato se deve? Projetos, ações, 
melhoria para a vida dos eleitores, 
para a cidade? É relevante saber com 
quem se relacionam entre quatro 
paredes? Eu acho que não. É pura 
perda de tempo e não cria não além 
do que uma nação de fuxiqueiros.

MÚSICA. Baseado numa canção 
de Renato Russo, o filme Eduardo e 
Mônica estreia hoje. Mas sabia que 
o casal da canção existe mais ou me-
nos) na vida real? A artista plástica 
Leonice de Araújo Coimbra ainda 
lembra quando o amigo Renato tele-
fonou dizendo ter feito uma música 
para ela e o marido, o hoje diplomata 
Fernando Coimbra — os dois estão 
juntos há 42 anos. “Honestamente, 
não estava nem aí naquele mo-
mento. Foi só com o tempo que fui 
reconhecer o tamanho do presente 
que ele, o melhor amigo que tive em 
toda a vida, me deu”, diz Leonice. Os 
dois não correspondem à discrição 
dos personagens. “Mas a energia da 
história, esse encontro de amor, isso 
realmente existe”, diz a filha do casal, 
a também artista Nina Coimbra, que 
participa do filme e, não, nunca ficou 
“de recuperação”.

CANCELAMENTO. De forma 
prudente,  a Idearte Produções 
decidiu adiar shows previstos 
para este e o próximo mês. O 
motivo foi o aumento dos casos 
de contaminação de covid-19 e 
do surto  de síndrome gripal. Os 
eventos “Tributo ao Rei do Pop”, 
o infantil Bolosfofos e o “Queen 
Experience Concert” agora tem 
datas em maio e junho. 

VOCAÇÃO. A maioria dos 
cursos de Direito tem mais da 
metade dos alunos reprovados 
na OAB.Apenas 5,4% das insti-
tuições têm pelo menos metade 
dos alunos aprovados, dizem da-
dos de pesquisa feita pela Folha 
de São Paulo. Ao todo, 790 insti-
tuições de ensino superior que 
oferecem curso foram avaliadas. 
Isso representa todas as escolas 
ativas do país com pelo menos 
50 presentes ao ano nos exames 
da ordem (que não tenham zera-
do na prova). 

*
Daí você vê porque encontra 

determinados advogados sem 
noção nenhuma. Dia destes nu-
ma audiência na Justiça do Tra-
balho, dois doutores permitiram 
que as testemunhas acompa-
nhassem a exposição das partes, 
dentro da sala de audiência. A 
juíza ficou estarrecida com a fal-
ta de noção e conhecimento de 
ambos. E olhe que estes passa-
ram na OAB. 

TURISMO. João Pessoa vai se-
diar no próximo dia 27 de janeiro o 
lançamento do Roadshow Nordes-
te Arretado. Convidados especiais, 
incluindo alguns potiguares do tra-
de, conhecerão em primeira mão 
o projeto de turismo integrado, um 
novo jeito de descobrir o melhor 
de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

Happy    Birthday
Marcelo Navarro, Gorete Tito, 

Luciano Almeida, Alex Fabiano, Jai-
me Mariz, Paulo Oliveira, Elmano 

Marques e John Constantino

Bday Paulo Oliveira

SOCIALSimone Silva
simonesilvarn1@gmail.com@simonesilvarn

#DESTAQUE BOAS & CURTAS
 O verão de 1991 em Pirangi marcou o início do namoro 
dos então jovens Giovana Paiva e Léo Melo Maia. Este ano 
comemoram 31 anos juntos e uma família maravilhosa 
com dois � lhos. 
 Laboratórios tradicionais  estão limitando a quantidade de 
exames PCR-RT (que detecta o material genético do coronaví-
rus). A Procura e alta e cerca de 300 exames estão sendo feitos em 
duas horas e meia.
 Adiada pelo avanço da variante ômicron nos EUA, a 
festa do Grammy já tem nova data. O maior prêmio da 
indústria fonográ� ca americana vai acontecer no dia 3 de 
abril, em Las Vegas. 
 O Spa Termas Center, em Rio do Fogo, está com turmas 
abertas de 21 a 30 de fevereiro, ideal para quem quer começar o 
ano mais saudável. Tudo sob o comando de Wanderleya Firmino 
e Egídio Dantas. 

O casal Giovana Paiva é Léo Melo 
comemorando três décadas juntos 

Os queridos Emmanuel Xavier 
e Amanda Roberta Delícias de verão com Glácia Marilac

A alegria do encontro de 
José Samico e Luiz Fernando

 Belas pelos Parrachos, Dani Monte, 
Loizane Nodare e Daniele Ribeiro

Nos corredores da Escola Doméstica, TAYNAH 
PIMENTEL,33, vendia bombons recheados pa-
ra as amigas. De uma família ligada ao ramo da 
gastronomia cresceu achando que pudesse ter 
a área como hobbie. Estava enganada. Não fu-
giu da profissão e virou confeiteira desde 2013. 
Hoje inaugura o Atelier culinário Dedo de Moça 
que visa, através dos bolos, adoçar os momen-
tos festivos dos clientes. A engenheira de ali-
mentos conta que foi durante o curso que teve 
a ideia de atuar no segmento, oferecendo doces 
chiques e ousados, com acabamento impecá-
vel, além de salgados e bebida gelada. “Nos ins-
piramos nos dinners americanos e queremos 
ser diferentes, por isso nosso slogan é ‘na dúvi-
da, seja doce’”, diz  @dedodemocaaconfeitaria
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SAL & PIMENTAFabrícia Mesquita
fabriciamesquitasss@gmail.com@fabriciamesquita

O corpo “perfeito”

Muitas mulheres olham em redes sociais, fo-
tografias de mulheres com o corpo perfei-
to. Gente, não se comparem! Não dá pra 

saber 100% o que o outro faz. Então foque somente 

em você, no que te motiva a mudar e de como
você quer se sentir com isso. Se inspire na sua 

história, nas dificuldades que você vence a cada 
dia e em cada parte da sua mudança. 

REPRODUÇÃO

O Instituto Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon 

Natal, órgão da Prefeitura Muni-
cipal do Natal, realizou nas pri-
meiras semanas do ano, pesqui-
sa de preço referente a material 
escolar (exceto livros) e consta-
tou aumento de preço, no geral, 
em média de 18% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. Outra constatação da pes-
quisa é de que muitos itens têm 
preços mais acessíveis em lojas 
de atacado. 

Foram pesquisadas quinze 
papelarias, quatro comércios 
atacadistas de material escolar 
e duas lojas de departamentos 
na cidade do Natal, seleciona-
das entre as maiores e mais tra-
dicionais do mercado, nos bair-
ros do Alecrim, Centro, Tirol, Ci-
dade da Esperança, Candelária 
e Lagoa Nova. A pesquisa foi re-
alizada entre os dias 03 e 17 de 
janeiro de 2022, com a equipe 
de pesquisadores do Núcleo de 

pesquisa desse Órgão.
O Núcleo de pesquisa cons-

tatou diferenças significativas 
nos preços pesquisados, sendo 
esse um dos principais objetivos 
da pesquisa, que é verificar a va-
riação de preços existente entre 
os estabelecimentos, de forma 
a demonstrar ao consumidor a 
necessidade de se pesquisar an-
tes de comprar. Por isso, o Pro-
con Natal recomenda aos pais 
que pesquisem antes de com-
prar, pois a economia pode ser 
significativa. Além disso, devem 
procurar as melhores condi-
ções de pagamento, os descon-
tos, observando a qualidade dos 
produtos, e procurando com-
prar produtos com selo de ga-
rantia e selo INMETRO. Cabe ao 
consumidor avaliar a qualidade 
dos produtos, tendo o cuidado 
de conferir, pois alguns produ-
tos, embora baratos, deixam a 
desejar no quesito qualidade e 
segurança (produtos tóxicos, 
por exemplo). Além disso, nun-

ca deixar de pedir a nota fiscal.
Para esse ano o Procon Na-

tal publicou no Diário Oficial do 
Município, em 29 de novembro 
de 2021, na página nº 11, nota 
técnica nº 01/2021, onde nor-
teia os materiais que podem ser 
solicitados aos pais ou respon-
sáveis, conforme Lei municipal 
nº 6.044/2010. No entanto, os 
pais devem estar atentos e ana-
lisar criteriosamente as listas de 
material escolar solicitado pelos 
colégios, tendo em mente que 
os materiais solicitados consti-
tuem instrumentos de trabalho 
para o aprendizado do aluno 
e deve ter finalidade didática, 
uma vez que o material solici-
tado na lista da escola é aceito 
desde que estejam justificados 
no plano de atividade de aula. 
Qualquer material para uso da 
escola deve ser de responsabili-
dade do próprio estabelecimen-
to.

PREÇOS. O Núcleo de pes-

quisa analisou a relação do 
custo do material escolar pes-
quisado nas papelarias onde 
é comum os pais e responsá-
veis se dirigir para a aquisição 
da lista de material escolar, e 
muitas delas já possuem as lis-
tas de várias escolas bastando 
informar o nome da escola e a 
série, no entanto o orçamento 
é fechado com a compra de to-
dos os itens, contudo, existe a 
possibilidade de comprar sepa-
radamente, pagando mais ba-
rato. Existe muita papelaria de 
atendimento online que facili-
ta na hora de cotar preço. Uma 
segunda opção aos responsá-
veis são os estabelecimentos 
que vendem esse produto, no 
atacado, uma vez que se torna 
viável esta opção quando um 
grupo de pais se reúnem na 
compra. Por exemplo, em vez 
de comprar dois cadernos para 
uma criança, no atacado é pos-
sível comprar cadernos para 
cinco, o valor diminui, geran-

do economia. Para isso, procu-
re na escola, no seu bairro, ou 
até mesmo no prédio, pais que 
concordam em comprar dessa 
forma.

Os dados mostram que em 
apenas 22,5% dos itens da ces-
ta de produtos pesquisados por 
este órgão têm vantagem em 
ser adquiridos nas papelarias. É 
o caso do caderno de desenho 
grande espiral com 96 folhas, 
que nas papelarias o preço mé-
dio foi de R$ 6,35, e nos estabe-
lecimentos de venda em ataca-
do o preço médio encontrado 
foi de R$ 8,64, e isso representa 
uma variação de 26,46%, o pre-
ço médio desse item em todos 
os estabelecimentos foi de R$ 
6,81.

Os preços subiram, em mé-
dia, 18% em relação à pesquisa 
anterior. Em média, os custos 
dos itens pesquisados de mate-
rial escolar nesse ano foram de 
R$ 202,00 enquanto que na pes-
quisa anterior foi de R$ 165,25, 
dezembro de 2020. O Núcleo de 
pesquisa encontrou um alinha-
mento dos preços dos produtos 
pesquisados, ou seja, os pre-
ços próximos da média quan-
do comparados aos estabeleci-
mentos de análise, a diferença 
real fica na comparação entre o 
preço da papelaria e o preço do 
atacado. 

As planilhas completas com 
dados de preços, nome do es-
tabelecimento pesquisado e o 
bairro, bem como, médias va-
riações, maior e menor preço, 
dentre outras informações po-
dem ser obtidas através do ht-
tp://www.natal.rn.gov.br/pro-
con/pesquisa.  

Procon Natal encontra 
material escolar 18% 
mais caro em relação à 
pesquisa anterior
Foram pesquisadas quinze papelarias, 
quatro comércios atacadistas de material 
escolar e duas lojas de departamentos

Núcleo de pesquisa constatou diferenças signifi cativas nos preços

IVERTON SILVA/PROCON NATAL

Aí você fica se cobrando e pensando: “que 
corpo perfeito! Que inspiração! Queria ter esta 
disciplina! Quero esse corpo!”

Cada um faz o que quiser, isso se chama ‘es-
colhas’. O problema é quando a pessoa não fala 
nada e chama as cirurgias e procedimentos es-

téticos de disciplinas. Complicado não é mes-
mo?! Se comparar com a beleza montada das 
redes sociais e moldadas em procedimentos só 
vai destruir sua autoestima. Não compare o seu 
bastidor com o palco do outro. Não é justo com 
você. Se inspire em você e no que você ama!

O que a dona do corpo “perfeito” diz que tem:
- Alimentação saudável 

- Exercícios físicos todos os dias
- Meditação 

- Chá que ela faz publicidade 
- Creme que ela faz publicidade, etc. 

O que o corpo na verdade também tem:
- Cirurgia plástica 

- Procedimentos estéticos 
- Edição de fotos

- Luz e poses que favorecem.
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Paulo Silvestrini é o mais co-
tado para assinar a direção de 

“Tente outra vez”, a novela com 
pegada musical da Rosane Svart-

man, na fila das sete da Glo-
bo...... Silvestrini, na verdade, 

antes estava trabalhando em um 
projeto de “Malhação”, e agora 

tem chances de assumir essa no-
va função.Na TV Jovem Pan, o 

diretor de jornalismo, Humberto 
Candil, ainda não voltou depois 

da Covid...... Aliás, internamen-
te o cenário está bem complica-
do...... Complicado pelo eleva-
do número de contaminações 
e também porque tem muita 

gente batendo cabeça.Os cus-
tos para adotar todos os proto-
colos e realizar testes regulares 

da Covid são elevados e isto tem 
feito algumas TVs e emissoras de 
rádio relaxarem um pouco...... 

O momento não é nada propício 
para se economizar nisso.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Covid à parte e até sem 
querer, a TV nos surpre-
ende com algumas novi-

dades, a ponto de colocar Faus-
to Silva, de certa forma, a dis-
putar audiência contra a irmã, 
Leonor Corrêa, que hoje ocu-
pa um dos cargos principais na 
equipe do seu programa.

Complicado entender?
Então é assim: o “Faustão na 

Band”, no ar desde a última se-
gunda-feira, passou a concor-
rer com “Carinha de Anjo”, em 

reprise no SBT.
E sabe por quem a novela 

foi escrita?
Bingo! Acertou quem dis-

se que foi a Leonor. “Faustão” e 
“Carinha” batendo de frente no 

mesmo horário, desde o come-
ço da semana. 

Nada que altere a vida de 
ninguém, muito menos dos 
dois, mas não deixa de ser uma 
curiosidade interessante.

Tv Tudo

ESTALEIRO. Ana Hi-
ckmann também foi “con-
templada”. Ontem, depois de 
testar positivo para Covid, te-
ve que se afastar da apresen-
tação do “Hoje em Dia” na 
Record.

Assintomática, já está 
cumprindo a quarentena. 
Marido da apresentadora – 
Alexandre Corrêa também 
testou positivo. 

A POSTOS. Diante do afas-
tamento da Ana e das férias 
da Ticiane Pinheiro, Renata 
Alves já assumiu o posto e irá 
fazer dupla com César Filho 
até sexta-feira da semana que 
vem.

Dia, aliás, que ele também 
cumprirá um período de des-
canso.

PROBLEMÃO. O surto de 
Covid e Influenza não está 
prejudicando apenas as pro-
duções das nossas emissoras 
de TV.

A indústria do cinema, já 
tão afetada pela doença, co-
meça a adiar projetos – de 
novo.

PRESTA ATENÇÃO. A Band 
já começou a divulgar o mun-
dial de clubes, com transmis-
são dela, no começo do mês 
que vem. Tem mesmo que fa-
zer barulho.

Mas será que em vez de 
usar: “É o Palmeiras buscan-
do mais um título”, não fica-
ria melhor: “É o Palmeiras 
buscando título mundial”? 
Tem que saber vender. Valo-
rizar.

GRAVANDO. O SBT deu 
início às gravações da nova 
temporada do “Esquadrão da 
Moda”, que já foi sucesso nas 
noites de sábado.

Agora, em substituição a 
Arlindo Grund e Isabella Fio-
rentino, o programa terá à 
frente Renata Kuerten e Lu-
cas Anderi, com direção de 
Gustavo Vaccari. Estreia em 
fevereiro.

Solução
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GRPH
AVALIADOR

GRAVISSIMA
OENETEL
TAGSOMA

CALCULOD
DEFASAGEM
EGSDONA

CIRCOAOEN
PENASAGO
AESCURO
NOSSOCOCO
EMELIT

EMBAIXADOR
AROSBRISA

Composição
considerada
o hino da 

Bossa Nova

Festa com
música

eletrônica
Idiomas

"Não (?)
na grama",
aviso de
parques 

Provérbio;
ditado

Profissional
que determi-
na valores
de bens

A infração 
de trânsito
que vale 7

pontos

Basta;
chega

(interj.)

Conso-
antes de
"café"

500, em 
algarismos
romanos

Irmão
(red.)

Operação
de provas
de Mate-
mática

Sinaliza-
dores de

obras

Cozi o
bolo no
forno

Local de
atuação

do
palhaço

Há tempo,
em inglês

As da
arara são
coloridas

Outra,
em es-
panhol

Fruto
de água
saborosa

Represen-
tante di-

plomático 
de um país

Certa
carta do
baralho

Nele
começa a
educação

Pequenos
círculos

Vento
leve

Telefone,
na lingua-

gem
internauta

Badalado 
(o sino)

Adiciona 

Executivo
A sopa

servida ao
doente

Propri-
etária

Repugnân-
cia; nojo

Prefixo de
"ensacar"

Arma
indígena

Post-(?),
adesivo 

(?) Ferrero,
cantor

Nome da
letra "N"
Contente;
satisfeito

Sem luz
Apoio para

a alça
da bolsa

Diferença
(fig.)

Eduardo 
Galvão, ator

Classe
(?): elite
Que nos
pertence

3/ago. 4/otra — rave. 7/cálculo. 10/gravíssima.

Áries, tudo indica que seu signo estará igual ma-
ratonista, cheio de pique pra correr atrás das suas coisas. 
É que a Lua embarca em Virgem e você deve se dedicar 
mais às suas tarefas e deveres, para que tudo fi que exata-
mente do jeitinho que deseja.Na saúde, aposte em hábitos 

saudáveis e numa alimentação equilibrada para manter a energia em alta.

Libra do céu, a Lua migra para a sua Casa 12 
e o seu signo pode fi car mais reservado, moderado e 
tímido, aí pode querer se afastar das pessoas e pre-
fi ra sossego. De quebra, seu jeito mais perfeccionista 
e detalhista tende a benefi ciar o trabalho, sobretudo 

se puder fazer suas tarefas só ou longe do furdunço.

Quer um dia perfeito sem defeitos, taurine? En-
tão pode se preparar, porque é a sua hora de dar show! 
Tudo graças à Lua, que tá mais que on no seu paraíso 
astral. Você vai mostrar seu lado prático, efi ciente e de-
talhista ao assumir mais responsabilidades, e deve ter 

sucesso em suas tarefas.

Quintou, meu bem, e tudo indica que o clima se-
rá de harmonia com os amigos, colegas e parceiros de 
trabalho, conhecidos e até com pessoas bem diferen-
tes de você. Ou seja, com geral! Além disso, seu signo 
tende a fi car mais prestativo e ajudar quem precisa, e 

também pode ganhar uma mãozinha de alguém próximo.

Quintou com seu signo mais prudente e preo-
cupado com os detalhes, geminianjo. Tudo indica que 
vai fazer seu trabalho com perfeição e deve assumir 
responsabilidades, mas não tende a se exibir nem tirar 
o brilho de ninguém. Só cautela pra não soltar opiniões 

sinceras (e pesadas) e causar furdunço, ok? Bate na madeira!

Trago verdades, e elas são pra glorifi car de pé! Tu-
do indica que você irá se interessar mais pela sua profi s-
são e deve arregaçar as mangas, podendo ralar bastante, 
assumir responsabilidades e ajudar os coleguinhas. E vo-
cê tende a fazer isso mais pela sua generosidade e von-

tade de ser útil do que pelo desejo de se exibir ou de receber algo em troca.

O céu tá mostrando que seu signo deve fi car 
mais reservado, sem falar tanto sobre o que sente. 
E como seu lado minucioso e preocupado pode vir 
à tona, tende a usar sua energia e foco para fazer o 
que precisa. Nos estudos, deve contar com agilidade 

mental, ótimas ideias e facilidade para se expressar.

Caprica, meu cristalzinho, tudo indica que o 
desejo de abrir seus horizontes, conhecer coisas no-
vas e se aventurar mais deve fi car forte no seu signo. 
Seu senso prático, responsabilidade e organização 
tende a benefi ciar o serviço ou os estudos, sobretu-

do se faz faculdade.

Quintou com possibilidade de dinheiro no bol-
so, Leão! Tudo graças à Lua, que se muda de mala e 
cuia para a sua Casa da Fortuna e anuncia boas mu-
danças nas fi nanças. Com sua inteligência, atenção 
aos detalhes e praticidade em alta, deve ter facilidade 

pra ganhar e poupar sua grana.

Trago verdades e elas são pra glorifi car de pé, 
aquarianjos — a Lua inicia o rolê na sua Casa das 
Transformações e há sinal de mudanças. Seu signo é 
aquele que costuma curtir uma boa resenha, mas um 
clima de inibição talvez apareça e te deixe mais na 

sua, sem tanta vontade de se expor.

A Lua embarca no seu signo e destaca o seu jeito 
de ser. Tudo indica que mostrará praticidade, organização 
e perfeccionismo em suas tarefas, além de arrasar com seu 
jeito mais tranquilo e prestativo. Porém, o seu lado crítico de-
ve crescer e você corre o risco de julgar e corrigir os outros, e 

aí, bebê, as pessoas podem fazer o mesmo. Então é melhor se controlar, hein!

Se depender da Lua, que migra para a sua 
Casa dos Relacionamentos, seu signo estará mais 
prestativo e sensível às necessidades dos outros 
— para o choque de zero pessoas, não é? Nas par-
cerias profi ssionais, você tende a agir com cautela 

e modéstia.

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)

Briga na TV 
coloca Faustão 
contra a irmã 
todas as noites

REPRODUÇÃO
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O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), absol-

veu uma pessoa que havia sido 
condenada a um ano de reclu-
são, em regime semiaberto, pelo 
furto de uma peça de picanha, 
avaliada em R$ 52. A decisão foi 
no Recurso Ordinário em Habe-
as Corpus (RHC) 210198, inter-
posto contra decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) que 
manteve a condenação.

O caso ocorreu em maio de 
2018, no Guará, uma das Regi-
ões Administrativas do Distrito 
Federal. O homem foi pego pe-
lo fiscal de prevenção de um su-
permercado quando saía com a 
peça de carne escondida em su-
as roupas.

O Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios (TJ-
DFT) negou recurso de apelação 
e manteve a sentença condena-
tória. Sob o entendimento de 
que o princípio da insignificân-
cia (ou bagatela) não se aplicaria 
aos casos em que o réu for rein-
cidente, o STJ negou habeas cor-
pus que pedia a absolvição do 
sentenciado.

No recurso apresentado ao 
STF, a Defensoria Pública do 
Distrito Federal argumentou 
que a conduta não representou 
uma agressão relevante, pois 
a peça de picanha tinha valor 
equivalente a apenas 5,45% do 
salário mínimo vigente na época 
dos fatos. Ainda de acordo com 

a Defensoria, a reincidência por 
si só, não afasta a aplicabilidade 
do princípio da insignificância.

PARTICULARIDADES. Na de-
cisão, o ministro Gilmar Mendes 
afirma que, embora as Turmas 
do STF tenham se posicionado 
no sentido de afastar a aplicação 
do princípio da insignificância 
aos reincidentes ou de habitu-
alidade delitiva comprovada, o 
caso tem particularidades que 
justificam a absolvição do réu.

De acordo com o relator, de-
vem ser analisadas as circuns-
tâncias objetivas em que se deu 
o delito, e não os atributos ine-

rentes ao agente, como o fato de 
ser reincidente. Mendes ressalta 
que o princípio da insignificân-
cia funciona como uma de ex-
clusão da própria tipicidade, e 
seria equivocado afastar sua in-
cidência unicamente pelo fato 
de o paciente ter antecedentes 
criminais. “Uma vez excluído o 
fato típico, não há sequer que se 
falar em crime”, argumenta.

Para o ministro, o caso con-
tém todos os aspectos objetivos 
exigidos pelo STF para a apli-
cação do princípio da insignifi-
cância: ofensividade mínima da 
conduta, ausência de periculo-
sidade social da ação, reduzi-
do grau de reprovabilidade do 
comportamento e inexpressivi-
dade da lesão jurídica causada. 
Ele explica que a consequência 
principal de um crime patrimo-
nial é aumentar o patrimônio 
do autor e reduzir o da vítima, o 
que, neste caso, ocorreu “de for-
ma ínfima”.

Mendes afirma que a situa-
ção chama a atenção “pela ab-
soluta irrazoabilidade” de ter 
movimentado todo o aparelho 
estatal (polícia e Judiciário) para 
condenar uma pessoa pelo furto 
de uma peça de picanha avalia-
da em R$ 52. Embora a condu-
ta esteja adequada ao crime pre-
visto no artigo 155, caput, do Có-
digo Penal (tipicidade formal), 
não houve a chamada tipicidade 
material, ou seja, a lesão não foi 
representativa.

Gilmar Mendes absolve 
homem condenado por 
furto de picanha no DF
Caso ocorreu em maio de 2018, no Guará, uma das Regiões 
Administrativas do Distrito Federal; acusado foi pego em flagrante 

 “Caso contém 
todos os aspectos 
objetivos exigidos 
pelo STF para 
a aplicação do 
princípio da 
insignificância”

Gilmar Mendes
Ministro do STF

CARLOS MOURA/STF

Ministro Gilmar Mendes argumentou: ““Uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime”

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
JOILTON BARBOSA DA SILVA. CPF: 008.533.444-85, torna público que está recebendo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, com validade: 29/09/2022, para 
posto de revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizado na Rod. BR 
406, S/N, Est. Natal-Ceará-Mirim, Lot. Desm. Bosque dos Coqueiros, QD-U, Lote 0087, Maçaranduba, São 
Gonçalo do Amarante/RN; 

JOILTON BARBOSA DA SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 41.32 hectares, com 
volume mensal de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 829.060,00 m E; 9.360.502,00 m N, no imóvel rural Fazenda São José, na zona rural 
de Caiçara do Rio do Vento/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 50.0 hectares, com 
volume mensal proposto de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.031,89 m E; 9.361.487,30 m N, no imóvel rural Fazenda São José, na 
zona rural de Caiçara do Rio do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

TRINDADE E ALVES CONFECCAO LTDA, CNPJ 44.037.548/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Zezé Aprígio, Nº 173 – Anexo A, 
Centro, Santana do Seridó/RN - CEP: 59.350.000. 

Josilma Trindade de Araújo 
Proprietária 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.217.012/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público o 
REAPRAZAMENTO da sessão de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2021, com 
sessão marcada para o dia 21 de janeiro de 2022, às 08:00 horas, que tem como objeto, 
Construção de uma unidade de triagem de resíduos sólidos, para o dia 07 de fevereiro de 
2022 as 08:00horas. O presente reaprazamento se dará em consequência ao isolamento dos 
membros que compõem a Comissão Permanente de Licitação, em virtude da SARS-CoV-2. O 
Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 19 de janeiro de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022

A PREGOEIRA OFICIAL, no uso de suas atribuições, na forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 
2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR 
PREÇO POR ITEM objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA/RN, CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11500.433000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE.  A sessão pública eletrônica será aberta às 09h00min (horário de Brasília) do dia 10 
de fevereiro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura 
de Santa Maria/RN, no horário das 07h:00min às 13h00min. Para participação da licitação ou 
simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
10h00m do dia 21/01/2022 até as 08h59m do dia 10/02/2022, por meio do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 19 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 157/2022 -  185 GO - Processo 
SEI nº 00210066.001445/2021-28, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALARES, LABORATORIAIS E DE BANCO DE LEITE, no dia 02 de fevereiro de 2022, 
às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 
918452. O Edital encontra-se no referido site e no www.governocidadao.rn.gov.br. 
Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão 
Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado 
do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 
101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-
mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 19/01/2022
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão
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Paulo Silvestrini é o mais co-
tado para assinar a direção de 

“Tente outra vez”, a novela com 
pegada musical da Rosane Svart-

man, na fila das sete da Glo-
bo...... Silvestrini, na verdade, 

antes estava trabalhando em um 
projeto de “Malhação”, e agora 

tem chances de assumir essa no-
va função.Na TV Jovem Pan, o 

diretor de jornalismo, Humberto 
Candil, ainda não voltou depois 

da Covid...... Aliás, internamen-
te o cenário está bem complica-
do...... Complicado pelo eleva-
do número de contaminações 
e também porque tem muita 

gente batendo cabeça.Os cus-
tos para adotar todos os proto-
colos e realizar testes regulares 

da Covid são elevados e isto tem 
feito algumas TVs e emissoras de 
rádio relaxarem um pouco...... 

O momento não é nada propício 
para se economizar nisso.

Bate-Rebate

Cruzada

Horóscopo

Covid à parte e até sem 
querer, a TV nos surpre-
ende com algumas novi-

dades, a ponto de colocar Faus-
to Silva, de certa forma, a dis-
putar audiência contra a irmã, 
Leonor Corrêa, que hoje ocu-
pa um dos cargos principais na 
equipe do seu programa.

Complicado entender?
Então é assim: o “Faustão na 

Band”, no ar desde a última se-
gunda-feira, passou a concor-
rer com “Carinha de Anjo”, em 

reprise no SBT.
E sabe por quem a novela 

foi escrita?
Bingo! Acertou quem dis-

se que foi a Leonor. “Faustão” e 
“Carinha” batendo de frente no 

mesmo horário, desde o come-
ço da semana. 

Nada que altere a vida de 
ninguém, muito menos dos 
dois, mas não deixa de ser uma 
curiosidade interessante.

Tv Tudo

ESTALEIRO. Ana Hi-
ckmann também foi “con-
templada”. Ontem, depois de 
testar positivo para Covid, te-
ve que se afastar da apresen-
tação do “Hoje em Dia” na 
Record.

Assintomática, já está 
cumprindo a quarentena. 
Marido da apresentadora – 
Alexandre Corrêa também 
testou positivo. 

A POSTOS. Diante do afas-
tamento da Ana e das férias 
da Ticiane Pinheiro, Renata 
Alves já assumiu o posto e irá 
fazer dupla com César Filho 
até sexta-feira da semana que 
vem.

Dia, aliás, que ele também 
cumprirá um período de des-
canso.

PROBLEMÃO. O surto de 
Covid e Influenza não está 
prejudicando apenas as pro-
duções das nossas emissoras 
de TV.

A indústria do cinema, já 
tão afetada pela doença, co-
meça a adiar projetos – de 
novo.

PRESTA ATENÇÃO. A Band 
já começou a divulgar o mun-
dial de clubes, com transmis-
são dela, no começo do mês 
que vem. Tem mesmo que fa-
zer barulho.

Mas será que em vez de 
usar: “É o Palmeiras buscan-
do mais um título”, não fica-
ria melhor: “É o Palmeiras 
buscando título mundial”? 
Tem que saber vender. Valo-
rizar.

GRAVANDO. O SBT deu 
início às gravações da nova 
temporada do “Esquadrão da 
Moda”, que já foi sucesso nas 
noites de sábado.

Agora, em substituição a 
Arlindo Grund e Isabella Fio-
rentino, o programa terá à 
frente Renata Kuerten e Lu-
cas Anderi, com direção de 
Gustavo Vaccari. Estreia em 
fevereiro.

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

GRPH
AVALIADOR

GRAVISSIMA
OENETEL
TAGSOMA

CALCULOD
DEFASAGEM
EGSDONA

CIRCOAOEN
PENASAGO
AESCURO
NOSSOCOCO
EMELIT

EMBAIXADOR
AROSBRISA

Composição
considerada
o hino da 

Bossa Nova

Festa com
música

eletrônica
Idiomas

"Não (?)
na grama",
aviso de
parques 

Provérbio;
ditado

Profissional
que determi-
na valores
de bens

A infração 
de trânsito
que vale 7

pontos

Basta;
chega

(interj.)

Conso-
antes de
"café"

500, em 
algarismos
romanos

Irmão
(red.)

Operação
de provas
de Mate-
mática

Sinaliza-
dores de

obras

Cozi o
bolo no
forno

Local de
atuação

do
palhaço

Há tempo,
em inglês

As da
arara são
coloridas

Outra,
em es-
panhol

Fruto
de água
saborosa

Represen-
tante di-

plomático 
de um país

Certa
carta do
baralho

Nele
começa a
educação

Pequenos
círculos

Vento
leve

Telefone,
na lingua-

gem
internauta

Badalado 
(o sino)

Adiciona 

Executivo
A sopa

servida ao
doente

Propri-
etária

Repugnân-
cia; nojo

Prefixo de
"ensacar"

Arma
indígena

Post-(?),
adesivo 

(?) Ferrero,
cantor

Nome da
letra "N"
Contente;
satisfeito

Sem luz
Apoio para

a alça
da bolsa

Diferença
(fig.)

Eduardo 
Galvão, ator

Classe
(?): elite
Que nos
pertence

3/ago. 4/otra — rave. 7/cálculo. 10/gravíssima.

Áries, tudo indica que seu signo estará igual ma-
ratonista, cheio de pique pra correr atrás das suas coisas. 
É que a Lua embarca em Virgem e você deve se dedicar 
mais às suas tarefas e deveres, para que tudo fi que exata-
mente do jeitinho que deseja.Na saúde, aposte em hábitos 

saudáveis e numa alimentação equilibrada para manter a energia em alta.

Libra do céu, a Lua migra para a sua Casa 12 
e o seu signo pode fi car mais reservado, moderado e 
tímido, aí pode querer se afastar das pessoas e pre-
fi ra sossego. De quebra, seu jeito mais perfeccionista 
e detalhista tende a benefi ciar o trabalho, sobretudo 

se puder fazer suas tarefas só ou longe do furdunço.

Quer um dia perfeito sem defeitos, taurine? En-
tão pode se preparar, porque é a sua hora de dar show! 
Tudo graças à Lua, que tá mais que on no seu paraíso 
astral. Você vai mostrar seu lado prático, efi ciente e de-
talhista ao assumir mais responsabilidades, e deve ter 

sucesso em suas tarefas.

Quintou, meu bem, e tudo indica que o clima se-
rá de harmonia com os amigos, colegas e parceiros de 
trabalho, conhecidos e até com pessoas bem diferen-
tes de você. Ou seja, com geral! Além disso, seu signo 
tende a fi car mais prestativo e ajudar quem precisa, e 

também pode ganhar uma mãozinha de alguém próximo.

Quintou com seu signo mais prudente e preo-
cupado com os detalhes, geminianjo. Tudo indica que 
vai fazer seu trabalho com perfeição e deve assumir 
responsabilidades, mas não tende a se exibir nem tirar 
o brilho de ninguém. Só cautela pra não soltar opiniões 

sinceras (e pesadas) e causar furdunço, ok? Bate na madeira!

Trago verdades, e elas são pra glorifi car de pé! Tu-
do indica que você irá se interessar mais pela sua profi s-
são e deve arregaçar as mangas, podendo ralar bastante, 
assumir responsabilidades e ajudar os coleguinhas. E vo-
cê tende a fazer isso mais pela sua generosidade e von-

tade de ser útil do que pelo desejo de se exibir ou de receber algo em troca.

O céu tá mostrando que seu signo deve fi car 
mais reservado, sem falar tanto sobre o que sente. 
E como seu lado minucioso e preocupado pode vir 
à tona, tende a usar sua energia e foco para fazer o 
que precisa. Nos estudos, deve contar com agilidade 

mental, ótimas ideias e facilidade para se expressar.

Caprica, meu cristalzinho, tudo indica que o 
desejo de abrir seus horizontes, conhecer coisas no-
vas e se aventurar mais deve fi car forte no seu signo. 
Seu senso prático, responsabilidade e organização 
tende a benefi ciar o serviço ou os estudos, sobretu-

do se faz faculdade.

Quintou com possibilidade de dinheiro no bol-
so, Leão! Tudo graças à Lua, que se muda de mala e 
cuia para a sua Casa da Fortuna e anuncia boas mu-
danças nas fi nanças. Com sua inteligência, atenção 
aos detalhes e praticidade em alta, deve ter facilidade 

pra ganhar e poupar sua grana.

Trago verdades e elas são pra glorifi car de pé, 
aquarianjos — a Lua inicia o rolê na sua Casa das 
Transformações e há sinal de mudanças. Seu signo é 
aquele que costuma curtir uma boa resenha, mas um 
clima de inibição talvez apareça e te deixe mais na 

sua, sem tanta vontade de se expor.

A Lua embarca no seu signo e destaca o seu jeito 
de ser. Tudo indica que mostrará praticidade, organização 
e perfeccionismo em suas tarefas, além de arrasar com seu 
jeito mais tranquilo e prestativo. Porém, o seu lado crítico de-
ve crescer e você corre o risco de julgar e corrigir os outros, e 

aí, bebê, as pessoas podem fazer o mesmo. Então é melhor se controlar, hein!

Se depender da Lua, que migra para a sua 
Casa dos Relacionamentos, seu signo estará mais 
prestativo e sensível às necessidades dos outros 
— para o choque de zero pessoas, não é? Nas par-
cerias profi ssionais, você tende a agir com cautela 

e modéstia.

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)

Briga na TV 
coloca Faustão 
contra a irmã 
todas as noites

REPRODUÇÃO
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O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), absol-

veu uma pessoa que havia sido 
condenada a um ano de reclu-
são, em regime semiaberto, pelo 
furto de uma peça de picanha, 
avaliada em R$ 52. A decisão foi 
no Recurso Ordinário em Habe-
as Corpus (RHC) 210198, inter-
posto contra decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) que 
manteve a condenação.

O caso ocorreu em maio de 
2018, no Guará, uma das Regi-
ões Administrativas do Distrito 
Federal. O homem foi pego pe-
lo fiscal de prevenção de um su-
permercado quando saía com a 
peça de carne escondida em su-
as roupas.

O Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios (TJ-
DFT) negou recurso de apelação 
e manteve a sentença condena-
tória. Sob o entendimento de 
que o princípio da insignificân-
cia (ou bagatela) não se aplicaria 
aos casos em que o réu for rein-
cidente, o STJ negou habeas cor-
pus que pedia a absolvição do 
sentenciado.

No recurso apresentado ao 
STF, a Defensoria Pública do 
Distrito Federal argumentou 
que a conduta não representou 
uma agressão relevante, pois 
a peça de picanha tinha valor 
equivalente a apenas 5,45% do 
salário mínimo vigente na época 
dos fatos. Ainda de acordo com 

a Defensoria, a reincidência por 
si só, não afasta a aplicabilidade 
do princípio da insignificância.

PARTICULARIDADES. Na de-
cisão, o ministro Gilmar Mendes 
afirma que, embora as Turmas 
do STF tenham se posicionado 
no sentido de afastar a aplicação 
do princípio da insignificância 
aos reincidentes ou de habitu-
alidade delitiva comprovada, o 
caso tem particularidades que 
justificam a absolvição do réu.

De acordo com o relator, de-
vem ser analisadas as circuns-
tâncias objetivas em que se deu 
o delito, e não os atributos ine-

rentes ao agente, como o fato de 
ser reincidente. Mendes ressalta 
que o princípio da insignificân-
cia funciona como uma de ex-
clusão da própria tipicidade, e 
seria equivocado afastar sua in-
cidência unicamente pelo fato 
de o paciente ter antecedentes 
criminais. “Uma vez excluído o 
fato típico, não há sequer que se 
falar em crime”, argumenta.

Para o ministro, o caso con-
tém todos os aspectos objetivos 
exigidos pelo STF para a apli-
cação do princípio da insignifi-
cância: ofensividade mínima da 
conduta, ausência de periculo-
sidade social da ação, reduzi-
do grau de reprovabilidade do 
comportamento e inexpressivi-
dade da lesão jurídica causada. 
Ele explica que a consequência 
principal de um crime patrimo-
nial é aumentar o patrimônio 
do autor e reduzir o da vítima, o 
que, neste caso, ocorreu “de for-
ma ínfima”.

Mendes afirma que a situa-
ção chama a atenção “pela ab-
soluta irrazoabilidade” de ter 
movimentado todo o aparelho 
estatal (polícia e Judiciário) para 
condenar uma pessoa pelo furto 
de uma peça de picanha avalia-
da em R$ 52. Embora a condu-
ta esteja adequada ao crime pre-
visto no artigo 155, caput, do Có-
digo Penal (tipicidade formal), 
não houve a chamada tipicidade 
material, ou seja, a lesão não foi 
representativa.

Gilmar Mendes absolve 
homem condenado por 
furto de picanha no DF
Caso ocorreu em maio de 2018, no Guará, uma das Regiões 
Administrativas do Distrito Federal; acusado foi pego em flagrante 

 “Caso contém 
todos os aspectos 
objetivos exigidos 
pelo STF para 
a aplicação do 
princípio da 
insignificância”

Gilmar Mendes
Ministro do STF

CARLOS MOURA/STF

Ministro Gilmar Mendes argumentou: ““Uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime”

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
JOILTON BARBOSA DA SILVA. CPF: 008.533.444-85, torna público que está recebendo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, com validade: 29/09/2022, para 
posto de revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizado na Rod. BR 
406, S/N, Est. Natal-Ceará-Mirim, Lot. Desm. Bosque dos Coqueiros, QD-U, Lote 0087, Maçaranduba, São 
Gonçalo do Amarante/RN; 

JOILTON BARBOSA DA SILVA 
PROPRIETÁRIO 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 41.32 hectares, com 
volume mensal de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), 
Datum SIRGAS 2000: 829.060,00 m E; 9.360.502,00 m N, no imóvel rural Fazenda São José, na zona rural 
de Caiçara do Rio do Vento/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 
2X3 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
para extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 50.0 hectares, com 
volume mensal proposto de extração de 25.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 829.031,89 m E; 9.361.487,30 m N, no imóvel rural Fazenda São José, na 
zona rural de Caiçara do Rio do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 
2X3 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

TRINDADE E ALVES CONFECCAO LTDA, CNPJ 44.037.548/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Zezé Aprígio, Nº 173 – Anexo A, 
Centro, Santana do Seridó/RN - CEP: 59.350.000. 

Josilma Trindade de Araújo 
Proprietária 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.217.012/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público o 
REAPRAZAMENTO da sessão de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2021, com 
sessão marcada para o dia 21 de janeiro de 2022, às 08:00 horas, que tem como objeto, 
Construção de uma unidade de triagem de resíduos sólidos, para o dia 07 de fevereiro de 
2022 as 08:00horas. O presente reaprazamento se dará em consequência ao isolamento dos 
membros que compõem a Comissão Permanente de Licitação, em virtude da SARS-CoV-2. O 
Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 19 de janeiro de 2022
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022

A PREGOEIRA OFICIAL, no uso de suas atribuições, na forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 
2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tendo como tipo o MENOR 
PREÇO POR ITEM objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA/RN, CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11500.433000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE.  A sessão pública eletrônica será aberta às 09h00min (horário de Brasília) do dia 10 
de fevereiro de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes@santamaria.rn.gov.br ou na sede da prefeitura 
de Santa Maria/RN, no horário das 07h:00min às 13h00min. Para participação da licitação ou 
simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 
10h00m do dia 21/01/2022 até as 08h59m do dia 10/02/2022, por meio do sistema eletrônico.

Santa Maria/RN, 19 de janeiro de 2022
BRENA MERIZE DIAS

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO

PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR
O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE Nº 157/2022 -  185 GO - Processo 
SEI nº 00210066.001445/2021-28, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALARES, LABORATORIAIS E DE BANCO DE LEITE, no dia 02 de fevereiro de 2022, 
às 09:00 horas, (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID nº 
918452. O Edital encontra-se no referido site e no www.governocidadao.rn.gov.br. 
Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br e na Comissão 
Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado 
do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 
101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através dos e-
mails:  pegovernocidadao@gmail.com.

Data: 19/01/2022
Ana Paula Borges Moreira

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão
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A vitória de ontem por 2x0 sobre o Globo dá uma tranquilidade bem 
maior a equipe rubra para o clássico de domingo contra o ABC. 

Equipe chega aos nove pontos e praticamente garante vaga entre os 
quatro primeiros que decidirão o 1° turno. Ufa! Dizem os rubros.

Vitória importante

SAF. O próximo clube brasi-
leiro que pode entrar no SAF é o 
Vasco da Gama. Os donos do Ge-
noa-ITA mostraram interesse em 
adquirir 90% do clube da Cruz de 
Malta. Torcida vascaína está em 
êxtase com a notícia.

SEM APELAÇÃO. O atacante, 
Robinho, foi condenado a nove 
anos de prisão, pela justiça ita-
liana, pela acusação de estupro. 
Não cabe mais recurso. Robi-
nho foi acusado por uma jovem 
quando ele ainda atuava pelo 
Milan. Complicou para o ata-
cante.

AGORA É O CLÁSSICO. Passa-
da a rodada de ontem agora to-
das às atenções se voltam para o 
clássico de domingo entre ABC x 
América. Até lá muita resenha vai 
rolar nas redes sociais. Gozações 
e brincadeiras não faltarão de la-
do a lado. Torcedor adora clás-
sicos. Realmente é uma semana 
diferente.

SAFRA BOA. A safra das bases 
do ABC promete ser boa para 2022. 
Pelo menos é isso que enxerga a di-
retoria alvinegra. Tanto é assim que 
o técnico, Moacyr Júnior, está au-
torizando a direção a emprestar al-
guns garotos que surgiram este ano 
para que eles ganhem experiência. 
De sete a nove garotos serão apro-
veitados entre os profissionais. Não 
tem segredo. Investiu nas bases o 
retorno acontece.

Grave. A entrevista concedi-
da pelo ex-atacante, Rafael Sóbis, 
na última terça-feira, repercutiu 
de forma bastante negativa. Rafael 
contou detalhes sobre um supos-
to esquema para ajudar o Interna-
cional a não cair para a série B em 
2016. Naquela oportunidade, Ra-
fael Sóbis, jogava pelo Cruzeiro. O 
ex-atacante disse que foi procura-
do dias antes da partida por pesso-
as ligadas ao clube gaúcho pedindo 
para ele “aliviar”. Mesmo assim, não 
adiantou muito. O Internacional 
acabou caindo na última rodada.

VOTO DE AMIGO. O atacan-
te, Lionel Messi, confessou a 
amigos próximos que, votou 
no seu companheiro de PSG, 
Neymar, como o melhor do 
ano de 2021, na escolha do Bo-
la de Ouro, prêmio para o me-
lhor jogador do ano, patroci-
nado pela Fifa. Voto do Argen-
tino não foi bem visto pelos 
que fazem o mundo do fute-
bol. Voto de amigo não pode.

FÁBIO. O goleiro, Fábio, ex-
-Cruzeiro, está sendo anuncia-
do pelo Fluminense. Sem dú-
vida alguma uma grande con-
tratação. Fábio é um daqueles 
profissionais do futebol que 
merece todo o nosso respeito. 
Goleiro é indicação do técnico, 
Abel Braga, com quem ele tra-
balhou no clube mineiro.

UM OUTRO CAMPEONATO. 
Domingo tem o clássico rei 
do nosso futebol. Sem dúvida 
alguma um jogo à parte. Um 
outro campeonato. Vencer o 
clássico é ser campeão sem 
ter conquistado nada. ABC e 
América jogam no Frasquei-
rão. O técnico que vencer, se 
tivermos um vencedor, terá 
alguns dias de muita tranqüi-
lidade para trabalhar. Então, 
vamos ao clássico.

A Fifa iniciou nesta quarta-
-feira 19 a primeira fase da 
venda de ingressos da Co-

pa do Mundo deste ano, que se-
rá realizada no Catar entre os dias 
21 de novembro e 18 de dezem-
bro. Na etapa inicial, disponível 
até 8 de fevereiro, os torcedores 
sinalizam o interesse de compra 
à entidade. Somente após o perí-
odo de inscrição a Fifa alocará os 
ingressos.

Os aprovados, parcialmente 
aprovados ou não aprovados se-
rão notificados pela entidade até 
8 de março, informando as datas 
das próximas etapas e o prazo de 
pagamento. Os valores variam de 
40 riales catarianos (cerca de R$ 
60, na cotação atual) até 5 850 ria-
les catarianos (aproximadamen-
te R$ 9 mil).

Não haverá diferença entre o 
momento dos pedidos, segundo 
reportagem publicada pelo por-

tal Metrópoles. De acordo com a 
entidade, todos os ingressos se-
rão reservados, buscando aten-
der o maior número de pessoas. 

Em caso de mais entradas soli-
citadas do que a capacidade dos 
estádios, sorteios definirão uma 
lista de prioridade de compra.

Seguindo o protocolo dos três 
últimos Mundiais — África do 
Sul, em 2010, Brasil, em 2014, e 
Rússia, em 2018 —, os residentes 

do país-sede terão acesso a uma 
categoria de preço especial. Para 
esta Copa, moradores do Catar 
poderão adquirir ingressos a par-
tir de 40 riais.

A solicitação deve ser feita no 
site fifa.com/tickets. A abertu-
ra da Copa do Mundo do Catar 
acontece em 21 de novembro, 
uma segunda-feira, no Al Bayt 
Stadium, em Al Khor. Para este 
jogo inaugural, que terá a seleção 
local em campo, as entradas cus-
tam a partir de R$ 1,7 mil.

A preocupação com o novo 
coronavírus é grande no país do 
Oriente Médio. Até o momen-
to, o Catar registrou 630 mortes e 
307.056 casos de covid-19 desde 
o início da pandemia. Além disso, 
78,3% da população local já está 
vacinada. As informações são do 
monitoramento realizado pela 
Universidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos.

Fifa começa primeira fase da venda 
de ingressos para a Copa do Catar
Na etapa inicial, disponível até 8 de fevereiro, os torcedores sinalizam o interesse de compra à Federação

Preocupação com o novo coronavírus é grande no Catar, que registrou 630 mortes e 307.056 casos de covid-19
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